
	

	

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 

Datum:	 Onsdagen	den	11	september	2019.	
Tid	och	plats:	 Kl.	09.00	‐	Astrakanen,	kommunkontoret	i	Båstad.	

	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	 	
1. Val	av	justeringsperson	 	

2. Godkännande	av	dagordningen	 	

3. Informationsärenden:	
	
a).	Information	från	Båstad	Turism	&	Näringsliv	(Karin	Bengtsson)	
b).	Information	och	uppföljning	av	utvecklingsarbetet	gällande		
						HR	Servicecenter	(Philipp	Seuffer)	
c).	Målstyrning	2020	‐	Arbetet	framöver	(Sari	Bengtsson)	
d).	Slammarp	64:3	‐	Planarbete	(Henrik	Eliasson,	Olof	Selldén)	
e).	Förslöv	2:4	‐	Exploatering	(Andreas	Jansson)	

	

4. Västra	Karup	1:1	‐	Avbrytande	av	planarbete Henrik	Eliasson	 KS

5. Båstad	109:2	(Badkrukan)	‐	Planbesked	 Henrik	Eliasson	 KS

6. Nejlikan	4	(Båstad	sportcenter)	‐	Planbesked Roger	Larsson	 KS

7. Remissvar	‐	Bildande	av	naturreservatet	Skånska	Kattegatt	i	
Höganäs	och	Båstads	kommuner	

Olof	Selldén	 KS

8. Framtagning	av	idrotts‐	och	fritidspolitiskt	program Hans	Paganus	 KF

9. Svar	på	granskning	av	kommunens	lönehantering Philipp	Seuffer	 KS

10. Beslut	om	programhandling	för	Västra	Karups	skola Jan	Bernhardsson/	
Sofia	Boivie	

KS

11. Handlingsplan	för	budget	i	balans	för	kommunstyrelsens	
verksamhetsområden	

Jan	Bernhardsson/	
Elisabet	Edner	

KS

12. Avtal	om	anläggningsarrende	i	Torekovs	hamn Jan	Bernhardsson	 KS

13. Avgift	för	tillfällig	förvaltning	av	dödsbo	och	åtgärder	enligt	
begravningslagen	

Henrik	Andersson/	
Ann‐Britt	Nilsson	

KF

14. Svar	på	medborgarförslag	‐	HBT‐certifiering Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

15. Svar	på	motion	‐	Gratis	vaccinationer	för	personal	inom	
Vård	och	omsorg	

Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

16. Svar	på	motion	‐	"Nödig",	offentlig	toalett	 Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

17. Svar	på	motion	‐	Säkrare	och	tryggare	Båstad	med	aktivt	
medborgarlöfte	

Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF
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	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

18. Beslutsloggen	 	

19. Delgivningar	 	

20. Anmälan	av	delegationsbeslut	 	

	
		Båstad	den	4	september	2019	
	
	
Johan	Olsson	Swanstein	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2019-09-04 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 Hans Grönqvist. 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Uno Johansson. 
 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 17 september 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. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-09-04 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. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-09-04 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).  Information från Båstad Turism & Näringsliv (Karin Bengtsson) 
 
b). Information och uppföljning av utvecklingsarbetet gällande HR Servicecenter  
      (Philipp Seuffer) 
 
c). Målstyrning 2020 - Arbetet framöver (Sari Bengtsson) 
 
d). Slammarp 64:3 - Planarbete (Henrik Eliasson, Olof Selldén) 
 
e). Förslöv 2:4 - Exploatering (Andreas Jansson) 
 
 
   
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-08-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 143  Dnr KS 001379/2011 - 315 

Avbrytande av planarbete Västra Karup 1:1 
 
Beskrivning av ärendet Bjäre Kraft har inkommit med en begäran om att avbryta planarbetet för Västra 

Karup 1:1 då planerna på att expandera i Västra Karup inte längre är aktuella 
sedan Bjäre Krafts flytt till Förslöv. Detaljplanen kommer förbli oförändrad och 
fortsatt medge byggrätt för bostäder. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, 2019-07-16  

Ansökan, tjänsteskrivelse och beslut om upprättande av detaljplan för Västra 
Karup 1:1 

 Korrespondens gällande avbrytande av planarbete 
 
Förvaltningens förslag  Detaljplan för Västra Karup 1:1 avbryts.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

 
Detaljplan för Västra Karup 1:1 avbryts.  
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Datum: : 2019-07-16. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 001379/2011 – 315 & B 2015-207 
 
 

Avbrytande av detaljplan för Västra Karup 1:1 

 
 

Förslag till beslut 
 
Detaljplan för Västra Karup 1:1 avbryts.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Bjäre Kraft har inkommit med en begäran om att avbryta planarbetet för Västra Karup 1:1 då 
planerna på att expandera i Västra Karup inte längre är aktuella sedan Bjäre Krafts flytt till 
Förslöv. Detaljplanen kommer förbli oförändrad och fortsatt medge byggrätt för bostäder. 
 

Bakgrund 
2011-12-09 inkom Bjäre Kraft med en ansökan om planändring för att säkra framtida behov av 
utbyggnad vid deras fastighet Västra Karup 1:39 genom att köpa en del av Västra Karup 1:1 av 
kommunen.  Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 2012-02-15 varpå arbetet med ett 
nytt planförslag påbörjades.  
 
Aktuellt 
Syftet med planändringen var att justera ca 2500 m2 av detaljplan 1357 som var planlagd för 
bostadsändamål, park eller plantering, samt vägmark till verksamhetsmark. Bjäre Kraft skulle 
därefter få förvärva denna del för att säkra framtida behov av utbyggnad, parkering samt 
materialupplag. Innan samrådet hann påbörjas bestämde sig Bjäre Kraft istället för att flytta till 
Förslöv och planarbetet har varit vilande sedan dess. Efter uppmaning från kommunen har 
Bjäre Kraft 2019-07-10 inkommit med en begäran om avbrytande av planarbetet.  
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Gällande detaljplan förblir oförändrad varpå konsekvenserna för samhället inte påverkas i 
större utsträckning. Detaljplanen medger byggrätt för bostäder som kan utnyttjas om intresse 
finns.  
 

Ekonomi 
I beslutet om planbesked anges att detaljplanen ska upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 
Bjäre Kraft äger Västra Karup 1:39 men har inget intresse av att fortsätta driva planprocessen 
varpå ett beslut om att avbryta planarbetet inte medför några ekonomiska konsekvenser vare 
sig för fastighetsägaren eller för kommunen.  
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson, Planarkitekt 
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Beslutet ska expedieras till: 

Henrik Eliasson och Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan, tjänsteskrivelse och beslut om upprättande av detaljplan för Västra Karup 1:1 
Korrespondens gällande avbrytande av planarbete 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef 
 
 



bjäre kraft 

Båstad Kommun 
Kommunstyrelsen 

Ansökan om planändring 

BÅSTADS l<OM1'v!UN 
~n-111unatyr Dis en 

2011 -12- 0 9 
/ 3 : c// -Dnr .. ... ... .... L.j./.J..:~}I j 

····································· 

Bjäre Kraft ek. För, bedriver verksamhet på fastigheten Västra Karup 1 :39. För att säkra 
framtida behov av utbyggnad, område för parkering och materialupplag önskar vi köpa den 
mark i Västra Karup som begränsas av Västra Karup 1 :39 (Bjäre Kraft) samt Västra Karup 
1 :20, och Västra Karup 1 :3. Med begränsning mot bäcken. 

Idag är 01mådet planlagt för bostäder och Bjäre Kraft önskar få till stånd en planändring 
som möjliggör att området kan köpas och användas i vår verksamhet. Område är markerat 
på sidan 2 i ansökan. 

Västra Karup 2011-12-03 

\fJLJLl 
Håkan Eriksson 
VD, Bjäre Kraft 
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[ill BÅSTADS 
~KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

Datum: 2012-01-11 

Handläggare: Per Iwansson 

Dnr: 1379111-315 

Till: Kommunstyrelsen via Ekonomiutskottet 

Beslutet skall expedieras till: 

Bjäre Kraft, Håkan Eriksson 
Samhällsbyggnad, både planavdelningen (Carina Ericsson) och bygglovsavdelningen (Nina Leijon) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan om Planändring, Bjäre Kraft 
Kartbild och ortofoto ur Tekis 
Utdrag ur kartbild gällande detaljplan över område 
Utdrag ur kartbild angränsande detaljplan 

Detaljplan för Västra Karup 1:1 i Båstads kommun - Planbesked 

Ärende 

I (2) 

Bjäre Kraft önskar utöka sitt verksamhetsområde och vill därför köpa en markbit som 
ägs av kommunen i anslutning till sin verksamhet i Västra Karup. Marken är idag 
planlagd för bostäder och det krävs en planändring för att den ska kunna nyttjas som 
verksamhetsområde. Härav ansökan om planändring från Bjäre Kraft. 

Bakgrund 
Bjäre Kraft har verksamhet i centrala Västra Karup. Verksamheten som ligger mitt emot 
skolan i Västra Karup ligger bakom en husrad av bostäder längs Glimmingevägen som 
ger vägen karaktär av bygata. Bjäre Krafts relativt stora byggnad samt stora yta för 
parkering och lastgård med upplag för material döljs förtjänstfullt från vägen. I gengäld 
utgör verksamheten blickfång för angränsande bostadshus och för de som rör sig i 
naturmarken längs Västra Karupsbäcken. Bäcken rinner framför kyrkan som 
tillsammans med tidigare prästgård och två huslängor som fo1mm· en axel mot kyrkan 
från Glimmingevägen bildar en vacker miljö centralt i Västra Karup. En utbyggnad av 
Bjäre Krafts verksamhetsområde hamnar i viss motsatsställning till bevarande av 
värdena i denna miljö och en vidareutveckling av ett attraktivt natur och 
rekreationsstråk västerut längs bäcken från kyrkan. Motsättningen kan mildras genom 
att Bjäre Krafts anläggning omges av lämplig skyddsplantering så att inte den ganska 
skräpiga lastgården blir alltför synlig. Gällande plan för Bjäre Krafts 
verksamhetsområde föreskriver också en sådan skyddsplantering men den har inte 
utfö1is på ett tillfredsställande sätt. 

Det område Bjäre Kraft önskar köpa består dels av en smal remsa parkmark och dels av 
mark som idag är planlagd som bostäder. Utvidgning av verksamhetsområdet innebär 
att bostadsmarken måste ändras till verksamhetsmark. Detta innebär i sin tur att 
bostadsfastigheter som tidigare inte gränsat till Bjäre Krafts område nu kommer att 

12020212\p 
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gränsa till det. Alla gällande plans bostäder på fastigheten Västra Karup 1 :3 har inte 
realiserats men planförändringen ska utgå från att gällande plans möjligheter i detta 
avseende behålls. Den störning det kan innebära bedöms dock liksom i tidigare plan 
kunna hanteras genom att en skyddszon med visuellt avgränsande plantering skapas på 
verksamhetsområdets mark. 

En annan fråga gäller angränsande (ännu inte realiserade) bostäders trafikanslutning. 
Gällande plan anger en säckgata från Glimmingevägen. Denna möjlighet kan behållas 
men gör då intrång på det område Bjäre Kraft önskar disponera för verksamheter. En 
annan och troligen bättre möjlig lösning är att betjäna bostäder på Västra Karup 1 :3 från 
parkeringen framför kyrkan med infart från Församlingsvägen. Möjligen ska då en 
planändring samtidigt föreslå att den gatumark som finns för angöring från 
Glimmingevägen läggs till endera eller bägge av de angränsande bostadshusen. 

En ytterligare fråga för planläggningen är att det finns ett u-område som inte rar 
bebyggas snett över marken för verksamhetsområdet. Gällande plan förklarar att det är 
ett viktigt stråk för teleledningar. Kommande planarbete ska reda ut om stråket är en 
aktuell begränsning och då måste vara kvar eller om eventuella ledningar ska flyttas och 
då på Bjäre Krafts bekostnad. 

Ställningstagande 
Den begärda planändringen tillstyrks. Kommande planarbete ska uppmärksamma behov 
av skyddszon med plantering gentemot angränsande naturmark och bostäder. 
Skyddsplantering ska säkras genom exploateringsavtal. Planarbetet ska utreda och ta 
ställning till hur angränsande bostadsfastigheter på Västra Karup 1 :3 ska trafikförsö1jas 
och till behovet av u-område för teleledning. 

Förslag till beslut 
Ekonomiutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Västra Karup 1: 1 
rar upprättas samt att samråd rar hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 
3. Detaljplanen inordnas med andra prioritet i planavdelningens 

prioriteringslista. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 
5. Exploateringsansvarig rar i uppdrag att förbereda ett förslag till 

exploateringsavtal 

Per Iwansson 
Projektarkitekt 

120202\2\p 
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rJi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

2012-02-15 

Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 13.00 - 18.20 

Anette Åkesson (M), ordförande 
Åsa Ragnarsson (M) 
Ulf Holmberg (M) 
Torgny Brenton (KO) 
Ann-Margret Kjell berg (S), jäv§ 54 
Ingela Stefansson (S) 
Katarina Toremalm (MP), avstår från att delta§ 62 
James Johnson (BP) 
Eddie Grankvist (BP), närvarande§ 29-58 
Bo Wendt (BP), närvarande§ 29-74, jäv § 63 
Charlotta Bjärholm (FP) 
Ann-Marie Johnsson (C) 
Christian Nilsson (C) 
Thomas Andersson (FP), tjg. ersättare för Bo Wendt (BP) § 63, 
samt för Eddie Grankvist (BP) § 67-74 
Jonas Nilsson (MP), tjg. ersättare för Ann-Margret Kjellberg (S) § 54, 
samt för Edclie Grankvist (BP) § 58-61, 63-66 

Irene Ebbesson (S), ej tjg. ersättare 
Jonas Nilsson (MP), ej tjg. ersättare 
Thomas Andersson (FP), ej tjg. ersättare 
Tomas Rikse, kommunchef 
Linda Wahlström, sekreterare 

James Johnson (BP), ersättare Christian Nilsson (C) 

Blad 

1 (56) 

Justeringens 
pla ts och tid : 

Sekreterare 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 21 februari 2012 kl. 15.00 

(j;{,,1c!u Wal~-6·~-- Paragrafer: 29-74 
Linda Wahlström 

Ordförande 

Justerancle 

~di:-~~ 
Å~Åkesson (MJ I 

;.?.~~ ames Johns01CBiJ 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträclesdatnm: 2012-02-15 

Datum för anslags 
· uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

2012-02-22 
Datum för anslags 
ned tagande: 

'] munkontoret i Båstad 

.v\.6 l~ JCi.bLl~ h_,,,'--
Linda Wahlström 

2012-03-15 



rn:J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Ekonomiutskottet 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 

I<S 2012-02-15 
Beslut 

Utskott/presidium 

I<S eu § 22 
KS § 68 

2012-02-01 
2012-02-15 

dnr. KS 1379/11-315 

23 
48 

Detaljplan för Västra Karup 1:1 i Båstads kommun - Planbesked 

Bjäre Kraft önskar utöka sitt verksamhetsområde och vill därför köpa en mark
bit som ägs av kommunen i anslutning till sin verksamhet i Västra I<arup. Mar
ken är idag planlagd för bostäder och det krävs en planändring för att den ska 
kunna nyttjas som verksamhetsområde. Härav ansökan om planändring från 
Bjäre Kraft. 

Tjänsteskrivelse med bilagor från projektarkitekt Per lwansson daterad 
2012-01-11, bilaga. 

Ekonomiutskottets föreslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen bes I u tar: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Västra I<arup 1:1 får 
upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med andra prioritet i planavdelningens prioriterings
lista. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonse
kvensbeskrivning (MI<B) ej behöver upprättas. 

5. Exploateringsansvarig får i uppdrag att förbereda ett förslag till exploate
ringsavtal bl.a. innefattande krav på skyddsplantering i enlighet med tjäns
teskrivelse från projektarkitekt Per Iwansson 2012-01-11. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Västra I<arup 1:1 får 
upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med andra prioritet i planavdelningens prioriterings
Iista. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonse
kvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

5. Exploateringsansvarig får i uppdrag att förbereda ett förslag till exploate
ringsavtal bl.a. innefattande krav på skyddsplantering i enlighet med tjäns
teskrivelse från projektarkitekt Per lwansson 2012-01-11. 

)usterandes si naturer 
KS/nämnd KF 



Henrik Eliasson - SV: Detaljplanen i Västra Karup

Från: Alexander Jansson <Alexander.Jansson@bjarekraft.se>
Till: Henrik Eliasson <henrik.eliasson@bastad.se>
Datum: 2019-07-10 16:44
Ärende: SV: Detaljplanen i Västra Karup

Hej,
Vi avbryter planarbetet.
Behöver du något mer från mig?

Vänliga hälsningar

Alexander Jansson
VD Bjäre Kraft

Bjäre Kraft, Box 1054, 269 21 Båstad | alexander.jansson@bjarekraft.se
0431-44 99 16 | https://www.bjarekraft.se/

Från: Henrik Eliasson <henrik.eliasson@bastad.se> 
Skickat: den 4 juli 2019 15:24
Till: Alexander Jansson <Alexander.Jansson@bjarekraft.se>
Ämne: SV: Detaljplanen i Västra Karup

Hej,
Absolut gör så!

Med vänlig hälsning

Henrik Eliasson
Planarkitekt P/MSA

Samhällsbyggnad

henrik.eliasson@bastad.se
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Direkt: 0431-773 90

Växel: 0431-770 00

Webb: www.bastad.se

Postadress: Båstads kommun, 269 80 Båstad

Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad

>>> Alexander Jansson <Alexander.Jansson@bjarekraft.se> 2019-07-04 14:04 >>>
Hej,
Jag antar att det rimliga är att avbryta men jag vill först kolla. Jag återkommer.

Hälsningar
Alexander

Från: Henrik Eliasson <henrik.eliasson@bastad.se> 
Skickat: den 3 juli 2019 16:31
Till: Alexander Jansson <Alexander.Jansson@bjarekraft.se>
Ämne: Detaljplanen i Västra Karup

Hej Alexander,
Sedan 2013 har vi ett pågående planarbete för er gamla fastighet i Västra Karup. Tanken då var att köpa 
lite mark av kommunen för att kunna utöka verksamhetsområdet men därefter kom tankarna på att 
bygga nytt istället. Planarbetet har legat vilande sedan dess men det är bättre att avbryta arbetet istället. 
Jag behöver dock en bekräftelse från er för att kunna ta upp det för politiskt beslut. Det behöver inte 
vara utformat på något speciellt sätt utan räcker egentligen med svar i vändande mail. Du får gärna slå 
mig en signal om du har några frågor. 

Med vänlig hälsning

Henrik Eliasson
Planarkitekt P/MSA

Samhällsbyggnad

henrik.eliasson@bastad.se

Direkt: 0431-773 90

Växel: 0431-770 00

Webb: www.bastad.se

Postadress: Båstads kommun, 269 80 Båstad

Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad

Sida 2 av 2

2019-07-16file:///C:/Users/heneli1/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5D2615E7BASTAD-ADM...



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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KS § 144  Dnr KS 000633/2019 - 200 

Båstad 109:2 (Badkrukan) - Planbesked 
 
Beskrivning av ärendet Som en följd av att Badkrukan lyftes ur detaljplanen för hamnen har frågan om 

en ny detaljplan för detta område väckts med syfte att möjliggöra utveckling av 
Badkrukan, strandområdet och området mellan hamnens norra pirarmar. 
Planens syfte är att se över befintlig byggrätt för att öppna upp och tydliggöra 
allmänhetens kontakt och siktlinje mellan hamnområdet och stranden samt att 
möjliggöra en utveckling av hamnområdet som ett tydligare centrum för 
turism. Frågor som måste hanteras i planarbetet är bland annat allmänhetens 
tillgänglighet, klimatför-ändringar, strandskydd, sandflykt och påverkan på 
havsströmmar. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Enligt 
kommunstyrelsens prioriteringsordning ska inordnas med prioritet 2 i 
kommunens prioriteringslista. Då planen inte helt följer kommunens gällande 
översiktsplan ska den handläggas med utökat standardförfarande. Planen 
förväntas kunna antas tidigast 2021. 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, 2019-08-18  
 1. Planförfrågan 
 2. Behovsbedömning 
 
Förvaltningens förslag  1. Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2, Badkrukan, får upprättas och 

samråd får hållas. 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 
3. Detaljplanen finansieras genom exploateringskonto. 
4. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför att upprättas. 

Föredragande  Henrik Eliasson, planarkitekt, föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 

1. Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2, Badkrukan, får upprättas och 
samråd får hållas. 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 
3. Detaljplanen finansieras genom exploateringskonto. 
4. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför att upprättas. 

 
   
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-08-18. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 000633/2019 – 200 
 
 

Detaljplan för del av Båstad 109:2, Badkrukan – beslut om planbesked 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2, Badkrukan, får upprättas och samråd får hållas 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista 
3. Detaljplanen finansieras genom exploateringskonto. 
4. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
kommer därför att upprättas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Klicka här för att ange text. 
Som en följd av att Badkrukan lyftes ur detaljplanen för hamnen har frågan om en ny detaljplan 
för detta område väckts med syfte att möjliggöra utveckling av Badkrukan, strandområdet och 
området mellan hamnens norra pirarmar. Planens syfte är att se över befintlig byggrätt för att 
öppna upp och tydliggöra allmänhetens kontakt och siktlinje mellan hamnområdet och stran-
den samt att möjliggöra en utveckling av hamnområdet som ett tydligare centrum för turism. 
Frågor som måste hanteras i planarbetet är bland annat allmänhetens tillgänglighet, klimatför-
ändringar, strandskydd, sandflykt och påverkan på havsströmmar. Planen bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan. Enligt kommunstyrelsens prioriteringsordning ska inordnas med 
prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. Då planen inte helt följer kommunens gällande 
översiktsplan ska den handläggas med utökat standardförfarande. Planen förväntas kunna 
antas tidigast 2021. 
 
Bakgrund 
Under planarbetet med Båstads hamn ingick området för Badkrukan fram till och med sam-
rådsskedet. Efter samrådet lyftes området ur planen då det fanns stor osäkerhet kring hur om-
rådet skulle nyttjas. 
 

Aktuellt 
Frågan om att upprätta en separat detaljplan för området har väckts. I planen bör en ny place-
ring av byggnaden Badkrukan prövas för att öppna upp kopplingen och siktlinjen mellan 
hamnområdet och stranden. Det föreslagna planområdet är ca 15 000 m2 stort och ägs i sin 
helhet av Båstads kommun. Pirarmarna samt ytterligare drygt 2000 m2 av planområdet arren-
deras ut till privat verksamhetsutövare. 
 
Detaljplanen föreslås även omfatta de nordligaste pirarmarna för att möjliggöra en utfyllnad 
mellan dem. På så sätt kan planen tillskapa ytterligare mark för verksamheter och service. 
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Ungefärlig planavgränsning 
 
 
Frågor som är viktiga att hantera i planarbetet är klimatförändringarna, strandskyddet, sand-
flykt och havsströmmar. Även frågan om allmänhetens tillgång till strandområdet och havet är 
viktig att hantera.  
 
Vatten och avlopp kommer att behöva dras ut till verksamheten på utfyllnaden. Enligt NSVA 
tillåts inte fler anslutningspunkter till det allmänna ledningsnätet från hamnområdet utan 
byggnaden får kopplas på det interna nätet och ansluta via befintlig anslutningspunkt. Spillvat-
ten kommer att behöva pumpas och det är viktigt att ledningarna är täta för att förhindra in-
trängning av havsvatten. VA-frågan kommer att behöva studeras vidare i planarbetet. 
 
Planens syfte är att se över befintlig byggrätt för att öppna upp och tydliggöra allmänhetens 
kontakt och siktlinje mellan hamnområdet och stranden. Samtidigt kommer det att ställas krav 
på att byggnader ska klimatsäkras. 
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Pilen visar hur siktlinjen från hamnen bryts av byggnaden, en flytt av Badkrukan skulle stärka den 
visuella kontakten mellan havet och de allmänna ytorna i hamnen. 
 
 
Planen omfattar kommunägd mark vilket enligt kommunstyrelsens prioriteringsordning inne-
bär att den ska inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 
 
Planarbetet kommer att innebära att utredningar kommer att behöva göras. Arbetet kommer 
att kräva att tid läggs på dialog med allmänhet och verksamhetsutövare.  
 
Då planen inte helt följer kommunens gällande översiktsplan ska den handläggas med utökat 
standardförfarande. Miljöpåverkan bedöms även bli sådan att en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ska upprättas. Planen förväntas kunna antas tidigast 2021. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Ett genomförande av detaljplanen innebär en utveckling av hamnen med fler verksamheter, 
tydligare koppling till stranden och havet samt att området öppnas upp ytterligare för allmän-
heten. Utvecklingen av hamnområdet gör även att det blir ett tydligare centrum för turismen 
och besöksnäringen. Planen innebär även att det ges bättre möjlighet att klimatsäkra byggna-
derna där service finns. 



 
 

 

4 (4) 

 

Verksamhet 
Planarbetet kommer att innebära att utredningar kommer att behöva göras. Arbetet kommer 
att kräva att tid läggs på dialog med allmänhet och verksamhetsutövare. Samhällsbyggnad för-
väntar sig därför att planprocessen kan komma att ta längre tid än vanligt. 
 

Ekonomi 
Planarbetet finansieras genom ett exploateringskonto. Kostnaderna täcks genom tillskapad 
byggrätt. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Se behovsbedömningen, bilaga 2. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson, Planarkitekt 
 
Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
Teknik & Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Planförfrågan 
2. Behovsbedömning 
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Jan Bernhardsson, teknik & servicechef 
Olof Selldén, planchef  
Emma Johansson, planarkitekt 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 



1 
 

Begäran om planbesked för Badkrukan, del av Båstad 109:2 

I egenskap av fastighetsägare vill Teknik & Service begära planbesked för Badkrukan, del av 

Båstad 109:2. I detaljplan bör byggrätten för Badkrukan omprövas med syfte att öka kopplingen 

mellan torgytan i hamnen och stranden för allmänheten. En ny placering ska möjliggöra 

klimatanpassning av byggnaden och byggnaden ska även fortsättningsvis inrymma allmänna 

funktioner så som toaletter och strandservice. I detaljplan bör även möjligheten till utfyllnad av 

området mellan pirarmarna i norr prövas. En utfyllnad bedöms kunna påverka strömmar och 

slitage på pirarmarna positivt samt skapa en ny yta för service eller verksamhet. 

 Ortofoto över ungefärligt planområde. 

 Siktlinje och koppling mellan torget och stranden 

Teknik och Service 

Jan Bernhardsson 

Teknik och Servicechef 

 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift 



Datum
2010-xx-xx

Diarienummer

Behovsbedömning
bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning
enligt Plan- och bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor  2 o 4

Planens beteckning

Planens syfte

Planområde

Del av Båstad 109:2, Badkrukan

Planens syfte är att se över befintlig byggrätt för att öppna upp och 
tydliggöra allmänhetens kontakt och siktlinje mellan hamnområdet och 
stranden. Samtidigt ställs krav på att byggnader ska klimatsäkras.



Ja Nej Om ett ja --> miljöbedömning 

Natura 2000 x

x

Ingen eller 

liten

Inverkan Betydande 

påverkan

Kommentarer

Platsen

Den befintliga miljöns 
känslighet map nuvarande 
användning och tidigare 
plan 

x Byggrätt flyttas från en plats till en 
annan men med samma yta. Det 
ianspråkstar mark samtidigt som det 
frigör annan mark. Utfyllnad vid 
pirarmarna kan påverka strömmar 
och sandflykt via vatten.

Radon x Planen ligger inom lågriskområde 
och innebär ingen stadigvarande 
vistelse.

Geologi x Beggrunden består av kalksten. 
Jordarten är flygsand. En geoteknisk 
bedömning kommer behöva göras 
inom ramen för planarbetet.

Skredrisk x Ingen känd skredrisk inom 
planområdet dock finns 
erosionsskador på pirarmarna.

Översvämningsrisk x Planområdet ligger 1-5 meter över 
havet i direkt anslutning till 
Laholmsbukten.

Ljusförhållanden på plats x Goda förhållanden

Lokalklimat x Goda förhållanden
Markföroreningar x Inga kända
Buller från omgivningen x Nej

Förekomst av 
verksamheter som medför 
risk för omgivningen i eller 
i närheten av planområdet

x Inga förorenande verksamheter inom 
planområdet

Grönytor i tätort x Planen bedöms inte påverka 
grönytorna i tätorten.

Tätortsnära 
rekreationsområde

x Mycket viktigt rekreationsområde 
som stärks om kollingen mellan 
hamnområde och strand öppnas. 
Idag är den norra pirarmen en 
populär plats för bad, solande och 
picnic.

Detaljplan för tillståndspliktig 
verksamhet enligt MKB-f  bil 3

Bedömning enligt kriterierna i bilaga 2 o 4 MKB-förordningen. Inverkan--> ta med i planbeskrivning, 
Betydande --> = Avgränsning för miljöbedömning  (MKB)



Kommunal naturvård x Inget inom eller i närheten av 
planområdet.

Kommunal kulturvård x Planområdet ingår i kommunens 
bevarandeprogram. I 
bevarandeprogrammet omnämns 
Skansen, varmbadhuset och 
fiskebodarna samt att ny bebyggelse 
inom området bör begränsas starkt. 
Byggnaden Badkrukan nämns inte. 
Planen bedöms inte påverka de 
värden som nämns i 
bevarandeprogrammet.

Nuvarande verksamhet  
riskerar att överträda 
miljökvalitetsnormer

x Nej

Riksintresse kulturmiljö x Planområdet ingår i riksintresse för 
kulturmiljö. Motiveringen för 
riksintresset är att det är en 
stadsmiljö med prägel av medeltid 
och 1900-talets rekreationsliv och 
detta uttrycks genom det delvis 
bevarade medeltida gatunätet och 
den småskaliga bebyggelsen som 
speglar köpmans- och kustsamhället 
under 1700- och 1800-talen samt 
villor och pensionat från 1900-talets 
rekreationsort. Riksintresset bedöms 
inte påverkas negativt av planen.

Regionalt intresse 
kulturmiljö

x Planområdet ingår i kulturmiljöstråk 
"Per-Albin-linjen" men det finns inga 
värn inom planområdet. Planområdet 
ingår även i området "Båstad-
Norrvikens trädgårdar" i 
länsstyrelsens kulturmiljöprogram. 
Motiv för bevarande är "Området 
belyser faserna i ett kustsamhälles 
utveckling från medeltida stad över 
1700-1800-talens köpmans- och 
bondesamhälle till det sena 1800-
talets och 1900-talets rekreationsort. 
Det kulturhistoriska intresset är 
knutet till såväl stadsplan som 
bebyggelsemönster och 
byggnadernas utformning." Planen 
bedöms inte påverka dessa värden 
negativt.



Arkeologi Inom planområdet finns ett utpekat 
område för en fornlämning. 
Fornlämningen är en skans och 
består av en vall som sträcker sig 
från hotellet Skansen vidare österut. 
Inom planområdet fortsätter en vall 
ytterligare ca 100 m mot norsost. Det 
är dock enligt Fornsök osäkert om 
denna del har att göra med själva 
skansen eller om den är anlagd i 
samband med hamnutbyggnaden. 
Fornlämingen är inte undersökt.

Natura 2000-område x Inget inom planområdet. Ca 500 
meter ut i havet ligger Natura 2000-
området "Nordvästra Skånes 
havsområde" som är skyddat enligt 
både fågeldirektivet och 
habitatdirektivet. Detaljplanen 
bedöms inte påverka Natura 2000-
området.

Riksintresse naturmiljö x Havet, ända fram till strandkanten 
ingår i riksintresse för naturmiljö 
"Hallands Väderö med omgivande 
hav". En utfyllnad mellan pirarmarna 
kan komma att medföra en liten 
påverkan på riksintresset.

Särdrag i naturen x Nej
Strandskydd x Inget i gällande detaljplan. Vid 

upprättande av ny detaljplan 
återinträder strandskyddet. Det avses 
upphävas för kvartersmark inom den 
nya detaljplanen.

Naturresrevat x Nej
Djurskyddsområde x Nej
Växtskyddsområde x Nej
Biotopskydd x Nej
Miljöskyddsområde x Nej
Vattenskyddsområde x Nej
Naturminne x Nej
Riksintresse friluftsliv, 
rörliga friluftslivet, kustzon

x Planområdet ingår i sin helhet i 
riksintresse för kustzonen och det 
rörliga friluftslivet. Strandområdet 
ingår i riksintresse för friluftsliv. Inga 
värdekärnor för kustzonen finns inom 
planområdet. Det rörliga friluftslivet 
och friluftslivet kan påverkas positivt 
genom att kopplingen mellan 
torgytan och stranden stärks och 
tydliggörs. Samtidigt kan samma 
intressen påverkas negativt 
beroende på hur en byggnation på 
utfyllnaden placeras och utformas 
kan påverka badlivet på pirarmen.



Påverkan

Projektets omfattning

Är planen del av ett större 
projekt

x Hela hamnområdet i Båstad är under 
utveckling. Under sommaren 2019 
förväntas en detaljplan för Båstads 
hamns arrendeområde antas och det 
finns idéer om ytterligare utveckling 
av hamnområdets södra del.

Miljöpåverkan av det 
överordnade projektet

x Utvecklingen omfattar en 
småbåtshamn för vilken en MKB har 
upprättats. Eventuell ytterligare 
utfyllnad i havet innebär en påverkan.

Dagvattenhantering x Det finns ingen möjlighet att fördröja 
och rena dagvatten inom 
planområdet docks bedöms inte 
planen innebära några 
föroreningsmängder. 

Påverkan på 
trafiksituationen inom och 
utom planområdet

x Möjligheten för transporter till en 
byggnad på utfyllnaden måste 
utredas vidare i planarbetet.

Påverkan på stads-
/landskapsbilden

x Nya byggnader kan, beroende på var 
inom planområdet de placeras och 
på vilken höjd de placeras bli synliga 
från havet och möjligen även från 
stränderna på ganska stort avstånd 
från planområdet.

Utnyttjande av -mark x Byggrätten för Badkrukan behåller 
samma storlek men placeras i ett 
bättre läge och ytterligare mark 
skapas genom utfyllnad.

Utnyttjande av -Vatten x Planen innebär utfyllnad i vatten 
vilket förutsätter en vattendom. 
Utfyllnaden påverkar eventuella 
bottenmiljöer. Den kan även komma 
att påverka vattenströmmarna kring 
pirarmarna.

Utnyttjande av -Övriga 
naturresurser

x Planen innebär inget nyttjande av 
övriga naturresurser.

Alstrande av - avfall x All verksamhet medför avfall men 
planen medger få byggnader. Allt 
avfall ska hanteras i enlighet med 
NSRs riktlinjer.

Alstrande av - föroreningar x Inga förorenade verksamheter avses 
tillåtas i planområdet 

Alstrande av - störningar x Inga störande verksamheter avses 
tillåtas i planområdet 

Risker

Hälsa x Planen syftar inte till några 
verksamheter som kan innebära risk 
för människors hälsa.



Miljö x Planen syftar inte till några 
verksamheter som kan innebära risk 
för miljön.

Risk för överträdelse av 
miljökvalitetsnormer

x Laholmsbukten har en måttlig 
ekologisk status och uppnår ej god 
kemisk status. En utfyllnad kan 
komma att påverka MKN för vatten.

Ekosystemtjänster - 
stödjande

x Bedöms inte påverkas

Ekosystemtjänster - 
reglerande

x Området innehåller inte idag något 
skydd mot extremt väder men det är 
viktigt att planen hanterar frågan om 
ekosystemtjänsten kan eller bör 
skapas här. 

Ekosystemtjänster - 
kulturella

x Planen kan komma att påverka 
förutsättningarna för rekreation och 
friluftsliv både positivt och negativt 
beroende på hur byggnaderna 
placeras och utformas.

Ekosystemtjänster - 
försörjande

x Bedöms inte påverkas

Planen

Ger planen möjlighet till 
miljöpåverkande 
verksamheter

x Nej

Avser planen reglera 
miljöpåverkande 
verksamheter

x Nej

Har planen betydelse för 
andra planers 
miljöpåverkan

x Nej

Överensstämmelse med 
kommunens miljöstrategi

x De mål i Båstads Miljö- och 
energiprogram som kan komma att 
beröras av planen är "Arbeta för en 
levande kust och ett levande hav", 
"All nybyggnation ska vara energi- 
och resurseffektiv och mer ett 
hållbarhetsperspektiv" samt 
"Bebyggd miljö ska bli mer 
hälsofrämjande, miljöanpassad och 
tillgänglig för alla".



Överensstämmelse med 
kommunens ÖP

x Området pekas inte ut i kartan till 
gällande översiktsplan, men i text 
beskrivs en viss utvidgning av 
hamnverksamheten men inte av en 
sådan omfattning att den behöver 
markeras med en större yta. 
Planförslaget följer därför inte helt 
intensionerna i översiktsplanen. I 
samrådsförslaget till ny översiktsplan 
pekas planområdets västra del, med 
byggnaden Badkrukan, ut som 
oförändrad stadsbygd med 
kommentaren att området är 
bevarandsvärt och att förtätning ej är 
lämpligt. Den östra delen med 
pirarmarna pekas ut som ny/ändrad 
stadsbygd med kommentaren att 
hamnen ska fortsätta utvecklas som 
en mötesplats och 
evenemangsområde. Planförslaget 
stämmer med intensionen i den nya 
översiktsplanen då den möjliggör 
utveckling i öster och en flytt av 
Badkrukan längre österut vilket 
öppnar upp det bevarandsvärda 
området i väster.

Planens eventuella 

positiva inverkan på 

miljön, hälsa mm

Ett genomförande av detaljplanen skulle innebära ökad tillgänglighet till 
badmiljön vid pirarmarna vilket medför god hälsa. 
En flytt av byggrätten för Badkrukan innebär en ökad kontakt medllan 
hamnområdet och stranden.
Ändrad utformning av pirarmarna kan minska erosionen av pirarmarna och 
medför att sand kan driva förbi hamninloppet istället för in i hamnen.



Ställningstagande

Planarkitekt

Översiktlig sammanfattning, 
• planförslaget överensstämmer inte helt med översiktsplanens intentioner
• planområdet omfattas av strandskydd
• planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon.
• planen kan komma att påverka det rörliga friluftslivet  och friluftslivet samt 
förutsättningarna för rekreation både positivt och negativt.
• ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på 
omgivningen eller för människors hälsa och säkerhet
• planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden 
internationellt, nationellt eller lokalt
• planen kan komma att påverka vattenmiljö och strömmar i samband med 
utfyllnad
• planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- 
och samhällsresurser nationellt eller lokalt.                                    
• planförslaget berör eventuellt en fornlämning
• planen är en del av ett område med stor utveckling
• planen kan komma att påverka trafiken i området
• planen innebär en förändring av stadsbilden
• planen kan komma att påverka MKN för vatten

Emma Johansson Datum 2019-06-17

Planen bedöms sammantaget, utifrån ovan gjorda behovsbedömning, ge en sådan miljöpåverkan att 
en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ behöver 
genomföras.  
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KS § 145  Dnr KS 000635/2019 - 200 

Nejlikan 4, Båstad sportcenter - Planbesked 
 
Beskrivning av ärendet Frågan om att ändra befintliga detaljplaner för området har väckts både genom 

verksamhetsutövaren och internt inom kommunen. Kommunen är 
fastighetsägare för all mark inom plan-området förutom den gamla 
Drivangården (Nejlikan 3). Delar av planområdet arrenderas ut till privat 
verksamhetsutövare. Planens syfte är att dels se över befintlig byggrätt för att 
rätta till planavvikelser som gjorts och ge verksamheterna bättre 
utvecklingsmöjligheter, dels förbättra möjligheterna att använda oanvända ytor 
till bland annat parkering och nya idrottsanläggning-ar. Planen bedöms inte 
medföra någon betydande miljöpåverkan. Enligt kommunstyrelsens 
prioriteringsordning ska inordnas med prioritet 2 i kommunens 
prioriteringslista. Då planen följer kommunens gällande översiktsplan ska 
planen handläggas med standardförfarande. Planen förväntas kunna antas 
tidigast 2021. 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, 2019-08-12  
 1. Planförfrågan 
 2. Behovsbedömning 
 
Förvaltningens förslag  1. Förslag till detaljplan för Nejlikan 4 m.fl., Drivan får upprättas och samråd får 

hållas. 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 
3. Detaljplanen finansieras genom planavtal/planavgift. 
4. Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 
Föredragande  Roger Larsson, samhällsbyggnadschef, föredrar ärendet.  
       
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

 
1. Förslag till detaljplan för Nejlikan 4 m.fl., Drivan får upprättas och samråd får 
hållas. 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 
3. Detaljplanen finansieras genom planavtal/planavgift. 
4. Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
 

 
     



 Tjänsteskrivelse  
 

s 

1 (3) 

 
Datum: : 2019-08-12. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Roger Larsson 

Dnr: KS 000635/2019 – 200 
 
 

Detaljplan för Nejlikan 4 m.fl., Drivan – beslut om planbesked 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Förslag till detaljplan för Nejlikan 4 m.fl., Drivan får upprättas och samråd får hållas 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista 
3. Detaljplanen finansieras genom planavtal/planavgift 
4. Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Frågan om att ändra befintliga detaljplaner för området har väckts både genom verksamhets-
utövaren och internt inom kommunen. Kommunen är fastighetsägare för all mark inom plan-
området förutom den gamla Drivangården (Nejlikan 3). Delar av planområdet arrenderas ut till 
privat verksamhetsutövare. Planens syfte är att dels se över befintlig byggrätt för att rätta till 
planavvikelser som gjorts och ge verksamheterna bättre utvecklingsmöjligheter, dels förbättra 
möjligheterna att använda oanvända ytor till bland annat parkering och nya idrottsanläggning-
ar. Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Enligt kommunstyrelsens 
prioriteringsordning ska inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. Då planen 
följer kommunens gällande översiktsplan ska planen handläggas med standardförfarande. Pla-
nen förväntas kunna antas tidigast 2021. 
 

Bakgrund 
Idrottsanläggningen Drivan är trångbodd och i behov av att utöka befintlig hall med ytterligare 
inomhusbanor. Under åren har befintlig byggrätt utnyttjats fullt ut och olika tillbyggnader 
gjorts genom planavvikelser i bygglovsprövningen. Det finns även ett stort behov av att se över 
möjligheterna för att anordna och iordningställa parkeringsytor till större evenemang på om-
rådet. Ytor som även ska kunna användas till olika idrottsändamål. 
 
Aktuellt 

Frågan om att ändra befintliga detaljplaner för området har väckts både genom verksamhets-
utövaren och internt inom kommunen. Kommunen är fastighetsägare för all mark inom plan-
området förutom den gamla Drivangården (Nejlikan 3). Delar av planområdet arrenderas ut till 
privat verksamhetsutövare. 
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 Ungefärlig planavgränsning 
 
Frågor som är viktiga att hantera i planarbetet är utbyggnadsmöjligheter av befintliga anlägg-
ningar, parkeringsfrågor och nya typer av mindre idrottsanläggningar. Även frågor kring tra-
fik-föringen inom och till området är viktig att hantera.  
 
Marken har tidigare varit del av nejlikeodlingar varför risken för markföroreningar behöver 
utredas i planarbetet. 
 
Planens syfte är att dels se över befintlig byggrätt för att rätta till planavvikelser som gjorts och 
ge verksamheterna bättre utvecklingsmöjligheter, dels förbättra möjligheterna att använda 
oanvända ytor till bland parkering och nya idrottsanläggningar. 
 
Planen omfattar kommunägd mark vilket enligt kommunstyrelsens prioriteringsordning inne-
bär att den ska inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 
 
Planarbetet kommer att innebära att utredningar kommer att behöva göras. Arbetet kommer 
att kräva att tid läggs på dialog med allmänhet och verksamhetsutövare.  
 
Då planen helt följer kommunens gällande översiktsplan ska den handläggas med standardför-
farande. Planen förväntas kunna antas tidigast 2021. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Ett genomförande av detaljplanen innebär en utveckling av idrottsområdet med utökade verk-
samheter och förbättrade parkeringsmöjligheter vid större arrangemang. Utvecklingen av Dri-
vanområdet gör även att området blir ett tydligare centrum för idrotts- och föreningslivet samt 
för besöksnäringen. Förutsättningarna för barn, ungdomar och vuxna att ha en aktiv fritid 
ökar. 
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Verksamhet 
Planarbetet kommer att innebära att utredningar kommer att behöva göras. Arbetet kommer 
att kräva att tid läggs på dialog med allmänhet och verksamhetsutövare. Samhällsbyggnad för-
väntar sig därför att planprocessen kan komma att ta något längre tid än vanligt. 
 

Ekonomi 
Planarbetet finansieras genom planavtal med arrendatorn alternativt genom att planavgift tas 
ut i samband med bygglovsprövning. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Se behovsbedömningen, bilaga 2. 
 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
Teknik och service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Planförfrågan 
2. Behovsbedömning 
 
Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson, teknik & servicechef 
Olof Selldén, planchef  
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
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Begäran om planbesked för Drivan, Nejlikan 4 m.fl. 

 

I egenskap av fastighetsägare vill Teknik & Service begära planbesked för Drivan, Nejlikan 4 m.fl.  

Behovet av att ändra befintliga detaljplaner för området har väckts både genom 

verksamhetsutövaren och internt inom kommunen. Kommunen är fastighetsägare för all mark 

inom planområdet förutom den gamla Drivangården (Nejlikan 3). Delar av planområdet 

arrenderas ut till privat verksamhetsutövare. Planändringens syfte är att dels se över befintlig 

byggrätt för att rätta till planavvikelser som gjorts och ge verksamheterna bättre 

utvecklingsmöjligheter, dels förbättra möjligheterna att använda oanvända ytor till bland 

parkering och nya idrottsanläggningar. 

Ortofoto över ungefärligt planområde. 

 

Teknik & Service 

Jan Bernhardsson 

Teknik och Servicechef 

 

 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift 

 

 

 



Datum
2019-08-13

Diarienummer

Behovsbedömning
bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning
enligt plan- och bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor  2 o 4

Planens beteckning

Planens syfte

Planområde

Nejlikan 4 m.fl., Drivan

Planens syfte är dels att se över befintlig byggrätt för att rätta till 
planavvikelser som gjorts och ge verksamheterna bättre 
utvecklingsmöjligheter, dels att förbättra möjligheterna att använda 
oanvända ytor till bland annat parkering och nya idrottsanläggningar.



Ja Nej Om ett ja --> miljöbedömning 

Natura 2000 x

x

Ingen eller 

liten

Inverkan Betydande 

påverkan

Kommentarer

Platsen

Den befintliga miljöns 
känslighet map nuvarande 
användning och tidigare 
plan 

x Byggrätt utökas vid befintliga 
hallbyggnader och tas bort från 
gräsytor invid villakvarter.

Radon x Planen ligger inom lågriskområde 
och innebär ingen stadigvarande 
vistelse. Geotekniska 
undersökningar och radon Geologi x Berggrunden består av gnejs. 
Jordarten är postglacial sand som 
övergår till svämsediment av lersilt 
längst i väster. Någon geoteknisk 
undersökning bedöms inte behöva 
göras inom ramen för planarbetet. 
Geotekniska undersökningar och 
radon undersökningar har gjort i 
området tidigare.

Skredrisk x Ingen känd skredrisk inom 
planområdet, plan mark.

Översvämningsrisk x Planområdet faller svagt från öster till 
väster utan några direkta lågpunkter.

Ljusförhållanden på plats x Goda förhållanden

Lokalklimat x Goda förhållanden
Markföroreningar x Tidigare markanvändning är 

nejlikeodling med risk för 
bekämpningsmedelsrester i jorden. 
Marken inte tänkt för bostäder eller 
annan långvarig vistelse. Kräver 
undersökning i planarbetet.

Buller från omgivningen x Nej

Förekomst av 
verksamheter som medför 
risk för omgivningen i eller 
i närheten av planområdet

x Inga förorenande verksamheter inom 
planområdet

Detaljplan för tillståndspliktig 
verksamhet enligt MKB-f  bil 3

Bedömning enligt kriterierna i bilaga 2 o 4 MKB-förordningen. Inverkan--> ta med i planbeskrivning, 
Betydande --> = Avgränsning för miljöbedömning  (MKB)



Grönytor i tätort x Planen bedöms inte påverka 
grönytorna i tätorten nämnvärt. 
Gräsade ytor kan tas i anspråk för 
parkering eller idrottsanläggningar.

Tätortsnära 
rekreationsområde

x Mycket viktigt rekreationsområde 
som stärks om området ges bättre 
utvecklingsmöjligheter.

Kommunal naturvård x Inget inom eller i närheten av 
planområdet.

Kommunal kulturvård x Nej
Nuvarande verksamhet  
riskerar att överträda 
miljökvalitetsnormer

x Nej

Riksintresse kulturmiljö x Nej

Regionalt intresse 
kulturmiljö

x Planområdet ingår i kulturmiljöstråk 
"Per-Albin-linjen" men det finns inga 
värn inom planområdet. Planområdet 
ingår även i området "Båstad-
Norrvikens trädgårdar" i 
länsstyrelsens kulturmiljöprogram. 
Planen bedöms inte påverka dessa 
värden negativt.

Arkeologi x Nej
Natura 2000-område x Nej
Riksintresse naturmiljö x Nej
Särdrag i naturen x Nej
Strandskydd x Norra delen berörs genom att 

strandskydd inom 100 meter från 
Örebäcken återinträder vid 
planändring. Marken är dock redan 
ianspråktagen för konstgräsplan och 
vandrarhem.

Naturreservat x Nej
Djurskyddsområde x Nej
Växtskyddsområde x Nej
Biotopskydd x Nej
Miljöskyddsområde x Nej
Vattenskyddsområde x Berör skyddsområde för vattentäkt 

och planerat skyddsområde för 
vattentäkt men bedöms ha ringa 
påverkan. 

Naturminne x Nej
Riksintresse friluftsliv, 
rörliga friluftslivet, kustzon

x Planområdet ingår i sin helhet i 
riksintresse för kustzonen och det 
rörliga friluftslivet. Det rörliga 
friluftslivet och friluftslivet kan 
påverkas positivt. 

Påverkan

Projektets omfattning

Är planen del av ett större 
projekt

x Nej

Miljöpåverkan av det 
överordnade projektet

x Nej



Dagvattenhantering x Behov kan finnas av att fördröja 
dagvatten inom området.

Påverkan på 
trafiksituationen inom och 
utom planområdet

x Utökade parkeringsmöjligheter 
underlättar och strukturerar upp 
parkeringen vid större evenemang i 
området.

Påverkan på stads-
/landskapsbilden

x Enstaka bostäder kan få 
utiktsförhållanden beskurna något.

Utnyttjande av -mark x Dåligt utnyttjad mark invid befintliga 
hallar tas i anspråk för bebyggelse 
och byggrätt invid bostadsfastigheter 
tas bort och används till parkering 
och mindre idrottsanläggningar.

Utnyttjande av -Vatten x Ingen
Utnyttjande av -Övriga 
naturresurser

x Ingen

Alstrande av - avfall x All verksamhet medför avfall men 
planen medger endast mindre 
tillbyggnader. Allt avfall ska hanteras 
i enlighet med NSR:s riktlinjer.

Alstrande av - föroreningar x Inga förorenade verksamheter avses 
tillåtas i planområdet 

Alstrande av - störningar x Utomhusanläggningar kan ge 
upplevda störningar i form av ljud 
och ljus.

Risker

Hälsa x Ingen, syftet är att öka människors 
möjlighet att utöva idrott.

Miljö x Planen syftar inte till några 
verksamheter som kan innebära risk 
för miljön.

Risk för överträdelse av 
miljökvalitetsnormer

x Nej

Ekosystemtjänster - 
stödjande

x Bedöms inte påverkas

Ekosystemtjänster - 
reglerande

x Nej

Ekosystemtjänster - 
kulturella

x Nej

Ekosystemtjänster - 
försörjande

x Bedöms inte påverkas

Planen

Ger planen möjlighet till 
miljöpåverkande 
verksamheter

x Nej

Avser planen reglera 
miljöpåverkande 
verksamheter

x Nej



Har planen betydelse för 
andra planers 
miljöpåverkan

x Nej

Överensstämmelse med 
kommunens miljöstrategi

x Nej

Överensstämmelse med 
kommunens ÖP

x I översiktsplanen från 2008 pekas del 
av gräsytan söder om tillfartsvägen 
till Drivan ut tillsammans med 
träningsplanen norr om tillfartsvägen 
som ett utredningsområde för 
bostäder. Träningsplanen har nyligen 
belagts med konstgräs. I 
samrådsförslaget till ny översiktsplan 
har utredningsområdet tagits bort 
och förslaget är att befintlig 
markanvändning ligger kvar.

Planens eventuella 

positiva inverkan på 

miljön, hälsa mm

Ställningstagande

Roger Larsson Datum 2019-08-13

Planen bedöms sammantaget, utifrån ovan gjorda behovsbedömning, inte ge en sådan miljöpåverkan 
att någon miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ behöver 
genomföras.  

Översiktlig sammanfattning, 
• planförslaget överensstämmer helt med samrådsförslagets till ny 
översiktsplanen intentioner. Utredningsområdet för bostäder i öp 2008 är 
inaktuellt.
• norra delen av planområdet omfattas av återinträtt strandskydd (100 
meter).
• planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon.
• planen kan komma att påverka det rörliga friluftslivet  och friluftslivet samt 
förutsättningarna för rekreation positivt.
• ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på 
omgivningen eller för människors hälsa och säkerhet
• planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden 
internationellt, nationellt eller lokalt                                   
• planen kan komma att påverka trafiken i området

Ett genomförande av detaljplanen skulle innebära ökade 
utvecklingsmöjligheter för olika idrotter inom området. Detta ökar 
förutsättningarna för olika idrottsaktiviteter och god folkhälsa. 



samhällsbyggnadschef
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Sida 
 

2019-08-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 146  Dnr KS 000243/2017 - 800 

Remissvar - Bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt i 
Höganäs och Båstad kommuner 

 
Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen beslutar att förklara ett område väster om Hallands Väderö, i 

Båstads och Höganäs kommun som naturreservat. Syftet med naturreservatet 
är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 
samt att skydda och återställa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för 
skyddsvärda arter i ett förhållandevis opåverkat havsområde.  Båstads 
kommun har inga invändningar mot ett bildande av ett naturreservat på 
anvisad yta men anser att områdets avgränsning bör följa havsbottnens 
förutsättningar snarare än länsgränsen.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef, Olof Selldén, 2019-08-12  

 Bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt i Höganäs och Båstads 
kommuner 

 
Förvaltningens förslag  Lämna tjänsteskrivelsen som yttrande på länsstyrelsens beslut om bildande av 

naturreservatet Skånska Kattegatt i Höganäs och Båstads kommuner.   
 
Föredragande  Olof Selldén, planchef, föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Lämna tjänsteskrivelsen som yttrande på länsstyrelsens beslut om bildande av 
naturreservatet Skånska Kattegatt i Höganäs och Båstads kommuner.   
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Datum: : 2019-08-12. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Selldén 

Dnr: KS 000243/2017 – 800 
 
 

Yttrande om bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt i Höganäs och 
Båstads kommuner 

 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Lämna tjänsteskrivelsen som yttrande på länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet 
Skånska Kattegatt i Höganäs och Båstads kommuner.   

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Länsstyrelsen beslutar att förklara ett område väster om Hallands Väderö, i Båstads och Höga-
näs kommun som naturreservat. Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt att skydda och återställa värdefulla naturmil-
jöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter i ett förhållandevis opåverkat havsområde.  Båstads 
kommun har inga invändningar mot ett bildande av ett naturreservat på anvisad yta men anser 
att områdets avgränsning bör följa havsbottnens förutsättningar snarare än länsgränsen.   
 

Bakgrund 
 
Skånska Kattegatt är en del i ett av de viktigaste områdena för Bälthavspopulationen av tum-
lare och nyttjas under hela året. Den förhållandevis höga förekomsten av könsmogna honor 
visar att området är av betydelse för populationens reproduktion. De största hoten mot tum-
lare är fisket med bottensatta stormaskiga nät, där risk för bifångst ökar med bl.a. ökad mask-
storlek, men även buller, förlust av livsmiljö och skador p.g.a. miljögifter. Genom att skydda 
området mot exploatering av bottnarna, begränsa uppkomst av buller genom att reglera viss 
sjöfart och begränsa möjlighet till militärövningar, och även kraftigt begränsa fisket gynnas 
kvaliteten på tumlarens livsmiljö inte minst som producent av födoresurser. Här önskar jag en 
ny rad. Nu. Livsmiljöerna för områdets sälar och sjöfåglar gynnas på snarlikt sätt. Båda djur-
grupperna letar föda i området och löper också risk att bifångas i framförallt nätfisket. Både 
knubb- och gråsäl är Natura 2000-arter och är utpekade i Natura 2000-området Nordvästra 
Skånes havsområde som överlappar med Skånska Kattegatt.  Här behöver jag ytterligare en 
paus för läsaren. För alla djurgrupper gäller det dessutom att förskjutningar i näringsväven 
kan få en stor påverkan. Detta kan ske på olika sätt, t ex att deras föda minskar, försvinner eller 
får sämre näringsinnehåll. Den bakomliggande orsaken till detta kan exempelvis i sin tur bero 
på överfiske, exploatering, miljögifter eller främmande invasiva arter. Bottnar med hög biolo-
gisk diversitet och produktion ger stabilitet för de djur högre upp i näringskedjan som söker 
föda på bottnarna – fiskar, marina däggdjur och sjöfågel. Den viktigaste åtgärden för att bott-
narna ska nå sin potential med både hög diversitet och produktion, är att lämna dem så 
ostörda som möjligt.  
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Aktuellt 
 
För att uppnå syftet om att bevara och utveckla biologisk mångfald, vårda värdefulla naturmil-
jöer samt att skydda och återställa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda 
arter kommer naturreservatet ha vissa regleringar och vissa åtgärder kommer att genomföras. 
Exempelvis kommer inga verksamheter som påverkar områdets bottenstruktur tillåtas, bar-
lastvatten, oljor, obehandlat toalettvatten och fast avfall från fartyg kommer inte att få släppas 
ut, i större delen av området kommer allt fiske förbjudas, jakt och havsbruk (så som odling) 
förbjuds, antalet spökgarn ska minimeras.  
 
Remissvar 
 
Båstads kommun lämnade in ett remissvar under samrådstiden vilket har bemötts av länssty-
relsen. Kommunens önskan om att reservatets avgränsning inte ska följa en administrativ 
gräns (länsgränsen mot Halland) utan snarare ha en avgränsning baserad på havsbottnens 
förutsättningar kommer inte att tillgodoses. Båstads kommun vidhåller sin synpunkt om att 
Länsstyrelsen Skåne och Halland bör använda en geografisk avgränsning för reservatet base-
rad på ökade förutsättningar för att nå reservatets syfte snarare än ett streck på kartan. 
 
 
Samhällsbyggnad 
Olof Selldén, planchef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
Teknik och service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt i Höganäs och Båstads kommuner 
 
Samråd har skett med: 
Mårten Sällberg, tf Miljöchef 
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Kontaktperson   

Miljöavdelningen 
Naturskyddsenheten 
Eva Ohlsson 
010-224 15 40 
eva.m.ohlsson@lansstyrelsen.se 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Södergatan 5 040-25 20 00 vx 040-  6 88 11-9 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 044-25 20 00 vx 044-  5050-3739   

 

 

Bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt i Höganäs 
och Båstad kommuner 
 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att förklara 
det område som avgränsats på karta, bilaga 1 som naturreservat. Naturreservatets 
västra gräns följer territorialgränsen, nordlig gräns följer länsgräns, i övrigt se 
koordinattabell i bilaga 1. 
Naturreservatets gränser bör 
märkas ut på sjökort. 
 
Beslutet riktar sig till var och 
en vars rättigheter att 
använda mark- och 
vattenområden berörs inom 
naturreservatsområdet.  
  
För att trygga syftet med 
naturreservatet ska de 
föreskrifter gälla som anges 
nedan. 
 
Med stöd av 3§ Förordning 
(1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. fastställer 
länsstyrelsen bifogade 
skötselplan, bilaga 4.  
 

© Lantmäteriet Geodatasamverkan © Sjöfartsverket, 
samverkansavtal för geodatasamverkan, dnr 109-2010/2667  
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Uppgifter om naturreservatet 
Namn   Skånska Kattegatt 
Kommuner  Höganäs och Båstad 
Natura 2000 ID SE0420360 
DOS-ID  1119653 
Gränser  Området begränsas av mitten av svart, punktstreckad 

linje på till detta beslut bifogad karta, bilaga 1 
Fastigheter  Allmänt vatten 
Markägare  Staten 
Läge  Havsområde i södra Kattegatt och norra Öresund 
Maringeografisk region Öresund och Bälten/Kattegatt 
Område enligt Havs- 
miljödirektivet:  Kattegatts utsjövatten, södra delen 
Naturgeografisk region Kontinental biogeografisk region 
Areal  58 596,1 ha  
Förvaltare  Länsstyrelsen 
 
 
Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer samt att skydda och återställa värdefulla naturmiljöer eller 
livsmiljöer för skyddsvärda arter i ett förhållandevis opåverkat havsområde. 
 
Precisering av syftet: 
Livsmiljöer och arter samt biologiska och ekologiska processer, som förekommer 
eller kan utvecklas naturligt, ska bevaras och skyddas. Människans negativa 
påverkan ska vara minimal. 
 
Samtliga biologiska bevarandevärden ska bibehålla eller ges förutsättningar att 
uppnå ett gynnsamt tillstånd1. 
 
Områdets geomorfologi ska bevaras och skyddas och geomorfologiska processer 
ska kunna ske naturligt. 
 
Syftet är också att bevara och utveckla; biotoper som utgör en komplett och god 
livsmiljö för förekommande fridlysta eller nationellt rödlistade arter, arter och 

                                                   
1 Gynnsamt bevarandetillstånd förklaras i artikel 1 i Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. För detta naturreservat begränsas 
inte denna målsättning till naturvärden kopplade till Natura 2000-direktiv.  
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biotoper som omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram eller är utpekade som 
minskande eller hotade av Helcom2 eller Ospar3 samt livsmiljöer rapporterade 
enligt Art- och habitatdirektivet, Natura 2000. Åtgärder för detta ska prioriteras. 
 
Havsområdet och dess bottenmiljöer ska bevaras och områdets förutsättningar 
som reproduktions- och livsmiljö för fisk och skaldjur ska tryggas. Populationerna 
ska ges förutsättningar att utveckla naturliga tätheter samt storleks- och 
åldersstrukturer och åtgärder för detta och för att skydda bottenmiljöerna ska 
prioriteras. 
 
Arter rapporterade enligt Art- och habitatdirektivet, Natura 2000, ska bevaras och 
utvecklas samt ges förutsättningar för att utveckla livskraftiga populationer. Dessa 
arter, t ex tumlare, ska särskilt prioriteras i fråga om åtgärder, skötsel och 
uppföljning.  
 
Fågelarter rapporterade i enlighet med Fågeldirektivet, Natura 2000, ska bevaras 
och kunna utveckla livskraftiga populationer. Kust- och sjöfåglar som är beroende 
av området som uppväxt-, rastnings- eller övervintringsmiljö ska prioriteras ifråga 
om åtgärder, skötsel och uppföljning. 
 
Området och dess naturvärden ska fungera som en förbindelselänk i ett nätverk av 
representativa områden med ett funktionellt skydd som är viktiga för flyttande 
arter och arters olika livsstadier. 
 
Naturreservatet, med dess olika arter och biotoper, utsatta för en minimal 
mänsklig påverkan, ska också fungera som referensområde för att ge kunskap om 
naturliga artsamhällen och processer. 
 
Syftet ska uppnås genom att: 
Nödvändiga åtgärder vidtas och regleringar införs för att bevara och stärka 
områdets arter och livsmiljöer, vilket också är i enlighet med att uppnå god 
miljöstatus enligt Havsmiljödirektivet.  
Exempel på åtgärder och regleringar är att: 

                                                   
2 Helsingforskommissionen (Helcom) är det styrande organet i ”Konventionen om skydd av 
Östersjöområdets marina miljö”. 
3 Ospar-konventionen är ett internationellt samarbete för att skydda miljön i nordostatlanten. 
Samarbetet grundas i Oslo-konventionen från 1972 om dumpning till havs och Paris-konventionen 
från 1974 om förorening av havet. Ospar motsvarar det internationella samarbetet för Östersjön i 
Helcom. I svenska vatten omfattas området ner till Öresund (Kullens spets) av Ospar-
konventionen. 
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• ingen verksamhet ska ske som påverkar bottenstrukturer och områdets arter 
och livsmiljöer,  

• begränsa påverkan från mänskligt nyttjande så att störningar på djurliv och 
skador på biologiska, hydrologiska eller geomorfologiska värden eller 
processer inte uppstår.  

• regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, tillser att 
områdesförbud införs, i tillämplig nationell och internationell lagstiftning, för 
alla fartyg att släppa ut barlastvatten för att begränsa spridning av 
vattenlevande organismer och patogener som kan vara skadliga för 
naturvärden, 

• regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, tillser att ett 
områdesförbud införs, i tillämplig nationell och internationell lagstiftning, 
mot att från fartyg släppa ut oljor eller oljehaltiga blandningar, andra skadliga 
flytande ämnen eller andra ämnen i kvantiteter eller koncentrationer som är 
skadliga för den marina miljön, obehandlat toalettavfall, eller fast avfall, 

• allt fiske i huvuddelen av naturreservatet (se bilaga 2) förbjuds med stöd av 
EU:s gemensamma fiskeripolitik och genom den nationella 
fiskelagstiftningen. I övrig del av naturreservatet ska inget fiske förutom 
burfiske efter havskräfta ske under lekperioden (1 januari - 31 mars) för torsk. 
Under övrig del av året inom det område där fiske tillåts kan fiske bedrivas 
med bur, nät eller handredskap (se bilaga 2). Fisket ska ske på ett sådant sätt 
att marina däggdjur och sjöfågel endast löper minimal risk att skadas eller 
drunkna som bifångst, 

• förekomst av så kallade spökgarn minimeras genom att de bortförs så snart 
som möjligt efter upptäckt,  

• jakt förbjuds liksom alla former av havsbruk, både odling och skörd, 
• verksamheter som tillför energi, inbegripet undervattensbuller, som påverkar 

marina ekosystem och arter på ett negativt sätt minimeras eller förbjuds.  
• en nationell myndighet så som Havs- och vattenmyndigheten utreder dels 

möjlighet att tillverkare av navigations- och annan teknisk utrustning 
utvecklar produkter där ekolodet kan kopplas bort och dels verkar för att det 
på sjökort införs ett hänsynsområde, motsvarande det område där det inte bör 
vara tillåtet att fiska, där användning av ekolod avrådes, alternativt att Havs- 
och vattenmyndigheten verkar för att tillverkare utvecklar ekolod som inte 
använder eller har spilljud inom tumlares hörselområde (200 Hz – 180 kHz), 

• inhämta kunskap om och övervaka områdets bevarandevärden, 
• utvärdera och anpassa skötseln i överensstämmelse med ny kunskap om 

områdets bevarandevärden, 
• informera om områdets bevarandevärden och naturliga processer, 
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• övervaka och om möjligt vidta åtgärder mot främmande arter eller 
populationer så att de inte inverkar negativt på artsammansättning eller 
populationsstorlekar hos de naturligt förekommande arterna. 

 
 
Reservatsföreskrifter 
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområde. 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 
 
1. borra, muddra, schakta, spola sediment, bedriva täkt eller annan utvinning av 

material, utfylla, dumpa, spränga, lagra kemiska ämnen i sediment eller 
berggrund,  

2. dra fram kablar eller ledningar, 
3. uppföra någon form av anordning eller anläggning, 
4. bedriva vattenbruk, t ex fisk- eller musselodling eller odling av makroalger, 

eller skörd av befintlig vegetation, 
5. jaga,  
6. anordna militära övningar.  
 
B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst intrång. 
 
Ägare och innehavare av särskild rätt inom området förpliktas att tåla att följande 
åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet: 
 
1. utmärkning av och upplysning om naturreservatet samt restriktionsområden, 
2. undersökningar av djur- och växtarter samt sediment och vattenförhållanden, 
3. miljöövervakning samt uppföljning av områdets bevarandemål och skötsel, 
4. utförande av särskilda åtgärder för att gynna förekomsten av rödlistade arter 
eller andra särskilt skyddsvärda arter inklusive arter eller livsmiljöer upptagna i 
fågeldirektivet, art- och habitatdirektivet, Helcom eller Ospar,  
5. bekämpning av främmande eller invasiva arter. 
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C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och 
vistas samt ordningen i övrigt inom naturreservatet. 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 
 
1. borra, muddra, schakta, spola sediment, bedriva täkt eller annan utvinning av 

material, utfylla, dumpa, spränga, lagra kemiska ämnen i sediment eller 
berggrund,  

2. ankra, 
3. uppföra någon form av anläggning eller att placera ut ett för naturreservatet 

främmande föremål, 
4. från fartyg släppa ut oljor eller oljehaltiga blandningar, andra skadliga 

flytande ämnen eller andra ämnen i kvantiteter eller koncentrationer som är 
skadliga för den marina miljön, obehandlat toalettavfall, eller fast avfall. 

5. i en högre hastighet än 15 knop framföra yrkesfartyg som har en längd 
mindre än 15 meter i vattenlinjen, eller motordrivna fritidsfartyg oavsett 
storlek, 

6. framföra vattenskoter eller motsvarande fartyg, 
7. anordna militära övningar, 
8. anordna tävling eller arrangemang som kan inverka störande på naturmiljön, 
9. bedriva vattenbruk, t ex fisk- eller musselodling eller odling av makroalger, 

eller skörd av befintlig vegetation, 
10. sätta ut eller släppa ut för området främmande arter eller populationer, 
11. jaga, 
12. plocka, fånga eller samla in växter eller djur,  
13. medvetet störa marina däggdjur eller sjöfågel såsom att följa efter individer 

eller grupper, eller köra mellan par eller grupper av individer, 
 

Vidare är det utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd förbjudet att; 
14. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa djurlivet 

exempelvis insamlande eller fångande av organismer, eller med metod som 
använder sonar, annan ljudgenerering eller elektromagnetisk strålning. 

 
Undantag från reservatsföreskrifter  
Föreskrifterna under A och C utgör ej hinder för; 

• förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att 
vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet 
och som framgår av föreskrifterna under B ovan,  

• utövande av tillsyn av de föreskrifter som inrättats för att uppnå syftet med 
naturreservatet, 
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• drift och underhåll av sjökablar, sjöledningar och sjösäkerhetsanordningar. 
Inför utförande av arbete ska naturreservatets naturvårdsförvaltare 
informeras om åtgärden. Vid akut underhållsåtgärd kan 
naturvårdsförvaltaren informeras i efterhand, dock senast inom tre 
arbetsdagar från det att arbetet har inletts. 

• åtgärder vid olycka, oljeutsläpp eller annan liknande oförutsedd händelse. 
Inför sådana insatser ska dock, om det finns tid, naturreservatets 
naturvårdsförvaltare informeras. Dispergeringsmedel eller annan form av 
kemisk bekämpning ska så långt möjligt undvikas, eftersom skador på 
bottenlevande organismer kan ske. Generellt gäller att åtgärder ska ske på 
ett sådant sätt att skador på naturreservatets naturvärden hålles så låga som 
möjligt.  

• Försvarsmakten vid insatser när det gäller en akut fara för miljö, sjöfart 
eller människoliv. Naturreservatets naturvårdsförvaltare ska informeras i 
händelse av sådana insatser. I det fall det finns tid ska detta ske innan 
åtgärder vidtas. 

• den svenska försvarsmakten att under perioden 1 december t o m 28 
februari undersöka tillståndet på de minor och annan oexploderad 
ammunition som finns i området. Ljudfrekvenser som används för denna 
undersökning ska inte ligga inom 200 Hz – 180 kHz. 
 

C2: gäller inte vid nödankring. 
A3 och C3: gäller inte vid fiske med passivt fiskande nät eller bur i område 
markerat som ”Begränsat fiske”, se bilaga 2, i enlighet med gällande 
fiskerilagstiftning. 
C4: gäller inte eventuella bränslerester i normala mängder i avgaser från ett 
fartygs framdrift. Gäller inte heller utsläpp av obehandlat toalettavfall från 
fritidsfartyg som saknar toalett. 
C5 och C6: gäller inte Kustbevakningen vid utförande av deras 
tillsynsverksamhet. 
C12: gäller inte vid fiske i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifter, med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken, 
gäller även om beslutet överklagas. Dessutom gäller andra lagar, förordningar och 
föreskrifter än reservatsföreskrifterna för området, exempelvis: 

• 7 kap 28 a-b §§ miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva 
verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
naturmiljön i ett Natura 2000-område,  
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• fridlysningsbestämmelser. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, 
ungar och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa arter är 
fridlysta enligt 8 kap miljöbalken och artskyddsförordningen, 

• 11 kap miljöbalken med bestämmelser om bl a vattenverksamhet, 
• anmälningsplikten enligt 12 kap 6§ miljöbalken för verksamheter eller 

åtgärder som väsentligen kan komma att ändra naturmiljön gäller även om 
de inte är förbjudna enligt reservatets föreskrifter, 

• Lag (1966:314) om kontinentalsockeln med tillhörande förordning, 
• Kulturmiljölagen (1988:950) med bestämmelser om skydd för fasta 

fornlämningar, 
• sjötrafikförordningen (1986:300) om t ex sjötrafikanters och befälhavares 

ansvar, 
• Transportstyrelsens bestämmelser för civil luftfart, samt deras föreskrifter 

om flygning med flygskärm (LFS 2007:44). Enligt LFS 2007:44 gäller 
bland annat att flygskärm inte får manövreras på ett vårdslöst eller 
hänsynslöst sätt så att andras liv eller egendom utsätts för fara eller så att 
människor eller djur skräms eller störs (21 §), 

• Transportstyrelsen bestämmelser för sjöfart i den mån föreskrifterna i detta 
beslut inte innebär en skärpning av Transportstyrelsens bestämmelser, 

• Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om fiske, 
• 15 kap 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning. 
 
 

Beskrivning av området 
Huvuddelen av naturreservatet ligger i södra Kattegatts utsjöområde men den allra 
sydligaste delen går in i norra Öresund. Havsdjupet ligger på mellan 19 – 34 m, 
men större delen av området har ett djup mellan 25 - 30 m. Ytsubstratet domineras 
av mjuklera. I norra Öresund finns även finsand. I naturreservatets västra del finns 
stora områden med finsand och även inslag av sand, grus och sten. 
 
Havsområdet har ett kraftigt salthaltssprångskikt som ofta ligger runt 15 m djup. 
Lite djupare, > 20 m, är salthalten mer stabil och som regel på över 30 PSU4. 
Temperaturen på 30 m djup, vid Anholt, kan variera något (mellan ca 4 – 13˚C). 
Den likartade sedimentstrukturen och hydrografin, samt dess relativt stabila 
förhållanden ger förutsättningar för en rik bottenfauna. Under salthaltssprång-
skiktet är strömmen dock betydligt lägre än vid ytan. Den kraftiga skiktningen gör 
att det inte är ovanligt med låga syrehalter och bottenfaunan har periodvis 
drabbats av syrebrist inte minst under 1980- och 1990-talen.  

                                                   
4 psu=practical salinity unit, en sk ”tillämpad salthaltsenhet”. Tidigare användes promille. 
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Bottenfaunan undersöktes av C G J Petersen i början på 1910-talet. Han fann att 
på bottnar djupare än 25 m dominerade ett samhälle som karaktäriserades av den 
lilla märlkräftan Haploops. När man mot slutet av 1900-talet gjorde återbesök på 
några av de platser han inventerade kunde inte Haploops-samhället påträffas5. Ett 
ekosystemskifte hade ägt rum där istället ormstjärnor dominerade. Syrebrist och 
bottentrålning misstänks ligga bakom denna förändring men även en höjning av 
havsvattentemperaturen kan ha bidragit till Haploops-samhällets försvinnande. 
Sedan 2009 har det, genom ett avtal mellan Sverige och Danmark, varit förbjudet 
att fiska inte bara i större delen av Skånska Kattegatt utan även i stora områden 
väster och sydväst om detta. Innan det fiskefria området inrättades skedde bl a en 
omfattande bottentrålning efter havskräfta. 2014 lät Länsstyrelsen utföra en 
inventering6 med målet att eftersöka förekomst av Ospar-habitat7. Denna visade 
att artsammansättningen överensstämde med Ospar-habitatet ”sjöpennor och 
grävande megafauna”.  
 
Exempel på några grävande arter som hittades vid inventeringen är havskräfta 
(Nephrops norvegicus) och koralldjuren sjöfjäder (Pennatula phosphorea) och 
liten piprensare (Virgularia mirabilis).  
 
Åtta rödlistade8 arter påträffades inom Skånska Kattegatt av vilka särskilt kan 
nämnas hästmussla (Modiolus modiolus), havstulpanen Balanus crenatus, 
sandmusslan Mya truncata som alla minskat kraftigt i många områden i svenska 
vatten under senare år. 
 
Inom Natura 2000-arbetet har Länsstyrelsen rapporterat att naturtypen sublittorala 
sandbankar fri från vegetation (1113) förekommer inom området. Denna 
bedömning baseras på SGU:s GIS-skikt Maringeologi 1:100 000 och inte en 
naturtypskartering av området. 
 
Det kilen-formade området längst söderut i Skånska Kattegatt ingår i ett större 
område i norra Öresund som Länsstyrelsen lät inventera 2018 med avseende på 
förekomst av habitat enligt de olika klassificeringarna inom Ospar, Helcom och 
Natura 2000. Samma Ospar-habitat som ovan påträffades och enligt de sk Helcom 
HUB:barna9 dominerades området av AB.H2T1 Baltic aphotic muddy sediment 
                                                   
5 Göransson, P., 1999. Det långa och det korta perspektivet i södra Kattegatt – bottendjurens 
berättelse från två provpunkter. Fauna och Flora Årg. 94:3. 
6 Göransson P., Emanuelsson A. & Lundqvist M. (2014) Kartering av bottenfaunan 
i sydöstra Kattegatt 2014. 
7 Samtliga habitat som Ospar listar bedömer de som hotade eller minskande. 
8 Rödlistade enligt Artdatabanken 2015 och/eller Helcom 2013. 
9 Helcom HUB = HELCOM Underwater Biotope and Habitat Classification System 
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dominated by seapens (EN=starkt hotad), med mindre inslag av AB.H1V Baltic 
aphotic muddy sediment characterized by mixed epibenthic macrocommunity.  
 
Fiskfaunan; Vid den videokartering av bottnarna som gjordes under 2014 var 
flatfiskar Pleuronectidae indet och sjökockar Callionymus sp överlägset vanligast 
förekommande. Vanliga var även glasbult Crystallogobius linearis och fläckig 
sjökock Callionymus maculatus. Ett fåtal torskfiskar Gadidae indet och långebarn 
Lumpenus sp sågs, men avsikten med metodiken som användes var inte att 
inventera fisk och därför speglar observationerna av fisk inte förekomsterna på ett 
korrekt sätt. 
 
Torsk (Gadus morhua) är den ekologiskt viktigaste rovfisken i Västerhavet. Torsk 
är en av de kommersiellt mest betydelsefulla fiskarterna i Sverige och har fiskats 
så hårt att man räknar med att många lokala populationer på västkusten har 
försvunnit. Nationellt sett räknas torsk som sårbar enligt Artdatabankens rödlista 
2015. Torsk finns också med på Ospar:s lista över hotade och/eller minskande 
arter och habitat. Helcom klassar torskbeståndet i Kattegatt som akut hotat (CR) i 
deras rödlista från 2013.  
 
Lekperioden varierar kraftigt mellan olika bestånd men i Västerhavet sker den 
under januari t o m mars då den aggregerar i södra Kattegatt, inklusive Skånska 
Kattegatt. För att skydda lekmogen torsk inrättades 2009 ett fiskefritt område i 
södra Kattegatt. Angränsande till detta lades buffertzoner där 
redskapsanvändningen och fiskeperioden reglerades. Under nästföljande år 
minskade även fiskeansträngningen i Kattegatt. 2016 publicerades en 
utvärdering10 av dessa åtgärder som visar på en generell ökning av 
Kattegattorskens beståndstäthet, lekbiomassa och förekomst av stora (äldre) 
individer.  
 
Tumlare; Inom Skånska Kattegatt är det huvudsakligen individer från den sk 
Bälthavspopulationen som rör sig. Populationen räknas som sårbar (VU) av 
Helcom (2013) 11. Området mellan Stora Middelgrund, Skälderviken/norra 
Öresund och havsområdet vid norra Själland är ett av de områden där man kan se 
flest individer från populationen. Tumlare nyttjar Skånska Kattegatt under hela 
året men studier visar att tumlartätheten är som högst i havet mellan Stora 
Middelgrund och norra Öresund under mars- maj medan individerna, under juni - 
augusti, aggregerar mer i ett stort område kring Stora Middelgrund och i norra 

                                                   
10 Wikström A, Wennhage H, Lövgren J, Svensson F, Börjesson P, & Sköld M 2016. Ett fiskefritt 
område för skydd av torsk i Kattegatt. I: Bergström m fl 2016. Ekologiska effekter 
av fiskefria områden i Sveriges kust- och havsområden. Aqua reports 2016:20. 
11 Artdatabanken gör ingen indelning på populationsnivå utan räknar arten som sårbar. 
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Öresund12. Könsmogna honor finns i höga koncentrationer i de båda sistnämnda 
områdena under hela året. Detta indikerar att de är särskilt viktiga för 
populationens reproduktion och överlevnad eftersom de flesta honor också är 
associerade med kalvar.  
 
I området förekommer två sälarter där knubbsäl är den mer vanliga. Gråsälen har 
börjat öka i individantal på senare år. Uppehållsplatser som båda arterna nyttjar, 
på den svenska sidan, finns bl a kring Hallands Väderö men de kan även ses vila 
längs Kullaberg.  
 
Sjöfågel 
Länsstyrelserna i Hallands och Skåne län startade ett planerat flerårigt 
inventeringsprojekt av sjöfågel 2017 för att komplettera kunskapsläget. 
Inventering har hittills inte genomförts i den utsträckning som planerats och 
bilden av hur sjöfågel nyttjar området är fortsatt oklar. Havssula har noterats 
regelbundet, liksom gråtrut, havstrut, fiskmås, skrattmås och tärnor. Alkorna 
tordmule och sillgrissla påträffades i området både under hösten och vintern men 
nådde störst antal under februari/mars. Sjöorre hittades i området under slutet av 
april månad.  
 
Människans nyttjande 
Genom Skånska Kattegatt löper fartygsstråk som utpekats vara av riksintresse för 
sjöfarten. Dessa fartygsstråk är även viktiga för internationell sjöfart. Det är inte 
bara yrkessjöfarten som trafikerar området utan även en hel del fritidsbåtar, inte 
minst som rör sig mellan Danmark och Sverige.  
 
Fram till 2009 skedde ett omfattande fiske i hela området. Torskfisket, som varit 
betydande under 1900-talet, hade minskat och i stora delar ersatts av 
bottentrålning efter havskräfta. Som nämnts ovan ingicks 2009 ett avtal med 
Danmark om att inrätta ett fiskefritt område med angränsande zoner där redskap 
och tider för fisket reglerades för att skydda torsken. Visst nätfiske förekommer i 
områdets östra del liksom burfiske efter havskräfta. 
 
Enligt uppgifter från Försvarsmakten har ett stort antal minor lagts ut i södra 
Kattegatt och norra Öresund under de båda världskrigen. Många av dessa är kvar 
och behöver, när de utgör fara, oskadliggöras av Försvarsmakten.  
                                                   
12 Teilmann, J., Sveegaard, S., Dietz, R., Petersen, I.K., Berggren, P. & Desportes, G. 2008. High 
density areas for harbour porpoises in Danish waters. National Environmental Research Institute, 
University of Aarhus. 84 pp. - NERI Technical Report No. 657. Available at 
http://www.dmu.dk/Pub/FR657.pdf. 

http://www.dmu.dk/Pub/FR657.pdf
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Skälen för beslutet  
Nedan redovisas de prioriterade bevarandevärdena för Skånska Kattegatt och det 
ges en översiktlig bild av hot och åtgärder. 
 
Inom det sedan 2009 fiskefredade området har Ospar - habitatet sjöpennor och 
grävande megafauna (bedöms som hotat eller minskande) utvecklats och 
dominerar nu de djupa mjukbottnarna. Detta habitat samt motsvarande habitat 
enligt Helcoms- klassificeringssystem påträffades 2018 (se ovan under 
Beskrivning av området) även i det kilen-formade området i norra Öresund. Enligt 
Helcom är det habitat som dominerar i ”kilen”, AB.H2T1 Baltic aphotic muddy 
sediment dominated by seapens, starkt hotat. 
 
Studier som SLU Aqua har gjort visar att bottentrålningens effekter på 
mjukbottenfaunan i Kattegatt påverkar artdiversiteten genom att antalet arter 
minskar liksom abundansen. Av känsliga arter som påverkas negativt av högre 
trålningsintensitet kan nämnas märlkräftor, sjöpennor och långlivade musslor. På 
biomassan har man inte kunnat se en effekt. Vissa arter som bedöms som mer 
okänsliga, t ex den vanliga ormstjärnan Amphiura chiajei, har istället ökat. Detta 
kan också bero på ett minskat predationstryck beroende på att man fiskar på de 
arter som livnär sig på dem1314. 
 
Hot mot sjöpennor och grävande megafauna är främst påverkan på havsbottnen, t 
ex bottentrålning, men även förändringar i sedimentens partikelsammansättning. 
Syrebrist genom förhöjda halter av organiskt material eller höjd havstemperatur, 
exempelvis beroende på klimatpåverkan, kan också ha en påverkan enligt Ospar15. 
Sedan 1950-talet har bottentrålningen av havskräfta varit omfattande. Havskräftan 
är en av de karaktäristiska arterna för habitatet. Ett av de viktigaste skälen att 
bilda ett naturreservat är att förhindra skadlig påverkan på bottnarna orsakade av 
olika former av exploatering.  
 
För rödlistade arter i havsmiljön är fiske en bidragande orsak till att nästan 150 
marina arter är rödlistade, varav de flesta (nästan 120) hotas av fiske med 

                                                   
13 Mattias Sköld, SLU Aqua, muntligen, slutredovisning av projektet SOFAMOV 20170425. 
14 Sköld, M., Göransson, P., Jonsson, P., Bastardie, F., Blomqvist, M., Agrenius, S., Hiddin, J.G., 
Nilsson, H.C. & Bartolino, V. 2018. Effects of chronic bottomtrawling on soft-seafloor 
macrofauna in the Kattegat. Mar Ecol Prog Ser. Vol 586:41  
15 OSPAR Commission 2010. Background Document for Seapen and Burrowing megafauna 
communities. 
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bottentrål. Förutom direkt fysisk skada från trålen påverkas de också indirekt 
genom uppslamningen av sediment, ökad grumlighet och ökad sedimentation16.  
 
Under lekperioden samlar sig en stor del av Kattegatt-torsken inom Skånska 
Kattegatt. Då flera lokala Kattegatt-populationer bedöms ha funnits och försvunnit 
pga av ett för omfattande fiske är det viktigt att skydda den enligt Helcom akut 
hotade Kattegatt-torsken och ett viktigt lekområde för den ur flera perspektiv: 
genetisk mångfald, balans i ekosystemet bl a genom stora rovfiskars reglerande 
verkan och som en viktig närings- och födoresurs för människor.  
 
Torsk är en art som använder sig av ljud för att t ex kommunicera. Den akustiska 
kommunikationen vid lek och som föregår befruktningen är viktig och kan störas 
av exempelvis överröstande fartygsbuller17.  
 
Åtgärder som att förbjuda fiske under torsklek, och även under resten av året i 
större delen av området, samt att i övrig del av Skånska Kattegatt begränsa fisket 
och även uppkomst av buller ses om nödvändiga åtgärder för att gynna inte bara 
Kattegatt-torsken utan även andra fiskarter och övriga organismer. 
 
Skånska Kattegatt är en del i ett av de viktigaste områdena för Bälthavspopula-
tionen av tumlare och nyttjas under hela året. Den förhållandevis höga förekom-
sten av könsmogna honor visar att området är av betydelse för populationens 
reproduktion. De största hoten mot tumlare är fisket med bottensatta stormaskiga 
nät, där risk för bifångst ökar med bl a ökad maskstorlek, men även buller, förlust 
av livsmiljö och skador pga miljögifter. Genom att skydda området mot 
exploatering av bottnarna, begränsa uppkomst av buller genom att reglera viss 
sjöfart och begränsa möjlighet till militärövningar, och även kraftigt begränsa 
fisket gynnas kvaliteten på tumlarens livsmiljö inte minst som producent av 
födoresurser. 
 
Livsmiljöerna för områdets sälar och sjöfåglar gynnas på snarlikt sätt. Båda 
djurgrupperna letar föda i området och löper också risk att bifångas i framförallt 
nätfisket. Både knubb- och gråsäl är Natura 2000-arter och är utpekade i Natura 

                                                   
16 Sandström, J., Bjelke, U., Carlberg, T. & Sundberg, S. 2015. Tillstånd och trender för arter och 
deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken Rapporterar 17. ArtDatabanken, 
SLU. Uppsala. 
17 Sigray, P. & Andersson, M. 2014. Buller stör fiskarnas naturliga beteende. Rapporten: Sjöfarten 
kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön. Havsmiljöinstitutet.  
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2000-området Nordvästra Skånes havsområde som överlappar med Skånska 
Kattegatt.  
 
För alla djurgrupper gäller det dessutom att förskjutningar i näringsväven kan få 
en stor påverkan. Detta kan ske på olika sätt, t ex att deras föda minskar, 
försvinner eller får sämre näringsinnehåll. Den bakomliggande orsaken till detta 
kan exempelvis i sin tur bero på överfiske, exploatering, miljögifter eller 
främmande invasiva arter. Bottnar med hög biologisk diversitet och produktion 
ger stabilitet för de djur högre upp i näringskedjan som söker föda på bottnarna – 
fiskar, marina däggdjur och sjöfågel. Den viktigaste åtgärden för att bottnarna ska 
nå sin potential med både hög diversitet och produktion, är att lämna dem så 
ostörda som möjligt. 
 
Det länsstyrelsegemensamma projektet SofamoV; Skydd och förvaltning av 
marina områden - Västerhavet, gjorde våren 2016 en delrapportering till Havs- 
och vattenmyndigheten i vilken den skånska delen av Kattegatt och norra Öresund 
lyfts fram som det viktigaste området att gå vidare med för skydds- och 
förvaltningsåtgärder. Detta grundas på kunskap om befintliga bevarandevärden 
och på den utveckling och potential som området, genom en påbörjad 
återhämtningsprocess sedan fisket upphörde, har visat. Områdets betydelse stöds 
även av den studie som forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers högskola 
gjort där de tagit fram en larvspridningsmodell och även tittat på skyddade 
områdens konnektivitet1819. Forskarna hade ett särskilt fokus på Skagerrak och 
Kattegatt och vid analysen fann de att de norra delarna av det fiskefria området i 
sydöstra Kattegatt var det viktigaste området att skydda och komplettera nätverket 
med i svenska vatten. 
 
Larvspridningsstudier kan ge en fingervisning om ett områdes potential och om 
vilka områden som kan bidra mer eller mindre till diversitet och produktion om 
störningar och påverkan minskas eller avslutas. 
 
Genom att skydda ett område som är viktigt för konnektiviteten mellan andra 
skyddade områden, gynnas naturvärdena även i dessa. Hot mot konnektiviteten 
och områdets funktion för larvspridning är exempelvis olika former av 
exploatering, inklusive fiske, som skadar substrat, vattenkvalitet, balans i 
näringsväven eller som påverkar möjlighet till spridning, dvs har en barriäreffekt. 
                                                   
18 HaV-rapport, 2015:24. Identifying new areas adding larval connectivity to existing networks of 
MPAs. 
19 Med konnektivitet menas hur väl olika organismer kan röra sig mellan områden, dvs hur väl 
skyddade områden är förbundna med varandra. 
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Det är därför viktigt att skydda Skånska Kattegatt mot dessa hot genom införande 
av föreslagna föreskrifter.  
 
Havs- och vattenmyndigheten föreslår i rapporten ”Handlingsplan för marint 
områdesskydd” (2016) att minst ett marint referensområde per havsområde bör 
inrättas. Områdena bör utformas så att de bl a kan utgöra referenser för 
havsmiljödirektivets så kallade deskriptorer, dvs olika beskrivande kvalitéer som 
används för att bedöma miljöstatus. Skånska Kattegatt kopplar till flera av dessa: 
biologisk mångfald, marina näringsvävar, havsbottens integritet och tillförsel av 
energi, inbegripet undervattensbuller. 
 
Referensområden bör vara utsatta för så liten mänsklig påverkan som möjligt. 
Utvärderingen av fiskeförbudet som rått i större delen av området sedan 2009 
tyder på en positiv effekt. Att förbudet redan är infört innebär ett försprång i 
arbetet med att uppnå ett av syftena med bildandet av naturreservat. 
 
Den största lokala påverkan kommer från sjöfart, bl a i form av buller och genom 
olika former av utsläpp - även de som är tillåtna enligt gällande speciallagstiftning 
- och genom risk för utsläpp. Befintlig sjöfart bedöms ha en påverkan på områdets 
bevarandevärden som inte är förenlig med målet om ett referensområde. För att 
begränsa denna påverkan så mycket som möjligt anser Länsstyrelsen att reglerna 
bör skärpas för vad som är tillåtet att släppa ut. Om föreslagna föreskrifter 
gällande utsläpp från sjöfarten inte kan regleras med stöd av miljöbalken, bör 
regleringen införas i speciallagstiftningen. För utformning av föreskriften som rör 
utsläpp av vätskor och fast avfall m m har Länsstyrelsen utgått från lag 
(2006:924) om Antarktis. 
 
I rapporten ”Analys av bevarandevärden i Kattegatt - möjliga MPA20 i Kattegatt, 
uppdrag i regleringsbrev 2016”, lyfter Havs- och vattenmyndigheten fram ett 
område som till stora delar sammanfaller med Skånska Kattegatt men som även 
går in i ekonomisk zon för fortsatt skyddsarbete. De bevarandeåtgärder som 
myndigheten bedömer vara aktuella för området är förbud mot exploatering, täkt, 
dumpning samt fiske. 
 
Det är Länsstyrelsens bedömning att för att områdets bevarandevärden ska bestå 
och utvecklas, med utgångspunkt i det nuvarande kunskapsläget, är det viktigt att 
området skyddas från olika former av exploatering, störningar (inklusive buller) 
och främmande/invasiva arter. Uppföljning av områdets bevarandevärden och 

                                                   
20 MPA= Marine Protected Area 
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effekterna av vidtagna åtgärder bör göras för att där så är möjligt anpassa 
förvaltningen i enlighet med detta.  
 
Faktorer som påverkar områdets bevarandevärden finns både inom och utanför 
området. Näringsämnen, kemikalier och partiklar når området från land, luft, 
omgivande havsområde samt från sjöfart. Verksamheter som påverkar bottnarna 
eller organismer knuta till de olika livsmiljöerna är ett hot. Många verksamheter 
som utgör hot kan regleras genom reservatsbestämmelser, t ex olika former av 
exploatering, friluftsliv och jakt, medan andra som också är hot, t ex fiske och 
vissa begränsningar för sjöfarten, bör regleras genom annan lagstiftning se ovan.  
 
Skyddsformen naturreservat är den som bäst lämpar sig för detta stora område för 
att uppnå syftena. De höga bevarandevärdena förekommer dock även utanför 
Skånska Kattegatt, i ekonomisk zon. Det finns inget stöd i lagstiftningen för att 
låta den ekonomiska zonen ingå i naturreservatet. Det är dock Länsstyrelsens 
bedömning att även angränsande ekonomisk zon borde ges ett starkare skydd, 
både för de naturvärden som finns där, men också för att fungera som en buffert, 
genom minskad negativ påverkan, för Skånska Kattegatt.  
 
Som framgår nedan, har Länsstyrelsen föreslagit att Natura 2000-området 
Nordvästra Skånes havsområde ska ingå i Helcom:s och Ospar:s nätverk av 
skyddade områden ”MPA”. För ett MPA är det möjligt att med stöd av 7 kap 30§ 
miljöbalken besluta om sk ordningsföreskrifter. Det är Länsstyrelsens 
förhoppning om att ett utpekande av ett MPA även ger ett starkare stöd för att 
reglera fisket. 
 
Beträffande fisket, som är gemensamt inom EU, måste de åtgärder som 
Länsstyrelsen bedömer behöver vidtas, beslutas om i fiskerilagstiftningen och 
vara gällande för fiskare av alla berörda nationaliteter. För att sådana 
bestämmelser ska kunna införas i detta regelverk krävs ett starkt områdesskydd 
med väl beskrivna bevarandevärden, vad syftet är och vilka åtgärder som krävs. 
 
Av ovan redovisade skäl och för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer samt att skydda och återställa värdefulla naturmiljöer eller 
livsmiljöer för skyddsvärda arter i ett stort, förhållandevis opåverkat havsområde, 
bör det angivna området avsättas som naturreservat enligt miljöbalken.  
 
I enlighet med 16§ förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m m är Skånska Kattegatt prioriterat för skyddsarbete då det ingår i ett större 
område som är förtecknat i både Fågeldirektivet och i Art- och habitatdirektivet 
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(Natura 2000). Områdets bevarandevärden får ett förstärkt skydd genom att 
föreskrifter införs men också genom att skötsel och uppföljning säkerställs. 
Naturreservatet kan bidra till att uppnå såväl regionala som nationella miljömål. 
Framförallt berörs följande miljökvalitetsmål: Hav i balans samt levande kust och 
skärgård, samt Ett rikt växt- och djurliv. 
 
Länsstyrelsen bedömer att bildandet av naturreservatet inverkar positivt på flera 
ekosystemtjänster bl a produktion av livsmedel och ökad biologisk mångfald; det 
gynnar sedimentbevarande, ekosystemets motståndskraft mot förändringar, 
bevarande av livsmiljöer, rekreation samt vetenskap och utbildning. 
 
Upprättandet av detta naturreservat är även i linje med havsmiljöförordningens 
åtgärder för att skapa fler skyddade och fiskefredade områden med lämpliga 
regleringar för att hjälpa till att uppnå god status. (Se åtgärder 7 och 27 i Havs- 
och vattenmyndighetens rapport God havsmiljö 2020 – del 4 Åtgärdsprogram för 
havsmiljön). 
 
Länsstyrelsen gör också bedömningen att naturreservatet kommer att vara positivt 
både för det lokala fisket utanför den fiskefria delen av naturreservatet, samt för 
att uppnå god ekologisk status enligt vattendirektivet i de närliggande 
kustvattenförekomsterna. 
 
Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenresurser. Det är också förenligt med översiktsplanerna för 
Höganäs och Båstads kommuner samt föreslagen havsplan.  
 
 
Ärendets handläggning 
Sverige är medlem i Ospar, se ovan. Som ett led i att skydda havsmiljön har Ospar 
tagit fram en lista över känsliga eller minskande habitat. Varje medlemsland har 
ett ansvar att rapportera förekomst av dessa habitat. Med anledning av detta lät 
Länsstyrelsen utföra en inventering av området 2014. Denna visade att habitatet 
sjöpennor och grävande megafauna dominerade området.  
 
Mot bakgrund av de höga naturvärden som denna inventering visade, men också 
larvspridningsanalyser som gjorts av andra forskare21 samt en värdering av vad 
som gynnar natur och skånskt fiske på lång sikt, skickade Länsstyrelsen i juni 

                                                   
21 Moksnes, P-O, Nilsson Jacobi, M. och Jonsson, P.R., 2015.  Identifying new areas adding 
larval connectivity to existing networks of MPAs. HaV-rapport, 2015:24. 
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2015 en skrivelse till regeringen om att det fiskefria området bör fortsätta vara 
fiskefritt. Även Länsstyrelsen i Hallands län skickade en skrivelse med samma 
budskap till regeringen. Skrivelsen föranleddes inte minst av att det pågick en 
utvärdering av fiskeregleringarna och att deras varande var osäkert. 
 
I maj 2016 delrapporterade det länsstyrelsegemensamma projektet ” Skydd och 
förvaltning av marina områden – Västerhavet”22 sitt uppdrag till Havs- och 
vattenmyndigheten och framförde att det berörda området var det högst 
prioriterade området att skydda på hela västkusten. 
 
I juni 2016 tog Havs- och vattenmyndigheten fram en nationell handlingsplan för 
marint områdesskydd där man föreslår att ett större, relativt opåverkat område 
skyddas i varje havsområde. För Västerhavet är förslaget att hela eller delar av det 
fiskefria området inrättas som referensområde och ges förstärkt skydd genom att 
fiskeförbudet kompletteras med områdesskydd. 
 
I mitten av juni 2016 föreslog Länsstyrelsen till Naturvårdsverket att ett Natura 
2000-område, Nordvästra Skånes havsområde, inrättas till skydd för främst 
tumlare och övervintrande sjöfågel. Samtidigt förslog Länsstyrelsen att området 
också läggs till som ett Helcom MPA23. Senare samma månad meddelade 
Länsstyrelsen regeringen att myndigheten har för avsikt att bilda ett naturreservat 
i en del av området. Skånska Kattegatt ligger i utsjödelen av detta Natura 2000-
område. 
 
I oktober 2016 redovisade Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag om 
att analysera bevarandevärdena i Kattegatt. I rapporten föreslår de att ett område 
som till stora delar överlappar med Skånska Kattegatt inrättas som ett Ospar och 
Helcom MPA och att det används som ett referensområde.  
 
I december 2016 beslutade Regeringen att Nordvästra Skånes havsområde skulle 
läggas till Natura 2000-nätverket enligt både Art- och habitatdirektivet samt 
Fågeldirektivet.  
 
Under våren 2017 skickade Länsstyrelsen ut ett tidigt samrådsunderlag gällande 
bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt till kustkommunerna från 
Helsingborg till Halmstad, svenska och danska fiske- och miljöorganisationer, 
länsstyrelserna på västkusten och berörda nationella myndigheter. Länsstyrelsen 

                                                   
22 Projektet var ett samarbete mellan länsstyrelsen i Västra Götaland, Halland och Skåne. 
23 MPA= marine protected area. 
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hade även möten med de kommuner som var direkt berörda. Efter en genomgång 
av inkomna synpunkter höll Länsstyrelsen i januari 2018 ett samrådsmöte med 
svenska fiske- och miljöorganisationer där även Havs- och vattenmyndigheten, 
Länsstyrelsen i Hallands län samt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU Aqua) 
deltog. Vid mötet presenterade Länsstyrelsen ett omarbetat och mer konkret 
förslag på naturreservat.  
 
På uppdrag av Länsstyrelsen utfördes en videokartering, under juni och juli 2018, 
av det område i norra Öresund som ingår i Skånska Kattegatt. Habitatklassi-
ficeringen visade att Ospar-habitatet Sjöpennor och grävande megafauna 
dominerade området. 
 
Under hösten 2018 redovisade Länsstyrelsen till Havs- och vattenmyndigheten, 
som fått ett regeringsuppdrag om att föreslå nya områden som MPA enligt 
Helcom och Ospar, att bl a Natura 2000-området Nordvästra Skånes havsområde 
skulle föreslås till både Helcom och Ospar för att förstärka skyddet. Skånska 
Kattegatt ligger i sin helhet inom detta område.  
 
Parallellt med detta arbete har Länsstyrelsen tagit fram ett förslag till beslut och 
skötselplan som nu skickas med föreläggande om att inkomma med synpunkter. 
 
 
Skötselplan och förvaltning av naturreservatet 
Skötselplan 
Enligt 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
framgår bland annat att en skötselplan ska fastställas vid bildande av ett 
naturreservat. Skötselplanen finns bilagd detta beslut, se bilaga 4. 
 
Förvaltning 
Länsstyrelsen är förvaltare av naturreservatet och ska fortlöpande samråda med 
berörda myndigheter och intressenter vid förvaltningen. 
 
 
Denna handling har hanterats digitalt och har därför ingen namnunderskrift. 
 
 
Eva Ohlsson 
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För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Sammanställning av yttranden och Länsstyrelsens bemötande i 
tidigt samråd av den 27 mars 2017 om bildande av naturreservat i 
södra Kattegatt 
 
Länsstyrelsen tackar för alla synpunkter som kommit in på materialet tillhörande 
det föreslagna naturreservatet Skånska Kattegatt. Sammanfattningar av skriftligt 
framförda synpunkter på samrådsunderlaget till föreslaget naturreservat redovisas 
nedan samt i förekommande fall Länsstyrelsens bemötande av dessa. Då 
Länsstyrelsens samrådsunderlag var av mer övergripande och principiell karaktär 
har flera organisationer påpekat att det varit svårt att yttra sig över förslaget. I 
denna sammanställning är Länsstyrelsens bemötanden kortfattade. Föreslaget 
skydd och åtgärder för detta redogörs utförligare för i beslutet om bildande av 
naturreservatet.  
 
 
Nationella myndigheter 
Energimyndigheten: De konstaterar att föreslaget naturreservat inte överlappar 
med områden utpekade som riksintresse för vindbruk. Det närmaste området är 
Stora Middelgrund ca 3 km från föreslaget naturreservats nordvästra del. 
Myndighetens bedömning är att naturreservatet inte bör påverka det 
riksintresseområdet negativt. Myndigheten vill påpeka att bedömningen av 
eventuell påverkan kan komma att ändras vid framtida utpekande av riksintressen 
för energiproduktion. Riksintressena för vindbruk kommer tids nog att ses över 
och det kan även på sikt bli aktuellt att peka ut riksintressen för annan 
havsanknuten förnybar energi. 
 
 
Försvarsmakten (FM): De ansvarar för omhändertagande och oskadliggörande 
av militära sjöfynd. Föreslaget naturreservat täcker ett område där brittiskt flyg 
fällde ett stort antal minor under andra världskriget och beroende på sjösäkerheten 
kan dessa minor behöva röjas. FM:s verksamhet ger upphov till 
undervattensbuller t ex genom användande av aktiv sonar och vid 
undervattenssprängningar. Detta kan ske både under övningsverksamhet och vid 
skarp verksamhet (insatser). Övningsverksamhet bedrivs i enlighet med 
hänsynsreglerna i bl a miljöbalken och i huvudsak i FM:s sjöövningsområden och 
sprängområden. Den skarpa verksamheten måste kunna utföras oavhängigt 
restriktioner, exempelvis sådana som är relaterade till undervattensbuller.  
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Då remissunderlaget inte innehåller preciserade föreskrifter har FM svårt att 
bedöma konsekvenser eller konflikter för deras verksamhet. Reservatsförslaget 
har ett flertal lydelser som FM har svårt att ta ställning till och dessa gäller det 
som nämns om möjligheter att reglera hastighet och ankring. Länsstyrelsens 
tidigare förslag att bilda ett MPA1 och att det då är möjligt att besluta om 
ordningsföreskrifter, att föreskrifter mot eller begränsningar av verksamheter även 
kan regleras med stöd av havsmiljöförordningen och att det befintliga Natura 
2000-området bör göra det möjligt att skydda området mot betydande påverkan 
genom tillståndskravet i miljöbalken. 
 
Riksdagen har i den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016 - 2020 
beslutat att en sammanhängande planering för totalförsvaret ska återupptas. 
Beslutet medför att totalförsvarsplaneringen ska beaktas i all samhällsplanering. 
Inom det föreslagna naturreservatet måste FM kunna utföra sitt uppdrag och utan 
att begränsas av eventuella reservatsföreskrifter. FM förbehåller sig rätten att 
genomföra insatser, t ex minröjning, på sådant sätt och med sådan materiel som är 
nödvändig för att lösa aktuell uppgift. I ett reservatsbeslut bör det framgå att sådan 
verksamhet som krävs för att genomföra militära insatser ej omfattas av 
föreskrifterna. 
 
Länsstyrelsens bemötande: Länsstyrelsen har i förslaget till beslut preciserat vilka 
föreskrifter med tillhörande undantag som ska gälla i naturreservatet. 
Föreskrifterna motiveras under rubriken ”Skälen för beslutet” i samma handling. 
 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV): Det är positivt att Länsstyrelsen skickat ut 
förslaget på tidigt samråd. Samrådet följer de riktlinjer som presenterades i den 
nationella handlingsplanen för marint områdesskydd där HaV pekade på behovet 
att inrätta minst ett större opåverkat skyddat område i varje havsområde. 
Länsstyrelsens förslag avviker något mot den analys av bevarandevärdena i 
Kattegatt som HaV redovisat 2016 i ett regeringsuppdrag. 
 
HaV önskar att föreslaget område tydligare kopplas till den strategi för marint 
områdesskydd som länsstyrelserna i Skåne, Halland och Västra Götalands län 
arbetat med och att en motivering anges av behovet för ytterligare skyddade 
områden som komplement till befintligt nätverk. Motiveringen bör koppla till 
havsmiljödirektivet. EU:s medlemsländer ges även befogenhet att vidta 
nödvändiga bevarandeåtgärder för att uppnå skyldigheter gentemot fågeldirektivet 
samt art- och habitatdirektivet. 

                                                   
1 MPA = Marine Protected Areas, dvs marina skyddade områden. 
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HaV påpekar möjligheten att ta fram sk kombiplaner för områden som utöver 
naturreservat också är Natura 2000-områden är Helcom MPA:s. HaV poängterar 
att det är viktigt med ett tydligt definierat syfte med skyddet och även en tydlig 
beskrivning av områdets bevarandevärden och vilka bevarandemål som gäller. 
Länsstyrelsen behöver också i beslutshandlingar beskriva motiv och behov av 
åtgärder samt styrka dessa förslag till åtgärder med ett vetenskapligt underlag. 
Exempel på detta är utvärderingen av det fiskefria området i Kattegatt och SLU 
Aqua kan ge råd om detta. För att bevarandeåtgärder som rör fiske inom ramen 
för den gemensamma fiskeripolitiken ska kunna vidtas krävs det att de är 
nödvändiga för att uppnå syftet och bevarandemålen för det skyddade området. 
Det gäller även för behovet att skapa ett ekologiskt representativt, 
sammanhängande och funktionellt nätverk av marina skyddade områden. 
 
Det är också viktigt att ha samråd med olika intressenter gällande buffertzoner och 
redskapsbegränsningar. HaV framför att buffertzoner behöver innefattas av 
naturreservatet om det innebär att bevarandeåtgärder riktade till fiskets 
verksamheter ska vidtas. 
 
Länsstyrelsens bemötande: Angående kombiplaner: Natura 2000-området 
Nordvästra Skånes havsområde är betydligt större än naturreservatet Skånska 
Kattegatt och Länsstyrelsen anser därför att det inte är lämpligt att i detta läge ta 
fram en kombiplan. Länsstyrelsen kommer att ta fram en bevarandeplan för 
Natura 2000-området när de inventeringar som Länsstyrelsen beställt är avslutade 
och om Regeringen beslutar om att det även ska läggas till nätverken Ospar 
och/eller Helcom kommer detta att inarbetas i bevarandeplanen. 
 
Vad gäller buffertzoner är det Länsstyrelsens bedömning att dessa bör ligga 
utanför naturreservatet men i Natura 2000-området Nordvästra Skånes 
havsområde, dels för att förstärka skyddet för naturreservatet och dels för att 
Länsstyrelsens inventeringar av dessa områden visar att det av Ospar listade 
habitatet Sjöpennor och grävande megafauna dominerar även här. 
 
Kustbevakningen: De har inga synpunkter. 
 
 
Naturhistoriska riksmuseet (NRM): De stödjer Länsstyrelsens förslag till 
naturreservat inklusive områdesavgränsningen. De stödjer även att hela det 
nuvarande fiskefria området förblir fiskefritt, samt att en buffertzon med reglerat 
fiske säkerställs i angränsande vatten för att bevara det föreslagna naturreservatets 
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värden. De stödjer även att naturreservatet skyddas från markexploatering som 
kan påverka negativt genom buller och förstörda bottnar. Det är positivt att 
bullerpåverkan från båttrafik regleras utanför farleder om det kan påvisas att den 
har negativ påverkan på tumlarens Bälthavspopulation.  
 
NRM anser att även bifångster av tumlare, förutom botteninventering, ska ligga 
till grund för utvärdering av vilket fiske som kan tillåtas för att utveckla områdets 
bevarandevärden. NRM instämmer med Länsstyrelsen att havsområdet kring 
Kullen och norra Öresund är ett högdensitetsområde för tumlare och hänvisar till 
information på Länsstyrelsens hemsida som säger att allt fiske i norra Öresund 
mellan 1 feb och 31 mars är förbjudet med vissa undantag – bl a för 
sjuryggsfisket. NRM anser att en reglering av detta fiske kan vara en nyckelfaktor 
för en effektiv förvaltning av tumlarpopulationen. Det största hotet mot tumlare i 
området är att fastna och drunkna i stormaskiga bottensatta garn, såsom torsk- och 
sjuryggsgarn. SLU Aqua har, inom arbetet med att uppdatera åtgärdsprogrammet 
för tumlare, tagit fram kartor över bifångstrisk där de preliminära resultaten visar 
att risken är störst i ett område som sträcker sig från havsområdet kring Kullen 
(både västra och östra sidan) och ner till Saltholm under mars – november. En viss 
förhöjd risk finns även längs Hallandskusten under juni – augusti. Kring Kullen är 
risken som störst under mars – augusti, vilket beror på att tumlartätheten är som 
högst och under ffa januari - mars bedrivs garnfiske efter sjurygg. Att bifångst är 
en relativt vanlig dödsorsak i området under denna tid på året stöds även av data 
om insamlade tumlare, påträffade döda på stränderna. NRM undersöker ett 
begränsat antal påträffade döda tumlare från alla svenska farvatten. En stor andel 
av de döda tumlarna som påträffats från Skälderviken, Kullaberg och Öresund 
under vår och försommar visar tecken på drunkning eller yttre skador av 
fiskeredskap enligt rapporter från Statens veterinärmedicinska anstalt. 
 
NRM lyfter fram en nyligen publicerad bifångstanalys2 gjord av danska och 
svenska forskare som fokuserar på det huvudsakliga utbredningsområdet för 
Bälthavspopulationen av tumlare. Effekten av olika bifångstsscenarior har 
modellerats, liksom effekten av pingeranvändning och två temporära fiskefria 
områden. Beräkningarna bygger på registrerade rörelse-och utbredningsmönster 
av tumlare, vetenskapliga studier av hur tumlare reagerar på pingers, samt data om 
danskt och svenskt yrkesfiske under 2014. Detta visar bl a att vid fortsatt fiske 

                                                   
2 Beest, F.M., Kindt-Larsen, L., Bastardie, F., Bartolino, V., Nabe-Nielsen, J., 2017. Predicting the 
population-level impact of mitigating harbor porpoise bycatch with pingers and time-area fishing 
closures. Ecosphere 8. 



 

   BILAGA 3 
 

5(29) 

2019-06-05 Dnr 511-5924-2017 
   1278-219 
 

1 

 

 

utan åtgärder beräknas tumlarpopulationen minska med 6,5 % (för beräknad trolig 
bifångstnivå, 28 % för värsta scenario), jämfört med om inget garnfiske bedrivs.  
 
Denna studie indikerar att om pingers skulle användas fullt ut beräknas 
populationen minska med 21, 7 %, trots att noll tumlare skulle bifångas. Detta 
beror på att tumlarna skulle förflytta sig till områden med sämre födoförhållanden. 
Om istället allt garnfiske i Öresund och ytterligare ett område i danska vatten 
skulle stängas under juni-november beräknas populationen endast minska med 3,6 
%. En kombination av de två temporära fiskeförbudsområdena och pingers 
beräknas resultera i en minskning på endast 0,8 %. Tidsperioden för det temporära 
fiskeförbudet baserades på när energibehovet för vuxna honor beräknas vara som 
störst pga digivning. Sammantaget indikerar denna studie att en kombination av 
åtgärder kan behövas för att bibehålla ett kustnära garnfiske utan negativ inverkan 
på tumlarpopulationen.  
 
Forskare vid SLU Aqua undersöker effekten av pingers i området runt Kullen, 
vilket är ett steg mot minskad bifångst av tumlare. ASCOBANS (2016) 
rekommenderar dock att negativa effekter på populationsnivå bör undvikas, vilket 
skulle kunna uppstå om pingers skrämmer bort tumlare från kritiska områden eller 
orsakar störning i reproduktionsområden. Ytterligare en möjlighet kan vara 
instrument som skickar ut tumlarlika signaler (Porpoise ALert, PAL) istället för 
skrämselsignaler. Tumlarlika signaler har, i en annan forskningsstudie, visats öka 
tumlarens egna ekolokaliseringsaktivitet, vilken ökar dess möjlighet att upptäcka 
nät. Preliminära resultat finns tillgängliga från en studie där tre kommersiella 
garnbåtar fiskade efter plattfisk, antingen med eller utan P AL-instrument, i 
sydöstra Östersjön under 2014 - 2016. Resultaten från över 900 fisketillfällen 
visar på en signifikant minskning av antalet bifångade tumlare (18 utan PAL och 
3 med). Kunskap saknas dock om långtidseffekten av detta instrument. 
 
Fiske med burar är inget hot mot tumlare och NRM stödjer Länsstyrelsens förslag 
angående detta fiske. Trålfiske utgör ett mycket litet direkt hot mot tumlare men 
kan däremot förstöra bottenhabitaten för tumlarens bytesdjur och är därmed ett 
indirekt hot. Forskning visar att sand/ler/bergstubb är viktiga bytesdjur för 
Bälthavspopulationen och dessa tillsammans med torsk och vitling som också 
ingår i deras föda är på olika sätt knutna direkt eller indirekt till bottenmiljöerna, 
vilket visar på vikten att bevara oskadda bottensubstrat. 
 
NRM instämmer i vikten att inrätta samverkansgrupper för en bättre och mer 
adaptiv förvaltning där fiske, forskning och förvaltning samråder med varandra 
kontinuerligt. 
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SGU: De har inget att erinra vad gäller inrättandet av ett naturreservat i det 
föreslagna området. De påpekar dock att kunskapen om bottenbeskaffenhet är 
mestadels framtagen av dem själva under en översiktlig kartläggning i skala 1:100 
000 under 1984 - 1988. Då bottenbeskaffenheten avgör vilket substrat samt delvis 
habitat och biota som förekommer anser de att en mer detaljerad och modern 
kartläggning av bottenbeskaffenhet, djupförhållanden, substrat och habitat bör 
göras för att få en bättre kunskap om vad som skyddas. Det kan också finnas 
geologiska värden som bör uppmärksammas. Från samhällets sida finns önskemål 
om att ha kunskap om grus- och sandförekomster på havsbottnen med anledning 
av det nationella miljömålet Grundvatten av god kvalitét. Sådana förekomster kan 
finnas i den nordvästra delen av området. 
 
Länsstyrelsens bemötande: Materialutvinning är inte förenligt med ett bevarande 
av områdets naturvärden ej heller med syftet att det ska fungera som ett 
referensområde med minimal mänsklig påverkan. 
 
 
Sjöfartsverket: De ser positivt på syftet med det föreslagna naturreservatet men 
har frågetecken kring de åtgärder som föreslås kan bli aktuella för att uppnå syftet 
och som rör reglering av hastighet för olika former av fartyg, dock inte i farleder, 
samt möjligheten att ankra. De påpekar att det inte finns några farleder i aktuellt 
område utan istället fartygsstråk, men gör tolkningen att det är dessa som 
Länsstyrelsen avser. Att dessa fartygsstråk benämns som riksintresse farled i 
Trafikverkets utpekande är olyckligt då det kan leda till missförstånd. Till skillnad 
från farled är inte ett fartygsstråk anvisat genom sjösäkerhetsanordningar eller 
utmärkt i sjökort eller i nautisk publikation. Det är istället en sjöväg som utgör 
den kortaste navigerbara vägen mellan två punkter. Sjöfartsverket bifogar tre 
bildfiler som illustration av trafikbilden i området. Det är fartygsspår under fyra 
exempelveckor under 2016 för respektive fartygstyperna ”cargo”, ”tank” och 
”passenger”. 
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De nämner även att Transportstyrelsen och danska sjöfartsstyrelsen arbetar med 
ett förslag till trafikreglerande åtgärder i Skagerrak och Kattegatt vilket kan 
påverka trafikbilden i området.  
 
Det är problematiskt att ha för avsikt att införa hastighetsbegränsning för olika 
former av fartyg utan att ange vilka som avses. Sjöfartsverket anser därför att 
eventuella restriktioner för sjöfart och konsekvenserna av dessa är alltför 
bristfälligt beskrivna i underlaget för att kunna tillstyrka förslaget. 
 
Länsstyrelsens bemötande: Länsstyrelsen har preciserat vilka föreskrifter som 
bedöms som nödvändiga i förslaget till beslut om bildande av naturreservatet. Där 
beskrivs även vilka övriga åtgärder som bedöms nödvändiga för att uppnå syftet 
med skyddet. Länsstyrelsen har gjort en konsekvensutredning (se bilaga B till 
föreläggandet) av föreslagna ordningsföreskrifter.  
 
 
SLU Artdatabanken (Adb): De är positiva till förslaget att bilda naturreservat i 
södra Kattegatt, att området fortsatt blir skyddat från trålning samt att skyddet mot 
annan exploatering som täkt och dumpning blir starkt. Den dominerande 
naturtypen Sjöpennor och grävande megafauna är klassad som hotad och 
minskande av OSPAR och flera arter på områdets bottnar är bedömda som hotade 
av såväl OSPAR som Helcom och i den svenska rödlistan. Petersens historiska 
undersökningar visar på att här funnits en artrik naturtyp som inte längre finns i 
svenska vatten. Artrika produktiva bottnar gynnar såväl fisk, som fågel och 
däggdjur. Området är ett viktigt lekområde för torsk och utvärderingen av det i 
fem år fiskefria området visar att det gynnat individstorlek hos både torsk och 
havskräfta samt torskens beståndsstorlek. Detta medför ett förbättrat fiske i 
omgivande vatten. 
 
Adb:s analys av rödlistade arter i Sverige visar att fiske är en bidragande orsak till 
att 150 marina arter är rödlistade varav ca 120 hotas av fiske med bottentrål. De 
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anför en rapport som visar att förutom direkt fysisk skada från trålen påverkas de 
också indirekt av uppslamningen av sediment, ökad grumlighet och ökad 
sedimentation. Det är därför viktigt att bibehålla fiskefria områden för att minska 
utdöenderisken för dessa arter. 
 
Området är utpekat enligt både Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet som 
ett viktigt område för sjöfågel, särskilt rastande och övervintrande, samt marina 
däggdjur, särskilt tumlare. 
 
Adb föreslår vissa kompletteringar för att visa att arterna som förekommer är 
hotade enligt flera olika rödlistor, samt fiskets påverkan på dessa. De anför att 
islandsmusslan är klassad om ”mycket känslig” av OSPAR och att dess 
minskning anses främst bero på skador från bottentrålning. De föreslår även att de 
nya svenska namnen för vissa av krabborna ska användas. 
 
Länsstyrelsens bemötande: Föreslagna kompletteringar är inarbetade i 
handlingarna liksom nya svenska artnamn. 
 
 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU): De instämmer i remissens huvudpunkter 
rörande behov av skyddade områden och särskilt det vetenskapliga behovet av 
långsiktigt ostörda referensområden för att möjliggöra studier i jämförbara 
livsmiljöer med och utan lokal mänsklig påverkan. Området har varit skyddat 
genom fiskeregleringar sedan 2009. Med sin storlek och placering är det unikt i 
detta avseende då det ger förutsättningar för att långsiktigt studera hur fisk, 
bottenfauna och andra komponenter i ekosystemet påverkas av ett jämförelsevis 
stort och, från fiskeaktiviteter, helt skyddat område. SLU följer upp tillståndet för 
fisk och bottenfauna i detta samt kringliggande områden i Kattegatt. 
 
SLU anser att till syftet med reservatsbildning ska tilläggas att området ska utgöra 
ett ostört referensområde för forskning. SLU har inga synpunkter på 
Länsstyrelsens avvägningar eller gränsdragning men konstaterar att för fortsatt 
konstruktivt arbete med föreslagna åtgärder krävs samarbete med Danmark och 
EU. 
 
SLU vill lyfta de slutsatser som redovisades i SLU Aquas rapport (Bergström et 
al. 2016) som refereras till i samrådshandlingen. SLU Aquas rapport har också 
undersökt en gradient i trålning i Kattegatt där det från fiske skyddade området 
utgör en viktig komponent. Undersökningen visar på hur mjukbottenfaunan 
struktureras av bottentrålningens intensitet. De flesta arter som visar respons 
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minskar i antal och biomassa, medan ett mindre antal arter gynnas. Indikatorer för 
biologisk mångfald visar också en tydlig minskning utefter gradienten. Detta är 
viktig baskunskap för att kunna verifiera, bedöma och vidareutveckla metoder för 
att följa upp God ekologisk status (GES) med avseende på särskilt temaområdena 
Biologisk mångfald och Havsbottnens integritet enligt Havsmiljödirektivet. En 
fortsatt möjlig uppföljning av effekterna av det fiskefria området är mycket 
värdefullt då det i allt väsentligt saknas liknande och långsiktiga studier av 
återhämtning av mjukbottenfauna i områden där bottentrålning reglerats. 
 
SLU vill tillägga att även syrebrist kopplat till övergödningsproblem periodvis 
haft en mycket stor påverkan på bottenfaunan i området. Detta, liksom att det 
finns en global påverkan från havsförsurning bör framgå av Länsstyrelsens 
handlingar, även om de inte kan regleras lokalt av förvaltningen. 
 
SLU påpekar att en del av de ”fiskeloggar” som visas i bilaga 4 har skett i det från 
fiske skyddade området kan härröra från SLU:s kontrakterade fiskefartyg som 
provfiskar och detta fiske är ingen överträdelse. För att korrekt utvärdera 
överträdelser bör HaV och Kustbevakningen konsulteras eftersom de följer 
fartygsaktiviteter via såväl satellitpositionering av fiskefartyg som deras 
loggböcker. 
 
Gällande tumlare och buller: SLU önskar att Länsstyrelsen utvecklar 
resonemanget kring fysiologiska skador av kraftiga ljud. SLU anser att det är 
betydelsefullt att Länsstyrelsen klargör dessa potentiella permanenta eller 
tillfälliga skador samt beskriver hur de syftar till att tumlare kan avlida vid 
exponering av höga ljudnivåer. Vidare anges att alla former av sjöfart, marin 
exploatering och energiutvinning är exempel på bullerkällor. Det erfordras av 
Länsstyrelsen klargörande om vad som är att betrakta som ett buller från de 
angivna källorna ur tumlarens perspektiv. 
 
Länsstyrelsens bemötande: Vad gäller buller i undervattensmiljö och påverkan på 
djurlivet finns många studier. För mer än vad som står i förslaget till skötselplan 
väljer Länsstyrelsen att hänvisa vidare till rapporten: Skyddsvärda områden för 
tumlare i svenska vatten.3  
 
 
Trafikverket: Trafikverket är ansvariga för att bevaka riksintresset sjöfart, farled 
inkl buffertzoner och därmed att riksintresset skyddas mot åtgärder som kan 

                                                   
3 Av Carlström, J & Carlén, I. 2016, i AquaBiota Report 2016:04. 91 sid. 
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påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Inför utpekandet 
av Natura 2000-området framförde Trafikverket bl a att konsekvenser för 
sjöfarten borde utredas. 
 
Reglering av hastighet för olika former av fartyg är enligt reservatsförslaget inte 
aktuellt i farleder. Då torde avses de riksintressen sjöfart som finns i området, 
vilka benämnes befintlig farled inkl buffertzoner. Fartygsrutter är bara delvis 
knutna till de utpekade riksintressena, vilket framgår av Sjöfartsverkets yttrande i 
ärendet. Konsekvenserna för sjöfarten kan därför inte bedömas. Det finns ett 
behov av att utveckling kan ske med hänsyn till flera olika intressen, som delvis 
motverkar varandra.  
 
Länsstyrelsens samråd avser tidigt skede vilket ger möjlighet för de olika 
intressena att från olika perspektiv belysa och analysera problemställningen, 
konsekvenserna och hitta rimliga avvägningar innan slutligt beslut om 
naturreservatet fattas. Trafikverket förutsätter att den fortsatt processen inkluderar 
detta. 
 
Länsstyrelsens bemötande: Länsstyrelsen har nu konkretiserat sitt förslag till 
föreskrifter vilket framgå av beslutet om bildande av naturreservatet. Hastigheten 
föreslås begränsas för en liten del av den sjöfart som nyttjar området. 
Länsstyrelsen har gjort en konsekvensutredning av de föreskrifter som föreslås 
med stöd av 7 kap 30§ miljöbalken. 
 
 
Transportstyrelsen: Av Sjöfartsverkets AIS-data framgår att det genom 
föreslaget reservatsområde årligen passerar ca 11 000 fartyg på väg till och från 
Öresund. Transportstyrelsen kan inte utifrån ansökan tillstyrka ett bildande av 
naturreservat där det överlappar med aktuella fartygsstråk. Hur kan inrättade 
naturreservat påverka rätten till oskadlig genomfart för sjöfarten enligt UNCLOS? 
Vilka konsekvenser kan naturreservat med tillhörande bestämmelser få för 
sjöfarten och dess utveckling? Hur avser Länsstyrelsen definiera vad som är farled 
i området? För att kunna ta ställning till den föreslagna utbredningen av 
naturreservat efterfrågar de en konsekvensanalys som beskriver hur tänkta 
åtgärder kan påverka sjöfarten och dess utveckling samt om ytterligare åtgärder 
kan bli aktuella och i vilken omfattning. 
 
Länsstyrelsens bemötande: Länsstyrelsen har gjort en konsekvensutredning av de 
föreskrifter som föreslås med stöd av 7 kap 30§ miljöbalken, se bilaga till 
föreläggandet. Vissa typer av bedömningar om påverkan på sjöfarten har dock 
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Länsstyrelsen svårt att göra, vilket framgår av utredningen. I den mån 
Transportstyrelsen finner att utredningen har brister är Länsstyrelsen tacksam för 
myndighetens bistånd.  
 
 
Regionala/kommunala myndigheter 
Länsstyrelsen i Västra Götaland: Länsstyrelsen ser positivt på detta initiativ och 
delar Länsstyrelsen i Skånes bedömning om att Natura 2000-området behöver ett 
förstärkt skydd. Det instämmer i att det föreslagna området har stor betydelse som 
källa för spridning av många marina larver till övriga delar av Kattegatt och 
påpekar att även områden i Västra Götalands län får larver ifrån det här området. 
Naturreservatet kommer att bli ett värdefullt tillskott i länens gemensamma arbete 
med att skapa ett representativt nätverk av skyddade områden i Västerhavet. 
 
Båstads kommun: Båstads kommun ser inte att ett bildande av ett reservat 
förhindrar kommunens utveckling av turistnäring eller annan framtida 
verksamhet. Energiutvinning har inte bedömts realiserbart på platsen. Kommunen 
ställer sig dock frågande till avgränsningen i Laholmsbukten och anser att 
området måste bedömas över länsgränsen för att till fullo fylla sitt syfte. Att 
använda kommunens mark och vatten på ett ansvarsfullt sätt för framtida 
generationer är varje myndighets skyldighet och Båstads kommun ställer sig 
därför positiv till ett naturreservat som skyddar tumlare, sjöfågel och möjligheten 
till ett hållbart fiske. 
 
Länsstyrelsens bemötande: Varje länsstyrelse har endast möjlighet att inrätta 
områdesskydd inom sitt län. Länsstyrelsen i Hallands län har också låtit inventera 
bottenfaunan i södra Kattegatt samt samarbetar med Länsstyrelsen Skåne i ett 
projekt som inventerar sjöfågel i södra Kattegatt. Om Länsstyrelsen i Hallands län 
ser att resultaten av dessa inventeringar, samt andra naturvärden motiverar 
inrättandet av områdesskydd, ser Länsstyrelsen Skåne positivt på att detta 
genomförs. 
 
 
Halmstads kommun: Kommunen har tidigare engagerat sig för att området ska 
förvaltas enligt ekosystemansatsen och välkomnar därför Länsstyrelsens initiativ 
för att stärka skyddet av de marina miljöerna som upprätthåller ett produktivt och 
stabilt ekosystem i Kattegatt. De har inga synpunkter vad gäller nyttjande eller 
avgränsningar enligt förslaget i detta skede. 
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Helsingborgs miljönämnd: Miljönämnden ställer sig positiv till Länsstyrelsens 
förslag. Fler ostörda mjukbottnar behövs för att de ovanliga djursamhällena 
bestående av sjöpennebottnar ska kunna kvarstå då de är känsliga för 
bottentrålning. Skyddet av djupa mjukbottnar är eftersatt. De föreslagna områdets 
läge är optimalt som en första del i ett nätverk av skyddade områden samt skapar 
en länk mellan Öresunds trålfria bottnar och övriga Kattegatt. Detta är i linje med 
Sveriges mål om att öka mängden skyddade havsområden samt att skapa 
sammanhängande nätverk av ekologiskt representativa marina skyddade miljöer 
för att uppnå god status enligt Havsmiljödirektivet. Ett större skyddat område kan 
även bidra till framtida studier om mjukbottnars återhämtning från 
bottentrålningens påverkan. 
 
Det föreslagna området har möjlighet att påverka måluppfyllelsen av fem av 
havsmiljödirektivets elva deskriptorer; de som rör biologisk mångfald, 
kommersiella arter, marina näringsvävar, havsbottnens integritet samt tillförsel av 
energi, inbegripet undervattensbuller om sjötrafikens hastigheter regleras för att 
minska påverkan på tumlare. 
 
Det är möjligt att larvspridningen till de två marina naturreservaten i Helsingborg 
kan påverkas negativt om de fiskefredade området öppnas upp för trålningen igen. 
Modellering av larvspridning har visat att aktuellt område är viktigt för 
larvspridningen mellan Öresund, Kattegatt och Skagerrak.  
 
Att skydda bottnarna från fysisk påverkan (bottentrålning) är positivt för 
Kattegatts torskbestånd och för annan fisk som drar nytta av en ökad biologisk 
mångfald och produktion på bottnarna. Enligt SLU har nettoeffekten av det 
fiskefria området och buffertzonerna som infördes 2009 varit positiv. 
Miljönämnden är positiv till ett zonerat fiske då olika typer av fiskemetoder har 
olika påverkan på bottenmiljön, tumlare och fågel. Zonering av skyddade 
områden har visat sig effektivt bl a i vid Stora Barriärrevet men kräver tydliga och 
välformulerade förvaltningsföreskrifter samt resurser för tillsyn. 
  
Miljönämnden ser gärna att den framtida remissen inkluderar någon form av 
reglering för olika former av fartyg (utanför farleder) då ljudföroreningar är ett, 
förutom vad som nämns ovan, av de stora hoten mot tumlare. 
 
 
Helsingborgs stadsbyggnadsnämnd: De är positiva till förslagets syfte att 
säkerställa en återhämtning av områdets biologiska värden. De ser att trålförbudet 
i Öresund tydligt gynnat flora och fauna och menar att det är viktigt att verka för 
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stora och sammanhängande ostörda områden. De har inga kompletterande 
synpunkter i ärendet. Samrådsförslaget motiverar reservatsbildningen på ett bra 
sätt. Reservatsförslaget är förenligt med översiktsplanen för Helsingborg. De har 
ej tagit ställning till om reservatets avgränsning är lämplig ur ett biologiskt 
perspektiv utan hänvisar i denna del till miljöförvaltningens yttrande. 
 
 
Ängelholms kommun: De är positiva till det föreslagna naturreservatet och anser 
det motiverat att bilda ett område där tumlare både parar sig och får sina ungar. 
Mänsklig påverkan genom bl a fiske med bottentrålar innebär påverkan på de 
marina ekosystemen. Det befintliga fiskeförbudet har inneburit en viss 
återhämtning. Om utpekandet av naturreservat kan bidra till att återhämtningen 
fortgår så är det positivt. 
 
 
Svenska fiskeorganisationer 
Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO): De är absolut emot 
en reservatsbildning. Området omfattas av tillfälliga fiskereglerande åtgärder i en 
överenskommelse mellan Sverige och Danmark. Denna reglering är omtvistad och 
omförhandling pågår. I detta känsliga läge anser tydligen Länsstyrelsen att det är 
lämpligt att på nya grunder skydda området permanent.  
 
Det är tydligt att en stor del av syftet med skyddet är att förhindra bottentrålning. 
Det saknas belägg för att trålning med dagens redskap har en så stor påverkan på 
bottenmiljön att det inte i många områden kan accepteras. Detta visar SLU:s olika 
utvärderingar av fiskefria och fiskade område i Halland och Bohuslän. Svenska 
fisketrålare har sedan länge nyttjat en skonsam trål som inte kan användas uppe på 
rev, som faktiskt är känsliga för bottentrålning. 
 
Länsstyrelsen slår knut på sig själva för att misskreditera trålfisket och hänvisar 
till en 100 år gammal bottenundersökning då det fanns stora mängder Haploops 
vilken nu ska ha försvunnit från området. Bottentrålning anges kunna vara en 
förklaring till försvinnandet liksom syrebrist. 
 
Länsstyrelsen använder argument som de uppenbart inte har en susning om de är 
relevanta. Var finns de miljöer i vatten och på land som är likadana idag som de 
var för hundra år sedan? Fisket pekas ut särskilt som en bov medan de verkliga 
problemen i havet härrör från verksamheter på land. Myndigheter och 
miljöaktivister är inaktiva vad det gäller de största hoten men beredvilla att stoppa 
och få bort fiske. 
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Det är hög tid att ta en helhetsöversyn av vad som sker i Kattegatt. Allt för många 
aktörer tar varje möjlighet att skapa olika skydd för att stänga eller kunna stänga 
fisket. Regeringen ger i ett pressmeddelande sig själva en klapp på axeln för att 
med råge uppnått målet om 10 % skyddad havsmiljö. Sanningen är att långt mer 
än de 13,6 % som regeringen anger är skyddat mot fisket. 
 
Både trålare och de småskaliga fiskarna drabbas av miljöhysterikerna. Av de 
halländska garnfiskarna återstår en spillra och restriktionerna för trålfisket är i 
många fall till ingen nytta eller kontraproduktiva, eftersom det då saknas en reell 
möjlighet att anpassa fisket efter förändringar av bestånden under tid och i olika 
havsområden. Förslaget med en buffertzon norr om reservatet där burfiske tillåts 
förändrar inte bilden. Det går inte längre att se till de enskilda områdena – 
situationen i hela Kattegatt måste övervägas. 
 
Det alltmer krympande svenska fisket är inget problem som kräver extraordinära 
åtgärder. Att slå ihjäl de sista resterna av detta fiske leder till mer importerad fisk, 
vilken sannolikt inte är fiskad under samma hårda reglering och med de 
skonsamma och selektiva redskap som används av svenska fiskare. Sverige är 
ledande i utveckling av dessa och det är viktigt att vi kan vara det även i 
framtiden. 
 
Länsstyrelsens bemötande: Länsstyrelsen instämmer med att källorna till många 
problem i haven kan knytas till olika verksamheter på land och dessa får hanteras 
genom tillämpliga lagstiftningar. Det finns även verksamheter till havs som 
påverkar våra hav och denna påverkan kan ske över stora områden. 
Reservatsföreskrifter med stöd av miljöbalken gäller dock endast inom just det 
naturreservatet. För verksamheter utanför, eller för verksamheter som endast kan 
regleras med annan lagstiftning, får reglering göras i särskild ordning. För att 
uppnå våra miljömål krävs ett arbete på bred front, där att inrätta områdesskydd är 
ett verktyg som ger möjligheter till regleringar. Om det fiske som bedrivs inte är 
långsiktigt hållbart eller om det finns historiska effekter av ett sådant fiske så 
behövs regleringar för att försöka komma tillrätta med detta.  
 
Länsstyrelsen instämmer med att revmiljöer är känsliga för bottentrålning. Även 
djursamhällen på mjukbottnar påverkas av bottentrålning, vilket bl a SLU Aqua:s 
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rapport ”Bottentrålningens effekter på mjukbottenfaunan i Kattegatt -Delrapport 
4” visar4.  
 
Miljömålssystemets etappmål om minst 10 procent marint områdesskydd i ett 
ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk till år 2020 
innehåller som framgår fler faktorer att uppfylla än just en totalareal, se även 
HaV:s rapport: Handlingsplan för marint områdesskydd, 2016. Det gäller att få en 
representativitet mellan grunda och djupa miljöer samt olika bottentyper, att 
områdena också ska ha ett sådant läge att de har ett biologiskt och ekologiskt 
utbyte med varandra och att skyddet är utformat på ett sådant sätt att 
bevarandevärdena faktiskt tas tillvara och kan utvecklas. HaV har i sin analys 
funnit att Sverige har brister på alla dessa punkter. 
 
HaV påtalar även i rapporten ovan behovet av att inrätta referensområden, 
områden utan lokal mänsklig påverkan. Då fiske är en av de starkaste 
påverkansfaktorerna, framför allt på fiskbestånd, är det viktigt ur 
förvaltningssynpunkt att veta om en oförutsedd försämring i området beror på 
fiske eller klimatrelaterade faktorer, försurning, övergödning eller annan 
storskalig påverkan. Ett område som till stora delar överlappar med Skånska 
Kattegatts läge föreslås av HaV i rapporten Analys av bevarandevärden i 
Kattegatt – Möjliga MPA i Kattegatt, 2016, att inrättas som ett referensområde i 
vilket bl a fiske föreslås förbjudas. 
 
Länsstyrelsen instämmer med att det är önskvärt att arbeta med att skydda 
naturvärden och att förvaltningen av fiskbestånd görs med en helhetssyn på 
lämpliga populationsnivåer vilket även innebär ett samarbete över nationsgränser. 
Varje länsstyrelse begränsas dock av det egna länets gränser och kan för det som 
faller utanför bara framföra synpunkter. Länsstyrelserna har dock ett nära 
samarbete vad gäller arbetet med att skydda och förvalta områden. Vad gäller 
regleringar av fisket ska det i första hand beslutas med stöd av 
fiskerilagstiftningen, där HaV är den beslutande nationella myndigheten och 
också har överblicken över var fiske kan bedrivas och vilka skydd som är på gång. 
Länsstyrelsen instämmer även med vikten av en fortsatt utveckling av ett 
skonsamt fiske. 
 

                                                   
4 Sköld M, Jonsson P, Bartolino V, Bastardie F, Blomqvist M, Göransson P, Agrenius S & Nilsson 
H C 2016. Bottentrålningens effekter på mjukbottenfaunan i Kattegatt. I: Bergström m fl 2016. 
Ekologiska effekter av fiskefria områden i Sveriges kust- och havsområden. Aqua reports 2016:20. 
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Kullens fiskareförening: Föreningen organiserar husbehovsfiskarna i 
Kullabygden. Föreningen är i det stora hela positiv till Länsstyrelsens förslag och 
förstår och stödjer syftet att skydda torskens lekområden i Kattegatt. De bidrar 
gärna med erfarenheter och deltar gärna i försök med skyddsåtgärder för t ex 
tumlare även om de inte sett att deras fiske påverkat dem. Eventuella lättnader i 
trålförbudet i det sydöstra området oroar dem eftersom förbudet där och i Öresund 
uppenbarligen haft mycket gynnsam påverkan på bl a torskbeståndet. De 
förespråkar fortsatt förbud och striktare övervakning. Däremot förstår de inte 
syftet med den lilla ”kil” i bilaga 2 som går från Kullens norra del i sydvästlig 
riktning ca 3 Nm. En rät linje från Gilbjerg Hoved till Kullens nordspets och 
vidare till fyren på Hallands Väderö som det visas i figuren på sidan 3 är en mer 
naturlig och praktisk begränsningslinje för förbudet. Ett begränsat fiske med bur 
och nät i randområdet och med strikt rapporteringsskyldighet för att på så sätt få 
en bättre beståndsuppfattning kan tillåtas. Föreningen bedriver mycket lite 
burfiske men ser det som positivt att detta selektiva fiske liksom spöfiske ges 
prioritet. 
 
Det är av yttersta vikt att Sverige och Danmark samordnar krav och regler. 
Ensidiga åtgärder blir verkningslösa. Det är anmärkningsvärt att fiskeloggar visar 
att bottentrålning skett i skyddat område. 
 
Föreningen bidrar gärna med redovisning av fångster och observationer av t ex 
fågelarter, tumlare och säl. Föreningens garnfiske är blygsamt men deras 
observationer kan vara av betydelse för helheten. 
 
Fiske och friluftsliv har betydelse för turistnäringen i Höganäs kommun och 
långtgående begränsningar i tillgängligheten kan få stora konsekvenser för 
turismen i området. 
 
Länsstyrelsens bemötande: Länsstyrelsen instämmer med att fiskeregler ska gälla 
för alla. För att detta ska bli fallet måste beslut om fiskeregler tas med stöd av 
EU:s gemensamma fiskeripolitik. 
 
SKIFO: De är en paraplyorganisation som arbetar och följer förändringar i och 
utgör ett samlat organ för Sveriges husbehovs- och nätfiskare. I berört område 
finns två avdelningar: Kullen fiskeriförening och Hallands fiskeriförening. Under 
senare år har kraftiga begränsningar för fiskare genomförts. Detta gäller antalet 
redskap som medfört minskat fiskeuttag. Antalet arter har begränsats och 
fångsttider reglerats. Deras medlemmar finns ofta i hamnar och kuster året om och 
bedriver ett fiske för egenkonsumtion samt förvaltar kulturarvet. Begränsningar i 
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fisket och kanske ett totalförbud innebär färre aktiva i det kustnära fisket och 
ingen återväxt av blivande husbehovs/yrkesfiskare. Färre utövare ger mindre 
övervakning av artförekomster, minskad trygghet till havs, minskad turist- och 
besöksnäring och därmed minskad bärkraft för flertalet privata hamnar. 
 
Länsstyrelsens underlag är inte samordnat, har en stor osäkerhet, ett stort antal 
brister och bör nogsamt kompletteras med mer forskning för att ge ett komplett 
beslutsunderlag. Framtaget underlag bygger på undersökningar och forskningsrön 
från olika myndigheter, forskare som saknar en genom arbetad och samlad 
slutbedömning. 
 
De saknas relevant statistik på hur fiske med nät påverkar bifångst av tumlare och 
sjöfågel. På den danska sidan har ett stort antal kustfiskares båtar försetts med 
kameror för att följa upp bifångsten av dessa djurgrupper. Ta del av den forskning 
som finns. De finner enbart en stor osäkerhet på hur och vad som ska göras. 
Forskare säger att det behövs ett antal år till för att kunna säkerställa var och när 
tumlare rör sig i området och var de har sina parnings- och kalvningsplatser. 
 
Enligt tidigare hänvisning har tumlarpopulationen i området Skagerrak-Kattegatt, 
Bälthavet och Öresund mer än fördubblats under åren 2005 - 2012, vilket är 
positivt. Det är viktigt att veta varför populationen har ökat – är det yttre 
miljöpåverkan som blivit bättre, minskat fiskeuttag eller ökning av fisktillgången. 
 
SKIFO föreslår följande: 

1. Tillse resurser för att ta fram relevant forsknings- och beslutsunderlag i 
aktuellt område. 

2. Behåll beslutsrätten inom kommun och länsstyrelse. Stöd arbete för ett 
hållbart fiske som finns upptaget i EU- och FN-direktiv. 

3. Utöka samarbetet med berörda organisationer inte minst med den lilla 
yrkesfiskarkår och husbehovsfiskare som finns i området. 

4. Utöka samarbetet över läns- och nationsgränser. 
5. Inte stoppa ett hållbart fiskeuttag inom redovisat område med hänsyn till 

val av typ av fiskeredskap med inbyggt selektivt fiske. Detta ger också ett 
svar på hur området fysiskt och miljömässigt mår. 

 
Länsstyrelsens bemötande: Länsstyrelsen anser att resultaten av de 
undersökningar av naturvärden som gjorts i området och som redovisas i 
skötselplanen visar, med tydlighet, att inrättande av naturreservat är motiverat. 
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Länsstyrelsen har också tagit del av ett flertal studier angående bifångst och vill 
här gärna rekommendera en sammanställning i ämnet för den som vill förkovra 
sig: Disentangling the causes of protected-species bycatch in gillnet fisheries av 
Simon Northridge m fl5. 
 
Som framgår av förslaget till beslutshandlingar anser Länsstyrelsen att i det 
område där fiske bedöms kunna tillåtas bör samverkansgrupper som arbetar på 
populationsnivå för t ex tumlare i första hand ta fram de åtgärder som behövs för 
att hotade arter ska kunna uppnå och behålla en gynnsam bevarandestatus. 
Länsstyrelsen instämmer med att det är viktigt att resurser avsätts långsiktigt, av 
nationella myndigheter, för uppföljning av arters status så att förvaltningen kan ha 
så aktuella och tillförlitliga data som möjligt. De samverkansgrupper som 
Länsstyrelsen föreslår bör bl a bestå av representanter från yrkesfisket, 
artspecialister för berörda djurgrupper med ansvar att bedöma bevarandestatus, 
Artdatabanken, Naturvårdsverket, forskare från SLU Aqua, HaV och ansvariga 
förvaltare. 
 
Skånska Kattegatts läge är sådant att bestämmelser som rör fiske måste beslutas 
med stöd av den gemensamma fiskeripolitiken i EU för att vara gällande för alla 
nationer i gemenskapen. Det ligger således utanför både länsstyrelsens och 
kommuners beslutsrätt. 
 
En del av avsikten med att skydda området är att det ska kunna fungera som ett 
referensområde, där den mänskliga påverkan är minimal, i ett annars påverkat 
havsområde. För att detta ska kunna uppnås krävs ett antal åtgärder, bl a att fiske 
stoppas.  
 
 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (SportFiskarna): De vill 
framhålla Länsstyrelsens framsynthet med att arbeta för ett mer permanent skydd 
mot verksamheter med betydande påverkan på havsbottnar och deras 
bevarandevärden. De vill även påpeka att reservatsbildning i marina miljöer inte 
är en garanti för ett heltäckande skydd mot miljöfarlig verksamhet. Som exempel 
är frågan om huruvida bottentrålning ska kunna meddelas tillträdesförbud genom 
föreskrifter för skyddade områden (7 kap 30 § miljöbalken) eller rent av ska 
räknas som tillståndspliktig verksamhet (7 kap 28 § miljöbalken) – såvitt 
förbundet erfar –juridiskt oprövad och rättsosäker. Kostnadsskäl, oklara EU-regler 
och undantagsregler för pågående verksamheter brukar anges som skäl för att just 

                                                   
5 Conservation Biology, Volume 31, No. 3, 686–695, 2017. 
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yrkesfisket inte tillståndsprövats som andra miljöfarliga verksamheter, vilket 
givetvis riskerar att utgöra en bromskloss i det progressiva arbetet med att skydda 
vår havsmiljö. 
 
Förslaget får anses ha särskild bäring för ett fortsatt skydd av Kattegatts 
torskbestånd och områden som är viktiga för detta bestånd. Fiskeregleringarna 
från 2009 tillsammans med ett mer selektivt fiske och fiskekvoter satta närmre de 
vetenskapliga råden än tidigare, har bidragit till en återhämtning av detta tidigare 
kraftigt överfiskade bestånd. På köpet har avsaknaden av fysisk påverkan lett till 
återhämtning även av bottenfaunans mångfald. Ur ett västerhavsperspektiv är det 
unikt med mjukbottnar som inte bottentrålats under en viss sammanhängande tid. 
 
Sportfiskarna anser att förslaget att det, inte bara inom naturreservatet utan också i 
en buffertzon utanför naturreservatets gränser, inte ska förekomma bottentrålning 
eller annan form av fiske eller verksamhet med betydande bottenpåverkan är 
mycket bra. Fiskeregleringar kopplat till redskapens påverkan innebär att 
skonsamma metoder som burfiske efter havskräfta ges företräde till områden där 
bottentrålning inte tillåts. Det ska alltid ges ett prioriterat företräde till fisk- och 
skaldjursresurser för det fiske som medför minst negativ miljöpåverkan. 
Konceptet kan ses som en miljöprövning av hela fisket och bör givetvis göras 
inom ramen för en övergripande nationell förvaltningsstrategi. Arbetet skulle 
dessutom gynna arbetet med EU:s art- och habitatdirektiv. 
 
Beslutet att helt freda det sydöstra området i Kattegatt från fiske fick stor 
acceptans bland sportfiskarna beroende på den akuta krisen för torsken. 
Sportfiskarna vill vara med och ta ansvar för skydd och förvaltning av våra 
gemensamma resurser och poängterar att det alltid måste finnas en 
proportionalitet i bedömningen och att regleringen ska vara kopplad till en 
verksamhets faktiska påverkan. 
 
 
Sportfiskarna Skåne: De stödjer bildandet av ett större marint naturreservat. 
Bottentrålning får samma effekt som om en lantbrukare skulle plöja åkern hela 
tiden, inte skulle det växa något då. Om det skall bli en bottenfauna måste botten 
få ligga orörd. Ska det sen växa upp ett bestånd av fisk så måste allt fiske vara 
förbjudet. Undantag kan göras på goda hållbara bestånd med fiskemetoder som 
inte förstör annan fauna, t ex fiske efter havskräftor med burar. Vi tycker att det är 
viktigt att skapa fredningsplatser lite överallt och ordentlig storlek på dem, då kan 
havsfisket fortleva då fisken kommer att breda ut sig och bli fiskbar, alltså alla är 
vinnare. 
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Det föreslagna naturvårdsområdet storlek är bra. Samtliga kategorier av fiskare 
bör ha nytta av den långsiktigt och bör acceptera det för fiskets långsiktiga 
utveckling. Det gäller sportfiskare, husbehovsfiskare och yrkesfiskare. Att 
ensidigt bara titta till sina egna kortsiktiga intressen är inte hållbart utan en 
långsiktig hållbar utveckling av fiske kräver att alla intressenter respekterar och 
förstår nödvändigheten av långvarigt skyddade havsmiljöer. 
 
 
Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO): De avstyrker förslaget att 
bilda naturreservat. Finns det någon som har en samlad bild av alla de 
skyddsområden som finns eller är på gång att inrättas? Svenskt fiske behöver 
fiskeplatser som det är lönsamt att fiska på. Antalet fiskeplatser minimeras i ett 
ökande tempo pga olika former av områdesskydd. Svenskt yrkesfiske är 
företrädesvis småskaligt och selektivt och håller på att försvinna pga detta 
skyddsarbete. Paradoxalt nog finns allt skyddsvärt kvar trots alla grundlösa 
påståenden om yrkesfiskets och bottentrålningens fruktansvärda effekter, detta 
borde rimligen föranleda en eller annan fundering kring frågan om bottentrålning 
och behovet av skydd. Havet har blivit en lekstuga för gröna fundamentalister, 
säkerligen välmenande, men ack så kunskaps- och faktafattiga. 
 
Eftersom Kattegattorskens status är långt bättre nu än när fiskeförbudet inrättades 
finns ingen anledning att ha kvar förbudet. Förbudet har fyllt sin funktion och ska 
inte transformeras in till något annat. Det torde vara i nationens 
samhällsekonomiska intresse att nyttja de tilldelade fiskekvoterna i enlighet med 
den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser, främst utifrån ett MSY-
perspektiv. 
 
I samrådet omtalas fisket med bottentrål som oselektivt, detta är en direkt 
felaktighet, eftersom det svenska fisket med artsorterande rist är synnerligen 
selektivt och prisat just för denna egenskap. Det är oseriöst och utstrålar en 
synnerligen negativ inställning till yrkesfisket att inte göra en seriös faktakoll 
innan dylika handlingar utskickas på samråd. 
 
Samrådshandlingarna säger att en inventering av bottenfaunan i en del av området 
visar på en pågående återhämtning av bottnarnas naturvärden. Inventeringen 
bifogas ej utan det finns endast en hänvisning till en bilaga som inte säger så 
mycket. Detta är bristfälligt. 
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Skyddsförslaget är oproportionellt då de angivna bevarandevärdena kan skyddas 
genom annat än att bilda naturreservat. 
 
I remissen sägs att bottentrålning förstör bottnarnas topografi, djurens grävda 
hålor och djuren själva. M a o framställs bottentrålning såsom något mycket elakt 
som egentligen inte borde få förekomma. Denna beskrivning är dock inte korrekt, 
bottentrålning är den förhärskande fiskemetoden i allt fisk- och skaldjursfiske och 
är i högsta grad tillåten enligt den gemensamma fiskeripolitiken som numera även 
inkluderar miljöpolitiska aspekter. 
 
I remissen har man valt att bortse ifrån att det finns områden som är av 
riksintresse för yrkesfisket. Dessa har utsetts med grund i MB. Syftet med 
bestämmelserna om riksintressen är att sådana områden ska ha ett långsiktigt 
skydd.  
 
Länsstyrelsens bemötande: Länsstyrelsen Skåne arbetar tillsammans med 
länsstyrelserna på västkusten och de som angränsar till Östersjön med att ta fram 
regionala handlingsplaner för marint områdesskydd, ett uppdrag som kommer från 
HaV. I detta samarbete har länsstyrelserna och även HaV avstämningar om  vilka 
områdesskydd som är på gång och vilka som planeras att inrättas. Regleringar av 
fisket ska i första hand beslutas med stöd av fiskerilagstiftningen, där HaV är den 
beslutande nationella myndigheten och också har överblicken över var fiske kan 
bedrivas och vilka skydd som är på gång. 
 
 
Beträffande effekter av bottentrålning, se hänvisning till SLU Aqua:s rapport i 
Länsstyrelsens bemötande till HKPO, ovan. Se även skötselplanen, bifogad till 
beslutshandlingen, om bottenfaunans utveckling i Kattegatt under de senaste 100 
åren. 
 
Syftet med att inrätta naturreservatet Skånska Kattegatt är inte bara för att skydda 
torsk utan har också andra delar, se redovisningen av syftet i förslaget till beslut 
om bildande av naturreservatet. 
 
Länsstyrelsen instämmer i att användningen av artsorterande rist gör redskapet 
mer selektivt. Bottentrålning har dock fortfarande stor påverkan på samhällena 
knutna till bottnarna, se hänvisningen till SLU Aqua:s rapport ovan. 
 
Länsstyrelsen har under åren 2014-2018 låtit göra flera inventeringar av 
bottenmiljöerna i södra Kattegatt och norra Öresund. Rapporterna från dessa 
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redovisas på Länsstyrelsens hemsida och kan nås via länken: 
https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun/miljo/vatten.html om man 
klickar vidare på Fakta om Skånes hav, sjöar och vattendrag, till Skånes 
havsområden, och till Nordvästskåne. 
 
Länsstyrelsen motiverar under rubriken ”Skälen för beslutet” i beslutshandlingen 
varför just skyddsformen naturreservat är den som bäst tar tillvara naturvärdena i 
området. 
 
Det stämmer att Skånska Kattegatt överlappar med ett område som är utpekat som 
riksintresse för yrkesfiske som lekområde för torsk. Att trygga områdets 
förutsättningar som reproduktions- och livsmiljö för fisk och skaldjur är en del i 
syftet med att inrätta naturreservatet där populationerna ska kunna utveckla 
naturliga tätheter samt storleks- och åldersstrukturer. 
 
 
Danska fiskeorganisationer (Länsstyrelsens egna översättning och sammandrag) 
Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO): Föreningen är oförstående till varför 
Länsstyrelsen överväger att bilda naturreservat i södra delen av Kattegatt – ett 
sådant steg kommer att på ett tvivelaktigt underlag frånta danska fiskares deras 
tillgång till historiska fiskeplatser. Föreningen inser att Sverige, genom EU-
samarbetet, har förbundit sig till vissa åtgärder i förhållande till Art- och 
habitatdirektivet. En grundläggande förutsättning för områdesskydd är att det sker 
med stöd av vetenskapligt underlag. Skyddet ska dessutom vara i 
överensstämmelse med grundläggande principer om proportionalitet, transparens 
och vara icke-diskriminerande. 
 
Danskt fiske arbetar för att säkerställa ett hållbart fiske i alla farvatten. Detta 
förutsätter att fiskarna har tillgång till de områden där fiskeeffektiviteten (fangst 
pr. indsats) är optimal då också bottenpåverkan blir minimal. Genom att tvinga 
fiskare till suboptimala fiskeområden blir fiskets påverkan på hela ekosystemet 
större vilket inte ligger i någons intresse. 
 
Både svenskt och danskt fiske ska ske enligt den gemensamma fiskeripolitiken i 
EU.  
 
Det område som Länsstyrelsen föreslår som Natura 2000 stängdes tillfälligt för 
yrkesfisket 2009 genom ett bilateralt avtal mellan Sverige och Danmark för att 
skydda lekande torsk. Det är oklart om detta område haft någon effekt på 
torskbeståndet i Kattegatt men torsken i Kattegatt har en lekbiomassa som är på 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun/miljo/vatten.html
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nivå men vad den var under 1990-talet, jämfört med den biologiska rådgivningen 
från ICES (som HELCOM till synes inte bekantat sig med). Trots den positiva 
utvecklingen håller man från svensk sida fast vid de stängda områdena, trots att 
det sker på ett tvivelaktigt underlag och därmed hindrar utvecklingen av en hållbar 
fiskeförvaltning i Kattegatt. 
 
DFPO uppfattar inte att det finns ett behov av ett naturreservat på det viset som 
det är beskrivet, i den sydliga delen av Kattegatt i de områden som stängts med 
hänsyn till torsken. Däremot behövs en intelligent och koordinerad användning av 
Kattegatt i förhållande till alla de olika näringsverksamheter och miljöhänsyn som 
ska tas höjd för. Naturreservatet kommer att tydligt diskriminera danska fiskare 
som kommer att förlora historiska fiskeplatser och sin rättmätiga tillgång till dessa 
områden. 
 
Det hör till sakens natur att fiske har en bottenpåverkan. Det är därför ingen 
överraskning att det i Länsstyrelsens förslag framförs att det skett en förbättring i 
det stängda området. Denna förbättring ska dock vägas mot den påverkan som 
sker på ett ännu större område när det bästa fiskeområdet stängs. 
 
Trålfisket framställs specifikt som ett skadligt och icke-selektivt i förhållande till 
andra fiskemetoder vilket föreningen anser strider mot fakta. Det finns flera 
samarbeten mellan fiskare och forskare för att ytterligare förbättra trålarnas 
selektivitet och minska deras bottenpåverkan. Alla redskap påverkar miljön och 
denna påverkan beror på den aktuella havsmiljön. 
 
Trålning är ett legitimt redskap inom EU. Det avgörande är att det inte sker en 
diskriminering mellan olika redskap - och om trålning eller annat fiske i det 
aktuella området ger anledning till bekymmer måste baseras på vetenskapliga 
fakta och värdering av eventuella negativa effekter på havsdjur, fåglar och 
havsbotten m m. 
 
Antalet befintliga stängda områden, speciellt i Kattegatt, som enligt 
Kommissionen ska inrättas är uppfyllt. Att inrätta skyddade område ska endast 
göras när det finns ett vetenskapligt dokumenterat behov av att göra det. 
 
Länsstyrelsens bemötande: Det är Länsstyrelsens förslag att Skånska Kattegatt 
inrättas som ett naturreservat. Området ingår redan i ett större Natura 2000-
område, Nordvästra Skånes havsområde som regeringen beslutade 2016. I 
förslaget till beslut om bildande av naturreservatet och i skötselplanen framgår 
vad som är syftet med att bilda naturreservatet och också vilka underlagen är. Det 
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framgår även att Länsstyrelsen bedömer att det är nödvändigt att förbjuda fiske i 
en stor del av området och att begränsa fisket i övrig del för att uppnå syftet med 
naturreservat. Fiskeregleringen måste tas genom EU:s gemensamma fiskeripolitik 
för att gälla alla medlemsländer. 
 
SLU Aqua har gjort en utvärdering av effekterna av det fiskefria området i södra 
Kattegatt. Utvärderingen är den rapport som refereras till i Länsstyrelsens 
bemötande till organisationen HKPO ovan. I samma rapport redovisas även en 
undersökning av bottentrålningens effekter på mjukbottenfaunan. 
 
Länsstyrelsens beslut om bildande av ett naturreservat grundar sig på flera 
inventeringar av områdets naturvärden. Att det varit förbjudet att fiska i området 
sedan 2009 gör det unikt eftersom Kattegatt i övrigt är kraftigt präglat av fiske. 
HaV:s analyser av marint områdesskydd i Sverige visar att det finns en brist bl a 
på skyddade områden på djupa mjukbottnar. Skånska Kattegatts läge och storlek, 
den utveckling av naturvärden som skett och den potential området har för fortsatt 
utveckling och för larvspridning till andra områden gör att det är särskilt viktigt 
att skydda det som naturreservat. I HaV:s rapport Handlingsplan för marint 
områdesskydd, 2016, påpekas även behovet av att skydda områden med minimal 
mänsklig påverkan som referensområden, se även Länsstyrelsens bemötande till 
HKPO, ovan. 
 
 
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK): Föreningens syfte är bl a att ta 
hänsyn till miljön och främja ett skonsamt och hållbart kustfiske. FSK är positiva 
till att förslaget innehåller en möjlighet för burfiske efter havskräfta, vilket är ett 
skonsamt fiske med ringa påverkan på den marina miljön och med en liten 
bifångst av t ex torsk. De anser dock inte att det ska finnas några inskränkningar i 
detta fiske utan det ska vara tillåtet överallt. FSK stödjer förbud mot t ex 
dumpning, ett skydd som inte finns idag då områdets förvaltning uteslutande 
bottnar i fiskeregleringar. 
 
 
Landsforeningen Levende Hav: Miljöorganisationen har bl a som syfte att 
bevara arternas mångfald i havet samt att stötta fiskare som bedriver ett 
ansvarsfullt fiske som är skonsamt mot naturen och är mycket intresserade av vad 
som sker med det nu fredade området. De hävdar bestämt att förbudet mot 
trålning ska vara permanent i hela området. De rekommenderar att burfiske, som 
är skonsamt mot naturen, ska tillåtas i ett stort område. I burfiske sker mycket lite 
bifångst och denna kan återutsättas levande, vilket stöds i en rapport från DTU-
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Aqua. Detta fiske skadar inte torskbeståndet och har endast en ringa påverkan på 
övrig biodiversitet. Organisationen ser en särskild poäng med att öppna området 
för burfiske eftersom de arbetar för att det mycket omfattande danska trålfisket 
efter havskräfta ska fasas ut och ersättas med burfiske, på samma sätt som en stor 
del av fisket bedrivs på den svenska västkusten. Då trålfiske omöjliggör burfiske 
behövs trålningsfria områden så att det kan visas att burfiske är ett både 
miljömässigt och ekonomiskt hållbart fiske. Organisationen har som uttalat mål 
att allt fiske med bottensläpande redskap i Kattegatt ska fasas ut inom en 10-
årsperiod. De vill även lyfta fram att undersökningar visar att bottentrålningen 
efter havskräfta medför 4 gånger så högt utsläpp av koldioxid jämfört med 
burfiske i förhållande till fångstvikt. Både den danska och svenska regeringen har 
förbundit sig till att drastiskt minska användningen av fossila drivmedel vilket 
också bör påverka beslutet om vilka fiskemetoder som kan tillåtas. 
 
Organisationen genomförde 2016 en forskningsresa till norska och svenska 
skärgårdar där det fiskas havskräfta med burar och bifogar en rapport6 från denna 
resa. Levande Hav arbetar nu med att besöka många danska fiskehamnar för att 
diskutera burfiskets fördelar jämfört med trålfisket. 
 
Länsstyrelsens bemötande: Länsstyrelsen instämmer i de många fördelarna med 
burfiske och ser gärna att andelen burfiske ökar rent allmänt. Dock är en del i 
syftet med naturreservatet Skånska Kattegatt att människans påverkan ska vara 
minimal så att det kan användas som referensområde och för att detta ska vara 
möjligt bedömer Länsstyrelsen, bl a, att inget fiske kan tillåtas i större delen av 
området. 
 
 
Miljö/naturvårdsorganisationer 
Greenpeace Norden: Greenpeace är överlag mycket positiv till 
naturreservatsförslaget. Av de bevarandevärden som ligger till grund för förslaget 
till att bilda naturreservatet väljer de att fokusera på det som relaterar till 
havsbotten och den fauna som är knuten till den. Föreningen påtalar de 
rekommendationer om att behålla befintligt fiskefritt område med tillhörande 
regleringar som forskare på SLU hävdar varit en bidragande orsak till att 
Kattegattstorsken gjort en viss återhämtning. 

                                                   
6 Rapporten redovisas inte i denna sammanställning, men kan läsas på följande länk: 
http://frederikshavn.enhedslisten.dk/wp-content/uploads/sites/22/2017/06/Natursk%C3%A5nsomt-
fiskeri-efter-jomfruhummer.pdf 
 

http://frederikshavn.enhedslisten.dk/wp-content/uploads/sites/22/2017/06/Natursk%C3%A5nsomt-fiskeri-efter-jomfruhummer.pdf
http://frederikshavn.enhedslisten.dk/wp-content/uploads/sites/22/2017/06/Natursk%C3%A5nsomt-fiskeri-efter-jomfruhummer.pdf
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Greenpeace påtalar att fiske med bottentrål har stor påverkan på havsmiljön 
genom hög bifångst av oönskade arter (i Kattegatt av ffa torsk), hög fysisk 
påverkan på bottenlevande organismer och metoden orsakar resuspension av 
sediment. På senare år har det arbetats med att utveckla trålredskap som är bättre 
på att selektera ut oönskade fångster. Till stor del använder svenska fiskare 
artsorterande rist som låter torsk slippa undan. Den danska SELTRA-trålen är 
dock dålig på att sortera ut stor torsk. Stor lekmogen torsk är extremt viktigt att 
skydda för att säkra beståndets återhämtning. 
 
Greenpeace lyfter även fram den forskning från SLU som pekar på att indikatorer 
för biologisk mångfald minskar i områden i Kattegatt med hög trålningsintensitet. 
Annan forskning visar att det totalfredade området är mycket viktigt för 
larvspridning i södra Kattegatt och är därmed ett nyckelområde för att säkra ett 
sammanhängande nätverk av skyddade områden. 
 
Mjukbottenhabitat är inte skyddade under EU:s art- och habitatdirektiv och i 
Kattegatt liksom i andra delar av Europa är få mjukbottenområden skyddade. De 
fem mjukbottenområden som skyddades i danska Kattegatt under 2016 är enbart 
spillror av ett förslag framlagt av danska forskare där syftet var att säkra skydd av 
bottensamhällen och konnektivitet. Ett större sammanhängande skyddat område i 
Kattegatt skulle därför vara betydelsefullt för stora delar av Kattegatt. Danska 
forskare rapporterar att historiskt sett har närmare 100% av mjukbottenområden i 
danska farvatten varit utsatta för bottensläpande redskap och annan mänsklig 
påverkan. Det bör vara rimligt att detsamma gäller för den svenska delen. 
Avsaknaden av skydd gör att det inte finns några referensområden för de 
ursprungliga biologiska samhällena. Utöver att fungera som skydd av värdefulla 
livsmiljöer och bidra till ett sundare ekosystem, skulle ett större skyddat område i 
Kattegatt därför också vara värdefullt som ett referensområde för framtida studier 
om återhämtning av mjukbottenmiljöer, samt om bottentrålningens påverkan på 
dessa. 
 
Ett stort skyddat område har potential att bidra till att en sk God Ekologisk Status 
kan uppnås i havsområdet vilket, enligt havsmiljödirektivet, alla EU:s 
medlemsländer är skyldiga att tillse. 
 
Forskare världen över är eniga om att totalfredade områden är en nödvändig del i 
en hållbar förvaltning av haven. Marina naturreservat bidrar till återhämtning från 
överfiske och föroreningar, de skapar resiliens mot klimatförändringar. Ett stort 
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antal erkända forskare rekommenderar att 30% av världshaven avsätts som 
totalfredade reservat. 
 
Beträffande föreslagen områdesavgränsning av naturreservatet; genom att 
naturreservatet inte går utanför länsgränsen riskerar naturvärden därutanför, i det 
totalfredade området, att gå förlorade. Det är positivt att Länsstyrelsens förslag 
innebär att det totalfredade områden förlängs norrut. Om nya inventeringar visar 
att områden utanför det föreslagna området innehåller skyddsvärd natur, 
uppmuntrar Greenpeace till ett samarbete mellan berörda länsstyrelser och Havs- 
och vattenmyndigheten för att utvidga naturreservatet. 
 
Greenpeace ställer sig mycket positiva till föreslagna fiskeregleringar och ser fram 
emot ett konkret förslag till buffertzoner baserat på vetenskapligt underlag. De 
ställer sig mycket positiva till att områden reserveras för burfiske då den typ av 
fiske anses vara betydligt mer skonsamt för miljön jämfört med bottentrålning. De 
hänvisar till en undersökning som visar att auktionspriset är ca 15 - 20% högre för 
kräftor fångade med bur jämfört med trålfiskade, samt att bränsletillgången är 
minst dubbelt så hög för trålfiske efter kräfta. Avsaknaden av områden avsatta för 
burfiske gör det dock svårt att vidareutveckla användning av fiskemetoden särskilt 
i Danmark. 
 
Trots stora protester från dansk fiskeindustri sedan stängningen av området 
infördes, visar siffror från Danska Miljø- og fødevareministeriet att danska fiskare 
inte minskat deras inkomster från kräftfiske i Kattegatt. De marginella 
socioekonomiska kostnader som en implementering av Länsstyrelsens förslag 
innebär, bör vägas mot dess vinster för miljö, forskning samt utveckling av ett 
miljövänligare fiske. 
 
De som önskar att området öppnas för periodvis bottentrålning stödjer sig på 
socioekonomiska aspekter och på forskning som visar att torsken inte uppehåller 
sig i det stängda området under vissa tider på året. Genom att flytta 
fiskeansträngning från andra områden kan en sådan åtgärd rent teoretiskt också 
minska fisketrycket på torsk i andra områden av Kattegatt och därmed leda till en 
förbättring av torskbeståndet. Tyvärr riskerar en öppning av området för 
framförallt bottentrålning att ödelägga kritiska naturvärden som beskrivs i 
samrådsunderlaget. Dessa värden måste nu också beaktas i den framtida 
fiskeförvaltningen, i linje med ekosystemansatsen och EU:s fiskerilagstiftning. 
Greenpeace förordar istället att torskbeståndet säkras genom en utfasning av 
redskap med känd hög bifångst av torsk, samt ett främjande av fiskemetoder som 
är skonsamma mot miljön. 
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Greenpeace ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog omkring områdets 
framtid. 
 
 
Oceana: Organisationen har varit mycket aktiv i att lyfta fram att sårbara 
bottenmiljöer i södra Kattegatt skyddas och stödjer därför Länsstyrelsens förslag 
som ger både arter och habitat möjlighet till återhämtning. Detta gäller inte minst 
de hotade mjukbottensamhällena samt Kattegatt-torsken. Föreslaget område 
skyddar även sjöfågel och marina däggdjur. Förslaget baseras på omfattande 
studier av olika delar av den marina miljö och därför stödjer Oceana 
reservatsförslaget. De hoppas vidare att området inrättas som ett HELCOM MPA 
pga förekomsten av den känsliga mjukbottenfaunan som är underrepresenterad i 
det nätverket. De ser fram mot att ett reservat med starka förvaltningsåtgärder 
inrättas. 
 
 
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) - BirdLife Sverige: SOF är mycket 
positiva till reservatsförslaget. Området är av stor betydelse för ffa rastande och 
övervintrande sjöfåglar, varav flera har minskande populationer som behöver 
utökat skydd. De ser fram mot resultatet av de flyginventeringar som ska göras 
och anser att naturreservatets slutliga gräns bör anpassas efter 
inventeringsresultaten. 
 
SOF instämmer i att bottentrålning inte ska förekomma inom naturreservatet eller 
i en buffertzon utanför detta. Det strider mot innebörden av ett naturreservat att 
bedriva verksamhet som skadar reservatets ekosystem, vilket bottentrålning 
definitivt gör. 
 
SOF:s bestämda uppfattning är att inget fiske som riskerar att medföra betydande 
bifångster av sjöfåglar bör tillåtas inom naturreservatet, åtminstone inte under 
perioden 1 okt – 15 maj då koncentrationen av rastande och övervintrande fåglar 
är störst.  För att minska risken för oljespill bör så stora delar som möjligt av det 
föreslagna reservatet ritas ut som ”AtbA” (Area to be Avoided) på sjökorten. 
Reservatet berörs av viktiga sjöfartsleder och viss båttrafik måste tillåtas, men vill 
härmed poängtera vikten av att den begränsas så långt möjligt är. De otaliga 
mindre oljespill som sjöfarten regelbundet producerar, ofta helt avsiktligt, är 
nämligen ett av de allvarligaste hoten mot koncentrationer av sjöfåglar. 
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Länsstyrelsens bemötande: Det är Länsstyrelsen förhoppning att den 
sjöfågelinventering som pågår ska ge mer precisa svar om när, var och hur 
sjöfågel nyttjar Skånska Kattegatt så att bl a bifångst kan bättre undvikas. 
Länsstyrelsen instämmer generellt att oljespill är ett problem och många 
påverkansfaktorer i marin miljö kan härröra från verksamheter långt bort. Pga 
Skånska Kattegatts geografiska läge ser Länsstyrelsen det som mycket svårt att 
leda sjöfarten runt området även om det ur flera störningsmässiga synpunkter 
hade gynnat områdets naturvärden. Frågan bör dock hanteras i särskild ordning. 
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Figur 1. Läge för naturreservatet Skånska Kattegatt. Sjökort, översikt, rensat.  
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Inledning 
Skötselplanen beskriver ett områdes värden enligt befintligt kunskapsläge och redogör för 
vilken skötsel som bäst bevarar och utvecklar dessa värden så att syftena med bildandet av 
naturreservatet kan uppnås. Syftena styr även vilka föreskrifter (regler) som ska gälla. 
Föreskrifterna redovisas i det dokument där bildandet av naturreservatet beslutas.  
 
Skötselplanen anger också vad som är viktigast att göra om förvaltaren av naturreservatet, 
dvs den som är ansvarig för skötseln, behöver prioritera. Skötselplanen vänder sig dock 
inte bara till förvaltaren utan även till markägare och andra intressenter. 
 
Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att statligt bildade naturreservat sköts. 
Länsstyrelsen har också ansvar för tillsynen i statliga naturreservat, även Kustbevakningen 
bedriver tillsyn i den marina delen. Förvaltningen kan överlåtas till andra, t ex en stiftelse 
eller den kommun där naturreservatet är beläget. De praktiska skötselåtgärderna utförs 
oftast av markägare, arrendatorer, entreprenörer eller andra som förvaltaren har 
skötselavtal med. 
 
Skötselplanen börjar med en beskrivande del där bl a naturreservatets syften och vilka 
natur- och bevarandevärden som finns redovisas. Därefter följer en redogörelse för 
bevarandemålen och för hur naturreservatet ska skötas för att uppnå målen och syftet. 
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1 Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer samt att skydda och återställa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för 
skyddsvärda arter i ett förhållandevis opåverkat havsområde. 
 
Precisering av syftet: 
Livsmiljöer och arter samt biologiska och ekologiska processer, som förekommer eller kan 
utvecklas naturligt, ska bevaras och skyddas. Människans negativa påverkan ska vara 
minimal. 
 
Samtliga biologiska bevarandevärden ska bibehålla eller ges förutsättningar att uppnå ett 
gynnsamt tillstånd1. 
 
Områdets geomorfologi ska bevaras och skyddas och geomorfologiska processer ska 
kunna ske naturligt. 
 
Syftet är också att bevara och utveckla; biotoper som utgör en komplett och god livsmiljö 
för förekommande fridlysta eller nationellt rödlistade arter, arter och biotoper som omfattas 
av ett nationellt åtgärdsprogram eller är utpekade som minskande eller hotade av Helcom2 
eller Ospar3 samt livsmiljöer rapporterade enligt Art- och habitatdirektivet, Natura 2000. 
Åtgärder för detta ska prioriteras. 
 
Havsområdet och dess bottenmiljöer ska bevaras och områdets förutsättningar som 
reproduktions- och livsmiljö för fisk och skaldjur ska tryggas. Populationerna ska ges 
förutsättningar att utveckla naturliga tätheter samt storleks- och åldersstrukturer och 
åtgärder för detta och för att skydda bottenmiljöerna ska prioriteras. 
 
Arter rapporterade enligt Art- och habitatdirektivet, Natura 2000, ska bevaras och 
utvecklas samt ges förutsättningar för att utveckla livskraftiga populationer. Dessa arter, t 
ex tumlare, ska särskilt prioriteras i fråga om åtgärder, skötsel och uppföljning.  
 

                                                 
1 Gynnsamt bevarandetillstånd förklaras i artikel 1 i Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. För detta naturreservat begränsas inte denna målsättning 
till naturvärden kopplade till Natura 2000-direktiv.  
2 Helsingforskommissionen (Helcom) är det styrande organet i ”Konventionen om skydd av 
Östersjöområdets marina miljö”. 
3 Ospar-konventionen är ett internationellt samarbete för att skydda miljön i nordostatlanten. Samarbetet 
grundas i Oslo-konventionen från 1972 om dumpning till havs och Paris-konventionen från 1974 om 
förorening av havet. Ospar motsvarar det internationella samarbetet för Östersjön i Helcom. I svenska vatten 
omfattas området ner till Öresund (Kullens spets) av Ospar-konventionen. 
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Fågelarter rapporterade i enlighet med Fågeldirektivet, Natura 2000, ska bevaras och 
kunna utveckla livskraftiga populationer. Kust- och sjöfåglar som är beroende av området 
som uppväxt-, rastnings- eller övervintringsmiljö ska prioriteras ifråga om åtgärder, skötsel 
och uppföljning. 
 
Området och dess naturvärden ska fungera som en förbindelselänk i ett nätverk av 
representativa områden med ett funktionellt skydd som är viktiga för flyttande arter och 
arters olika livsstadier. 
 
Naturreservatet, med dess olika arter och biotoper, utsatta för en minimal mänsklig 
påverkan, ska också fungera som referensområde för att ge kunskap om naturliga 
artsamhällen och processer. 
 
Syftet ska uppnås genom att: 
Nödvändiga åtgärder vidtas och regleringar införs för att bevara och stärka områdets arter 
och livsmiljöer, vilket också är i enlighet med att uppnå god miljöstatus enligt 
Havsmiljödirektivet.  
Exempel på åtgärder och regleringar är att: 
• ingen verksamhet ska ske som påverkar bottenstrukturer och områdets arter och 

livsmiljöer,  
• begränsa påverkan från mänskligt nyttjande så att störningar på djurliv och skador på 

biologiska, hydrologiska eller geomorfologiska värden eller processer inte uppstår.  
• regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, tillser att områdesförbud 

införs, i tillämplig nationell och internationell lagstiftning, för alla fartyg att släppa ut 
barlastvatten för att begränsa spridning av vattenlevande organismer och patogener 
som kan vara skadliga för naturvärden, 

• regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, tillser att ett 
områdesförbud införs, i tillämplig nationell och internationell lagstiftning, mot att från 
fartyg släppa ut oljor eller oljehaltiga blandningar, andra skadliga flytande ämnen eller 
andra ämnen i kvantiteter eller koncentrationer som är skadliga för den marina miljön, 
obehandlat toalettavfall, eller fast avfall, 

• allt fiske i huvuddelen av naturreservatet (se bilaga 2) förbjuds med stöd av EU:s 
gemensamma fiskeripolitik och genom den nationella fiskelagstiftningen. I övrig del 
av naturreservatet ska inget fiske förutom burfiske efter havskräfta ske under 
lekperioden (1 januari - 31 mars) för torsk. Under övrig del av året inom det område 
där fiske tillåts kan fiske bedrivas med bur, nät eller handredskap (se bilaga 2). Fisket 
ska ske på ett sådant sätt att marina däggdjur och sjöfågel endast löper minimal risk att 
skadas eller drunkna som bifångst, 

• förekomst av så kallade spökgarn minimeras genom att de bortförs så snart som 
möjligt efter upptäckt,  

• jakt förbjuds liksom alla former av havsbruk, både odling och skörd, 
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• verksamheter som tillför energi, inbegripet undervattensbuller, som påverkar marina 
ekosystem och arter på ett negativt sätt minimeras eller förbjuds.  

• en nationell myndighet så som Havs- och vattenmyndigheten utreder dels möjlighet att 
tillverkare av navigations- och annan teknisk utrustning utvecklar produkter där 
ekolodet kan kopplas bort och dels verkar för att det på sjökort införs ett 
hänsynsområde, motsvarande det område där det inte bör vara tillåtet att fiska, där 
användning av ekolod avrådes, alternativt att Havs- och vattenmyndigheten verkar för 
att tillverkare utvecklar ekolod som inte använder eller har spilljud inom tumlares 
hörselområde (200 Hz – 180 kHz), 

• inhämta kunskap om och övervaka områdets bevarandevärden, 
• utvärdera och anpassa skötseln i överensstämmelse med ny kunskap om områdets 

bevarandevärden, 
• informera om områdets bevarandevärden och naturliga processer, 

övervaka och om möjligt vidta åtgärder mot främmande arter eller populationer så att 
de inte inverkar negativt på artsammansättning eller populationsstorlekar hos de 
naturligt förekommande arterna. 
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Figur 2. Gräns för naturreservatet Skånska Kattegatt. © Sjöfartsverket, samverkansavtal för 
geodatasamverkan, dnr 109-2010/2667 
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2 Beskrivning av området 

 
2.1 Natura 2000, Helcom4, Ospar5 och prioriterade bevarandevärden 
I samband med inträdet i Europeiska Unionen har Sverige accepterat att delta i arbetet med 
att etablera ett nätverk av skyddade områden i Europa kallat Natura 2000. Nätverket byggs 
upp av områden som föreslås av regeringen och som antas av kommissionen i enlighet med 
två direktiv inom naturvårdsområdet, EU-rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 
om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom direktiv 
2006/105/EG (Art- och habitatdirektivet) och EU-rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 
november 2009 om bevarande av vilda fåglar (Fågeldirektivet) inklusive direktivens 
uppdateringar. 
 
Direktiven har sin grund i Bernkonventionen som var först med att rättsligt skydda arter 
och deras livsmiljöer i Europa. EU-direktiven bygger på nya kunskaper och inför principen 
att bevara naturtyper för deras egen skull och inte enbart för att de utgör hemvist för vissa 
arter. Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet är EU:s bidrag till bevarandet av den 
biologiska mångfalden så som det lades fast i Konventionen om biologisk mångfald i Rio 
1992. 
 
Sverige har ett särskilt ansvar för att skydda och vårda de områden som är föreslagna att 
ingå eller som ingår i Natura 2000 och detta regleras i den svenska lagstiftningen i 
Miljöbalken (1998:808) med tillhörande Förordning (1998:1252) om områdesskydd m m. 
Det innebär att åtgärder som kan inverka negativt på bevarandestatus för preciserade 
habitat eller arter inom naturreservatet kräver samråd och i vissa fall tillstånd enligt 
miljöbalken med tillhörande förordningar. 
 
Skånska Kattegatt ingår i Natura 2000-området Nordvästra Skånes havsområde som är 
utpekat enligt både Fågeldirektivet Art- och habitatdirektivet. Regeringen beslutade att 
lägga till Nordvästra Skånes havsområde till Natura 2000-nätverket i december 2016. För 
varje Natura 2000-område ska det finnas en bevarandeplan. Länsstyrelsen har inte påbörjat 
arbetet med att ta fram en sådan. Den Natura 2000-naturtyp som Länsstyrelsen rapporterat 
förekommer6 samt dess utbredning redovisas i denna skötselplan, se nedan samt bilaga 1. 

                                                 
4 Helsingforskommissionen (Helcom) är det styrande organet i ”Konventionen om skydd av 
Östersjöområdets marina miljö” och omfattar havsområdet från Bottenviken till en linje ungefär mellan 
Göteborg och Skagen. 
5 Ospar-konventionen är ett internationellt samarbete för att skydda miljön i nordostatlanten. Samarbetet 
grundas i Oslo-konventionen från 1972 om dumpning till havs och Paris-konventionen från 1974 om 
förorening av havet. Ospar motsvarar det internationella samarbetet för Östersjön i Helcom. I svenska vatten 
omfattas området ner till Öresund (Kullens spets) av Ospar-konventionen. 
6 Bedömning av naturtypsförekomst baseras på skiktet ”ytsubstrat” i SGU:s digitala maringeologiska karta 
1:100 000. 
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Arter som är utpekade enligt Natura 2000, är rödlistade eller för vilka det finns ett 
nationellt åtgärdsprogram för redovisas i bilaga 5. 
 
Länsstyrelsen har föreslagit att Natura 2000-området, dvs även Skånska Kattegatt, ska 
läggas till nätverket av Marine Protected Areas (MPA:s) enligt både Helcom:s och Ospar:s 
nätverk av skyddade områden. Hela Skånska Kattegatt är inventerat med avseende på 
Ospar-habitat medan endast den södra delen, den sk ”Kilen” även är inventerad på 
förekomst av Helcom – och Natura-habitat. Förekommande habitat enligt Ospar och 
Helcom redovisas nedan samt i bilagorna 2 och 4, se även bilaga 3. 
 
Natura 2000-naturtyper Sublittorala sandbankar fri från vegetation 

(1113)  
 

Ospar-habitat Sjöpennor och grävande megafauna (hotat 
och/eller minskande) 

 
Helcom HUB:bar7 AB.H2T1 Baltic aphotic muddy sediment 

dominated by seapens (EN=starkt hotad),  
AB.H1V Baltic aphotic muddy sediment 
characterized by mixed epibenthic 
macrocommunity 

 
Marina däggdjur Tumlare, knubbsäl och gråsäl 
 
Fåglar Sjöfågel 
 
Fisk Torsk 
 

 

2.2 Geologi, hydrografi och hydrologi 
Skånska Kattegatt ligger i de västra delarna av både Höganäs och Båstads kommun – helt i 
utsjömiljö. Huvuddelen ligger i Kattegatt men en liten ”kil” går in i norra delen av 
Öresund. Havsdjupet ligger på mellan 19 – 34 m, men större delen av området har ett djup 
mellan 25 – 30 m. Enligt SGU:s maringeologiska karta utgörs hela området av mjukbotten 
där mjuklera dominerar. Samma karta anger att i norra Öresund finns finsand, liksom även 
i naturreservatets västra del där det också finns inslag av sand, grus och sten. Analys av 
inventeringar utförda genom videofilmning tyder dock på att bottensubstratet består av 
leraktiga sediment på samtliga provpunkter i området.  
 

                                                 
7 Helcom HUB = HELCOM Underwater Biotope and Habitat Classification System 
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Havsområdet har ett kraftigt salthaltssprångskikt (haloklin), skapat av den nordgående 
Baltiska ytströmmen med bräckt vatten och den sydgående salta bottenströmmen. Detta 
språngskikt ligger ofta runt 15 m djup. Lite djupare, > 20 m, är salthalten mer stabil och 
ligger som regel på över 30 PSU8. Temperaturen på 30 m djup, vid Anholt (4 mil nordväst 
om Skånska Kattegatt), kan variera något (mellan ca 4 – 13˚C). Den likartade 
sedimentstrukturen och hydrografin, samt de relativt stabila förhållandena ger 
förutsättningar för en rik bottenfauna. Det innebär också att faunan är i stort sett densamma 
i hela området. Under haloklinen, är strömmen betydligt lägre än vid ytan. Den kraftiga 
skiktningen gör att det inte är ovanligt med låga syrehalter och bottenfaunan har periodvis 
drabbats av syrebrist inte minst under 1980- och 1990-talen. Särskilt besvärligt kan det vara 
i grundare delar där vattenmassan under haloklinen är förhållandevis liten. 
 

 

2.3 Områdets biologiska bevarandevärden  
 
2.3.1 Bottenfaunan på 1910-talet 
I början på 1900-talet undersökte den danske marinbiologen C G J Petersen bottnarna i 
sydöstra Kattegatt med hjälp av bottenhuggare. Petersen definierade bottenfauna-
samhällena efter de dominerande arterna. Han fann att i området mellan Höganäs och 
Falkenberg dominerade Haploops-samhället på mjukbottnar mellan 25 – 35 meters djup.  
 
Haploops är ett släkte av märlkräftor där varje individ bor i ett lerrör och fångar sin föda i 
form av plankton och partiklar genom att filtrera vattenmassan med hjälp av sina antenner. 
I rika Haploops-samhällen kan det finnas tusentals individer per kvadratmeter. I svenska 
vatten rör det sig mest om arterna H. tubicola och H. tenuis och de kan förekomma 
tillsammans. Båda arterna är bedömda som sårbara (VU) av Artdatabanken medan Helcom 
bedömt den förstnämnda som starkt hotad (EN) och den andra som sårbar (VU). Haploops-
samhällen är viktiga livsmiljöer för andra arter, t ex olika plattfiskar.  
 
För några av stationerna gjorde Petersen skalenliga teckningar på djuren och bottenytan. 
En av dessa stationer ligger i den södra delen av Skånska Kattegatt, västsydväst om 
Kullens fyr. När man mot slutet av 1900-talet gjorde återbesök på några av de platser han 
inventerade kunde inte Haploops-samhället återfinnas9. Inga Haploops-märlkräftor fanns 
längre kvar på platserna. Ett ekosystemskifte hade ägt rum där istället ormstjärnor 
(Amphiura filiformis) dominerade. Sedan dess har man sett att Haploops gått tillbaka även 
i Skagerrak och längs norska kusten. Övergödning av havsvattnet som lett till syrebrist på 
bottnarna, liksom bottentrålning och en höjning av havsvattentemperaturen är faktorer som 
misstänks ligga bakom Haploops-samhällets försvinnande.  
 
                                                 
8 PSU=practical salinity unit, en sk ”tillämpad salthaltsenhet”. Tidigare användes promille. 
9 Göransson, P., 1999. Det långa och det korta perspektivet i södra Kattegatt – bottendjurens berättelse från 
två provpunkter. Fauna och Flora Årg. 94:3. 
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Om Haploops väl har försvunnit är deras möjligheter till återkolonisering begränsade. Till 
skillnad från t ex musslor vars larver kan färdas långväga med strömmar når larverna från 
H. tenuis och H. tubicola mest närområdet. 
 
2.3.2 Bottenfaunan hundra år senare 
2014 lät Länsstyrelsen utföra en inventering av bottenfaunan i södra Kattegatt, från 
Sveriges territorialgräns och österut till ca 20 m djupkurva10. Målet med inventeringen var 
att eftersöka förekomst av Ospar-habitat11. Inventeringen, som gjordes med både video och 
bottenhugg, visade att artsammansättningen överensstämde med Ospar-habitatet 
”sjöpennor och grävande megafauna”. Habitatet kräver höga salthalter (>30 PSU2) och 
kan förekomma på djup mellan 15 – 200 meter12 där bottnarna består av finsediment såsom 
lera. Djurens grävande gör att håligheter och högar skapas, se figur 3. Grävandet bidrar till 
att bottnarna syresätts djupt ner i sedimentet. Från observationer genom inventeringen 
drogs slutsatsen att områdets sediment generellt var väl bioturberat.  

                                                 
10 Göransson P., Emanuelsson A. & Lundqvist M. (2014) Kartering av bottenfaunan 
i sydöstra Kattegatt 2014. 
11 Samtliga habitat som Ospar listar bedömer de som hotade eller minskande. 
12 Background Document for Seapen and Burrowing megafauna communities. Biodiversity Series. OSPAR 
Commission 2010. 

Figur 3. Grävande sjöborrar. Grävandet bidrar till att syresätta sedimentet. Foto. PAG Miljöundersökningar HB 
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Exempel på några grävande arter som hittades vid inventeringen är havskräfta (Nephrops
norvegicus) och koralldjuren liten piprensare (Virgularia mirabilis), se figur 4, och 
sjöfjäder (Pennatula phosphorea), se figur 5 och bilaga 3. Andra exempel på arter som 
påträffades frekvent och som är typiska för naturtypen är vanlig sjöstjärna (Asterias 
rubens), rödvit eremitkräfta (Pagurus bernhardus), räfflad simkrabba (Liocarcinus 
depurator) och ormstjärnesläktet Ophiura. Man fann även islandsmussla (Arctica 
islandica), kräftdjuren Calocaris macandreae och Callianassa subterranea, vilka också är 
indikatorer för Ospar-habitatet. Ytterligare exempel på stora grävande arter som 
påträffades är lyrsjöborre (Brissopsis lyrifera), hjärtsjöborre (Echinocardium cordatum) 
och pirål (Myxine glutinosa).  

 
Islandsmussla är den djurart vars individer kan bli världens äldsta, runt 500 år gamla. Arten 
finns med på Ospar:s lista över hotade och minskande arter (totalt finns fem arter av 
ryggradslösa djur, varav islandsmusslan är en).  
 
Det kilen-formade området längst söderut i Skånska Kattegatt ingår i ett större område i 
norra Öresund som Länsstyrelsen lät inventera 201813 med avseende på förekomst av 
habitat enligt de olika klassificeringarna inom Ospar, Helcom och Natura 2000. Samma 
Ospar-habitat som ovan påträffades och enligt de sk Helcom HUB:barna14 dominerades 
                                                 
13 Göransson, P. 2018. Videoundersökningar av epifauna i norra Öresund 2018. PAG Miljöundersökningar 
HB. Länsstyrelsen Skåne 2018:29. 
14 Helcom HUB = HELCOM Underwater Biotope and Habitat Classification System 

Figur 4. Havskräfta och koralldjuret liten piprensare. Foto: PAG Miljöundersökningar HB. 
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området av AB.H2T1 Baltic aphotic muddy sediment dominated by seapens (EN=starkt 
hotad), med mindre inslag av AB.H1V Baltic aphotic muddy sediment characterized by 
mixed epibenthic macrocommunity, se bilaga 4. Ingen Natura 2000-naturtyp påträffades i 
detta område. 
 
Åtta rödlistade15 arter påträffades, se bilaga 5, inom Skånska Kattegatt av vilka särskilt kan 
nämnas hästmussla (Modiolus modiolus), havstulpanen Balanus crenatus och sandmusslan 
Mya truncata som alla minskat kraftigt i många områden i svenska vatten under senare 
år16. 

 
Som nämns ovan har ett ekosystemskifte ägt rum där koralldjuren sjöpennor är en av de 
artgrupper som namnger och beskriver det numera dominerande habitatet. Petersens prover 
tyder på att förekomsten av sjöpennor kan ha varit lägre i området för 100 år sedan när 
Haploops-samhället dominerade här17. Artsammansättningen, i våra dagar, faller in under 
vad C G J Petersen kallade ett Amphiura-samhälle, främst Brissopsis - chiajei-samhället18 

                                                 
15 Rödlistade enligt Artdatabanken 2015 och/eller Helcom 2013. 
16 Göransson P., Emanuelsson A. & Lundqvist M. (2014) Kartering av bottenfaunan 
i sydöstra Kattegatt 2014. 
17 Göransson, P., muntligen november 2018. 
18 Lyrsjöborre (Brissopsis lyrifera) är tillsammans med fjällig trådormstjärna (Amphiura chiajei) en sk 
bottensamhällebildare. 

Figur 5. Koralldjuret sjöfjäder. Foto: PAG Miljöundersökningar HB. 
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(Petersen 1913), som har sin sydgräns längs svenska västkusten i södra Kattegatt/norra 
Öresund.  
 
Inom Natura 2000-arbetet har Länsstyrelsen rapporterat att naturtypen sublittorala 
sandbankar fri från vegetation (1113) förekommer inom området, se bilaga1. Denna 
bedömning baseras på SGU:s GIS-skikt Maringeologi 1:100 000 och inte en 
naturtypskartering av området. 
 
2.3.3 Fiskfaunan 
Ingen regelrätt inventering av fiskfaunan har gjorts. Fisk noterades vid videokarteringarna 
2014 och 2018 men denna metodik är inte utformad för att inventera fisk. Plattfiskar 
Pleuronectidae indet och sjökockar Callionymus sp var överlägset vanligast 
förekommande. Vanliga var även glasbult Crystallogobius linearis och fläckig sjökock 
Callionymus maculatus. Ett fåtal torskfiskar Gadidae indet och långebarn Lumpenus sp 
sågs. Inga slutsatser om den samlade fiskfaunan kan dras av dessa undersökningar, då 
videometodiken bara tittar på ett mycket begränsat område vi botten och dessutom 
skrämmer bort många fiskarter så att de ej kan registreras. 
 
Torsk (Gadus morhua) är den ekologiskt sett viktigaste rovfisken i Västerhavet. Torsk är 
också en av de kommersiellt mest betydelsefulla fiskarterna i Sverige och har fiskats så 
hårt att man räknar med att många lokala populationer på västkusten har försvunnit. 
Nationellt sett räknas torsk som sårbar enligt Artdatabankens rödlista 2015. Torsk finns 
också med på Ospar:s lista över hotade och/eller minskande arter och habitat. Helcom 
klassar torskbeståndet i Kattegatt som akut hotat (CR) i deras rödlista från 2013.  
 
I sitt födoval är torsken opportunistisk och äter fisk, även artfränder, och ryggradslösa djur. 
Den letar sin föda både på havsbotten och i vattenmassan. Under sin livstid och i takt med 
att den växer går torsken från att främst äta kräftdjur till att främst äta fisk. Lekperioden 
varierar kraftigt mellan olika bestånd men i Västerhavet sker den under januari t o m mars 
då Kattegatt-torsken aggregerar i den södra delen av havsområdet, inklusive Skånska 
Kattegatt, där hanarna uppvaktar honorna med grymtljud och uppvisningsrörelser. Leken 
sker i det fria vattnet och efter leken fördelar sig torskarna över större delen av Kattegatt. 
Både ägg och larver är pelagiska. Om äggen sjunker till botten dör de. Torsken är en 
snabbväxande art som kan bli 180 cm lång och leva i upp till 25 år.  
 
Torsken i Kattegatt har under de senaste 50 åren fiskats hårt. Dödligheten har varit hög 
både i det riktade fisket och genom bifångst i fisket efter havskräfta. För att skydda 
lekmogen torsk inrättades 2009 ett fiskefritt område i södra Kattegatt. Angränsande till 
detta lades buffertzoner där redskapsanvändningen och fiskeperioden reglerades. Under 
nästföljande år minskade även fiskeansträngningen i Kattegatt. 2016 publicerades en 
utvärdering19 av dessa åtgärder som visar på en generell ökning av Kattegatt-torskens 
                                                 
19 Wikström A, Wennhage H, Lövgren J, Svensson F, Börjesson P, & Sköld M 2016. Ett fiskefritt område för 
skydd av torsk i Kattegatt. I: Bergström m fl 2016. Ekologiska effekter av fiskefria områden i Sveriges kust- 
och havsområden. Aqua reports 2016:20. 
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beståndstäthet, lekbiomassa och förekomst av stora (äldre) individer. Inom området med 
fiskeförbud sågs även förändringar i artsammansättningen av det bottennära fisksamhället 
där medelfångsterna av rödspätta, sandskädda och kolja ökade jämfört med året innan 
förbudet infördes. Utvärderingen kunde inte se tecken på att regleringarna gynnat 
Kattegattbestånden av piggvar och slätvar. Piggvarbeståndet ligger på en låg nivå i både 
Kattegatt och Skagerrak. 
 
2.3.4 Tumlare  
Inom Skånska Kattegatt är det huvudsakligen individer från den sk Bälthavspopulationen 
som rör sig. Populationen räknas som sårbar (VU) av Helcom (2013) 20. Föreslaget 
förvaltningsområde för Bälthavstumlarna sträcker sig mellan Falkenberg och Abbekås, 
inklusive de danska bälten och sydvästra Östersjön21. Populationen rör sig dock även 
utanför sitt förvaltningsområde på samma sätt som andra populationer ibland rör sig inne i 
detta område. 
 
Området mellan Stora Middelgrund, Skälderviken/norra Öresund och havsområdet vid 
norra Själland är ett av de områden där man kan se flest individer från populationen.  

Figur 6. Tumlare. Fotograf: Johanna Stedt. 

                                                 
20 Artdatabanken gör ingen indelning på populationsnivå utan räknar arten som sårbar. 
21 Sveegaard, S., Galatius, A., Dietz, R., Kyhn, L., Koblitz, J.C., Amundin, M., Nabe-Nielsen, J., Sinding, 
M.-H.S., Andersen, L.W., Teilmann, J., 2015. Defining management units for cetaceans by combining 
genetics, morphology, acoustics and satellite tracking. Global Ecology and Conservation 3, 839-850. 
doi:10.1016/j.gecco.2015.04.002. 
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Tumlare nyttjar Skånska Kattegatt under hela året men studier av individer fångade i 
danska vatten som försätts med GPS-sändare visar att tumlartätheten är som högst i havet 
mellan Stora Middelgrund och norra Öresund under mars- maj medan individerna, under 
juni - augusti, aggregerar mer i ett stort område kring Stora Middelgrund och i norra 
Öresund22. Data för de märkta tumlarna har också visat att könsmogna honor finns i höga 
koncentrationer i de båda sistnämnda områdena under hela året. Detta indikerar att de är 
särskilt viktiga för populationens reproduktion och överlevnad eftersom de flesta honor 
också är associerade med kalvar. Länsstyrelsens personal på Kullabergs naturum har 
noterat att man ofta ser kalvar tillsammans med deras mödrar – t o m riktigt unga kalvar 
som har ränderna kvar (rynkor) på sidorna efter att ha legat dubbelvikta i moderns mage. 
Dessa ränder försvinner några dagar efter födseln. Även parningsbeteende har observerats 
utanför Kullaberg. 
 
Bälthavstumlaren skiljer sig genetiskt och morfologiskt från de andra tumlarna och har en 
mer nedåtriktad nos. Detta tolkar forskare som en möjlig anpassning till att i det grunda 
havsområdet livnära sig på en större andel bottenlevande bytesdjur23. Tumlaren äter de 
fiskarter som har högst näringsinnehåll för säsongen och äter därmed över tid ett mycket 
stort antal arter. Sill och torsk dominerar, andra torskfiskar är vanliga liksom skarpsill och 
smörbultar. Vuxna honor äter mycket pirål. Vanligen är bytesfiskarna mindre än 30 cm 
långa. 
 
Tumlaren är en liten val som rör sig i kalla vatten. Det innebär att den är beroende av en 
riklig tillgång på föda för att kunna hålla kroppstemperaturen och överleva. För honor är 
födotillgången särskilt viktig eftersom de är dräktiga under lång tid, ca 10 månader, och 
samtidigt kan ha en kalv som de låter dia i ungefär lika lång tid. Sålunda har honorna ett 
mycket stort behov av energirik föda och att den finns mer lättillgängligt eftersom den 
unga kalven har sämre dyk- och simförmåga och är beroende av att hålla sig inom hörhåll 
av modern. En tumlare kan dö inom mycket kort tid, t o m ett dygn, om den inte får i sig 
föda24. Tumlare kan dyka ner till över 200 m djup men de flesta dyk är betydligt grundare.  
 
För att kommunicera, leta föda och navigera använder sig tumlare av ekolokalisering. 
Deras ekolod består av snabba, högfrekventa klickljud som ligger mellan 110 – 150 kHz. 

                                                 
22 Teilmann, J., Sveegaard, S., Dietz, R., Petersen, I.K., Berggren, P. & Desportes, G. 2008. High density 
areas for harbour porpoises in Danish waters. National Environmental Research Institute, University of 
Aarhus. 84 pp. - NERI Technical Report No. 657. Available at http://www.dmu.dk/Pub/FR657.pdf.  
23 Galatius, A., Kinze, C.C., Teilmann, J., 2012. Population structure of harbour porpoises in the Baltic 
region: evidence of separation based on geometric morphometric comparisons. Journal of the Marine 
Biological Association of the United Kingdom 92, 1669-1676. doi:10.1017/S0025315412000513. 
24 MacLeod, C., MacLeod, R., Learmonth, J., Cresswell, W., Pierce, G., 2014. Predicting population-level 
risk effects of predation from the responses of individuals. Ecology 95, 2006-2015. 

http://www.dmu.dk/Pub/FR657.pdf
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Tumlaren ekolokaliserar inte hela tiden utan lyssnar även in omgivningens egna ljud. 
Tumlaren är helt beroende av sin hörsel för att överleva. Dess hörselområde sträcker sig 
mellan ca 200 Hz till ca 180 kHz25. 
 
Tumlare blir könsmogna vid 3-4 års ålder, men honorna blir vanligtvis inte dräktiga samma 
år. Forskare beräknar att parningen för Bälthavspopulationen sker under augusti månad och 
att kalvarna föds från mitten av juni till mitten av juli. Kalven diar i 8-10 månader och är 
för sin överlevnad helt beroende av sina moder. Tumlare har en hög dödlighet – särskilt 
under de första åren26. Endast 25 – 30% av honorna blir över sex år gamla och hinner föda 
upp en kalv. Mindre än 5 % av individerna av båda könen blir äldre än 12 år27. Den låga 
reproduktionshastigheten gör att en tumlarpopulation är mycket känslig för olika hot. 
 
2.3.5 Säl 
I området förekommer två sälarter där knubbsäl är den mer vanliga. Skären vid närbelägna 
Hallands Väderö nyttjas som viloplatser för en knubbsälskoloni. Dessa tillhör en 
population vars utbredningsområde innefattar Kattegatt t o m södra Östersjön. Fler 
viloplatser finns längs Kullaberg och längre in i Skälderviken. Som individer rör sig 
knubbsälarna inom ett mindre område än exempelvis gråsälarna.  
 
Honorna blir könsmogna vid 3–4 års ålder och får sin första kut i genomsnitt vid nästan 5-
års ålder. De flesta kutarna föds strax efter midsommar. Kutpälsen fälls normalt innan eller 
strax efter födseln och kuten kan därför simma nästan direkt efter födseln. Digivningen 
varar 3–4 veckor och ger en kraftig viktökning. Därefter lämnar kuten modern. Vuxna djur 
byter päls under senare delen av juli till slutet av augusti och tillbringar då en stor del av 
tiden på land. Under hösten har de en intensiv födosöksperiod då båda könen, normalt sett, 
äter upp sig. 
 
Knubbsälen är opportunist i sitt födoval och livnär sig på de fiskarter som finns tillgängliga 
för tillfället men studier visar att olika arter av plattfisk dominerar. Den äter därmed ett 
stort antal fiskarter som i huvudsak fångas i anslutning till vegetationsfria grunda 
mjukbottnar. Den har svårare att fånga fisk i områden med vegetation. Torsk och tobis är 
andra viktiga bytesarter. Knubbsälen äter inte skaldjur. 
 

                                                 
25 Kastelein RA1, Hoek L, de Jong CA, Wensveen PJ., 2010. The effect of signal duration on the underwater 
detection thresholds of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) for single frequency-modulated tonal signals 
between 0.25 and 160 kHz. J Acoust Soc Am. 2010 Nov;128(5):3211-22. doi: 10.1121/1.3493435. 
26 Lockyer, C. & Kinze, C. 2003. Status, ecology and life history of harbour porpouse (Phocoena phocoena), 
in Danish waters. NAMMCO Scientific Publications 5:143-176. 
27 Lockyer, C., 2003. Harbour porpoises (Phocoena phocoena) in the North Atlantic: Biological parameters. 
NAMMCO Scientific Publications 5: 71-89.  
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Knubbsälen var utsatt för ett hårt jakttryck kring och efter förrförra sekelskiftet. Sedan 
denna jakt upphörde har antalet individer ökat men virus har upprepade gånger drabbat 
dem hårt. Knubbsälen är också påverkad av miljögifter vilket visat sig genom bl a ett 
nedsatt immunförsvar och försämrad reproduktion. Knubbsäl bedöms enligt Artdatabanken 
(2015) vara livskraftig. 
 
Arkeologiska fynd visar att gråsäl dominerade på västkusten fram till medeltiden. Den 
utrotades i Skagerrak redan på 1750-talet men fanns kvar i Kattegatt in på 1900-talet. Den 
målmedvetna historiska jakt som bedrivits gör att arten numera framför allt förekommer i 
Bottenhavet och i egentliga Östersjön. Förutom att ha varit utsatt för hård jakt har arten 
även drabbats kraftigt av miljögifter. Det har bl a rört sig om sterila djur, tumörer och 
andra skador på inre organ. I Kattegatt ökar antalet individer även om man norr om 
egentliga Östersjön, på västkustsidan, fortfarande påträffar endast enstaka gråsälar i 
knubbsälskolonierna. Gråsäl bedöms enligt Artdatabanken (2015) vara livskraftig. 
 
Honorna blir könsmogna vid tre till fem års ålder och hanarna vid fyra till åtta års ålder. 
Gråsälar som lever i Östersjön föder kuten i februari-mars, medan gråsälskutar har 
observerats både under vårvintern och på hösten på västkusten. Vid födseln har kuten 
embryonalpäls och kan inte simma. Det är detta som gjort arten så sårbar för människans 
jakt. Kuten diar i cirka tre veckor och mot slutet av denna period byter ungen päls. Efter 
digivningen lämnar honan ungen. 
 
Unga gråsälar rör sig över stora områden och bland vuxna individer finns det stor variation 
i rörelsemönstret. Gråsäl äter all slags fisk men mest stimfisk och bottenlevande fisk. Unga 
gråsälar äter även kräftdjur, musslor och snäckor.  
 
2.3.6 Fåglar 
Länsstyrelserna i Hallands och Skåne län startade ett flerårigt inventeringsprojekt av 
sjöfågel 2017 för att komplettera kunskapsläget. Uppgifterna om sjöfågelförekomst i 
utsjömiljön har tidigare varit sparsamma och saknats för senvinter/vår samt ruggning. Det 
har varit allmänt känt att Kattegatt är ett viktigt område för bl a tordmule och sillgrissla och 
att stora mängder smålom sträcker in över land i Laholmsbukten medan t ex lommarnas 
eventuella förekomst i utsjön inte har varit känd. 
 
De två första åren har data inte insamlats i samma utsträckning som var tanken, varför det 
fortfarande råder många oklarheter om hur sjöfåglar nyttjar området. Vad som framkommit 
från flygningarna är bl a att havssula har påträffats regelbundet. Arten har blivit vanligare 
under senare år och ses inte bara efter väder med hårda västliga vindar. Gråtrut och 
havstrut har varit vanligt förekommande. Fisk- och skrattmås har också noterats liksom 
tärnor. Alkorna tordmule och sillgrissla har påträffats i området både under hösten och 
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vintern men har hittills nått störst antal under februari/mars28. Båda arterna häckar på 
närliggande Hallands Väderö och livnär sig på pelagisk småfisk så som t ex skarpsill. 
Sjöorre, vars föda huvudsakligen består av olika musslor, hittades i området under vinter 
och vår. 
 
 
2.4 Människans nyttjande fram till våra dagar – en översikt 
Skånska Kattegatts geografiska läge, mellan Sverige och Danmark och som en direkt 
fortsättning av Öresund, indikerar att området bör ha varit av stor betydelse för sjöfarten 
under lång tid. På den närbelägna Hallands Väderö har man påträffat lämningar efter 
säsongsmässig bebyggelse från 1200 – talet som kan knytas till fiske och handel. 
Lämningarna kan ha haft ett samband med det omfattande medeltida sillfisket i Öresund29.   
På den svenska sidan av havsområdet kan man urskilja flera generationer av 
kustbebyggelse.  
 
Under medeltiden fanns tillfälliga bosättningar under fiskesäsongen, sk fiskeläger. Fisket 
bedrevs sannolikt av bönder och främst under hösten. Man använde sig av mindre farkoster 
bemannade med 6 – 7 personer och använde antingen fasta garn förankrade vid havsbotten 
eller garn som drev efter båten. Garnen var troligen av hampa eller lin. Fiske med krokar 
på lina förekom redan innan medeltiden och användes säkerligen tidigt vid husbehovsfiske 
i mindre skala. Under 1500 – talet började fiskelägena få permanenta bosättningar och en 
grupp av professionella yrkesfiskare växte fram. Människorna på fiskelägena fick dock 
komplettera fisket med jordbruk för sin överlevnad30.  
 
Fiske och sjöfart har under lång tid gett Bjärebygdens befolkning stora inkomster. Under 
dansk tid lämnade många fartyg halvön lastade med ved, mur- och taktegel samt olika 
födoämnen. På Kullahalvön förekom dessutom skeppsbyggeri och även fraktfart fick en 
stor betydelse, inte minst pga den stenbrytning som bedrevs.  
 
Fiskenäringen och skeppsfarten hade en storhetstid i slutet av 1800 - talet och början av 
1900 – talet. Sedan efterkrigstiden har fisket förlorat sin stora betydelse för 
kustbebyggelsen och dess innevånare31. 
 
Under andra hälften av 1800 – talet kom de första trålarna vilka drogs fram, med svårighet, 
av segelfartyg. Sådana trålare fiskade i Kattegatt under 1870 - talet, men blev ingen succé. 
                                                 
28 Nilsson, L. & Haas, F. 2018. Fågelinventeringar i södra Kattegatt 2017-2018. Årsrapport till 
Länsstyrelserna. 
29 Personlig kommunikation med Lars Ersgård, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds 
universitet, 2019. 
30 Personlig kommunikation med Lars Ersgård, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds 
universitet, 2019. 
31 Kulturmiljöprogram för Skåne, 2006, Länsstyrelsen Skåne. 
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Det tog också tid innan de ångdrivna trålarna, vilka kom mot slutet av 1800-talet, slog 
igenom. Trålarna var tidigt specialiserade för vilka arter man ville fånga32.  
 
I början av 1900-talet skedde fortfarande det mesta av fisket med passiva redskap och för 
humankonsumtion. I mitten av 1930-talet tog trålfisket över på västkusten och fångsten 
började också användas till djurfoder33. 
 
Sedan dess har trålningen varit omfattande i södra Kattegatt. Torsk har varit en av de 
viktigaste målarterna och den fångades både i riktat fiske och som bifångst i annat. Det 
omfattande fisket ledde dock till en kollaps för bestånden. Trålning efter havskräfta ökade 
under senare halvan av 1900-talet. Denna trålning påverkade fiskbestånden negativt genom 
stora bifångster. Utvecklingen av selektiva trålar, de senaste årtiondena, har lett till 
minskade bifångster. Trålning och övrigt fiske blev förbjudet i större delen av Skånska 
Kattegatt 2009 som en åtgärd att återuppbygga Kattegatt-torsken. (Redan tidigare, i början 
av 2000-talet, fredades Skälderviken och Laholmsbukten under den period då torsken leker 
men ingen lek har kunnat konstateras i dessa områden.) Utanför området som stängdes för 
fiske förekommer trålning, nät- och burfiske. Antalet yrkesverksamma fiskare i närområdet 
har dock minskat under senare år. 
 
En stor del av den lokala sjöfarten står fritidsbåtar för där den största andelen sannolikt 
utgörs av de som seglar eller går med motorbåt genom området på väg till annat mål.  
Även mer långväga sjöfarare passerar genom Skånska Kattegatt för vidare färd. 
Både tumlar- och sälsafari förekommer i och i närheten av området. För den 
dykintresserade kan säkert vrakdykning locka. Sannolikt förekommer även fritidsfiske. 
 
Den kommersiella sjöfarten är omfattande. Skånska Kattegatts geografiska läge gör att 
flera fartygsstråk sammanstrålar i området för passage genom Öresund. 
 
Den omfattande sjöfarten har också skördat sina offer. Enligt uppgifter ur 
Riksantikvarieämbetets applikation Fornsök34 finns ett antal fartygslämningar inom 
Skånska Kattegatt. För vissa finns bilder framtagna av multibeam-utrustning som med 
hjälp av ljudvågor kartlägger havsbotten och man har t o m kunnat identifiera vilka fartyg 
det rör sig om i vissa fall. Minsprängningar, kollisioner och sänkningar är några exempel 
på orsaker till att de ligger som vrak i området. Under och mellan världskrigen lades en 

                                                 
32 Ur Havet 1988, Havsmiljöinstitutet 2015. Originaltext av Gerhard von Yhlen, publicerad i Fiskaren 1879 
April N:r 4. S 72-74 
33 Hentati-Sundberg, J. (2017). Svenskt fiske i historiens ljus – en historisk fiskeriatlas. Aqua reports 
2017:4. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser, Lysekil. 56 s. 
34 https://app.raa.se/open/fornsok/ 
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mängd minor ut i södra Kattegatt och norra Öresund. Många av dessa ligger fortfarande 
kvar och kontrolleras regelbundet av Försvarsmakten så att de inte utgör en fara. 
 

3 Vad kan påverka arter och habitat negativt? 

En viktig del i syftet med att skydda Skånska Kattegatt som ett naturreservat är att 
”livsmiljöer och arter samt biologiska och ekologiska processer, som förekommer eller kan 
utvecklas naturligt, ska bevaras och skyddas. Människans negativa påverkan ska vara 
minimal.” Arter och livsmiljöer ”ska ha, eller ges förutsättningar att uppnå, ett gynnsamt 
tillstånd.” Området ska kunna ”fungera som ett referensområde för att ge kunskap om 
naturliga artsamhällen och processer.” För att kunna uppfylla detta är det viktigt med en 
stark begränsning av mänskliga aktiviteter. 
 
Fiske och olika fiskemetoder  
Rent allmänt är ett för stort uttag av fisk, oavsett metod, som leder till att bestånden 
minskar och får svårt att återhämta sig ett hot. Det kan också leda till förskjutningar i 
näringsväven och få påverkan på alla trofiska nivåer. Detsamma gäller vid ett icke hållbart 
fiske på stora rovfiskar. Fiske på hotade arter, som t ex torsk, under lekperioden kan få stor 
påverkan på populationen. En del av syftet med naturreservatet är att förekommande 
populationer av fisk och skaldjur ska ges förutsättningar att utveckla naturliga tätheter samt 
storleks- och åldersstrukturer. Fiske är ett hot mot att uppnå syftet med områdesskyddet. 
 
Fiskemetoder som innebär risk för bifångst av marina däggdjur och sjöfågel är ett hot för 
dessa djurgrupper. Fiske med bottensatta nät är särskilt förknippat med sådan risk. Hur stor 
risken är varierar med en mängd olika faktorer. En av dessa faktorer är maskstorlek, där 
risken ökar med ökad maskstorlek. Bifångsten kan också vara fisk, om man fångar så 
kallade icke-målarter. 
 
Fiske med redskap som skadar eller dödar bottenlevande djur, t ex bottentrål (se figur 7a), 
utgör ett hot mot områdets naturvärden. Metoden innebär bl a att arter som är känsliga för 
trålning, som exempelvis koralldjur som är storvuxna arter och växer långsamt, slås ut (se 
även figur 7b) till förmån för de som lättare kan återhämta sig om de blivit skadade, 
exempelvis vissa ormstjärnor, eller de som har larver som kan sprida sig över stora 
områden. Bottentrålning kan även leda till en förändrad struktur och komposition i 
ytsedimentlagret och få en stor, långvarig och t o m irreversibel inverkan på bottenfaunan. 
Bottentrålning kan även indirekt ha en påverkan på bottenlevande organismer genom den 
uppgrumling som sker. Genom att sedimentpartiklar kan spridas på långa avstånd i 
vattenmassan kan bottentrålning utanför Skånska Kattegatt vara ett hot mot 
bevarandevärden innanför området. 
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Figur 7a. Djupa fåror från trålbord är en av effekterna som bottentrålar har på bottnarna och de bottenlevande 
djuren. Foto: PAG Miljöundersökningar HB, hämtat från rapporten Videoundersökning av epifauna i 
sydöstra Kattegatt 2017. Området angränsar till Skånska Kattegatt. 
 
För rödlistade arter i havsmiljön är fiske en bidragande orsak till att nästan 150 marina 
arter är rödlistade, varav de flesta (nästan 120) hotas av fiske med bottentrål35. Islands-
musslan, t ex, är av Ospar klassad som ”mycket känslig” och minskningen anses främst ha 
berott på skador från just bottentrålning. 
 
Fiske kan också ha en störande påverkan genom att andra arter än målarter skräms bort 
från ett område som annars kunde ha använts för att t ex hitta föda i, se även nedan under 
Buller och andra former av energi. Detsamma gäller förstås för en mängd andra 
aktiviteter, t ex jakt eller olika former av sjöfart. 
 
Jakt 
Jakt på sjöfågel, i det här fallet dykänder, är den enda jakt som skulle kunna vara tillåten 
enligt gällande lagstiftning. Denna jakt skulle utgöra ett hot då flera arter har minskat 
under senare år.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Sandström, J., Bjelke, U., Carlberg, T. & Sundberg, S. 2015. Tillstånd och trender för arter och deras 
livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken Rapporterar 17. ArtDatabanken, SLU. Uppsala. 
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Figur 7b. Bild visar förekomst av trålspår och en bedömning av deras ålder, samt förekomst av koralldjuret 
liten piprensare (”Virgularia”) i ett område som angränsar till Skånska Kattegatt. Högre tätheter av 
piprensare sågs generellt i området där inga spår från bottentrålning observerades36.  
 
Anläggningsarbeten och annan exploatering 
Exploateringsföretag såsom anläggningsarbeten, utvinning av material, borrning, utfyllnad, 
dumpning, muddring, sprängning, annan mark- och vattenexploatering, i eller i 
angränsning till området riskerar att försämra områdets bevarandevärde samt skada och 
påverka naturtyper och arter negativt.  
 
Påverkan kan ske genom att naturtyper tas i anspråk, påverkan på vattenutbyte, substrat- 
och strömförhållanden med flera. Verksamheter som påverkar bottensedimentet medför 
uppgrumling, vilket kan påverka både över stora områden och under lång tid. En förändrad 
struktur och sammansättning i ytsedimentlagret kan medföra en betydande påverkan på 
bottenfaunan och en återkolonisation kan ta lång tid.  
 
Exploatering genererar också buller och vibrationer och kan medföra störande ljus. 
Exploatering leder till ökad aktivitet genom att fler farkoster och maskiner rör sig i och 
igenom området vilket stör eller skrämmer bort djur i eller ifrån deras livsmiljöer.  
 
Habitatförstörelsen kan vara direkt eller indirekt genom utestängningseffekter. 
Vandringsvägar kan påverkas och fragmentering kan ske.  
                                                 
36 Uppgifterna är hämtade från inventeringsuppdraget och rapporten ”Videoundersökningar av epifauna i 
sydöstra Kattegatt 2017” utförd av PAG Miljöundersökningar HB på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne. 
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Buller och andra former av energi 
Många marina djur har utvecklat känsliga sinnesorgan för att uppfatta och kommunicera 
med hjälp av ljud och vibrationer. Torsk, t ex, vokaliserar (producerar ljud) under 
reproduktionsperioden. Vissa typer av buller (här i betydelsen allt ljud skapat av 
människan) har visat sig stressa fisk och även påverka deras reproduktionsframgång. Det 
rör sig t ex om olika former av motorfarkoster som framförs i hög hastighet och med 
upprepade accelerationer, nedbromsningar och kursändringar.  
 
Tumlare är helt beroende av att kunna producera och höra ljud för sin överlevnad. De 
vokaliserar för att navigera, hitta föda och kommunicera. Även sälar använder ljud, t ex för 
att kommunicera. 
 
Buller i den marina miljön kan komma från sjöfart och t ex härstamma från motorljud som 
överförs via skrovet, från propeller, från att fartyget vid framdrift stöter i havsytan, eller 
från utrustning som framställer ljud som exempelvis en sonar. Det finns många typer av 
sonarer och deras användningsområde är stort. Vilka frekvenser de använder varierar och 
sonarerna kan även vara riktade åt olika håll. Ekolod är en typ av sonar. Det har visat sig 
att det förekommer att ekolod har spilljud inom andra frekvensområden än det som anges 
vara det operativa. Sonarer används bl a vid sjömätning och undersökningar av 
havsbottnen. 
 
Buller kan även komma från andra verksamheter, som t ex olika former av 
exploateringsarbeten där man borrar, pålar, muddrar m m eller från driften av olika 
anläggningar som vindkraftverk och ledningar. Buller kan även härstamma från militär 
verksamhet, exempelvis sonarsökning och olika typer av explosioner. 
 
Buller kan också komma från användning av olika fiskemetoder, vilkas själva syfte är att 
just producera ljud för att minska bifångst av tumlare eller säl genom att antingen skrämma 
bort dem eller få dem att vara mer alerta. 
 
Buller kan maskera andra ljud. Det kan röra sig om att ljud från andra arter eller från 
individer av samma art maskeras. Detta gör att det kan vara svårare att hitta föda, eller att 
kommunicera inom en grupp, eller att tumlarhonan och hennes kalv inte kan höra varandra 
med risk att de separeras och kalven dör. Maskeringen kan också göra att ekot av de egna 
ljuden inte hörs. Detta kan t ex påverka en tumlare genom att försvåra navigation eller att 
den inte upptäcker ett fiskenät och istället bifångas och dör.  
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Buller kan leda till beteendepåverkan. Från att ha ägnat sig åt födosök, t ex, till att istället 
försöka fly från platsen eller att avvakta. Tumlare har observerats dyka ner och vänta vid 
havsbotten när vissa typer av fartyg passerat37.  
 
Långvarigt buller kan leda till att djurgrupper som är känsliga för ljud helt undviker vissa 
områden. Detta innebär att deras födosöksområden och livsmiljö begränsas. 
 
Buller kan leda till en fysiologisk skada, t ex på hörselorganet. Skadan kan vara tillfällig 
eller permanent. Nedsatt hörsel för en tumlare kan ha en allvarlig påverkan på individens 
möjlighet att överleva och i värsta fall leda till döden. Även fisk kan drabbas av 
fysiologiska skador. 
 
Buller kan även vara direkt dödande, t ex, från explosioner. Det rör sig om energi både i 
form av ljud och stötvågor som fortplantar sig. 
 
Ljus kan också störa djurlivet. Vissa arters rörelse i vattenmassan styrs av ljusets 
dygnsvariation. Havsbaserade anläggningar som är upplysta kan därför påverka dessa 
mönster och få effekter i hela näringskedjan. 
 
Sjöfart  
Skånska Kattegatts läge, i anslutning till ett av världens mest trafikerade sund gör det 
sårbart för en mängd risker knutna till sjöfarten som t ex läckage/utsläpp av drivmedel eller 
andra kemikalier, avfall eller främmande/invasiva arter i barlastvattnet. Sjöfart bidrar också 
med buller till havsmiljön. Det kan röra sig om t ex användning av ekolod, ljud från 
propellrar eller motorer. Många djurgrupper är känsliga för buller, t ex kan 
fiskreproduktion påverkas både genom ökade stressnivåer och genom att 
parningskommunikation försvåras, se även under Buller och andra former av energi. 
 
Olika typer av sjöfart bidrar även med störningar på djurlivet genom deras blotta närvaro 
och hur stor störningen är kan variera bl a med hur fartyget framförs. Ju högre hastighet 
desto större risk för störning. Störningen ökar även med upprepade kursändringar. Höga 
hastigheter och föränderlig kurs ökar risken för att marina däggdjur och sjöfåglar, som t ex 
ruggar, inte bara störs utan skadas, eller att tumlarkalven kommer bort från sin mor vilket 
innebär en hög risk att den inte överlever.  
 
Utsläpp; miljögifter och organiska föreningar samt skräp 
Läckage från t ex jordbruksmark, utsläpp och nedfall av näringsämnen bidrar till att 
havsområden övergöds. Planktonproduktionen kan öka och siktdjupet minska. Nedfallande 
organiskt material, t ex från vattenbruk eller sjöfart, ansamlas på havsbotten och kan leda 
till syrebrist vid nerbrytningen. Detta är ett särskilt stort bekymmer om vattenmassan under 

                                                 
37 Amundin, Mats. 2015. Muntlig information.  
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språngskiktet inte är så stor och omrörningen begränsad. Ställvis har Kattegatts bottnar 
drabbats av syrefria förhållanden. Vintrar med riklig nederbörd och därmed ökad 
landavrinning ökar risken för att detta inträffar. 
 
Föroreningar kan tillföras området i form av till exempel utsläpp av olja och kemikalier 
från tillrinnande vattendrag, från punktkällor på land eller sjöfart (se vidare under Sjöfart) 
och kan ha stor negativ inverkan på djurlivet.  
 
Utsläpp av olja vid olyckor kan orsaka stora akuta skador på fåglar, fiskar, bottenfauna, 
marina däggdjur och kustmiljöer men även mer diffusa, långsiktiga och permanenta skador 
i samband med upprepade operationella utsläpp38. Dessa kan ge skador på organismer som 
utgör viktiga födoresurser och därmed indirekt ge negativa effekter på organismer högre 
upp i näringsväven.  
 
Kemikalier som används i oljebekämpande syfte, så kallade dispergeringsmedel, har 
skadlig inverkan på marina arter. Ackumulering och spridning av organiska miljögifter och 
tungmetaller i akvatisk miljö påverkar både bottenfaunan och djur högre upp i 
näringsväven, särskilt marina däggdjur är drabbade av diverse miljögifter. Sediment på 
ackumulationsbottnar kan innehålla höga halter av miljögifter och tungmetaller. Risk för 
spridning finns i samband med exploateringsföretag och kan i hög grad bidra till att 
bottenfaunan och de arter som livnär sig av dessa, riskerar att bli påverkade utanför det 
aktuella exploateringsområdet om spridningen inte begränsas.  
 
Mängden skräp i haven är ett hot som ökar. Särskilt plast i form av mikro- och makroskräp 
är ett stort problem. Djur som äter makro- eller mikroskräp istället för naturlig föda kan 
hindras i sin tillväxt eller förgiftas och potentiellt svälta ihjäl. 
 
Störda samspel, fragmentering och förlorad konnektivitet 
En larvspridningsmodell39 visar att området är av stor betydelse för konnektiviteten i 
Västerhavet, dvs hur olika områden är förbundna med varandra beroende på de ingående 
arternas möjligheter att sprida sig mellan dem. Hot mot ett område som är viktigt för 
konnektiviteten innebär att naturvärden riskerar att skadas inte bara i detta område utan 
även i de förbundna områdena. Hot mot områdets funktion för larvspridning kan 
exempelvis vara olika former av exploatering (inklusive fiske) som skadar substrat, 
vattenkvalitet, balans i näringsväven eller som påverkar möjlighet till spridning dvs har en 
barriäreffekt.  

                                                 
38 Operationella utsläpp är mindre, medvetna eller oavsiktliga men olagliga, utsläpp som görs i samband med 
drift av sjöfart tex i samband med tömning av ballasttankar eller rengöring av oljetankar. 
39 Modellen är framtagen av forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers högskola och publicerad i 
HaV:s rapport, 2015:24. Identifying new areas adding larval connectivity to existing networks of MPAs. 
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Samspelen kan också skadas av överfiske, miljögifter eller främmande invasiva arter. 
Bottnar med hög biologisk diversitet och produktion ger stabilitet för de djur högre upp i 
näringskedjan som söker föda på bottnarna – fiskar, marina däggdjur och sjöfågel. Om 
födotillgången minskar, om näringsinnehållet blir sämre eller om någon form av störning 
förekommer som gör att ett område inte kan nyttjas, förlorar ett område i sin kvalitet som 
livsmiljö. Det kan leda till en minskad förekomst av större rovfisk som torsk eller att det 
inte längre är ett av kärnområdena för Bälthavspopulationen av tumlare därför att 
födotillgången, t ex, inte längre räcker till. Verksamheter som stör eller skadar torsk, 
tumlare eller säl direkt eller indirekt genom påverkan på livsmiljö eller födotillgång kan 
även påverka hur dessa arter förekommer och nyttjar andra områden. Dessa djurgrupper, 
liksom sjöfågel, rör sig över mycket stora geografiska områden. 
 
Invasiva/främmande arter och patogener 
Främmande arter och genetiskt främmande populationer, introducerade genom till exempel 
ballastvatten, odling eller egen spridning, kan ändra konkurrensförhållanden, döda, sprida 
smitta, ändra genetik och därmed anpassningsförmåga hos befintliga, inhemska 
populationer. Som exempel kan nämnas invasiva arter som svartmunnad smörbult 
(Neogobius melanostomus), kammaneten Mnemiopsis leidyi och nordamerikansk 
havsborstmask Marenzelleria sp. Dessa havsborstmaskar är toleranta mot låga syrehalter 
vilket gör att de lättare konkurrerar ut mer känsliga arter vid sådana förhållanden. 
Fisk- eller musselodlingar kan också vara källor till exempelvis sjukdomar eller parasiter 
som skadar den inhemska faunan. 
 
Klimatförändringar 
Klimatförändringar kan leda till ändrade förhållanden vad gäller temperatur eller salthalt. 
Detta kan påverka förutsättningarna för olika arter och ge förändringar i djursamhället som 
påverkar hela näringskedjan.  
 
 

4. Mål och skötselåtgärder  

I detta kapitel ges en kort beskrivning av skötselområden och friluftsliv, vilka 
bevarandemålen är och de skötselåtgärder som behövs vidtas. Det övergripande målet med 
skötseln är att uppfylla syftet med naturreservatet och angivna bevarandemål. I korthet 
innebär det att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt 
att skydda och återställa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter. 
Biologiska och ekologiska processer ska vara naturliga och människans negativa påverkan 
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minimal. Skyddet av området ska bidra till att upprätthålla ett gynnsamt tillstånd40 för 
naturtyper, habitat och förekommande arter.  
 
Ett generellt bevarandemål är att arealen av livsmiljö av god kvalitet för naturligt 
förekommande arter och habitat inom Skånska Kattegatt ska inte minska utan öka på 
bekostnad av begränsad mänsklig aktivitet. 
 
Skånska Kattegatt förefaller vara homogent till karaktären med en dominerande habitattyp: 
sjöpennor och grävande megafauna (Ospar:s klassificeringssystem), men då reglering av 
fiske planeras skilja sig åt inom naturreservatet indelas området i två geografiska 
skötselområden, se figur 8, med denna skillnad som utgångspunkt. Bevarandet av vissa 
särskilt prioriterade djurgrupper (tumlare, grå- och knubbsäl samt torsk) för vilka åtgärder 
krävs har gjort att även dessa indelats i ”skötselområden”. Varje skötselområde har sina 
mål och åtgärder.  
 

                                                 
40 Termerna gynnsamt tillstånd eller gynnsam bevarandestatus, är begrepp som är långsiktiga och spänner 
över överskådlig framtid. De innebär kortfattat att summan av de kända faktorer som påverkar en 
art/population eller naturtyp/livsmiljö/habitat ska vara sådana att förutsättningarna ger möjlighet till stabilitet 
eller en ökning. De ska vara livskraftiga. 
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Figur 8: Skötselområden. © Sjöfartsverket, samverkansavtal för geodatasamverkan, dnr 109-2010/2667  

4.1 Skötselområde 1 – fiskefredningsområde, 42 003,6 ha 

4.1.1 Beskrivning  
Skötselområdet ligger till huvuddelen inom det område som Petersén i början av förra 
seklet beskrev vara kärnområdet för Haploops-samhället, jämför figurer 8 och 9. Inom 
skötselområdet har fiske varit förbjudet sedan 2009 med undantag av det uppdragsfiske 
som görs för att utvärdera effekterna av avtalet mellan Sverige och Danmark för att skydda 
Kattegatt-torsken. De senaste årens provtagningar har inte kunnat visa förekomst av 
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Haploops utan indikerar en nästan total förändring av faunan och Ospar-habitatet 
sjöpennor och grävande megafauna dominerar. Området är dock stort och det är långt 
mellan provpunkterna, vilket innebär att det kan finnas en möjlighet att hitta spillror av de 
forna Haploops-bottnarna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Kärnområdet för Haploops, enligt den danske marinbiologen Petersén, 191341, markerat med svart 
linje. 
 
4.1.2 Bevarandemål 
Vattenkvalitén ska minst ha god ekologisk och kemisk status enligt Vattendirektivet och 
mänsklig belastning ska inte härstamma från källor inom området. Hydrografiska villkor i 
form av vattenstånd, strömmar och vågor ska variera naturligt i tid och rum. Partikelhalt i 
vattenvolymen och sedimentationen ska vara naturlig och inte inverka negativt på 
karaktäristiska eller typiska42 arter. Bottnens struktur ska vara naturlig och intakt. 
Utbredningen av djupa mjukbottnar med naturlig artsammansättning (se figur 10) ska inte 
minska. De typiska arterna ska finnas i livskraftiga bestånd. Lokal mänsklig påverkan ska 
vara minimal. Habitat och arter ska inte visa utbredda tecken på sjukdom eller syrebrist. 
Främmande arter eller populationer ska inte påverka artsammansättning eller 
populationsstorlekar hos de naturligt förekommande arterna negativt.  
 

                                                 
41 Bild hämtad från: Göransson, P. 1999. Det långa och det korta perspektivet i södra Kattegatt – 
bottendjurens berättelse från två provpunkter. Fauna och Flora, 94:3. 
42 Typiska arter är indikatorarter vars förekomst indikerar gynnsamt tillstånd för en utpekad naturtyp. 
Karaktäristiska arter är vanligt förekommande arter som stödjer tolkningen av en viss naturtyp. Arter kan 
vara både typiska och karaktäristiska. 
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Figur 10. Exempel på bottenfauna: simkrabbor, eremitkräfta och plattfisk. 
 
Arter och habitat, som är minskande, hotade, fridlysta eller omfattas av åtgärdsprogram ska 
kunna utveckla, för området, naturliga tätheter och åldersstrukturer. Reproducerande eller 
födosökande fisk, fågel eller marina däggdjur ska erbjudas en nästintill ostörd miljö, med 
minimalt buller och riklig födotillgång. Det ska vara fria spridningsvägar för arter inom 
och till och från området. Det ska inte finnas förlorade fiskeredskap som har möjlighet att 
fånga djur eller påverka bottnar. 
 
Kunskapen om habitat, ingående arter och ekologiska processer ska öka.  
 
4.1.3 Skötsel 
I samband med bildandet av naturreservatet införs ett antal restriktioner med syfte att 
minska människans påverkan. Vissa restriktioner införs direkt genom reservatsföreskrifter 
medan det är Länsstyrelsens önskan att andra restriktioner införs med stöd av annan 
lagstiftning. I princip avses inget annat nyttjande av området än att färdas genom det vara 
tillåtet. Borttappade fiskeredskap ska inte spökfiska. Buller och annan tillförsel av energi 
genererad av mänsklig verksamhet kan inte helt förbjudas men bör hållas till ett minimum.  
 

Åtgärder  
→ Om restriktionsområden kommer att märkas ut i fält, behövs dessa anläggningar 

skötas. 
→ Verka för att nödvändiga föreskrifter införs i lämplig lagstiftning. 
→ Området bör om möjligt initialt och regelbundet undersökas på förekomst av 

borttappade fiskeredskap som kan spökfiska. Varje upptäckt redskap bör bortföras 
i sin helhet utan dröjsmål. 
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→ Upprätta enkelt rapporteringssystem för allmänhet som påträffar borttappade 
fiskeredskap. 

→ Riktade informationsinsatser till allmänhet och olika verksamhetsutövare bör 
vidtas för att minska negativ påverkan på naturvärdena från användande av t ex 
ekolod från olika former av sjöfarts påverkan genom utsläpp eller andra 
beteenden. 

 
Då källan till påverkan i havsmiljön kan komma från aktiviteter utanför området bör 
åtgärder för att begränsa dessa vidtas i särskild ordning.  
 

Åtgärd 
→ Verka för att inrätta buffertzoner inom vilka verksamheter som kan ha skadlig 

påverkan på naturreservatets bevarandevärden begränsas. 
 

För att stärka kunskapen bör man genomföra fördjupade undersökningar om 
förekommande habitat, arter och miljöfaktorer. En ökad och aktuell kunskap är en 
förutsättning för att kunna anpassa skydd, skötsel och förvaltning samt områdets funktion 
som ett referensområde. Åtgärder som vidtas ska vara så skonsamma som möjligt på arter 
och habitat samt endast bidra med minimalt buller till havsmiljön. All användning av 
sonar/ekolod, inklusive spilljud, bör ligga utanför tumlares hörselområde (200 Hz – 180 
kHz). 
 

Åtgärder 
→ Installera en eller flera sonder för att övervaka hydrografin. Syrehalt, temperatur 

och salthalt vid bottnen är särskilt intressanta parametrar. Mätvärden bör loggas så 
ofta att perioder då syrehalt når funktionellt kritiska nivåer upptäcks. 

→ Epi- och infaunans utveckling, vad gäller sammansättning och tätheter bör följas. 
Detta bör göras på stationer där provtagning tidigare skett, i nutid och i historisk 
tid (se även bilaga 6), och eventuellt på nya stationer. Metoder för detta bör ha så 
liten negativ påverkan på naturvärdena som möjligt. 

→ Främmande arter eller populationer bör särskilt övervakas och om möjligt bör 
åtgärder vidtas om naturligt förekommande arter och populationer riskerar 
påverkas negativt. 

→ Vilka fiskarter som nyttjar området samt deras tätheter och storleksstruktur bör 
följas. Metoder för detta bör ha så liten negativ påverkan på naturvärdena som 
möjligt. 

→ Torskbeståndets utveckling bör särskilt följas, liksom de fiskarter som kan tänkas 
utgöra viktig födoresurs för tumlare. Metoder för detta bör ha så liten negativ 
påverkan på naturvärdena som möjligt. 
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4.2 Skötselområde 2 – område med begränsat fiske, 16 592,5 ha 

4.2.1 Beskrivning 
Detta skötselområde, se figur 8, ligger dels innanför trålgränsen och dels, i norr och i 
söder, inom områden där särskilda restriktioner finns för trålning. Både den norra och den 
södra delen ligger inom det område som Petersén fann vara kärnområdet för Haploops-
samhället, se figur 9. Det lilla kräftdjuret har dock inte påträffats under de senaste årens 
provtagningar, men pga av det långa avståndet mellan provpunkterna är det även här 
möjligt att spillror skulle kunna finnas kvar.  
 
Inom skötselområdet är det Länsstyrelsens mål att allt annat fiske än med handredskap, bur 
eller nät ska vara förbjudet. Endast burfiske efter havskräfta ska vara tillåtet under tiden 1 
januari t o m 31 mars.  
 
4.2.2 Bevarandemål 
Vattenkvalitén ska minst ha god ekologisk och kemisk status enligt Vattendirektivet och 
mänsklig belastning ska inte härstamma från källor inom området. Hydrografiska villkor i 
form av vattenstånd, strömmar och vågor ska variera naturligt i tid och rum. Partikelhalt i 
vattenvolymen och sedimentationen ska vara naturlig och inte inverka negativt på 
karaktäristiska eller typiska arter. Bottnens struktur ska vara naturlig och intakt. 
Utbredningen av djupa mjukbottnar med naturlig artsammansättning ska inte minska. De 
typiska arterna ska finnas i livskraftiga bestånd. Lokal mänsklig påverkan ska vara starkt 
begränsad. Förekommande fiske ska inte medföra annat än försumbar bottenpåverkan eller 
bifångst och inte heller påverka målarters bestånd negativt. Habitat och arter ska inte visa 
utbredda tecken på sjukdom eller syrebrist. Främmande arter eller populationer ska inte 
påverka artsammansättning eller populationsstorlekar hos de naturligt förekommande 
arterna negativt.  
 
Arter och habitat, som är minskande, hotade, fridlysta eller omfattas av åtgärdsprogram ska 
kunna utveckla, för området, naturliga tätheter och åldersstrukturer. Reproducerande eller 
födosökande fisk, fågel eller marina däggdjur ska erbjudas en nästintill ostörd miljö, med 
minimalt buller och riklig födotillgång. Det ska vara fria spridningsvägar för arter inom 
och till och från området. Det ska inte finnas förlorade fiskeredskap som har möjlighet att 
fånga djur eller påverka bottnar. 
 
Kunskapen om habitat, ingående arter och ekologiska processer ska öka.  
 
4.2.3 Skötsel 
I samband med bildandet av naturreservatet införs ett antal restriktioner med syfte att 
minska människans påverkan. Vissa restriktioner införs direkt genom reservatsföreskrifter 
medan det är Länsstyrelsens önskan att andra restriktioner införs med stöd av annan 
lagstiftning. Det är Länsstyrelsens avsikt att ett skonsamt fiske ska tillåtas inom 
skötselområdet. Borttappade fiskeredskap ska inte spökfiska. Buller och annan tillförsel av 
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energi genererad av mänsklig verksamhet kan inte helt förbjudas men bör hållas till ett 
minimum. 
 

Åtgärder  
→ Om restriktionsområden kommer att märkas ut i fält, behövs dessa anläggningar 

skötas. 
→ Verka för att nödvändiga föreskrifter införs i lämplig lagstiftning. 
→ Området bör om möjligt initialt och regelbundet undersökas på förekomst av 

borttappade fiskeredskap som kan spökfiska. Varje upptäckt redskap bör bortföras 
i sin helhet utan dröjsmål. 

→ Upprätta enkelt rapporteringssystem för allmänhet som påträffar borttappade 
fiskeredskap. 

→ Riktade informationsinsatser till allmänhet och olika verksamhetsutövare bör 
vidtas för att minska negativ påverkan på naturvärdena från användande av t ex 
ekolod från olika former av sjöfarts påverkan genom utsläpp eller andra 
beteenden. 

 
Då källan till påverkan i havsmiljön kan komma från aktiviteter utanför området bör 
åtgärder för att begränsa dessa vidtas i särskild ordning.  
 

Åtgärd 
→ Verka för att inrätta buffertzoner inom vilka verksamheter som kan ha skadlig 

påverkan på naturreservatets bevarandevärden begränsas. 
 

För att stärka kunskapen bör man genomföra fördjupade undersökningar om 
förekommande habitat, arter och miljöfaktorer. En ökad och aktuell kunskap är en 
förutsättning för att kunna anpassa skydd, skötsel och förvaltning samt områdets funktion 
som ett referensområde. Åtgärder som vidtas ska vara så skonsamma som möjligt på arter 
och habitat samt endast bidra med minimalt buller till havsmiljön. All användning av 
sonar/ekolod, inklusive spilljud, bör ligga utanför tumlares hörselområde (200 Hz – 180 
kHz). 
 

Åtgärder 
→ Installera en eller flera sonder för att övervaka hydrografin. Syrehalt, temperatur 

och salthalt vid bottnen är särskilt intressanta parametrar. Mätvärden bör loggas så 
ofta att perioder då syrehalt når funktionellt kritiska nivåer upptäcks. 

→ Epi- och infaunans utveckling, vad gäller sammansättning och tätheter bör följas. 
Detta bör göras på stationer där provtagning tidigare skett, i nutid och i historisk 
tid (se även bilaga 6), och eventuellt på nya stationer. Metoder för detta bör ha så 
liten negativ påverkan på naturvärdena som möjligt. 
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→ Främmande arter eller populationer bör särskilt övervakas och om möjligt bör 
åtgärder vidtas om naturligt förekommande arter och populationer riskerar 
påverkas negativt. 

→ Vilka fiskarter som nyttjar området samt deras tätheter och storleksstruktur bör 
följas. Metoder för detta bör ha så liten negativ påverkan på naturvärdena som 
möjligt. 

→ Torskbeståndets utveckling för särskilt följas, liksom de fiskarter som kan tänkas 
utgöra viktig födoresurs för tumlare. Metoder för detta bör ha så liten negativ 
påverkan på naturvärdena som möjligt. 

 
Förekommande fiske med nät och burar bör följas upp och utvärderas i särskild ordning. 
Redskapens eventuella bottenpåverkan bör noteras liksom vad som fångas, samt med 
vilken metod och ansträngning. För att uppfylla syftet med naturreservatet är det också 
viktigt att redskapen i sig och tidpunkter för fiske innebär minimal risk för bifångst. Extra 
åtgärder för att minska denna risk ska i sig vara förknippade med minimal risk för negativ 
påverkan på naturvärden och göras med bästa möjliga tillgängliga teknik. Det är viktigt att 
ta hänsyn till att åtgärder för att minska risk för bifångst till viss del skiljer sig mellan olika 
djurgrupper. I första hand bör åtgärder som minskar risk för bifångst av flera djurgrupper 
prioriteras. Det är särskilt viktigt att åtgärder för tumlare prioriteras. All bifångst ska 
noteras. 
 

Åtgärder 
→ Upprätta och genomföra ett uppföljningsprogram för förekommande fiske och 

dess påverkan. Detta bör vara en del av arbetet för den samverkansgrupp som 
föreslås nedan i kapitel 6.2. 

→ Upprätta ett enkelt rapporteringssystem för fiskare som använder bur och nät. 
→ Som förvaltare delta i den samverkansgrupp som föreslås i kapitel 6.2.  

 
 

4.3 Skötselområde tumlare 

4.3.1 Beskrivning 
Skånska Kattegatt är en del av ett större område där förekomsten av tumlare är hög under 
hela året. Företrädesvis rör det sig om individer från Bälthavspopulationen. Antalet tumlare 
är som högst under mars – augusti, vilket bl a innebär perioden då kalvning och parning 
sker.  
 
4.3.2 Bevarandemål 
Tumlare ska finnas i området under hela året. Populationen ska vara livskraftig och ha ett 
gynnsamt tillstånd. Individerna ska vara av båda könen och populationen ska ha en naturlig 
åldersstruktur. Det ska finnas förutsättningar för reproduktion. Tumlare ska kunna utöva 
sina naturliga beteenden som t ex födosök, parning, kalvning och digivning utan att störas 
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av mänskliga verksamheter. De ska kunna simma fritt utan att riskera att fastna i 
fiskeredskap och området ska ha en naturligt god tillgång på föda under hela året. De ska 
kunna vara på naturliga avstånd från varandra utan att deras kommunikation störs av ljud 
skapade av människan. De ska heller inte skrämmas bort/stressas/skadas av 
undervattensbuller eller annan form av energi.  
 
4.3.3 Skötsel 
I samband med bildandet av naturreservatet införs föreskrifter med syfte att minska 
störningar eller påverkan på tumlare, både direkt och indirekt. Det rör sig bl a om att 
begränsa hastighet och förekomst av vissa typer av fartyg, hur man får färdas i närheten av 
individer, att militärövningar och olika former av exploatering förbjuds. Det är 
Länsstyrelsens målsättning att fiske förbjuds i större delen av området och även detta ger 
en bättre livsmiljö för tumlare genom bl a att förekomsten av föda ges möjlighet att öka. 
Utanför det fiskefria området bör företrädesvis redskap där tumlare inte riskerar att 
bifångas användas.  
 

Åtgärder 
→ Verka för att nödvändiga föreskrifter, t ex rörande fiske, införs i lämpliga 

lagstiftningar. 
→ Som ansvariga förvaltare för områdesskyddet delta i den samverkansgrupp som 

föreslås nedan i kapitel 6.2 för att minska bifångstrisk och ge ökade 
förutsättningar för att populationen ska nå och behålla gynnsamt tillstånd. 

→ Lokalisera och bortföra borttappade fiskeredskap som spökfiskar, se ovan. 
→ Riktade informationsinsatser till allmänhet och verksamhetsutövare i området om 

tumlare och hur man kan minska sin påverkan. Det kan gälla fiske, buller från 
motorer eller användande av ekolod, allmänt hänsynstagande när man rör sig i 
området, rapportering av observationer av levande och döda djur. 

→ Verka för att tillverkare av ekolod och navigationsutrustning gör det möjligt att ha 
ekolodet antingen helt avstängt eller att det inte använder eller har spilljud inom 
tumlares hörselområde. 

→ Kartlägga hur tumlare nyttjar området, både i tid och rum, och över en längre tid 
som tar hänsyn till mellanårsvariationer. Detta kan göras genom en kombination 
av utplacering av tumlardetektorer och genom någon form av visuell observation. 

 
 

4.4 Skötselområde grå – och knubbsäl 

4.4.1 Beskrivning 
Både knubb- och gråsäl förekommer i Skånska Kattegatt och under hela året. Respektive 
populations utbredningsområde är större än naturreservatet. Det finns fler knubbsälar än 
gråsälar. 
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4.4.2 Bevarandemål 
Knubb- och gråsäl ska finnas i området under hela året. Populationerna ska vara 
livskraftiga och ha ett gynnsamt tillstånd. Individerna ska vara av båda könen och 
populationerna ska ha en naturlig åldersstruktur. De ska kunna utöva sina naturliga 
beteenden utan att störas av mänskliga verksamheter. De ska kunna simma fritt utan att 
riskera att fastna i fiskeredskap och området ska ha en naturligt god tillgång på föda under 
hela året. De ska kunna vara på naturliga avstånd från varandra utan att deras 
kommunikation störs av ljud skapade av människan. De ska heller inte skrämmas 
bort/stressas/skadas av undervattensbuller eller annan form av energi. 
 
4.4.3 Skötsel 
I samband med bildandet av naturreservatet införs föreskrifter med syfte att minska 
störningar eller påverkan på säl, både direkt och indirekt. Det rör sig bl a om att begränsa 
hastighet och förekomst av vissa typer av fartyg, hur man får färdas i närheten av individer, 
att militärövningar och olika former av exploatering förbjuds. Det är Länsstyrelsens 
målsättning att fiske förbjuds i större delen av området och även detta ger en bättre 
livsmiljö för säl genom bl a att förekomsten av föda ges möjlighet att öka. Utanför det 
fiskefria området bör företrädesvis redskap där säl inte riskerar att bifångas användas.  
 

Åtgärder 
→ Verka för att nödvändiga föreskrifter, t ex rörande fiske, införs i lämpliga 

lagstiftningar. 
→ Som ansvariga förvaltare för områdesskyddet delta i den samverkansgrupp som 

föreslås nedan i kapitel 6.2 för att minska bifångstrisk och ge ökade 
förutsättningar för att populationerna ska bibehålla gynnsamt tillstånd. 

→ Lokalisera och bortföra borttappade fiskeredskap som spökfiskar, se ovan. 
→ Riktade informationsinsatser till allmänhet och verksamhetsutövare i området om 

hur man kan minska sin påverkan på naturvärdena. Det kan gälla fiske, buller från 
motorer eller användande av ekolod, allmänt hänsynstagande när man rör sig i 
området, rapportering av observationer av levande och döda djur. 

→ Kartlägga hur knubb- och gråsäl nyttjar området, både i tid och rum, och över en 
längre tid som tar hänsyn till mellanårsvariationer.  

 

 

4.5 Skötselområde sjöfågel 

4.5.2 Bevarandemål 
Naturligt förekommande arter ska ha livskraftiga populationer som har ett gynnsamt 
tillstånd. Individer ska kunna utöva sina naturliga beteenden utan att störas av mänskliga 
verksamheter, särskilt inte under ruggning. De ska kunna simma fritt utan att fastna i 
fiskeredskap och området ska ha en naturligt god tillgång på föda under hela året.  
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4.5.3 Skötsel  
I samband med bildandet av naturreservatet införs föreskrifter med syfte att minska 
störningar eller påverkan på sjöfågel, både direkt och indirekt. Det rör sig bl a om att 
begränsa hastighet och förekomst av vissa typer av fartyg, att militärövningar och olika 
former av exploatering förbjuds. Det är Länsstyrelsens målsättning att fiske förbjuds i 
större delen av området och även detta ger en bättre livsmiljö för sjöfågel genom bl a att 
förekomsten av föda ges möjlighet att öka. Utanför det fiskefria området bör företrädesvis 
redskap där sjöfågel inte riskerar att bifångas användas. 
 

Åtgärder  
→ Verka för att nödvändiga föreskrifter, t ex rörande fiske, införs i lämpliga 

lagstiftningar. 
→ Som ansvariga förvaltare för områdesskyddet delta i den samverkansgrupp som 

föreslås nedan i kapitel 6.2 för att minska bifångstrisk och ge ökade 
förutsättningar för att populationerna ska bibehålla gynnsamt tillstånd. 

→ Lokalisera och bortföra borttappade fiskeredskap som spökfiskar, se ovan. 
→ Riktade informationsinsatser till allmänhet och verksamhetsutövare i området om 

hur man kan minska sin påverkan på naturvärdena. Det kan t ex gälla fiske eller 
allmänt hänsynstagande när man rör sig i området. 

 
 

4.6 Skötselområde torsk 

4.6.1 Beskrivning 
Torsk förekommer i området under hela året och troligen rör det sig om flera populationer 
vilkas utbredningar är större än naturreservatet. Under lektiden, januari – mars, är Skånska 
Kattegatt en del av ett större område inom vilken torsken samlas. 
 
4.6.2 Bevarandemål 
Torsk ska finna i området under hela året. Populationerna ska vara livskraftiga och ha 
gynnsamt tillstånd. Populationerna ska ha naturliga tätheter samt storleks- och 
åldersstrukturer. Individerna ska kunna utöva sina naturliga beteenden utan att störas av 
mänskliga verksamheter. De ska kunna simma fritt utan att riskera att fastna i fiskeredskap 
under deras lekperiod. I det fiskefria området ska de vara helt fredade. Där fiske kan ske 
ska det vara långsiktigt hållbart så att populationerna inte minskar. Födotillgången ska vara 
naturligt god under hela året. Individerna ska kunna vara på naturliga avstånd från varandra 
utan att deras kommunikation störs av ljud skapade av människan. De ska heller inte 
skrämmas bort/stressas av undervattensbuller. 
 
4.6.3 Skötsel 
I samband med bildandet av naturreservatet införs föreskrifter med syfte att minska 
störningar eller påverkan på torsk, både direkt och indirekt. Det rör sig bl a om att begränsa 
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sjöfart och uppkomst av buller vilket inkluderar att militärövningar och olika former av 
exploatering förbjuds. Det är Länsstyrelsens målsättning att fiske förbjuds i större delen av 
området. I övrig del av området är målet att skydda torsken genom att endast fiske med bur 
efter havskräfta tillåts under torskens lekperiod, januari t o m mars. Övriga månader ska 
förekommande fiske vara hållbart.  
 

Åtgärder 
→ Verka för att nödvändiga föreskrifter, t ex rörande fiske, införs i lämpliga 

lagstiftningar. 
→ Lokalisera och bortföra borttappade fiskeredskap som spökfiskar, se ovan. 

 
 

4.7 Friluftsliv och turism  

4.7.1 Beskrivning 
Naturreservatet nyttjas troligen främst som ett havsområde som man färdas igenom. Den 
främsta attraktionen, förutom upplevelsen av att vara på sjön, är sannolikt möjligheten att 
se tumlare men även säl och sjöfågel. Visst fritidsfiske, t ex sportfiske utövas troligen. 
 
4.7.2 Mål 
Områdets natur ska kunna upplevas i en sådan utsträckning att de ingående naturvärdena 
inte riskerar att påverkas negativt. 
 
4.7.3 Skötsel 
Besökstrycket förväntas inte öka pga bildandet av naturreservat. För att stärka skyddet för 
de djurgrupper som påverkas mest av förekommande friluftsliv och turism begränsas vissa 
former av sjöfart. 
 
De ordningsföreskrifter som faller inom ramen för vilka uppgifter som idag visas på 
sjökort bör också anges på sjökort. I dagsläget är informationen om vilka föreskrifter som 
gäller i ett naturreservat mycket begränsad.  
 

Åtgärder 
→ Om det i framtiden kan bli möjligt att utöka med de föreskrifter som också är 

väsentliga att illustrera på detta sätt, bör Sjöfartsverket eller annan behörig 
myndighet kontaktas för att tillse detta. 

→ Fram till dess bör följande information om föreskrifter visas: ankringsförbud, 
hastighetsbegränsning, utsläppsförbud. 

→ Naturreservatets gräns ska markeras på sjökort när naturreservatet har vunnit laga 
kraft. 
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5 Åtgärder vid olycka, oljeutsläpp eller annan liknande 

oförutsedd händelse  

Inför sådana insatser ska, om det finns tid, naturreservatets naturvårdsförvaltare 
informeras. Dispergeringsmedel eller annan form av kemisk bekämpning ska så långt 
möjligt undvikas, eftersom skador på bottenlevande organismer kan ske. Generellt gäller 
att åtgärder ska ske på ett sådant sätt att skador på naturreservatets naturvärden hålles så 
låga som möjligt. 
 

6. Jakt och fiske 

6.1 Jakt 

I och med inrättandet av naturreservat förbjuds jakt. Detta innebär att eventuell 
förekommande jakt på sjöfågel inte längre är möjligt. 
 
6.2 Fiske 

Utanför det område där det varit förbjudet att fiska sedan 2009 har fiske kunnat ske. I den 
så kallade ”Kilen” i Öresund har det varit möjligt att bottentråla. I samband med bildandet 
av naturreservatet är målet att genom införande i EU:s gemensamma fiskeripolitik ska 
fiske endast kunna förekomma utanför det fiskefria området och med handredskap, bur 
eller nät. Se även kapitel 4 om mål och åtgärder beträffande fiske. Endast burfiske bör vara 
möjligt under tiden för torsklek, dvs under januari t o m mars. 
 
Burfiske bör ske på ett för bottenhabitaten så skonsamt sätt som möjligt. 
 
Nätfiske är dock förknippat med risk för bifångst av andra djurgrupper som sjöfågel, säl 
och tumlare. Ur denna aspekt, särskilt med hänsyn till tumlare, är ett fiske med bur eller 
handredskap att föredra. Hur ett nätfiske kan bedrivas bör framtas av en 
sammanverkansgrupp bestående av representanter för fisket, bevarandebiologer med 
expertkompetens gällande tumlare (beteende, ekologi och ansvar att bedöma status), 
fiskeribiologer med expertkompetens på redskapsutveckling samt ansvarig 
förvaltningsmyndighet. Samverkansgruppen bör verka på populationsnivå eftersom 
tumlare rör sig över betydligt större områden än det som skyddas och om åtgärder krävs 
inom det skyddade området bör gruppen komma fram till vad som ska göras. 
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7. Sammanfattning och prioritering av skötselåtgärder 

Åtgärderna i tabellen nedan prioriteras i en skala från 1 till 3 där 1 är högst. Det innebär att 
om de ekonomiska resurserna är begränsade så är det de åtgärder med högst prioritet som 
är viktigast att utföra.  
 

Skötselåtgärd Tidpunkt Prioritet Ansvarig 

Ev. markeringar restriktionsområden m m Efter beslut 
vunnit laga 
kraft 

1  
 

Förvaltaren  

Verkar för att nödvändiga föreskrifter införs i annan 
lagstiftning 

Inom ett år 
efter beslut 
om bildande 

1 Förvaltaren 

Verka för att buffertzoner runt Skånska Kattegatt 
införs, bl a med avseende på fiske 

Inom ett år 
efter beslut 
om bildande 

1 Förvaltaren 

Ta fram rapporteringssystem för upptäckt av 
spökgarn 

Inom ett år 
efter beslut 
om bildande 

1 Förvaltaren 

Ta bort spökgarn initialt och vid behov Efter beslut 
om bildande 

1 Förvaltaren 

Delta i samverkansgrupp för att minska negativ 
påverkan av fiske på marina däggdjur och sjöfågel 

Inom två år 
efter beslut 
om bildande 

1 Förvaltaren 

Särskilda informationsinsatser till allmänhet och 
verksamhetsutövare för att minska negativ påverkan 
från t ex sjöfart, bl a ekolod, och för att informera 
om allmänt hänsynstagande mot naturvärden 

Inom ett år 
efter beslut 
om bildande 

1 Förvaltaren 

Upprätta och därefter utföra uppföljningsprogram 
för hydrografi, bottenfauna, fisk – särskilt torsk, fiske 
och fiskets påverkan 

Inom två år 
efter beslut 
vunnit laga 
kraft 

1 Förvaltaren plus 
eventuellt andra 
statliga 
myndigheter 

Utveckla rapporteringssystem för fiske med bur och 
nät, som även inkluderar uppgifter om bifångst 

I samband 
med att 
fiskeföreskrif
ter införs 

2 Förvaltaren plus 
eventuellt andra 
statliga 
myndigheter 

Verka för att tillverkare av ekolod och 
navigationsutrustning gör det möjligt att ha ekolod 
avstängt eller att spilljud inte ligger inom tumlares 
hörselområde 

Efter beslut 
om bildande 

2 Förvaltaren och 
Havs- och 
vattenmyndigheten 
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Kartlägga tumlares nyttjande av området i tid och 
rum, över flera år (minst 3) för att ta hänsyn till 
mellanårsvariationer 

Efter beslut 
om bildande 

3 Förvaltaren, 
samverkansgrupp, 
Havs- och 
vattenmyndigheten 
och eventuell 
andra statliga 
myndigheter 

Motverka introduktion, ökning i antal och påverkan 
av invasiva arter och deras spridning. 

Vid behov 1 Förvaltaren och 
eventuellt andra 
statliga 
myndigheter 

 

8. Tillsyn  

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Området kan övervakas av 
Länsstyrelsen eller en särskilt anlitad naturbevakare Anteckningar om tillsyn och övrig 
naturvårdsförvaltning ska kontinuerligt föras av Länsstyrelsen eller uppdragstagaren. 
Övervakningen omfattar bl a att se till att föreskrifterna följs. Överträdelser ska 
dokumenteras.  
 
Även Kustbevakningen utför tillsyn. 
 
Länsstyrelsen ska underrättas om överträdelser sker. 
 

9. Förvaltning, dokumentation och uppföljning 
9.1 Reservatsförvaltning 
Länsstyrelsen Skåne är förvaltare av naturreservatet. Det innebär att myndigheten har ett 
övergripande ansvar för att syftet med naturreservatet uppnås, bl a genom utförande av 
skötselåtgärder. Utförda åtgärder ska dokumenteras. Dokumentationen kan ligga till grund 
för eventuella revideringar av skötselplanen. 
 
9.2 Uppföljning av bevarandemål, gynnsamt tillstånd och 
skötselåtgärder 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål och skötselåtgärder genomförs. 
Uppföljningen ska ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av 
Naturvårdsverket och eventuellt av Havs- och vattenmyndigheten. I en särskild 
uppföljningsplan kommer målindikatorer att anges. Dessa målindikatorer följs sedan upp. 
Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i skötselplanen uppfylls 
och att skötseln fungerar. Uppföljningen kommer vara en viktig hjälp för förvaltarens 
planering av skötselarbetet. Då en del av syftet med att bilda naturreservatet är att det ska 
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kunna fungera som ett referensområde för att ge kunskap om naturliga artsamhällen och 
processer är det viktigt att uppföljningsplanen tillgodoser detta. 
 
Vid varje skötselåtgärd ska utföraren anteckna var, när och hur en åtgärd har utförts. 
Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning och avrapportering av skötselåtgärder. Samma sak 
gäller de åtgärder som ska utföras för arter med åtgärdsprogram eller andra särskilt 
skyddsvärda arter. 
 
Tumlare omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram för hotade arter. För denna art och 
eventuellt andra förekommande arter för vilka kan finnas ett åtgärdsprogram bör 
uppföljning göras i särskilt ordning. 
 
9.3 Revidering av skötselplan och särskilda inventeringar 
Skötselplanen gäller tillsvidare beträffande bevarandemål och riktlinjer för skötseln. Ny 
kunskap om hotade och hänsynskrävande arter ska beaktas i den löpande skötseln av 
naturreservatet och vid behov kan nya åtgärder behöva vidtas.  
 
En särskild inventering av förekommande naturtyper inom hela naturreservatet bör göras 
och detta tillsammans med inventeringar och uppföljningar såsom basinventering inom 
Natura 2000 kan medföra att nuvarande bevarandemål ändras eller att nya mål läggs till. 
Detta kan i sin tur skapa behov av andra skötselåtgärder. 
 
9.4 Finansiering och uppföljning av kostnader 
Naturvårdsverkets anslag för skötsel av naturvårdsobjekt m m finansierar förvaltningen av 
naturreservatet, inklusive uppföljning och tillsyn.  
 
Uppföljning av kostnader för åtgärder görs årligen av den eller de som enligt avtal svarar 
för dessa. Avrapportering sker årligen till Länsstyrelsen. 
 

10. Källor (se även fotnoter) 
 

Artfakta, Artdatabanken: http://artfakta.artdatabanken.se/  

http://artfakta.artdatabanken.se/
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Bilaga 1 Natura 2000 - naturtyp 

 
Total areal för naturtypen sublittorala sandbankar fri från vegetation (1113) är 11 486,6 
ha. Bedömningen att naturtypen förekommer samt dess areal baseras på SGU:s GIS-skikt 
Maringeologi 1:100 000 och inte en naturtypskartering av området. © Sjöfartsverket, 
samverkansavtal för geodatasamverkan, dnr 109-2010/2667 
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Bilaga 2 Ospar - habitat 

 
Förekomst av Ospar-habitatet Sjöpennor och grävande megafauna enligt inventeringar 
gjorda av PAG Miljöundersökningar HB under åren 2016-2018. För dessa inventeringar 
efterfrågades särskilt att klassificera och redovisa förekomst av habitatet. Se även bilaga 3.  
© Sjöfartsverket, samverkansavtal för geodatasamverkan, dnr 109-2010/2667 
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Bilaga 3 Sjöpennor 

 
Förekomst av koralldjuren sjöfjäder och liten piprensare vid inventeringar under åren 
2014-2018 gjorde av PAG Miljöundersökningar HB. Storleken på cirklarna anger täthet, 
men intervallerna är ungefärliga. Sannolikt uppfyller de flesta av provpunkterna inom 
huvuddelen av Skånska Kattegatt där man hittat sjöpennor definitionen för Ospar-habitatet 
Sjöpennor och grävande megafauna, men i uppdraget ingick inte att redovisa habitatet i ett 
GIS-skikt. © Sjöfartsverket, samverkansavtal för geodatasamverkan, dnr 109-2010/2667 
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Bilaga 4 Helcom-HUB:bar 

 
Förekomst av Helcom HUB:bar vid inventeringar gjorda av PAG Miljöundersökningar HB 
under åren 2017-2018. Klassificering enligt detta system ingick inte i de andra 
inventeringsuppdragen under åren 2014 och 2016. © Sjöfartsverket, samverkansavtal för 
geodatasamverkan, dnr 109-2010/2667 
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Bilaga 5 Natura 2000-arter, rödlistade arter samt ÅGP-

arter  

 
Nedan förtecknas Natura 2000-arter, rödlistade arter samt hotade arter som har ett särskilt 
nationellt åtgärdsprogram (ÅGP) framtaget för deras bevarande.  
 
 Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödliste-

kategori 
Artdata-
ban-
ken43 

Rödlliste-
kategori 
Helcom
44  

Hotad 
eller 
minskan-
de  
Ospar 

Natura 
2000-
kod 

Ryggrads- 

lösa djur 

långsprödmussla Abra prismatica NT VU  - 

 Islandsmussla Arctica islandica LC  X  
  Balanus crenatus DD    
 stor Östersjömussla Macoma calcarea DD VU  - 
  Mya truncata VU NT  - 
 sandfinger Pelonaia corrugata VU VU  - 
  Sabella pavonina NE NT   
  Vitreolina philippi NE DD   
Däggdjur tumlare45 Phocoena phocoena VU  VU X 1351 
 knubbsäl Phoca vitulina LC LC  1365 
 gråsäl Halichoerus grypus LC LC  1364 
Fåglar smålom Gavia stellata   NT CR  A001 
 sjöorre Melanitta nigra LC EN  A065 
 tobisgrissla Cepphus grylle NT LC/VU  A202 
 sillgrissla Uria aalge LC   A199 
 gråtrut Larus argentatus VU   A184 
 fiskmås Larus canus LC   A182 
 havstrut Larus marinus LC   A187 
 ejder Somateria mollissima VU VU/EN  A063 
 tretåig mås Rissa tridactyla EN VU46 X  
 silvertärna Sterna paradisaea LC   A194 

                                                 
43 Hotkategorier enligt fastställd svensk rödlista av ArtDatabanken från 2015. Hotkategorierna är: 
NT=missgynnad, VU=sårbar, EN=starkt hotad, CR=akut hotad, RE=försvunnen och DD=kunskapsbrist, 
NE= ej bedömd, LC=livskraftig. 
44 Helcom 2013, HELCOM Red List of Baltic Sea species in danger of becoming extinct. Balt. Sea Environ. 
Proc. No. 140. CR= Critically Endangered, EN=Endangered, VU=Vulnerable, NT=Near Threatened, 
LC=Least Concern, DD=Data Deficient. För vissa arter skiljer sig bedömningen för häckande/övervintrande 
populationer. 
45 För tumlare har ett nationellt åtgärdsprogram tagits fram. Det pågår ett arbete med att ta fram ett nytt. 
46 Övervintrande 
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Fiskar torsk Gadus morhua   VU CR 
Kattegatt  

X  

 kummel Merluccius merluccius VU NT   
 långa Molva molva EN EN   
 sjurygg Cyclopterus lumpus NT NT   
 vitling Merlangius merlangus VU VU   
 
Uppgifter om förekomst hämtat från: 
− Fiskar: fångstdata från 2015-2017 rapporterat från svenska yrkesfiskare till Havs- och 

vattenmyndigheten. 
− Ryggradslösa djur: bottenfaunainventeringar utförda av PAG Miljöundersökningar HB 

2014, på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne. 
− Fåglar: flyginventering av sjöfågel, utförd av Biologiska Institutionen, Lunds universitet, 

på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne och Länsstyrelsen i Hallands län. 
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Bilaga 6 Uppföljning – befintliga provtagningspunkter 

på bottenfauna 

 
Befintliga provpunkter som görs i uppföljningsprojekt som Länsstyrelsen känner till. SLU 
Aqua följer upp effekter av införandet av det fiskefria området. Punkten P22 sammanfaller 
med en station från den danske marinbiologen Pederséns dagar. Uppföljningen finansieras 
av Havs- och vattenmyndigheten. 
 
Inom den nationella-regionala miljöövervakningen tas bottenfaunaprover i norra Öresund 
(årligen), Skälderviken (jämna år) och runt Hallands Väderö och yttre Laholmsbukten 
årligen. 
 



 

 

www.lansstyrelsen.se/skane www.lansstyrelsen.se/skane

NATURRESERVATET Skånska Kattegatt i Höganäs och Båstads kommuner syftar till att bevara biologisk 

mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt att skydda och återställa värdefulla 

naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter i ett förhållandevis opåverkat havsområde. 

Naturreservatet ingår i ett område som är upptaget i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000, både enligt 

Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet.  
 

En del i länsstyrelsens verksamhet är att skydda värdefull natur genom att bilda naturreservat och 

upprätta skötselplaner. Skötselplanen innehåller syftet med naturreservatet, hur områdets nyttjats och 

nyttjas, en beskrivning av bevarandevärdena och en översikt över hoten mot dem, samt mål och 

åtgärder för bevarande. Den innehåller även information om friluftsliv och turism, samt om hur en 

framtida uppföljning av området är tänkt att ske. 
 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-08-28 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 147  Dnr KS 000582/2019 - 380 

Framtagning av idrotts- och fritidspolitiskt program 
 
Beskrivning av ärendet I Båstads kommun ska alla ha tillgång till ett fritids- och idrottsutbud som är 

utvecklande och stimulerande såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt. 
En god upplevelse av fritids- och idrottsutbudet stärker kommunens 
attraktivitet och varumärke, vilket lockar hit fler bofasta medborgare och 
bidrar därmed till kommunens utveckling och tillväxt. För att stärka arbetet 
med fritids- och idrottsfrågor behöver kommunens mål och ambitioner för det 
rörliga friluftslivet och idrottande tydliggöras. 
  
Ett Fritids- och idrottspolitiskt program för Båstads kommun ska visa vägen för 
våra medborgare att vara aktiva hela livet. Programmet ska vara praktiskt 
genomförbarhet och hålla sig inom befintliga ekonomiska ramar. 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, 2019-07-26  
 
Förvaltningens förslag  1. En tillfällig beredning under kommunfullmäktige tillsätts för att ta fram ett 

program för idrott och det rörliga friluftslivet. 
2. Beredningen ska bestå av en ledamot och ersättare från vardera parti (8)  i 
fullmäktige samt kommunfullmäktiges ordförande. 
3. Kommunfullmäktiges ordförande är tillika ordförande i beredningen. Vid 
ordförandes för-fall tjänstgör den som är äldst till åren. 
4. Beredningen sammanträder vid tre tillfällen med följande inriktning: 
a. Möte 1: Framtagande av bakgrundsfakta och struktur för programmets 
upplägg. 
b. Möte 2: Framtagande av förslag till programmål och ambitionsnivå. 
c. Möte 3: Fastställande av förslag till program. 
5. Förslag till program ska vara fastställt senast vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-18.  

Föredragande  Hans Paganus, fastighets- och fritidschef, föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Birgitte Dahlin (L) yrkar på tillägg i beslutspunkt 5: Programmet ska vara 

praktiskt genomförbart och hålla sig inom befintliga ekonomiska ramar.  
 

 Kerstin Gustafsson (M) yrkar på tillägg: 6. Beredningens arbete sker inom 
kommunfullmäktiges ram där medel finns avsatta för tillfälliga beredningar.  

 
Propositionsordning Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom 

yrkandena och finner att yrkandena bifallits.  



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-08-28 2 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
     
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. En tillfällig beredning under kommunfullmäktige tillsätts för att ta fram ett 
program för idrott och det rörliga friluftslivet. 
2. Beredningen ska bestå av en ledamot och ersättare från vardera parti (8)  i 
fullmäktige samt kommunfullmäktiges ordförande. 
3. Kommunfullmäktiges ordförande är tillika ordförande i beredningen. Vid 
ordförandes för-fall tjänstgör den som är äldst till åren. 
4. Beredningen sammanträder vid tre tillfällen med följande inriktning: 
a. Möte 1: Framtagande av bakgrundsfakta och struktur för programmets 
upplägg. 
b. Möte 2: Framtagande av förslag till programmål och ambitionsnivå. 
c. Möte 3: Fastställande av förslag till program. 
5. Förslag till program ska vara fastställt senast vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-18. Programmet ska vara praktiskt genomförbart och 
hålla sig inom befintliga ekonomiska ramar.  
6. Beredningens arbete sker inom kommunfullmäktiges ram där medel finns 
avsatta för tillfälliga beredningar.  
 
 

       
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: : 2019-07-26. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 000582/2019 – 380 
 
 

Framtagning av idrotts- och fritidspolitiskt program för  
Båstads kommun 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
1. En tillfällig beredning under kommunfullmäktige tillsätts för att ta fram ett program för id-
rott och det rörliga friluftslivet. 
2. Beredningen ska bestå av en ledamot och ersättare från vardera parti (8)  i fullmäktige samt 
kommunfullmäktiges ordförande. 
3. Kommunfullmäktiges ordförande är tillika ordförande i beredningen. Vid ordförandes för-
fall tjänstgör den som är äldst till åren. 
4. Beredningen sammanträder vid tre tillfällen med följande inriktning: 
a. Möte 1: Framtagande av bakgrundsfakta och struktur för programmets upplägg. 
b. Möte 2: Framtagande av förslag till programmål och ambitionsnivå. 
c. Möte 3: Fastställande av förslag till program. 
5. Förslag till program ska vara fastställt senast vid kommunfullmäktiges sammanträde  
2019-12-18. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I Båstads kommun ska alla ha tillgång till ett fritids- och idrottsutbud som är utvecklande och 
stimulerande såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt. En god upplevelse av fritids- och 
idrottsutbudet stärker kommunens attraktivitet och varumärke, vilket lockar hit fler bofasta 
medborgare och bidrar därmed till kommunens utveckling och tillväxt. För att stärka arbetet 
med fritids- och idrottsfrågor behöver kommunens mål och ambitioner för det rörliga frilufts-
livet och idrottande tydliggöras. 
 
Ett Fritids- och idrottspolitiskt program för Båstads kommun ska visa vägen för våra medbor-
gare att vara aktiva hela livet. Programmet ska vara praktiskt genomförbarhet och hålla sig 
inom befintliga ekonomiska ramar. 
 
Exempel på områden som ska genomlysas under framtagande av programmet:  

 En balanserad geografisk spridning av aktiviteter och anläggningar i hela kommunen 

 Fördela tillgängliga resurser utifrån medborgarnas önskemål och behov 

 Erbjuda en verksamhet som präglas av bredd, hög kvalitet, tillgänglighet, idealitet och öp-

penhet och som främjar ideellt arbete och engagemang 

 Ge alla barns och ungdomars situation särskild prioritet 

 Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, delaktighet och folkhälsa ska genomsyra all verksamhet 

 Stärka idrotts- och fritidssektorns roll och utnyttja denna i den kommunala utvecklingen och 

kommunens tillväxt 

 Bidra till att skapa goda förutsättningar för ledarutveckling och ledarförsörjning 

 Medverka till att bostadsområden och närmiljöer utformas så att god livsmiljö och folkhälsa 

främjas 

 Regelbundet genomföra brukarundersökningar och verksamhetsuppföljningar 

 Utveckla dialog, mötesformer och samverkan med aktörer inom idrotts- och fritidssektorn    



 
 

 

2 (2) 

 

Bakgrund 
I dagens samhälle har mycket av vår fysiska rörelse förflyttats från arbete till fritiden. Stillasit-
tandet ökar i befolkningen vilket leder till att allt från barn och ungdomar till äldre rör på sig 
för lite. Detta har resulterat i att den fysiska och psykiska statusen blivit allt sämre. Den ökade 
hälsoklyftan är en av vår tids stora samhällsutmaningar. 
 
Det svenska samhället ser inte ut som det gjorde när idrottsrörelsen uppstod för drygt 100 år 
sedan. Det svenska och unika föreningslivet, med alla mervärden som det medför, sysselsätter 
fortfarande väldigt många människor men trenden är att fler slutar i allt lägre ålder för att 
istället välja andra sätt att motionera. 
 
Ur ett samhällsperspektiv är friluftsliv en allt högre värderad faktor för en god och långsiktigt 
hållbar framtid och bidrar till bland annat en utveckling av bättre folkhälsa, meningsfull fritid 
för alla åldersgrupper samt ökad förståelse för naturvård och biologisk mångfald. 
 
Uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen 
 
Sammansättning 
Beredningen föreslås vara parlamentariskt sammansatt, där varje parti är representerat med 
en ledamot och ersättare. Utöver dessa åtta ledamöter föreslås att kommunfullmäktiges ordfö-
rande utgör den nionde ledamoten, och även tjänstgör som ordförande för beredningen. 
 
Behov av vice ordförande anses ej föreligga, men vid ordförandes förfall fullgör den som är 
äldst till åren ordförandes plikter. 
 
Tidplan 
Val av tillfällig beredning sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2019. 
Därefter kallar ordförande till tre mötestillfällen med följande inriktning: 
 
Möte 1: Framtagande av bakgrundsfakta och struktur för programmets upplägg. 
Möte 2: Framtagande av förslag till programmål och ambitionsnivå. 
Möte 3: Fastställande av förslag till program. 
 
Förslag till program ska vara fastställt senast vid kommunfullmäktige i december 2019. 
 

Ekonomi 
Beredningens arbete sker inom kommunfullmäktiges ram, där medel finns avsatta för tillfälliga 
beredningar efter demokratiberedningens avvecklande. Beredningens arbete förväntas ej ha 
andra kostnader än för sammanträden och körning, vilka beräknas kosta 15 000 kronor (ex-
klusive PO-pålägg). Därutöver kan eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst tillkomma. 
 
Förvaltning 
Fastighets- och fritidsenheten tjänstgör som stöd till beredningens arbete vid framtagande av 
programmet. 
 
Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-08-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 148  Dnr KS 000539/2019 - 900 

Granskning av kommunens lönehantering 
 
Beskrivning av ärendet Företaget EY har på uppdrag av kommunrevisionen följt upp processen kring 

kommunens lönehantering. Sammantaget visar revisionens rapport Båstads 
kommun har en god lönehantering. Av granskningen framkommer vidare att 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt behöver förbättras. Båstads kommun kommer 
med anledning av granskningen genomföra en rad åtgärder i syfte att 
tydliggöra och förbättra kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

 
 Det förekommer ett sakfel i granskningsrapporten under punkt 2.2 Processer 
och rutiner, se korrigering nedan: 

 
 Ägarrådet för HR-servicecenter beslutade i november 2016 att genomföra en 
analys av den gemensamma löneadministrationen i syfte att öka kvalitén och 
effektivisera hanteringen från "Ax till limpa". Analysen utfördes av ett extern 
företag som resulterade i fem delaktiviteter och en separat plan för respektive 
samverkanspartner. Aktiviteterna bestod av att göra en lathund för 
attesteringen, att skapa ett utbildningsmaterial (e-learning) avseende 
attestering, att standardisera blanketter, att gå igenom tjänstebeskrivningen 
och att ta fram ett SLA. Aktiviteterna är genomförda och från och med den 1 
juni 2019 inför ett SLA som kommer att följas upp av operativa rådet och 
ägarrådet.  

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer, 2019-07-17  
 Granskning av kommunens lönehantering, 2019-05-29  
 
Förvaltningens förslag  Tjänsteskrivelsen skickas som svar till kommunrevisionen. 
 
Föredragande  Philipp Seuffer, HR-chef, föredrar ärendet.  
   
Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
Tjänsteskrivelsen skickas som svar till kommunrevisionen. 

      
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (3) 

 
Datum: : 2019-07-17 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS 000539/2019 – 900 
 
 

Granskning av kommunens lönehantering 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka nedanstående som svar till kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Företaget EY har på uppdrag av kommunrevisionen följt upp processen kring kommu-
nens lönehantering. Sammantaget visar revisionens rapport Båstads kommun har en 
god lönehantering. Av granskningen framkommer vidare att kommunstyrelsens upp-
siktsplikt behöver förbättras. Båstads kommun kommer med anledning av granskning-
en genomföra en rad åtgärder i syfte att tydliggöra och förbättra kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt.  
 
Det förekommer ett sakfel i granskningsrapporten under punkt 2.2 Processer och ruti-
ner , se korrigering nedan: 
 
Ägarrådet för HR-servicecenter beslutade i november 2016 att genomföra en analys av 
den gemensamma löneadministrationen i syfte att öka kvalitén och effektivisera hante-
ringen från "Ax till limpa". Analysen utfördes av ett extern företag som resulterade i 
fem delaktiviteter och en separat plan för respektive samverkanspartner. Aktiviteterna 
bestod av att göra en lathund för attesteringen, att skapa ett utbildningsmaterial  
(e-learning) avseende attestering, att standardisera blanketter, att gå igenom tjänste-
beskrivningen och att ta fram ett SLA. Aktiviteterna är genomförda och från och med 
den 1 juni 2019 inför ett SLA som kommer att följas upp av operativa rådet och ägar-
rådet.  
 

Bakgrund 

Kommunrevisionen har granskat Båstads kommuns lönehantering 
 
Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 
 

 Säkerställa att kontrollen inför löneutbetalningen struktureras och sker på ett likvär-

digt sätt för att kunna följas upp politiskt  

 Löpande följa upp nyckeltal och avvikelserapportering 

 Se över möjligheten att inkludera lönehanteringen i en riskanalys och stärka de inter-

na kontrollerna. 

 

Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast 2019-09-07 med sär-
skilt beaktande av ovanstående rekommendationer. 
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Aktuellt 

Åtgärder som förslås är följande: 
 
Rekommendation Säkerställa att kontrollen inför löneutbetalningen 

struktureras och sker på ett likvärdigt sätt för att 
kunna följas upp politiskt  
 

Åtgärd 
 

A. Rutin för chefer avseende kontroll inför löneutbe-

talning tydliggörs i chefshandboken och kommuni-

ceras till samtliga chefer samt tas upp vid introdukt-

ion av nya chefer. En kommungemensam mall införs 

där chef/chefsstöd noterar medarbetarens avvikel-

ser (frånvaro, avvikande tjänstgöring mm.). Mallen 

är ett underlag för chefen och chefsstöd att verifiera 

löneposter i personalsystemet innan chef attesterar 

inför lönekörningen. 

B. Chefsuppdraget för chefer i Båstads kommun kom-

pletteras avseende lönehanteringen. 

C. Genom internkontrollen som genomförs en gång 

per år kommer Kommunstyrelsen att få en uppfölj-

ning kring återapportering. 

 

Ansvarig HR-avdelningen 

Klart senast 2019-12-31 

 

 
Rekommendation Löpande följa upp nyckeltal och avvikelserapporte-

ring 
 

Åtgärd 
 

A. HR-servicecenter och HR-avdelningen har kvar-

talsvisa kundmöten där nyckeltal och avvikelser följs 

upp kontinuerligt.  

B. En standard rapport för nyckeltal tas fram som följs 

upp vid varje kundmöte. Nyckeltal som följs upp är: 

antal löner och lönesumman, attesteringsgrad, öv-

riga avvikelser t.ex. antal anställningsavtal som 

skrivs/beviljas efter startdatum eller avslut av an-

ställning som inkommer i efterhand samt löneskul-

der. 

Ansvarig HR-avdelningen 

Klart senast 2019-12-31 
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Rekommendation Se över möjligheten att inkludera lönehanteringen i 
en riskanalys och stärka de interna kontrollerna. 
 

Åtgärd 
 

A. Båstads kommuns HR-avdelning gör en riskanalys 

vilket utgör ett underlag för framtagning av vilka in-

ternkontroller som behöver göras en gång per år. 

HR-servicecenter deltar och bidrar med kunskap. 

 

B. Resultatet av utförda internkontroller och återkopp-

las till Kommunstyrelsen. 

 

 

C. En gång årligen återkoppla kommunens lönehante-

ring till Kommunstyrelsen. HR-servicecenter deltar 

och bidrar med kunskap. 

 

Ansvarig HR-avdelningen 

Klart senast 2019-12-31 

 
 
Konsekvenser av beslut 

Säkra Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende uppsiktsplikten gällande Båstads 
kommuns lönehantering. 
 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Erik Lidberg, Kommundirektör 
Philipp Seuffer, HR-chef 
Kommunfullmäktige 
 
Samråd har skett med: 
Kommunstyrelsen ordförande Johan Olsson Swanstein 
Kommundirektör Erik Lidberg 
Chef för HR-servicecenter Carl Suwe 
Anna Löfström, Biträdande HR-chef 
Anna Trotzig, HR-samordnare 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Till 
Kommunstyrelsen 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

Granskning av kommunens lönehantering 

De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har gett EY i uppdrag att granska 
huruvida kommunen har ändamålsenliga rutiner och en tillfredställande styrning och 
kontroll för att tillförsäkra en korrekt lönehantering, samt om kommunstyrelsen har en 
ändamålsenlig uppsikt. 

Vår bedömning är att kommunen delvis har ändamålsenliga rutiner och en 
tillfredställande styrning och kontroll för att tillförsäkra en korrekt lönehantering. Vi 
bedömer därtill att kommunstyrelsen i högre grad bör utöva sin uppsiktsplikt i frågan. 

Vi grundar vår bedömning på att Båstad kommun till stor del förlitar sig på ansvarig 
chef och HRSC för kontroller inför löneutbetalning och uppföljningar. Då resultatet av 
kontroller inte följs upp systematiskt menar vi att kontrollerna delvis mister sin 
kontrollfunktion. Sådan uppföljning skulle kunna ske inom ramen för 
internkontrollarbetet. Härtill har vi noterat att samtliga intervjupersoner uppger att 
Båstad kommun har en god lön.ehantering. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

,.. säkerställa att kontrollen inför löneutbetalning struktureras och sker på ett 
likvärdigt sätt för att kunna följas upp politiskt, 

~ löpande följa upp nyckeltal och avvikelserapportering 
,.. se över möjligheten att inkludera lönehanteringen i en riskanalys och stärka de 

interna kontrollerna 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast 2019-09-07 med särskilt beak
tande av ovanstående rekommendationer. 

På uppdrag av revi~orerna i Båstads kommun {cu_ 
" Sten Wahlgren~ 

Revisionens vice ordförande 

Båstads kommun 

l<ommunlednlngskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kostnaden för löner och arvoden är Båstad kommuns enskilt största budgetpost. Löneutbetal
ningsprocessen är således en central kärnprocess för kommunen. Denna process bör präglas 
av tydliga rutiner och ett systematiskt arbetssätt. Likaså bör processen inkludera kontrollmo
ment, såväl automatiserade som manuella, i syfte att säkerställa att löner betalas ut korrekt 
samt att avvikelser minimeras. 

Lönerna i Båstad kommun administreras av HR-servicecenter, som är en samverkan mellan 
kommunerna i Familjen Helsingborg. Samverkan innebär att kommunerna har en gemensam 
löne- och pensionsadministration. Båstad kommun har även en gemensam förvaltning av IT
baserade stödsystem tillsammans med Klippans kommun. 

Brister i kontroller av Iöneutbetalningsprocessen kan leda till felaktiga löneutbetalningar och 
kan ha kännbara finansiella och förtroendemässiga effekter för kommunen. Revisorerna har 
utifrån detta beslutat att genomföra en granskning av löneutbetalningsprocessen för att 
granska hur kommunstyrelsen arbetar för att säkerställa en korrekt och säker löneutbetal
ningsprocess. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har ändamålsenliga rutiner och en 
tillfredställande styrning och kontroll för att tillförsäkra en korrekt lönehantering, samt om kom
munstyrelsen har en ändamålsenlig uppsikt. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

1>- Finns det en dokumenterad processbeskrivning? 
1>- Finns det ändamålsenliga rutiner och kontroller som utförs i samband med Iöneutbetal

ningarna? 
o Hur säkerställs det att inga obehöriga erhåller löneutbetalningar? 

1>- Genomförs interna kontroller kopplade till löneutbetalningsprocessen? 
1>- Genomför kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt? 

1.3. Genomförande 

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har genomförts med cen
tral HR-chef och HR-samordnare, samt en enhetschef inom vård och omsorg. Därtill har två 
funktioner från HR-servicecenter i Helsingborg intervjuats, enhetschefen för HR-servicecenter, 
samt en av sektionscheferna. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rappor
ten. Granskningen är genomförd april 2019 - juni 2019. 

1.4. Revisionskriterier 

I denna revisionsgranskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 
1>- Kommunallagen (2017:725) 
"' Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 
1>- Kommunstyrelsens reglemente 
ti> Reglemente för intern kontroll 
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2. Granskningsresultat 

2.1. Organisering av kommunens löneutbetalningsprocess 

Sedan mars 2014 ingår Båstad kommun i ett samverkansavtal med kommunerna inom Famil
jen Helsingborg. HR-servicecenter (HRSC) är en kommungemensam lösning för löne- och 
pensionsadministration samt förvaltning av IT-baserade stödsystem för kommuner inom Fa
miljen Helsingborg. Samverkansavtalet stipulerar att samverkande kommuner förbinder sig att 
delta under fem år, först därefter finns det möjlighet att säga upp avtalet. 

Kommunstyrelsen beslutade om att ingå i samverkan den 8 maj 2013, § 133. Av kommundi
rektören undertecknat samverkansavtal framgår det att Helsingborgs stad ansvarar för styr
ning av verksamheten. Arbetet ska ske i samråd med samverkande kommuner utifrån en fram
tagen styrmodell. Vid intervjutillfälle framkommer att styrmodellen har justerats sedan avtalet 
ingicks. Det finns nu formellt två samverkansforum för att hantera de operativa och strategiska 
frågorna i arbetet, ett ägarråd och ett operativt forum. Därtill sker möten mellan HRSC och 
respektive kommun kvartalsvis. 

Ägarrådet består av kommunernas HR/personalchef, enhetschef från arbetsgivarenheten på 
HR-avdelningen i Helsingborgs stad, Helsingborgs stads HR-direktör samt högst ansvarig chef 
på HR-servicecenter. En årlig plan upprättas för sammanträden, dessa uppges vara sex 
stycken. Av intervju framkommer att mötesfrekvensen har varierat. Rådet diskuterar övergri
pande strategiska frågor och beslutar om den gemensamma huvudinriktningen i arbetet som 
rör frågor gällande utveckling av tjänster och styrande principer. 

Det operativa forumet utgörs i sin tur av sektionschefer och utbildnings- och kommunikations
utvecklare från HRSC, för Båstad kommun deltar två HR-medarbetare. Forumets uppdrag är 
att ta fram beslutsunderlag och utvecklingsförslag till ägarrådet. Därtill ska forumet säkerställa 
att beslut genomförs, samt att tjänster och servicenivåer följas upp och utvärderas. Det opera
tiva forumet sammanträder nio gånger årligen. 

2.2. Processer och rutiner 

HR-avdelningen arbetar främst utifrån de dokumenterade tjänstebeskrivningar som framgår 
av bilagor till samverkansavtalet från maj 2014. Tjänstebeskrivningarna reviderades och be
slutades av ägarrådet den 6 februari 2019. Av tjänstebeskrivningarna särskiljs aktiviteter och 
ansvarsförhållanden mellan HRSC och respektive kommun. Tjänstebeskrivningar är fyra till 
antalet och avser följande kategorier: 

"" Hantera lön och ersättningar 
;,. Systemförvaltning 
11- Pensionshantering 
1> Support 

I Båstad kommun sker kommunikation mellan HRSC och kommunen både via kommunens 
HR-avdelning samt via närmast ansvarig chef och chefsstöd/administratör. De intervjuade 
uppger att kommunikationen fungerar bra. På kommande sida presenteras en summerad il
lustration av roller och ansvarsfördelning i enlighet med framtagna tjänstebeskrivningar. 
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Ansvarar för att underlag är korrekta 

Attesterar i tid (chef) 
Anställningsavtal (chef) 
Kompletta underlag (chef) 

Systemägare I 
Hanterar ekonomifil (ekonomi-avd.) 
Verifierar utbetalningsfil (HR-avd.) 

Säkerställer bearbetning av lön 
Säkerställer kontroller och verkställer 
Samarbets- och kunskapspartner 
Systemförvaltare 

Kommunstyrelsen i Båstad kommun beslutade den 6 september 2017 att ett förslag på SLA1 

skulle tas fram för att ange vilken kvalitetsnivå respektive samverkanspartner skulle upprätt
hålla. Vid granskningstillfället har en första version av SLA mellan HR-servicecenter och sam
verkande kommuner arbetats fram. Av mottaget arbetsutkast framgår en tabell vari den över
gripande process som omfattas kopplas till tjänst, samt aktivitet för tjänst. Därtill framgår vad 
som, för respektive process, är HRSC ansvar respektive kommunens ansvar. Framtaget SLA 
ska behandlas i det operativa forumet och beslutas av ägarrådet. Om det beslutas enligt för
slaget kommer det att börja gälla från och med den 1 juni 2019. 

Tjänstebeskrivningar tydliggör också kommunernas respektive HRSC ansvar för gemen
samma system (Personec P, Utdata och Neptune). Respektive kommun är systemägare och 
ansvarar för systemens drift, kostnader och utveckling. Det är HRSC som utför systemförvalt
ning. Av HRSC interna rutinbeskrivningar framgår att systemförvaltaren informerar kommunen 
om eventuella uppgraderingar, varpå respektive kommun beslutar om dessa. HRSC planerar 
och uppgraderar därefter. 

För löneutbetalningsprocessen används främst följande IT- system av Båstad kommun: 

.. Personec P 

.. Personec Förhandling 

.. Utdata 
~ Winlas 
.. Time Care Pool 

2.2.1. Rutinbeskrivningar 

Sedan november 2018 har Båstad kommun ett samlat dokument vari respektive chef kan hitta 
information kring ansvarsfördelning samt hur IT-systemen ska användas. Innan detta upprät
tades fanns inget samlat dokument rörande ansvar i löneutbetalningsprocessen i kommunen. 

Av dokumenterad rollbeskrivning för chef framgår att chef ansvarar för verksamhet, ekonomi, 
personal och arbetsmiljö. Kommunen använder sig därtill av gemensamt framtagna manualer 
som finns att tillgå för chef på HRSC:s hemsida. 

Vid intervju framkommer att chefers ansvarsfördelning för lönehanteringen inte upplevs vara 
tydliggjord i verksamheterna. Det framkommer dock att uppdraget upplevs tydliggöras i och 
med respektive chefs ansvar för ekonomin inom sitt verksamhetsområde. Då en ny chef tillträ
der lämnas information kring löneutbetalningsprocessen. 

1 Service leve! agreement 
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2.2.1.1 HRSC rutiner 

På HRSC finns nedskrivna rutiner för de olika arbetsmomenten som lönespecialist och system
förvaltare ska utföra. Alla medarbetare har tillgång till rutinbeskrivningarna. Det finns även 
checklistor för upprättande av bevakningar och kontroller. Av checklistorna framgår vilka kon
troller som ska genomföras dagligen, samt månatligen. 

2.2.1.2 Nyanställning och avslut av anställning 

Av tjänstebeskrivningen framgår att respektive kommun ansvarar för att anställningsavtal god
känns i HR-systemet Winlas. Båstad kommun implementerade systemet under det första kvar
talet 2019. Tidigare skickades underlaget manuellt till HRSC. HRSC uppger att en del manu
ella underlag fortsatt inkommer, detta gäller främst för de som inte kan registreras via Själv
service, exempelvis leverantörer och arvoden för förtroendevalda politiker. Winlas används 
även för avslut av tjänst, för denna process har en manual tagits fram som redogör för stegen 
i processen. 

Närmast ansvarig chef ska säkerställa att underlag skickas in. HRSC registrerar därefter per
sonen i lönesystemet. HRSC registrerar ett generellt grundschema för personens anställning. 
Chef/chefsstöd/administratör ska registrera det faktiska schemat om detta avviker. 

2.2.1.3 Timavlönades inrapportering av löneunderlag 

För timvikarier använder två verksamheter personalplaneringssystemet Time Care Pool. Time 
Care Pool är kopplat till Personec P. Då en timvikarie bokas i systemet skickas schemaun
derlaget till HRSC. Av intervju framkommer att vid inrapportering av löneunderlag kan timavlö
nade medarbetaren även fylla i sina arbetspass i Självservice. Detta beskrivs ske då en timvi
karie har ringts in och därmed inte registrerat tiden i Time Care Pool. Chefsstöd/administratör 
kan även manuellt skicka in underlaget till HRSC. För övriga verksamheter används Självser
vice eller manuella underlag i form av blanketter. 

2.2.1.4 Tidsbegränsade anställningar 

Då HRSC registrerar medarbetaren i Personec P aktiveras en bevakning vid tidsbegränsade 
anställningar. Får HRSC inte meddelande om förlängning avslutas anställningen i program
met. Respektive chef måste därför förlänga anställningen i tid. Information ges/lämnas i Per
sonec P. 

2.3. Kontroller och uppföljning 

Enligt de intervjuade finns det vid inrapportering inbyggda kontroller i Personec P som använ
daren måste genomföra för att komma vidare i systemet. Innan lön utbetalas genomförs en 
kontroll av de avvikelser som systemet upptäckt, som exempelvis att tidsbestämda anställ
ningar löpt ut. 

Båstad kommun har inte en intern rutin eller lathund för bevakningar/kontroller. Rutin för kon
troller finns inte heller på den samlade hemsida som HRSC upprättat. Det finns dock stöd i 
systemet för hur en medarbetare rapporterar/registrerar sina uppgifter. Det finns även stöd för 
chefer vid attestering. 
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Löncundcrhg ska \-::tm inkomna till 

HR-scrviccccntcr senast 

Sista cbg för att attestera poster i 

Sjäh·scn·icc innan hm-udutbcrnlning. 

Systemet stängt from klockan 17:()11 

(endast läsbchörighct) 

Systemet öppet ii,,>i:n fritn klocbn 8:00 

Lönrntbctalning 

Källa: HR-servicecenter, Helsingborg 

Tidplan Självservice P 2019 - Båstad 

Jan Fcb ~fars April Maj Juni Juli 

10 IO 10 05 10 10 10 

16 IS 18 15 16 17 17 

22 22 22 23 22 2-1 23 

25 27 27 26 27 27 26 

Aug Scpt Okt Nov- Dcc 

10 10 10 10 05 

16 18 16 18 12 

22 1-1 22 21 IS 

27 27 25 17 23 

Samtliga intervjupersoner uppger att framtagen tidplan används som planeringsunderlag för 
kontroll av uppgifter. Av HRSC checklista för lönespecialister och systemförvaltare vid HRSC 
framgår frekvens för kontroll i relation till tidtabellen. För kontroller som särskilt avser Båstad 
framgår detta av checklistan. Då det av tidplanen ovan anges att "Systemet stängt from 
klockan 17:00" tilldelas endast läsbehörighet till den ansvariga chefen och HRSC genomför 
sin kontroll enligt checklistan. 

Av intervju med enhetschef framkommer att en parallell process upprättats för egenkontroller 
inför lönekörning. I en intern excel-fil framgår samtliga anställda. Vid sjukdom/vab/annan avvi
kelse från schemat lägger chefsstöd/administratör in uppgifterna i excel-filen. Inför lönekörning 
kontrolleras alltid uppgifterna i Personec P mot det manuella underlaget. Chefsstöd/administ
ratör tillstyrker därefter och enhetschef beviljar. 

Det framkommer att avvikelser har noterats då medarbetare vid tillfällen felregistrerat sin ar
betstid. Enhetschef uppger att stickkontroller genomförs för att följa upp tidsregistreringen. Ett 
exempel som lämnas är då en medarbetare registrerar övertid vid larmutkall. Kontroll kan då 
göras för att kartlägga när larmet inkom och vad som registrerats i ärendehanteringssystemet. 
Dessa kontroller görs vid behov och följer inte ett löpande schema. 

Enhetschef följer upp löner vid månadsskiftet i Utdata. Denna kontroll syftar till att stämma av 
och få en överblick av utbetalda löner. Eventuella avvikelser, såsom felkontering, lyfts med 
kommunens ekonom för hjälp med korrigering. 

Inför lönekörningen skickar HRSC en utbetalningsfil till banken och en ekonomifil till Båstad 
kommuns HR-avdelning. HR-avdelningen uppger att en slutlig kontroll av totalbeloppet alltid 
stäms av mot de uppgifter som finns internt. Kontroller består av en rimlighetsbedömning av 
lönesumman, samt att beloppen stämmer av med interna filer. 

HRSC uppger att om upprepade avvikelser framkommer vid deras kontroller informeras kom
munens representanter vid de kvartalsvisa kundmötena. I övrigt sker kontakt med ansvarig chef. 
En sammanställning av avvikelser finns inte. 

Om det uppstår fel med lönen efter att den utbetalats, exempelvis då timmar inte rapporterats 
korrekt, så assisterar kommunens ekonomienhet ansvarig chef med att skicka en rättelse till 
HRSC. Enligt de intervjuade har det hänt att lön utbetalas till obehöriga personer, men detta 
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är ovanligt. För de fall det har upptäckts har det rört en medarbetare inom kommunen som 
registrerats felaktigt och därmed har lönen belastat fel verksamhets ekonomi. 

Lönehanteringen har inte varit en del av riskanalyser eller kontrollmoment inom ramen för in
ternkontrollarbetet i Båstad kommun. 

Av kommunstyrelsens beslut att ingå i samverkan genom HRSC framgår att återrapportering 
ska ske årligen i april månad för de första fem åren. Av kommunstyrelsens protokoll för 2019 
framgår två informationsärenden rörande arbetet i Familjen Helsingborg. Ett vid sammanträdet 
den 6 februari 2019 och ett vid sammanträdet den 8 maj. 

Den 6 september 2017 beslutade kommunstyrelsen att kvarstå i samverkansavtal med HRSC 
och att utvecklingsarbetet inom verksamheten skulle konkretiseras och följas upp politiskt. Det 
framgår av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 20 februari 2018, § 37, att utveckl
ingsarbetet återrapporterats. Bakgrunden till behov av utveckling var att HRSC ägarråd i no
vember 2016 beslutade att en analys av den gemensamma löneadministrationen skulle genom
föras i syfte att öka kvaliteten och effektivisera arbetet. Det framkommer av materialet att en 
betydande andel av HRSC tid hade ägnats åt korrigeringar till följd av sent eller felaktigt atte
sterade poster. I arbetet genomfördes utbildningstillfällen för attestansvariga chefer och en för
enklad lathund arbetades fram. Inom ramen för detta genomfördes fem delprojekt: 

~· Lathund i attestering 
~; Utbildningsmaterial gällande attestering (e-learning) 

Standardisering av blanketter 
> Förtydligad ansvarsbeskrivning 
"' Framtagande av SLA 

Resultatet av respektive delprojekt framgår inte av materialet. Dock identifierades och återrap
porterades tjugo förbättringspunkter inom fyra delområden särskilt för Båstad kommun: 

Hantera person- och anställningsuppgifter 
~- Rapportera löneunderlag 

Bearbeta och betala lön 
;c- Hantera supportärenden 

En av förbättringspunkterna var att kommunen skulle börja använda IT-stödet Winlas. Detta 
implementerades i januari 2019. Majoriteten av förbättringspunkterna avsåg att öka attester
ande chefers roll i arbetet, samt att i högre grad få medarbetare (främst timavlönade) att själv 
använda sig av Självservice. En punkt rörande "Rapportera löneunderlag" avsåg kommunikat
ionslinjen mellan kommunens HR-avdelning och ansvarig chef. Projektet återrapporterades till 
kommunstyrelsen den 7 mars 2018, uppföljningen redovisades och lades till handlingarna. Den 
8 maj 2019 mottog kommunstyrelsen ytterligare en uppföljning av utvecklingsarbetet i form av 
ett informationsärende. Enligt uppgift avsåg informationen en uppföljning av arbetet kring fram
taget SLA. SLA ska återrapporteras till kommunstyrelsen då det är färdigställt. 
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3. Bedömningar och rekommendationer 
Vår bedömning är att kommunen delvis har ändamålsenliga rutiner och en tillfredställande 
styrning och kontroll för att tillförsäkra en korrekt lönehantering. Vi bedömer därtill att kommun
styrelsen i högre grad bör utöva sin uppsiktsplikt i frågan. 

Vi grundar vår bedömning på att Båstad kommun till stor del förlitar sig på ansvarig chef och 
HRSC för kontroller inför löneutbetalning och uppföljningar. Då resultatet av kontroller inte följs 
upp systematiskt menar vi att kontrollerna delvis mister sin kontrollfunktion. Sådan uppföljning 
skulle kunna ske inom ramen för internkontrollarbetet. Härtill har vi noterat att samtliga inter
vjupersoner uppger att Båstad kommun har en god lönehantering. 

Trots att styrning av HRSC är Helsingborgs Stads ansvar ska det även ske i samråd med de 
samverkande kommunerna. Kommunstyrelsen bör i detta avseende säkerställa större insyn 
då personalkostnader utgör en stor del av kommunens totala budget. För att säkerställa sin 
uppsiktsplikt och ansvar för kommunens ekonomi i enlighet med reglementet bör uppföljning 
av arbetet ske löpande. Att ett utvecklingsarbete genomfördes och förbättringsområde redovi
sades anser vi vara ett steg i rätt riktning, men ställer vi oss frågande till kommunstyrelsens 
val att lägga ärendet till handlingarna och inte uppdra en uppföljning av de 20 förbättringsom
råden som lämnades. 

Den samverkan som sker bedömer vi vara positiv, särskilt det operativa forumets aktiva roll, 
samt de löpande kvartalsvisa mötena. Vi anser dock att underlag vid dessa möten med fördel 
kan dokumenteras och användas inom ramen för kommunstyrelsens uppföljning. 

Vi noterar att det finns en medvetenhet kring avvikelsehanteringen och att arbete sker för att 
åtgärda dessa, vi bedömer dock att insatserna är spridda då det inte finns en övergripande 
struktur för hur avvikelser ska upptäckas och åtgärdas. Detta då kommunikationen i dagsläget 
sker i parallella spår mellan HR-avdelningen och HRSC och HRSC och första linjens ansvariga 
chefer. 

Revisionsfrågor Svar 

Finns en dokumenterad processbeskrivning? Ja, 

Processen beskrivs i en rad olika dokument, en 
del guider och manualer finns tillgängliga på 
HRSC hemsida. Tjänstebeskrivningarna som 
framgår av bilaga till samverkansavtalet redogör 
även för de olika stegen i processen. 

Finns ändamålsenliga rutiner och kontroller som Delvis, 
utförs i samband med löneutbetalningarna? 

- Hur säkerställs det att inga obehöriga Det genomförs både automatiska och manuella 
erhåller löneutbetalningar kontroller inför löneutbetalningarna. HRSC har 

dokumenterade rutin/checklistor för arbetet. Så-
stad kommun har det inte. Det är dock en del av 
chefers uppdrag att ansvara för lönehanteringen. 
Av rutinbeskrivning för avslutning av tjänst i Win-
fas framgår det att ansvarig chef ansvarar för att 
avsluta, samt kontrollera att anställningar avslu-
tats. HRSC genomför även kontroller i relation till 
tidsbegränsade anställningar. 
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Genomförs interna kontroller kopplade till löneut-
betalningsprocessen? 

Nej, 

Inte inom ramen för Båstad kommuns internkon-
trollarbete. Dock kan respektive chef genomföra 
kontroller, i rapporten exemplifieras detta i form 
av stickkontroller. De exempel som lämnats sker 
inte löpande, utan endast vid upplevt behov. 

Genomför kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt på Delvis, 
ett ändamålsenligt sätt? 

Kommunstyrelsen har följt upp det utvecklingsar-
bete som pågått men inte säkerställt att förbätt-
ringsområden implementerats eller följts upp. 
Därtill sker informationsinhämtning. Avvikelser 
följs inte upp. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

1>- säkerställa att kontrollen inför löneutbetalning struktureras och sker på ett likvärdigt sett 
för att kunna följas upp politiskt, 

,. löpande följa upp nyckeltal och avvikelserapportering, samt 
1>- se över möjligheten att inkludera lönehanteringen i en riskanalys och stärka de interna 

kontrollerna. 

Båstad kommun den 5 juni 2019 

Sofia Halmberg 
EY 

Tijana Sutalo 
EY 
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Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

,. HR-chef 
,. HR-samordnare 
,. Enhetschef 
,. Sektionschef, HR-servicecenter 
,. Enhetschef, HR-servicecenter 

Dokument 

,. Kommunstyrelsens reglemente 
,. Reglemente för intern kontroll 
,. Samverkansavtal 
,.. Samverkan och samarbetsmodell 
,. Service Leve! Agreement (arbetsmaterial, SLA) 
,. Årsredovisning 2017 
,. Årsredovisning 2018 
" Protokoll, KS 

Avslut av tjänst, Winlas 
,. Manual för löneintegration i ekonomisystem 
> Uppdragsbeskrivning, chefsansvar 
,. Tidplan för självservice 
,. Tjänstebeskrivning lön och ersättning 
~ Tjänstebeskrivning systemförvaltning 
,. Checklista kontroller och bevakning (HRSC) 
,. Hantera ersättningar och avdrag 
,. Hantera pensioner och försäkring 
i. Hantera resor och utlägg 
,. Hantera supportärenden 
,. Administrera person- och anställningsdata v. 1.0 

Tillgängliga manualer och guider, www.hrservicecenter.se/chef/guider-chef/ 
o Attestera/besluta 
o Bemanning 
o Ersättare för dig som chef - vid ledighet 
o Inställningar i Personec P, självservice 
o Kontering på anställning 
o Rapporter i Personec P 
o Schema 
o Sök person/anställning 
o Tidutvärdering 
o Arendehanteringssystemet 
o övertidsrapportering 

10 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2019-06-05 

REV§ 78 Dnr REV 000037 /2019 - 912 

Granskning av löneprocessen 

Beskrivning av ärendet Tijana Sutalo, EY, redogör granskningens resultat. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Att godkänna granskningen av lönehantering och missivet. 

lnsterandes silmaturer 

4 ;z~ 
' 

Sida 

13av17 

Utdraesbestvrl<ande 



Henrik Andersson - Sv: Angående Granskning av kommunens lönehantering 

Från: 
Till: 
Datum: 

Ingvar Andreasson 
Henrik Andersson; Ida Skoglund; Sten Wahlgren 
2019-06-24 09:00 

Ärende: Sv: Angående Granskning av kommunens lönehantering 

Hej, 

Det går bra att ändra svarstiden till 2019-09-18. 

Bästa hälsningar, 
Ingvar Andreasson 

Ingvar Andreasson 

Tel. 0769 421 220 

Email: ingvar.andreasson@bastad .se 

>» Henrik Andersson 19-06-24 08:03 »> 

Hej, 

Sida 1 av 1 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommuns! 1relsen 

Kommunstyrelsen begär härmed förlängd svarstid för att besvara bifogad granskning till veckan efter sitt 
septembermöte, dvs till 2019-09-18. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare 
Kommunkontor/kommunkansli 

ll1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bcisLCJ d.se 
henke.andersson@bastad.se 
Direkt: 0431-777 30 
Växel: 0431 -770 00 
Webb: www.bastad.se 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2, BÅSTAD 
.l. 

• Jag värnar om miljön . Skriv inte ut det här mejlet om du inte behöver. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-08-28 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 149  Dnr KS 000584/2019 - 600 

Beslut om programhandling Västra Karup skola 
 
Beskrivning av ärendet Förvaltningen har tagit fram en programhandling för nybyggnation av Västra 

Karups skola F-6 och förskola. Projektet omfattar Västra Karups skola F-6 samt 
nybyggnad av förskola med 4 avdelningar med möjlighet att bygga ut till 6 
avdelningar i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-27 avseende 
”Likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och södra sidan i Båstads 
kommun”. 

 
 Programhandlingen är framtaget utifrån ett lokalprogram som beskriver behov 
av lokaler med funktion och dimensionering enligt beställning från 
Utbildningsnämnden. Planeringsgruppen har bestått av fastighetsstrateg, 
skolchef, biträdande skolchef, skolutvecklare, chef för elevhälsan, rektorer för 
de båda skolorna, bibliotekschef, planarkitekt med fler.  

 
 Skolan projekteras för en sammanslagning av Torekovs skola och Västra 
Karups skola. Elevantalet på skolan beräknas bli ca 300 elever. Det blir en två 
parallellig F-6 skola då antalet elever per årskurs kommer att vara fler än 30 
elever. 

  
 Befintlig skola och förskola rivs, idrottshallen behålls och renoveras. Nytt 
tillagningskök placeras centralt i byggnaden för mat till både skola och förskola. 
Detaljplaner tillåter en maximal byggnadshöjd på 7 meter (2 våningar). Vidare 
begränsar den byggnadens placering då det finns prickmark som ej får 
bebyggas mot Glimmingevägen och Kraftgatan.  

 
 Byggnaden planeras i två våningsplan för att ge skol- och förskolegård så 
mycket yta som möjligt. I byggnadens mitt är en central trappa placerad där 
man når byggnadens olika funktioner och lärmiljöer. I detta nav är skolans mer 
offentliga funktioner placerade. Detta för att även allmänheten kan samutnyttja 
rum som matsal, musiksal, slöjd och bibliotek (biblioteket är endast ett 
skolbibliotek) under kvällstid och helger. Planlösningen är utformad för flexibel 
användning. Ett möbleringskoncept med en variation av möbler är framtaget 
för att kunna fungera för en mängd olika lärsituationer.  

 
 Eftersom skolan och förskolan är lokaliserad i samma byggnad finns det 
möjlighet för skolan att växa på bekostnad av förskolan och tvärtom. Det 
medför en viss flexibilitet då gränsen mellan förskola och skola kan anpassas 
efter hur elevernas åldersfördelning förändras under åren. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighetsstrateg Sofia Boivie, 2019-07-11  
 Västra Karup skola – Programhandling för nybyggnation av skola åk F-6 
 Utbildningsnämndens förslag till beslut samt tjänsteskrivelse  
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Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

Förvaltningens förslag  1. Anta programhandlingen och att förvaltningen får i uppdrag att utföra 
projektering för upphandling och byggnation av Västra Karups skola F-6 och 
förskola med fyra avdelningar. 

 
 2. Finansiering av investeringen för byggnationen hänskjuts till kommande 
budgetbeslut för 2020 med 68 miljoner för 2020 och 68 miljoner för 2021. 

 
Föredragande  Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef samt Sofia Boivie, fastighetsstrateg 

föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Bo Wendt (BP) yrkar avslag på förvaltningens förslag.  
 

Kerstin Gustafsson (M) yrkar på ändring i beslutspunkt 2. Finansieringen för 
byggnationen hänskjuts till kommande budgetbeslut för 2020 med 63 miljoner 
för 2020 och 68 miljoner för 2021.  

 
Bo Wendt (BP) yrkar på att underlaget för Västra Karups skola kompletteras 
med utredning gällande trafiksituationen samt olika lösningar för hur trafiken 
ska hanteras på ett säkert sätt runt Västra Karups skola i och med 
nybyggnationen.  

 
Propositionsordning Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan ställa sig bakom 

avslagsyrkandet och finner att det har avslagits.  
 

 Ordförande frågar kommunstyrelsens arbetsutskott kan ställa sig bakom 
yrkandena och finner att yrkandena bifallits.   

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Anta programhandlingen och att förvaltningen får i uppdrag att utföra 
projektering för upphandling och byggnation av Västra Karups skola F-6 och 
förskola med fyra avdelningar. 
2. Finansiering av investeringen för byggnationen hänskjuts till kommande 
budgetbeslut för 2020 med 63 miljoner för 2020 och 68 miljoner för 2021. 
3.  Underlaget för Västra Karups skola kompletteras med utredning gällande 
trafiksituationen samt olika lösningar för hur trafiken ska hanteras på ett 
säkert sätt runt Västra Karups skola i och med nybyggnationen.  

 
Protokollsanteckning Mats Sjöbeck (C): Centerpartiet vidhåller att Torekovs skola skall bibehållas 

intakt och fortsatt utgöra Torekovsbarnens skola. Centerpartiet ser ett behov 
av en ny skola i Västra Karup och Grevie. Centerpartiet ser och tror på en ökad 
inflyttning i både Västra Karup och Grevie när man väl ser till att komma igång 
med planläggning av Böske och Lindströmsbacke.  
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Datum: : 2019-07-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sofia Boivie 

Dnr: KS 000584/2019-600 
 
 

Byggnation av Västra Karups skola F-6 och förskola 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Anta programhandlingen och att förvaltningen får i uppdrag att utföra projektering för upphand-

ling och byggnation av Västra Karups skola F-6 och förskola med fyra avdelningar. 

 

2. Finansiering av investeringen för byggnationen hänskjuts till kommande budgetbeslut för 2020 

med 68 miljoner för 2020 och 68 miljoner för 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram en programhandling för nybyggnation av Västra Karups skola F-6 
och förskola. Projektet omfattar Västra Karups skola F-6 samt nybyggnad av förskola med 4 
avdelningar med möjlighet att bygga ut till 6 avdelningar i enlighet med Kommunfullmäktiges 
beslut 2019-03-27 avseende ”Likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och södra 
sidan i Båstads kommun”. 
 
Programhandlingen är framtaget utifrån ett lokalprogram som beskriver behov av lokaler med 
funktion och dimensionering enligt beställning från Utbildningsnämnden. Planeringsgruppen 
har bestått av fastighetsstrateg, skolchef, biträdande skolchef, skolutvecklare, chef för elevhäl-
san, rektorer för de båda skolorna, bibliotekschef, planarkitekt med fler.  
 
Skolan projekteras för en sammanslagning av Torekovs skola och Västra Karups skola. Elevan-
talet på skolan beräknas bli ca 300 elever. Det blir en två parallellig F-6 skola då antalet elever 
per årskurs kommer att vara fler än 30 elever. 
  
Befintlig skola och förskola rivs, idrottshallen behålls och renoveras. Nytt tillagningskök place-
ras centralt i byggnaden för mat till både skola och förskola. Detaljplaner tillåter en maximal 
byggnadshöjd på 7 meter (2 våningar). Vidare begränsar den byggnadens placering då det 
finns prickmark som ej får bebyggas mot Glimmingevägen och Kraftgatan.  
 
Byggnaden planeras i två våningsplan för att ge skol- och förskolegård så mycket yta som möj-
ligt. I byggnadens mitt är en central trappa placerad där man når byggnadens olika funktioner 
och lärmiljöer. I detta nav är skolans mer offentliga funktioner placerade. Detta för att även 
allmänheten kan samutnyttja rum som matsal, musiksal, slöjd och bibliotek (biblioteket är 
endast ett skolbibliotek) under kvällstid och helger. Planlösningen är utformad för flexibel an-
vändning. Ett möbleringskoncept med en variation av möbler är framtaget för att kunna fun-
gera för en mängd olika lärsituationer.  
 
Eftersom skolan och förskolan är lokaliserad i samma byggnad finns det möjlighet för skolan 
att växa på bekostnad av förskolan och tvärtom. Det medför en viss flexibilitet då gränsen mel-
lan förskola och skola kan anpassas efter hur elevernas åldersfördelning förändras under åren. 
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Bakgrund 
Stora delar av skolan är i dag evakuerade i provisoriska skolmoduler och inhyrd i en intillig-
gande fastighet. Evakueringen behövs för att kunna bygga en ny skola men är tidigarelagd på 
grund av upplevda problem med inomhusmiljön. I nuläget är tillagningskök och matsal kvar i 
den befintliga skolan.  
 
I Kommunfullmäktige 2019-03-27 beslutades om en  Likvärdig förskole- och grundskolestruktur 
för norra och södra sidan i Båstads kommun Dnr KS 000545/2014 – 600. Västra Karup skola 
och Klockarebyns förskola omfattades av beslutet enligt kursivt nedan: 
 
Västra Karups skola F-6 
På Kommunstyrelsen 2017-12-06 beslöts ett program för ombyggnation av Västra Karups skola 
och att etablera och hyra in provisoriska skolmoduler. Alla klasser är nu i moduler. Hälsoproble-
men bland personalen har ökat och ännu har man inte funnit orsaken. Eftersom det finns något 
som genererar hälsoproblem kommer hela skolan att rivas och det blir en helt ny skola. Ny skolan 
dimensioneras för 300 elever med upptagningsområde Torekov, V. Karup och Grevie. Ny skola 
beräknas vara klar för inflyttning 2021. Genom att bygga en ny förskola i anslutning till ny skola 
kan samordningsvinster kring öppettider mellan förskola och fritidshem göras. 
 
Klockarebyns förskola 
Klockarebyns förskola har fyra avdelningar varav 2 av dem är i moduler. Lokalerna är slitna och 
kök och personalutrymmen är underdimensionerade. Förskolan har plats för 60-62 barn. 
En nybyggnation av en 4 avdelningsförskola med möjlighet att bygga ut till en 6 avdelningsför-
skola i Västra Karup skulle täcka befintligt och framtida behov av förskoleplatser för skolans upp-
tagningsområde. En större mer tidsenlig och modern förskola kan attrahera och underlätta re-
krytering av legitimerade förskollärare. En större förskola kan också skapa förutsättningar för 
längre och flexiblare öppettider vilket vårdnadshavare efterfrågar. 
 
Projektet omfattar rivning av befintlig skola och förskola, renovering av idrottshall samt ny-
byggnation av skola och förskola. Nybyggnaden ska uppföras i två plan. Upphandlingen pla-
nernas att utföras som en totalentreprenad.  

 
Tidplan 
 
Följande tidplan beräknas under förutsättning att erforderliga beslut tas.  
 
Moment Tidplan Kommentar 
Programhandling Mars-Juli 2019 Klar 
Förfrågningsunderlag Aug - Dec 2019  
Upphandling  Jan – Mars 2020  
Detaljprojektering April – Juli 2020   
Byggnation Aug 2020 – Dec 2021  
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Ekonomi 
Enligt budgetbeslut för 2019 avseende om- och tillbyggnad av Västra Karups skola F-6 och 
Klockarebyns förskola med 4 avdelningar: 
 
År 2018 2019 2020 2021 

 
Budget 2 465 2 000 54 000 75 500  = Totalt 133 965 tkr 
 
Förslag till beslut av investeringsbudget för 2020 avseende nybyggnad av Västra Karups skola 
F-6 och Klockarebyns förskola med 4 avdelningar: 
 
År 2018 2019 2020 2021 

 
Budget  2 903 68 000 68 000 = Totalt 138 903 tkr 
 
 
Rivningskostnad beräknas till 2,4 miljoner för skolan som planeras genomföras 2020 och 0,5 
miljoner för förskolan som planeras genomföras 2021. Rivningskostnaden äskas till driftbud-
get. 
 
Skolan och förskolan byggs inom samma byggnad vilket innebär att kök, matsal, personalrum, 
konferensrum, grupprum mm samnyttjas vilket sparar byggkostnad. Översiktlig kalkyl utifrån 
programhandlingen uppgår till 138 903 tkr. Detta innebär en kostnadsökning utifrån tidigare 
budgeterade medel, se tabell ovan.  Detaljerad kalkyl görs efter projektering. 
 
Politisk styrgrupp 
En politisk styrgrupp är kopplad till projektet enligt beslut taget 2019-05-06 Politisk styrgrupp 
för fastighetsinvesteringar i för- och grundskoleorganisationen, Dnr KS 000545/2014 – 600.  
 

Med en politisk styrgrupp får det fortsatta arbetet stöd och inriktning. Bland annat underlag 
inför beslut av projektering och genomförande. Styrgruppen får också löpande redovisning och 
uppföljning avseende status, tidplan, ekonomi och funktion. styrgruppen har mandat att be-
sluta om eventuella förändringar av fastighetsinvesteringens omfattning och kvalitét inom 
beslutad budget av kommunfullmäktige. 
 
 
 
Sofia Boivie    
Fastighetsstrateg 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Barn och skola 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Västra Karup skola – Programhandling för nybyggnation av skola åk F-6.  
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BESKRIVNING AV PROJEKT
Förutsättningar

Vårt uppdrag har bestått i att rita en ny 2-parallellig F-6 skola i Västra Karup för 300–350 elever. I 

 






byggnadens utbredning mot norr. 

  -

mängd olika lärsituationer.



elever per klass.

Detta beroende på att elevantalet kan variera över åren i årskullarna. Det vill säga att ett år kan 
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OBS! FÖR INFORMATION - EJ SKALENLIG

DETALJPLAN
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meter
0 50

Dunge

Tallbuskage

Infart till 
idrottshall

Öppet landskap 

Panncentral

Solitärträd

Angöringsficka 
för bilar

Fruktträd

Öppen plan 
gräsyta/bollplanTrädridå

Bollplank, 
asfalt

Gungor, 
sand

Klätterlek
Gungor

Asfaltsyta basket, 
bordtennis mm

Idrottshall

Förskola

Skola

Gungor sandyta, 
rutsch

Trädrad av oxel

Parkeringar

Trädrad av oxel

Trädrad av oxel

Hinderbana
Sandlek

KVALITETER 
- att bevara / förstärka
- Terrasseringar mellan plana ytor
- Stora plana rumsliga ytor



- Mindre rum genom vegetation 
- Fina omgivningar

BRISTER/UTMANINGAR
- Otydlig entré


 -


- Ett fåtal inspirerande lekutrustningar
- Stor oinspirerande asfaltsyta 

- Rader med minst 5 st träd kan omfattas av bio-
topskydd. Vid fällning måste en ansökan i så fall 



MÖJLIG UTRUSTNING ATT BEVARA



upprustas
- Gungor men sarger behöver upprustas

LANDSKAPSKONCEPT
Inventering - Analys
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Vyer ut mot öppna åkermarker

Stora öppna plana ytor

Naturlik hinderbana 

Snåriga buskageUppvuxna solitära träd, rader av oxlar

Utmanande klätterställning. Bevara & flytta?Rumskapande tallbuskage

Samlingsplats i anslutning till fastighet

LANDSKAPSKONCEPT
Platsen idag
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Tankar från barn & 
verksamhet

Natur eller naturliknande miljöer 
för lek och umgänge

Möjlighet att få upp farten och 
kunna röra sig på så stor del av 
gården utan hindrande staket.

Sol- och regnskydd för elever

Fotbollsplan/multiarena

Gagarink

Fruktträdgård

Gungor
Bollplank

Balans/klätter/motorik

Tunnel

Kompisgunga

Vippgunga

Kingrutor/asfaltsmålning

Bollsport

Klätterlek på vägg

Träd med blommor på

Något böljande som man 
kan springa på

Linbana

Studsmatta

Rutsch

Möjlighet att klättra, klänga och 
hänga

Sittmöjligheter för äldre elever, 
mys och häng

Belysning för att elever ska kunna vis-
tas ute och för att personal ska kunna 
känna sig säker morgon och kvällstid 
året runt

Uteklassrum med användbara platser för 
ämnesövergripande underisning. Plats för 
experiment och kreativt arbete.

Scen

LANDSKAPSKONCEPT
Förutsättningar

2019-05-13 

 
UTEMILJÖ 
Natur eller naturliknande miljö för lek och umgänge. 
Möjlighet att få upp farten och kunna röra på sig på så stor del av gården utan hindrande staket. 
Sol- och regnskydd för elever. 
Fotbollsplan/ multiarena. 
Möjlighet att klättra, klänga och hänga. 
Sittmöjligheter för äldre elever, mys och häng. 
Belysning för att elever ska kunna vistas ute och för att personal ska kunna känna sig säker morgon 
och kvällstid året runt. 
Uteklassrum med användbara platser för ämnesövergripande undervisning. Plats för experiment och 
kreativt arbete. (scen?) 
 

Lokalprogram:
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Gatusektion zon 2 skala 1:200

Konceptplan skala 1:500

Strävan är att skapa ett varierat leklandskap 
som känns tryggt men som också utmanar. 
Gården ska vara en plats där man får ha roligt 
men där man också lär sig och utvecklas. 
Naturen med gräsmarker, uppväxta träd och 
buskage, vindexponering, skugga, sol, regn är 
närvarande. Växter bidrar till dofter, smak och 
känselupplevelser. Siktlinjer skapar vyer på olika 
avstånd. Platsbildningar finns i form av både 
små och stora rum. Det ska vara möjligt att 
samlas många men även att få vara själv eller i 
liten grupp. 

STRUKTUR/ZONER

Trygg zon
Zonen närmast skolan. Här har personal uppsikt 

behöver. Småskaliga platser. Kreativ lek.

Förslag på aktiviteter

 


dessa platser där barnen är mer stillasittande. 

Vidlyftig zon
-

-

Förslag på aktiviteter

hinderbanor, linbana, studsmatta, asfaltsmåln-

Vild zon

Tillgång till naturliga material som man kan 
skapa med. Här kan man få en känsla av frihet. 

 
-

ragömma. 

ÖVRIGA INSLAG

eller rollspel. Sittplatser skapas i den naturliga 
 -

eras nedanför med skogsdungen i bakgrunden 

-Mot Glimmingevägen utgör en fruktlund med 
bärbuskar vindbarriär. En öppning från entré-



Zon 1. 


handikapparkering.
Zon 2. 

 



för minst två bussar till att vänta på att angöra i 


Zon 3. 

den inre gården
Zon 4. 


LANDSKAPSKONCEPT
Situationsplan och beskrivning av ny gård

Rubrik: Loggbok - Västra Karup skola
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TRYGG ZON

Gatusektion skala 1:200

Konceptplan skala 1:500

Beskrivning av ny gård 



STRUKTUR/ZONER
Trygg zon
Zonen närmast skolan. Här har personal uppsikt 
över barnen och barnen kan få det vuxenstöd de 
behöver. Småskaliga platser.

Förslag på aktiviteter
Sand- och vattenlek. Verkstad där möjlighet till 
kreativt skapande  nns. Staf ier, bänkbord, 
”verktygsbod”. Viktigt att det  nns skugga på 
dessa platser där barnen är mer stillasittande. 

Vidlyftig zon
Zonen mellan vild och trygg zon. Barnen 
uppmuntras till rörelse och fartfylld lek. Här 
utvecklas motorik och samspel. 

Förslag på aktiviteter
Gungor, rutsch, gagarink och annan 
bollsport, hinderbanor, linbana, studsmatta, 
asfaltsmålning, cykelslingor, häng- och 
balansövningar. 

Vild zon
I gårdens ytterkanter. Uppvuxen vegetation som 
träd och buskage som man kan gömma sig i. 
Tillgång till naturliga material som man kan 
skapa med. Här kan man få en känsla av frihet. 
Det  nns ingen de nierad lek utan man hittar 
på själv, till exempel bygger kojor eller leker 
kurragömma. 

ÖVRIGA INSLAG
-Scen där man kan samlas i undervisningssyfte 
eller vid tillställningar. Här ges möjlighet till 
dans eller rollspel. Sittplatser skapas i den 
naturliga terrasseringen som  nns idag och 
scenen placeras nedanför med skogsdungen i 
bakgrunden som ramar in blicken. 

-Uteklassrum under tak placeras nära skolan. 

-Mot Glimmingevägen utgör en fruktlund 
med bärbuskar vindbarriär. En öppning från 
entrétorget skapar utblickar mot åkern och 
tillåter vindexponering. 

-Angöringsytor med fordonstra k är separerade 
mot övriga gården och entrétorget. Parkeringar 
placeras nära skolan intill denna om möjligt. 
En större parkeringsplats  nns där nuvarande 
förskolepaviljonger står. Ny koppling mot 
be ntliga parkeringar som bevaras skapas för 
att maximera gårdsytan. 

Vild/ordnad vegetation
- vild & vidlyftig lek
Programerade ytor 
- trygg & vidlyftig lek

Entrétorg/ mestadels 
hårdgjord yta

Tra k/angöring

VIDLYFTIG 
ZON

VIDLYFTIG 
ZON

VILD ZON

VILD ZON
VILD ZON

Be ntlig hinderbanaFruktlund med bärbuskar

Vindbarriär

Öppning 
mot åker

Yttre förskoleård + äldre barn 
2290 m2

Inre förskoleård
1920 m2

Uteservering

Rubrik: Loggbok - Västra Karup skola
Uppdragsnummer: 11714100
Datum : 2019-07-05

TRYGG ZON

Gatusektion skala 1:200

Konceptplan skala 1:500

Beskrivning av ny gård 



STRUKTUR/ZONER
Trygg zon
Zonen närmast skolan. Här har personal uppsikt 
över barnen och barnen kan få det vuxenstöd de 
behöver. Småskaliga platser.

Förslag på aktiviteter
Sand- och vattenlek. Verkstad där möjlighet till 
kreativt skapande  nns. Staf ier, bänkbord, 
”verktygsbod”. Viktigt att det  nns skugga på 
dessa platser där barnen är mer stillasittande. 

Vidlyftig zon
Zonen mellan vild och trygg zon. Barnen 
uppmuntras till rörelse och fartfylld lek. Här 
utvecklas motorik och samspel. 

Förslag på aktiviteter
Gungor, rutsch, gagarink och annan 
bollsport, hinderbanor, linbana, studsmatta, 
asfaltsmålning, cykelslingor, häng- och 
balansövningar. 

Vild zon
I gårdens ytterkanter. Uppvuxen vegetation som 
träd och buskage som man kan gömma sig i. 
Tillgång till naturliga material som man kan 
skapa med. Här kan man få en känsla av frihet. 
Det  nns ingen de nierad lek utan man hittar 
på själv, till exempel bygger kojor eller leker 
kurragömma. 

ÖVRIGA INSLAG
-Scen där man kan samlas i undervisningssyfte 
eller vid tillställningar. Här ges möjlighet till 
dans eller rollspel. Sittplatser skapas i den 
naturliga terrasseringen som  nns idag och 
scenen placeras nedanför med skogsdungen i 
bakgrunden som ramar in blicken. 

-Uteklassrum under tak placeras nära skolan. 

-Mot Glimmingevägen utgör en fruktlund 
med bärbuskar vindbarriär. En öppning från 
entrétorget skapar utblickar mot åkern och 
tillåter vindexponering. 

-Angöringsytor med fordonstra k är separerade 
mot övriga gården och entrétorget. Parkeringar 
placeras nära skolan intill denna om möjligt. 
En större parkeringsplats  nns där nuvarande 
förskolepaviljonger står. Ny koppling mot 
be ntliga parkeringar som bevaras skapas för 
att maximera gårdsytan. 

Vild/ordnad vegetation
- vild & vidlyftig lek
Programerade ytor 
- trygg & vidlyftig lek

Entrétorg/ mestadels 
hårdgjord yta

Tra k/angöring

VIDLYFTIG 
ZON

VIDLYFTIG 
ZON

VILD ZON

VILD ZON
VILD ZON

Be ntlig hinderbanaFruktlund med bärbuskar

Vindbarriär

Öppning 
mot åker

Yttre förskoleård + äldre barn 
2290 m2

Inre förskoleård
1920 m2

Uteservering
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utveckla platsens terrasseringar 
logiska rumsbildningar / rörelsemönster

tydlig entré och logistik

naturen kontra det byggda 

koncept & formspråk

LANDSKAPSKONCEPT
Viktiga grepp
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Släntlek

Taktila material / kreativitet / verkstadGunga / åka

Klättring /motorik

Scen / rollspel Uteklassrum Målad asfalt Bollspel

Hänga, hoppa, krypa

Klätterlek StudsmattaBalansövningar

Bark, stubbar, sand

OdlingSandlekLinbana

Vattenlek

Tak med öppna väggar. Eluttag

Brädspel i stor skala Gagarink

spielart�GmbH
Mühlgasse�1,�D-99880�Laucha/Thür.

Tel.�0049�(0)�3622/�401120-0,�Fax�0049�(0)�3622/�401120-90
www.spielart-laucha.de,�Mail:�info@spielart-laucha.de

Seilaufstieg�mit�Netz�H�32

485

7
0

5

+40

+50

LANDSKAPSKONCEPT
Exempel på lek
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SKOLANS STRUKTUR - EN LIKVÄRDIG UTBILDNING ENLIGT LÄROPLANEN

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.
 
Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 
olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av oli-
ka anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan un-
dervisningen aldrig utformas lika för alla.

"
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+VARIATION I MÖBELTYPER
+VARIATION I GRUPPERINGAR
+ NY TEKNIK
____________________________________

= “NEW GENERATION LEARNING SPACES”

Detta är rum som främjar samarbete och 
ett elevaktivt och kreativt lärande 

SKOLANS STRUKTUR - FRAMTIDENS LÄRMILJÖ



Rubrik: Programhandling, Västra Karup skola, Båstad kommun
Uppdragsnummer: 11714100
Datum : 2019-07-26

12/43

SKOLANS STRUKTUR - LÄRMILJÖ

Föreläsning - förmedlingspedagogik Gruppresentation Gruppdialog

Grupparbete

Enskilt arbete “Sitt som du vill” Verkstad (kreativt arbete; bild, slöjd mm)

Två och tvåGrupper avskilda från varandra

Lärmiljön måste fungera för en mängd olika lärsituationer
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SKOLANS STRUKTUR - LOKALPROGRAM
Beslutat lokalprogram som ligger till grund för planlösning

2019-05-13 

ALLMÄNT 
• Skolan projekteras för en sammanslagning av Västra Karups skola och Torekovs skola. 

Elevantalet beräknas bli ca 300 elever. Skolan projekteras som 2 – parallellig F-6 skola 
med möjlighet att ta upp till 350 elever om ett genomsnitt av elever per klass antas 
vara 25. 

• Skolan ska ha en tydlig och välkomnande huvudentré. 
• Skolledning centralt bland eleverna. 
• Skolan ska generellt ha en tydlig och överblickbar planlösning och utemiljö. 
• Alla rum ska eftersträvas ha en mångsidig användbarhet. 
• Den gemensamma ytan som uppstår som kommunikation mellan klasser och 

specialsalar ska utformas så att den även kan användas för pedagogiskverksamhet. 
• Klassrum utgör bas för skolverksamhet, vilka kompletteras med ett större grupprum 

och ett mindre grupprum. Samtliga rummen användes även för fritidsverksamhet. I 
anslutning till klassrummen ska även kapprum och två toaletter finnas, varav den ena 
ska vara handikapptoalett. 
Alternativa lösningar tas fram som visar på hur klassrum, grupprum, kapprum kan 
nyttjas och förhålla sig den gemensamma yta som de ansluts till. Men även hur 
genomgångar och överskådlighet kan skapas mellan klasser. 

• Specialsalar görs tillgängliga även för fritids och ger möjligheter till bredare 
aktiviteter och inom fritidshemsverksamheten.  

• Skolgården ska vara naturnära och med varierande ytbeläggning, asfalt för cykling, 
grus och gräs för spel och lek. 

• Skofri inomhusmiljö önskvärd. 
• Specialsalarna ska placeras centralt. 

 
 

Rum Önskad 
Area 

Antal Beskrivning 

Kapprum  15-20 14 Kan samlokaliseras och utformas på olika sätt. 
Klassrum 55-60 14  Inredning med vask. Ventilationen 

dimensioneras för 30 personer. 
Grupprum 25-30 14 Grupprum placeras i anslutning till respektive 

klassrum och 7 av grupprummen förses med 
köksinredning. Användes för 
hemkunskapsundervisning i de högre 
årskurserna 

Mindre grupprum 10-12 14 Placeras i anslutning till klassrummen och 
används även av fritids. Ska kunna nås 
neutralt för att även kunna användas för 
specialundervisning. 

2019-05-13 

Arbetsplats pedagoger 20 7 7-8 arbetsplatser per rum placeras i 
anslutning till klassrum. Totalt 45-50 personal.  

Förråd 20-30  Kan fördelas på flera utrymmen. 
    
Kreativt rum/grupprum 40 1 Placeras i anslutning till slöjdsalarna. 
Textilslöjd 70-80 1 Flexibel användbarhet. Inredning 

kompletteras med vaskar. 
Träslöjd 100 1 Flexibel användbarhet. Slöjdinredningen 

kompletteras med vaskar. Utrustas för att 
även kunna nyttjas för enklare NO 
undervisning. 

    
Bibliotek 60 1 Centralt placerat i skolan. Ska även kunna 

användas av fritids. 
Personalrum 60 1 För 40 personer. Inkl. köksinredning.  

Centralt placerat med utsikt över skolgård. 
    
Konferensrum 30-40 1 För upp till 20 personer, kan ligga i anslutning 

till personalrum och även användas som 
matrum. 

Musikrum 10 2 För musikundervisning i anslutning till matsal. 
Matsal/samlingslokal/musik 180 1 Gemensam matsal. Dimensioneras för tre 

matlag, 150 sittplatser. ”Scen” och 
konferensutrustning ska finnas. Ska även 
kunna användas som samlingssal och för 
musikundervisning. 

Kök 150-200 1 Tillagningskök för både förskola och skola. 
Dimensioneras för 470 portioner. 

Vaktmästare/varumottagning 15-20 1 Placering i anslutning till varuintag till kök. 
Kopiering 10 1 Nära administration.  
Städ/städförråd 10-15 1 Rum för utrustning och material 
Kontor  10 2 Rektorer, centralt placerade  
Kontor administration 10 1 I anslutning till huvudentré. 
Dokumentförvaring 6-8 1 Brandklass 
Toaletter för elever och 
personal. Väl fördelade. 

2-6 35 Varav några RWC, med dusch och 
omklädningsmöjlighet 

 
 

Skolsköterska 15-20 1 Liten inredning med vask 
Väntrum 5 1  
Vilrum 6-8 1 Vilrum/undersökningsrum med närhet till 

toalett. Bör gränsa till skolsköterskan. 
Kurator/logoped/psykolog 12 1 Placeras avskilt men i anslutning till 

skolsköterska. 
 

Uteförråd 20 1  
Raustauria 15 1  
Idrottshall Befintlig  Duschar och omklädningsutrymme renoveras 

 
 



Rubrik: Programhandling, Västra Karup skola, Båstad kommun
Uppdragsnummer: 11714100
Datum : 2019-07-26

14/43

Kapprum

SKOLANS STRUKTUR - PLAN 1

Funktionsdiagram som visar funtioner och rumssamband
- ej faktisk planlösning och  exakt antal rum

Skolgemensam
mötesplats

Tydlig och
välkomnande
entré

Matsal
Storkök

Specialsalar 
skola/ Kurs 
kvällstid

Slöjd

Synlig
Adminis-
tration

Plan 1

Hemvist/ 
Arbetslag
F-2

Lärar-
arbetsrum

Klassrum

Grupprum
 i olika
storlekar
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SKOLANS STRUKTUR - PLAN 2

Skolgemensam
mötesplats

Hemvist/ 
Arbetslag
åk 3-5

Hemvist/ 
Arbetslag
åk 6

Lärar-
arbetsrum

Kapprum

Kapprum

Lärar-
arbetsrum

Klassrum

Klassrum

Grupprum
 i olika
storlekar

Grupprum
 i olika
storlekar

Elevhälsa

Gemen-
samma 
personal-
utrymmen

Bibliotek

Funktionsdiagram som visar funtioner och rumssamband
- ej faktisk planlösning och  exakt antal rum

Plan 2
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PLANLÖSNING - PLAN 1

VÄSTRA KARUP SKOLA PLAN 1

Ort | 2019-07-0
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Hemvist åk F-2

Förskola

-

I detta förslag har de stora hemvisterna för 6 klasser inga stora 
grupprum. Ytan för två stora grupprum har använts för att skapa ett 
större rum för fritidsverksamheten enligt önskemål från verksamhe-
ten. Övriga fyra stora grupprum används för att skapa en hemvistge-

 -


med särskilda behov.
 -

skäl.
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PLANLÖSNING - PLAN 2

Hemvist åk 3-5

Hemvist åk 6

Förskola
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DIAGRAM
Byggnadens struktur och rörelsestråk

Plan 1

Förskola

Förskola

Huvudentré

Gårdsentré

Plan 2
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TYDLIG HUVUDENTRÉ
Skapar trygghet för elever och besökare

Kapprum

Funktionsdiagram som visar funtioner och rumssamband
- ej faktisk planlösning och  exakt antal rum

Skolgemensam
mötesplats

Tydlig och
välkomnande
entré

Matsal
Storkök

Specialsalar 
skola/ Kurs 
kvällstid

Slöjd

Synlig
Adminis-
tration

Plan 1

Hemvist/ 
Arbetslag
F-2

Lärar-
arbetsrum

Klassrum

Grupprum
 i olika
storlekar

Plan 1
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ANGÖRING OCH FUNKTIONER VID HUVUDENTRÉ

Plan 1

Huvudentré

Synlig
administration

Synlig
vaktmästare

Övriga
leveranser

Leveranser
storkök

Storkök

Vaktm.

Admin.

Placering av administration och vaktmästeri gör att entrén kan övervakas för trygghet
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MATSALEN - EN SAMLINGSPLATS
Med plats för trygga hörn och mindre matsalsrum

Kapprum

Funktionsdiagram som visar funtioner och rumssamband
- ej faktisk planlösning och  exakt antal rum
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LITEN MATSAL/HEMKUNSKAP
En liten matsal i anslutning till stor matsal kan fungera även för hemkuskapsundervisning

1/2Rubrik: Skiss Hemkunskap Bistro, Förslöv, Båstads kommun
Uppdragsnummer: 11708311
Datum : 2018-11-19

DÖRR FLYTTAS
HIT

ÖPPET UNDER

PLANUTSNITT 1:100
RUM A110

TVÅ KÖK FÖR HEMKUNSKAP.
PLATS FÖR 18+20 SITTANDE I FÖRLÄNGNING AV MATSALEN.

PESPEKTIV VY

Skiss hemkunskap - bistro
Alternativ 01
Arbetsmaterial

Liten 
matsal
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GEMENSAMMA MÖTESPLATSER OCH TORG
Möjliget till många mötesplatser, synliga sociala relationer som skapar gemenskap och trygghet.
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Kapprum

Funktionsdiagram som visar funtioner och rumssamband
- ej faktisk planlösning och  exakt antal rum
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FÖRDELAR MED ARBETSLAG
En lämplig storlek på arbetslaget är 2 - 6 
klasser.
Hemvisten består av kapprum, klassrum, 
grupprum i olika storlekar samt en gemen-

-
heten. 
Genom att dela upp skolan i arbetslag 
skapas mindre enheter där barnen har sIn 


-

 

rumsliga organisationen underlättar detta. 
-

gogerna att samarbeta i undervisningen.

Plan 2Plan 1

Hemvist åk F-2

Hemvist åk 3-5
Hemviståk 6
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HEMVISTEN- GEMENSAMMA YTOR
Hemvistens öppna gemensamma utrymmen - för olika lärsitationer

Nav för hemvist

Gemensam
miniateljé

Gemensamt 
kapprum

Gemensamt 
kapprum
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HEMVISTEN - KLASSRUMMET

©  P A R A D I S  P R O D U K T I O N  2 0 1 7

E F T E R
Varierad möblering och  möjlighet till “rum i rummet”

Klassrummet ska fungera för en mängd olika lärsituationer och måste ha en varitation i möbeltyper och möbelgrupper

Foto: Matilda Kjell

En årskurs med två 
klasser som samarbetar 
och ibland använder 
båda rummen som ett 
rum

Dubbeldörr med
whiteboardyta
ger stor öppning
mellan rummen

Föreläsning - 
förmedlingspedagogik

Gruppresentation Gruppdialog Grupparbete Enskilt arbete “Sitt som du vill”Två och tvåGrupper avsksilda
från varandra
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HEMVISTEN - GRUPPRUM
Grupprum för olika ändamål

Grupprummet ska fungera för en mängd olika lärsituationer och måste ha en varitation i möbeltyper och möbelgrupper
- olika grupprum inom hemvisten kan ges olika möblering och karaktär, beroende på varierande behov

Gruppdialog Grupparbete Enskilt arbeteTvå och tvåGrupper avsksilda
från varandra

Grupprum som nås både 
från klassrummen och den 
gemensamma miljön. Kan 
enkelt samutnyttjas av 
fritids.

Lugnt avskilt grupprum 
som kan uttnyttjas av 
elever med särskilda 
behov.
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HEMVISTEN - ARBETSRUM FÖR PEDAGOGER

Arbetsplatser för pedagoger,
med plats för mötesbord, 
kapphylla och egen personal-
toalett

Arbetsrummet är place-
rat i hemvisten för när-
het till eleverna som 
skapar trygghet.
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Plan 2

Bas för fritids åk F-2

Bas för fritids åk 3-5 alt.6

Möjligt fritids

för äldre barn

Plan 1

Slöjd

Musik

Yttre
Bibliotek

Hängyta

Häng- och
lekyta

Rum dedikerat
till enbart
fritids

Rum dedikerat
till enbart
fritids

Rum dedikerat
till enbart
fritids

Miniateljé

Miniateljé

Projekt- och 
lekyta

Projekt- och 
lekyta

Lugnt rum

Lugnt rum

Rum med
greenscreen

Musikstudio

Lugnt rum

Miniateljé

SKOLANS STRUKTUR - FRITIDS
Fritids kan utnyttja både hemvisten, specialsalar och skolgemensamma utrymmen
SKOLANS STRUKTUR - FRITIDS
Fritids kan utnyttja både hemvisten, specialsalar och skolgemensamma utrymmen
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HEMVISTEN - MÖBLERINGSKONCEPT
Samband och flöden

2 och 2 klassrum är sammanlänkade och skapar 
stor flexibilitet
Med mobila, lätta och flexibla möbler blir det enkelt att skapa stor 
variation och att anpassa klassrummets möblering efter lärandesitu-
ationen.

Rum som skapas mellan klassrummen är lika viktiga lärandemiljöer.
På torgen och platserna som bildas kan möbleringen uppmuntra till 
olika slags arbeten, diskussioner och möten.

Fritidsverksamhet kan delas med klassrum eller användas 
separat vid behov.
Flexibla möbler. Stapelbara bord i olika storlekar bidrar till att enkelt
förändra efter behov.

I de crkulära kapprummen kan 
runda soffor skapa en sittyta med många olika
riktningar. 
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Typklassrum åk 3-5 - huvudidé:
Flexibla möbler som är lätta att flytta och placera efter beho . Lätt att skapa zoner.
Klassrummet har totalt ca 40 antal sittplatser i olika former.  Av dessa är 22 st 
skrivbord+stol. 
Övriga kan vara gradängtrappa, matta på golvet eller runt bord i grupprum.
Whiteboard och yta för pojicering bör finnas på flera väggar i assrummet.
Låg förvaring placeras längs med väggar som även går att sitta på.

Lugn vrå

Bord typ Flow lekolar. Adderbar cirkelsektor.

Traditionella rektangulära bord. Fungerar separat eller adderat.
Skolstol med fotstöd och god ergonomi. Matte, lekolar.

Kan “staplas” och tar liten plats.

Mobila bordsskärmar

Alternativa sittplatser i gradängtrappa. 

Puffet sittkudda , Martela. 

Mindre byggbara scenmoduler - alternativt sittande. 60 x 60 cm.

Byggbara moduler. Kombinerad förvaring.

Mjuk matta 

Låg förvaring -
kan även fungera 
som bänk.

Rektangulära bord-
lite större arbetsyta

Mjuk matta. 
Alternativa sittplatser

Grupprum - koppling till klassrum och till 
gemensamma ytor. 
Gradängtrappa med mjuka sittkuddar.

“Tårtbits” bord som funger-
ar som singel eller i olika 
formationer. Stor flexibilitet

Mobil, flexibel gradängtrappa.
Alternativa sittplatser.

KLASSRUM

GRUPPRUM

HEMVISTEN - MÖBLERINGSKONCEPT
Planutsnitt av klassrum med möbeltyper
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Sammanhang- huvudidé:
Flexibla möbler i klassum och grupprum.
Rumslig koppling mellan klassrum-grupprum - gemensamma ytor.
Stort “makerspace” bord utan för klassrum som kan användas vid 
olika behov. Undervisning, fritidsverksamhet eller studieplatser.

Större sittmöbler i grupper. Flexibla. Plats för många och utan riktning.

Idén om ett stort skaparbord. Ett bord där många olika aktiviteret kan föregå samtidigt.

Bänksoffa - mjukt sittande. Cafékänsla. Arbete ensklit eller grupp. 
Möte eller paus.

Mindre traditioinella bord för spel, grupparbete, 
möten, paus.

Pendlade lampor i olika form o färg definiera
ett mindra rum i en stor lokal.

KLASSRUM

KLASSRUM

GRUPPRUM

GRUPPRUM

TORG

EXPO

SKAPARBORD

LUGNT-
RUM

STUDIETORG

HEMVISTEN - MÖBLERINGSKONCEPT
Planutsnitt av klassrum med till intilliggande rum
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HEMVISTEN - MÖBLERINGSKONCEPT
Planutsnitt av “livet mellan klassrummen”

LUGNT-
RUM

Större sittmöbler i grupper. Flexibla. 
Plats för många och utan riktning.

Amöbaformer från + Halle

Stora sittpuffar från Arper.

Rektangulära bord i olika mått och höjder.
Flexibla och fällbara.

Byggbara sittpuffa . + Halle.

KLASSRUM

KLASSRUM

KLASSRUM

FRITIDS

TORG

STUDIETORG

SKAPARBORD

GRUPPRUM

GRUPPRUM

GRUPPRUM

GRUPPRUM

GRUPPRUM

HEMVISTEN - MÖBLERINGSKONCEPT
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Runda soffo . Med hög eller låg rygg.

Runda sittbänkar. Utan ryggstöd.

Runda sittbänkar. Utan ryggstöd.

HISS

KAPPRUM

KAPPRUM

WC

WC

WC

WC

WC

WC

HWC

HEMVISTEN - MÖBLERINGSKONCEPT
Planutsnitt - sittmöbel i kapprum
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FASADER
Fasadkoncept som kan utföras i tegel eller trä
FASADERKONCEPT
Fasadkoncept som kan utföras i tegel eller träFasadkoncept som kan utföras i tegel eller trä
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FASADERKONCEPT
Glaspartier och de interiöra rummen innanför
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FASADERKONCEPT
Tegelfasad och de interiöra rummen innanför
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FASADERKONCEPT
Tegelfasad och de interiöra rummen innanför



Rubrik: Programhandling, Västra Karup skola, Båstad kommun
Uppdragsnummer: 11714100
Datum : 2019-07-26

43/43

FASADERKONCEPT
Träfasad och de interiöra rummen innanför
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ITIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2019-08-13 1av2 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

UN§ 96 Dnr UN 000118/2019 - 600 2019 -08- z 0 
onr ~~.9.~.~.~.~~/ .. 
2o\~ ::-: .~P. ........ . ········ ····· Västra Karups skola 

Beskrivning av ärendet Föreligger förslag från teknik och service avseende byggnation av ny skola och 
förskola i Västra Karup. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Utbildningsnämnden gör följande bedömning av behov och önskemål på 
byggnationen: 

En ny skola Västra Karup ska vara en tvåparallellig F-6 skola för totalt 340-350 
elever. En ny förskola ska vara på 4 avdelningar med möjligheter att i framtiden 
komplettera med 2 avdelningar. Denna byggnation finns budgeterad i gällande 
investeringsplan. 

Tjänsteskrivelse från Inga-Britt Henriksson, skolchef, daterad 2019-08-01 med 
tillhörande bilagor. 

Inga-Britt Henriksson, skolchef, föredrar ärendet. 

Helena Stridh (BP) yrkar avslag. 

Susanne }ung (M), Mats Lundberg (L) och Ingrid Zäther (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

Helena Stridh (BP) yrkar följande tillägg till beslutet i det fall förvaltningens 
förslag vinner: 
Bjärepartiet yrkar att underlaget för Västra Karups skola kompletteras med 
utredning gällande trafiksituationen samt olika lösningar för hur trafiken skall 
hanteras på ett säkert sätt runt Västra Karups skola i och med nybyggnationen. 

Beslutsordning Ordförande meddelar att han först avser ställa bifallsyrkandet mot 
avslagsyrkandet och i det fall bifallsyrkandet vinner tas tilläggsyrkandet upp. 
Beslutsordningen godtages. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet till förvaltningens förslag 
från Susanne }ung (M) m.fl. och avslagsyrkandet från Helena Stridh (BP). Efter 
framställd proposition finner ordförande att förvaltningens förslag har vunnit. 
Ordförande frågar därefter om tilläggsyrkandet bifalls och finner att det gör så. 
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Beslut Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen: 

1. Bifalla förslaget till programhandling för byggnation av Västra Karups skola 
F-6 och ny förskola. 

2. Skolan skall vara tvåparallellig för totalt 340-350 elever. Förskolan skall vara 
på 4 avdelningar med möjlighet att i framtiden komplettera med 2 avdelningar. 

3. Medel anslås i investeringsplanen för kommande år. 

4. Underlaget för Västra Karups skola kompletteras med utredning gällande 
trafiksituationen samt olika lösningar för hur trafiken skall hanteras på ett 
säkert sätt runt Västra Karups skola i och med nybyggnationen. 
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KOMMUN 

Datum: : 2019-08-01 
Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: UN 000118/2019-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Byggnation av Västra Karups skola F-6 och förskola 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 

1 (1) 

1. Bifalla förslaget till programhandling för byggnation av Västra Karups skola F-6 och 
ny förskola. 

2. Skolan skall vara två parallellig för totalt 340-350 elever. Förskolan skall vara på 4 
avdelningar med möjlighet att i framtiden komplettera med 2 avdelningar. 

3. Medel anslås i investeringsplanen för kommande år. 

Bakgrund 
Föreligger förslag från teknik och service avseende byggnation av ny skola och förskola i 
Västra Karup. 

Utbildningsnämnden gör följande bedömning av behov och önskemål på byggnationen: 

En ny skola Västra Karup ska vara en två parallellig F-6 skola för totalt 340-350 elever. En ny 
förskola ska vara på 4 avde_lningar med möjligheter att i framtiden komplettera med_2 avdel
ningar. Denna byggnation finns budgeterad i gällande investeringsplan. 

Inga Britt Henriksson 
Skolchef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Teknik och service 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Västra Karup skola - Programhandling för nybyggnation av skola åk F-6. 
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KS § 150  Dnr KS 000583/2019 - 905 

Handlingsplan budget i balans KS verksamhetsområde 
 
Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Teknik och service visar efter maj månads 

budgetuppföljning en negativ avvikelse på – 4,2 mkr. Avvikelsen är till stor del 
engångskostnader för 2019 där de största kostnadsutfallen härleds till 
pågående byggprojekt av skolor och kostnader för fastighetsskatt i samband 
med försäljning av kommunala tomter för bostäder. Förslag på åtgärder är att 
kompensera kostnader för fastighetsskatt med kommunövergripande 
reavinster för tomtförsäljningar, använda budget för Kommunstyrelsens och 
Kommunfullmäktiges förfogande till kostnader inom fastighetsenheten och 
återhållsamhet av kostnader inom Kommunstyrelsens verksamhetsområden 
för Samhällsbyggnad, Teknik och service, Bildning och arbete och 
Kommunkontoret.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommundirektör Erik Lidberg, teknik- och servicechef Jan 

Bernhardsson och ekonomichef Elisabet Edner, 2019-08-27  
Förvaltningens förslag  1. Kostnader för fastighetsskatt med 700 tkr kompenseras 

kommunövergripande med de reavinster som uppstår i samband med 
tomtförsäljningar för bostäder. 
 2. Finansiering av kostnader hänförliga till åtgärder i samband med planerade 
och pågående byggprojekt inom skola finansieras med 1 240 tkr av medel som 
står till kommunstyrelsens förfogande. 

 3. Kommunstyrelsens verksamhetsområden Samhällsbyggnad, Teknik och 
service, Bildning och arbete och Kommunkontoret får i uppdrag att återkomma 
med konsekvenser kring förslag om återhållsamhet av kostnader. 

 
Föredragande  Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och ekonomichef Elisabet Edner 

föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Kostnader för fastighetsskatt med 700 tkr kompenseras 
kommunövergripande med de reavinster som uppstår i samband med 
tomtförsäljningar för bostäder. 
2. Finansiering av kostnader hänförliga till åtgärder i samband med planerade 
och pågående byggprojekt inom skola finansieras med 1 240 tkr av medel som 
står till kommunstyrelsens förfogande. 
3. Kommunstyrelsens verksamhetsområden Samhällsbyggnad, Teknik och 
service, Bildning och arbete och Kommunkontoret får i uppdrag att återkomma 
med konsekvenser kring förslag om återhållsamhet av kostnader. 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-08-27  Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000583/2019-905 

 
 

Budgetuppföljning maj 2019 - handlingsplan för kommunstyrelsens  
verksamhetsområden 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- kostnader för fastighetsskatt med 700 tkr kompenseras kommunövergripande med de 

reavinster som uppstår i samband med tomtförsäljningar för bostäder. 

- finansiering av kostnader hänförliga till åtgärder i samband med planerade och  

pågående byggprojekt inom skola finansieras med 1 240 tkr av medel som står till 

kommunstyrelsens förfogande. 

- kommunstyrelsens verksamhetsområden Samhällsbyggnad, Teknik och service,  

Bildning och arbete och Kommunkontoret får i uppdrag att återkomma med  

konsekvenser kring förslag om återhållsamhet av kostnader. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Teknik och service visar efter maj månads budgetuppföljning en negativ 

avvikelse på – 4,2 mkr. Avvikelsen är till stor del engångskostnader för 2019 där de största 

kostnadsutfallen härleds till pågående byggprojekt av skolor och kostnader för fastighetsskatt i 

samband med försäljning av kommunala tomter för bostäder. Förslag på åtgärder är att kom-

pensera kostnader för fastighetsskatt med kommunövergripande reavinster för tomtförsälj-

ningar, använda budget för Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges förfogande till kost-

nader inom fastighetsenheten och återhållsamhet av kostnader inom Kommunstyrelsens verk-

samhetsområden för Samhällsbyggnad, Teknik och service, Bildning och arbete och Kommun-

kontoret. 

 

Bakgrund 
I maj månads budgetuppföljning prognostiserar Teknik och service en negativ avvikelse 

på -4,2 mkr. 

Kostnader för fastighetsskatt för tomter inom nya exploateringsområden ger en negativ avvi-

kelse  

på – 700 tkr. Fastighetsskatten är inte budgeterad utan bör ses ihop med reavinsten vid tomt-

försäljningar som inte heller är budgeterad. Förslaget är att avvikelsen för fastighetsskatten 

finansieras kommunövergripande tillsammans med positivt avvikelse avseende reavinst. 

Gatuenheten har fått kostnader som avser 2018 års felavhjälpning på gatubelysning. Verksam-

heten har inte tidigare fått information om dessa kostnader och prognostiserar därför ett un-

derskott om -750 tkr. Budget för 2019 täcker inte dessa extra kostnader. Rutiner sätts upp för 



 
 

 

2 (2) 

 

att löpande få kontroll över utförd felavhjälpning på gatubelysningen. Konsekvensen för att 

minska kostnader för 2019 blir återhållsamhet av gatuunderhåll och gatubelysning. 

Inom fastighetsenheten finns några driftkostnader som är av engångskaraktär för 2019 och 

härleds till pågående och kommande byggprojekt av skolor. På Västra Karup skola har verk-

samheten installerat luftrenare för att åtgärda arbetsmiljörelaterade akuta problem med in-

omhusmiljön.  

I samband med byggnation av ny Förslövs skola måste några befintliga byggnader rivas. Plane-

ringen var att rivningen skulle genomföras under 2018 men med hänsyn till pågående skol-

verksamhet flyttades genomförandet till 2019. Kostnaden för rivningen fanns budgeterad 2018 

inom Kommunstyrelsens förfogande men avsattes inte i bokslutet.  

Även kostnader för demontage av provisoriska förskolelokaler i samband med byggnation av 

Skogsbyns förskola hamnar på 2019. Även denna kostnad var budgeterad 2018. 

Sammantaget prognostiseras ett underskott om -2,2 mkr för dessa poster inom fastighetsen-

heten. 

Lokalvården prognostiserar underskott om -180 tkr på grund av minskat bidrag för personal-

kostnader från arbetsförmedlingen. Konsekvensen för att minska kostnader för 2019 blir åter-

hållsamhet av personal- och materialkostnader inom lokalvård. 

Ny organisation inom Teknik och service för administration och skötsel av kommunens alla 

fordon är uppstartad. Fordonsorganisationen är ännu inte fullt etablerad, och prognostiserar 

en negativ avvikelse om -450 tkr för uppskjuten intern intäkt. Regler för att finansiera organi-

sationen pågår. 

Personalrekrytering av två tjänster inom Teknik och service är budgeterade för helår men 

kommer att vara tillsatta andra hälften av 2019 ger ett överskott på 500 tkr.  

 
Ekonomi 
Förvaltingen föreslår återhållsamhet av kostnader inom övriga delar av kommunstyrelsens 

verksamhetsområden med 300 tkr för Samhällsbyggnad, Teknik och service 660 tkr, Bildning 

och arbete 650 tkr och för Kommunkontoret 650 tkr. 

Kostnader för fastighetsskatt med 700 tkr kompenseras kommunövergripande med de rea-

vinster som uppstår i samband med tomtförsäljningar för bostäder. 

Förvaltningen föreslår att nyttja kvarstående medel för Kommunstyrelsens förfogande för 

2019 med 1 240 tkr. 

 
Erik Lidberg  Jan Bernhardsson   Elisabet Edner  
Kommundirektör  Teknik- och servicechef   Ekonomichef  
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnad 
Bildning och arbete 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-08-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 151  Dnr KS 001440/2016 - 200 

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

segelsällskap, TBSS avseende Torekovs hamn. Kommunstyrelsen beslutade 
2018-09-05 förlängning av nuvarande avtal att gälla till och med 2023-02-28.  

 Förvaltningen har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Torekovs hamn.  
TBSS har framfört önskemål att förlänga avtalsperioden om helst 10 år för att 
få god framförhållning gällande andrahandsarrenden med näringsidkare, bod 
ägare mm och planering av de upprustnings- och underhållsinsatser som måste 
utföras i hamnen.  
  
Näringsidkarna har också framfört behov av en längre avtalstid i sina arrenden 
i andrahand med TBSS än den beslutade för TBSS. Detta för att kunna göra 
långsiktiga investeringar i sina verksamheter.  

 
Förvaltningen föreslår att få ett uppdrag att upprätta ett nytt arrendeavtal med 
TBSS med avtalstid 10 år från 2023-03-01.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, 2019-08-16  
 
Förvaltningens förslag  1. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett nytt avtal om 

anläggningsarrende med Torekovs Båt- och segelsällskap, TBSS att gälla 10 år 
från och med 2023-03-01. 

 
Yrkande Birgitte Dahlin (L) yrkar på följande tillägg: 2. Avtal tecknas efter att gruppen 

för byutveckling har färdigställt sitt förslag.  
 
Propositionsordning  Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan ställa sig bakom 

yrkandet och finner att det har bifallits.  
       
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 

1. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett nytt avtal om 
anläggningsarrende med Torekovs Båt- och segelsällskap, TBSS att gälla 10 år 
från och med 2023-03-01. 
2. Avtal tecknas efter att gruppen för byutveckling har färdigställt sitt förslag.  
 

Notering  Bo Wendt (BP) deltar ej i beslutet.  
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2019-08-16 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr:  KS 001440/2016 

 
Förlängning av avtal om anläggningsarrende Torekovs hamn. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett nytt avtal om 

anläggningsarrende med Torekovs Båt- och segelsällskap, TBSS att gälla 10 år från och med 2023-03-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har ett avtal om anläggningsarrende med Torekovs Båt- och segelsällskap, TBSS avseende 

Torekovs hamn. Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-05 förlängning av nuvarande avtal att gälla till och med 

2023-02-28.  

Förvaltningen har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Torekovs hamn.  
TBSS har framfört önskemål att förlänga avtalsperioden om helst 10 år för att få god framförhållning gällande 

andrahandsarrenden med näringsidkare, bod ägare mm och planering av de upprustnings- och underhållsinsat-

ser som måste utföras i hamnen.  

Näringsidkarna har också framfört behov av en längre avtalstid i sina arrenden i andrahand med TBSS än den 

beslutade för TBSS. Detta för att kunna göra långsiktiga investeringar i sina verksamheter.  

 

Förvaltningen föreslår att få ett uppdrag att upprätta ett nytt arrendeavtal med TBSS med avtalstid 10 år från 

2023-03-01.  

 

 

Bakgrund 
2007 tecknade Båstads kommun avtal om anläggningsarrende med Torekovs Båt- och segelsällskap, TBSS 

avseende Torekovs hamn. Arrendetiden var 12 år från och med 2008-03-01 och har därefter förlängts med 5 år 

i sänder. Uppsägning ska ske senast 12 månader före arrendetidens utgång. 

Innevarande avtalsperiod skulle det gälla till och med 2020-02-28. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-05 att förlänga nuvarande avtal om anläggningsarrende med Torekovs 

Båt- och segelsällskap att gälla till och med 2023-02-28. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-04 om planuppdrag till förvaltningen om att detaljplan för Torekovs 

hamn upprättas. 

Bakgrunden var att gällande detaljplan för Torekovs hamn är gammal och reglerar inte bebyggelsen inom om-

rådet. Reglering av bebyggelse och användning finns istället som en bilaga till arrendeavtalet. Otydligheter 

gällande var som tillåts och inte inom hamnområdet orsakar svårigheter i hanteringen av bygglov. Behovet 

finns därför av en ny, tydligare detaljplan som möjliggör utveckling samtidigt som bevarandefrågor och frågor 

om bland annat klimatförändringar behandlas. 

 

Torekovs Båt- och segelsällskap, TBSS har skrivit en avsiktsförklaring till kommunen om önskemål att fort-

sätta arrendera Torekovs hamn en ytterligare avtalsperiod helst 10 år.  

Motivet till att förlänga avtalstiden är att kunna samstämma den med de arrendekontrakt som TBSS har i sin 

tur med näringsidkare, bod ägare och andra aktörer i hamnen för att få en god framförhållning.  

Det finns också upprustningsbehov av hamnen för att säkerställa kajer, bryggor, vågbrytare, byggnader mm 

som också behöver framförhållning med planering för att kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. 

 

 

TBSS ansvarar för upprättande av arrende- och hyresavtal i andrahand med näringsidkare i hamnen. Intäkterna 

för detta tillfaller TBSS. Näringsidkarna har framfört önskemål att få en längre avtalsperiod, än det som beslu-

tades för TBSS, för att få en bättre långsiktighet i planerade investeringar i sina verksamheter.  

Näringsidkarnas synsätt påtalades av TBSS i brev till kommunen 2019-05-15 och därav önskemål att även 

TBSS får en längre avtalsperiod än den som kommunstyrelsen beslutade.  



 
 

 

2 (2) 

 

 

Arbetet med detaljplanen är inte igång ännu i avvaktan på framtagande av ett övergripande underlag för ut-

veckling av Torekov där även hamnen ingår. 

 

Med syftet att få en bra framförhållning för TBSS som arrendator och för näringsidkarna i sin utveckling av 

verksamheterna så föreslår förvaltningen få ett uppdrag att upprätta ett nytt arrendeavtal med TBSS. 

Nuvarande avtal går då ut 2023-02-28 och ett nytt upprättas för 10 år. 

Intentioner i ny detaljplan kan då också beaktas i det nya arrendeavtalet 

 

 

Båstad 2019-08-16 

 

 

Jan Bernhardsson    
Teknik och servicechef    

Teknik och Service    

 

Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-08-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 152  Dnr KS 000644/2019 - 700 

Avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo och åtgärder enligt 
begravningslagen 

 
Beskrivning av ärendet Under vissa förutsättningar ska socialnämnden förvalta dödsbo och ordna 

gravsättning. Kommunen har då rätt att ta ut en ersättning av dödsboet för sina 
kostnader och åtgärder. För att kunna göra detta behöver en timtaxa fastställas. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Ann-Britt Nilsson, handläggare, 2019-08-15  
 
Förvaltningens förslag  Ge kommunstyrelsen rätt att ta ut en timtaxa motsvarande 0,8 procent av 

prisbasbelopp samt moms för dödsboförvaltningen och åtgärder enligt 
begravnings lagen från och med kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.   

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
Ge kommunstyrelsen rätt att ta ut en timtaxa motsvarande 0,8 procent av 
prisbasbelopp samt moms för dödsboförvaltningen och åtgärder enligt 
begravnings lagen från och med kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.   
 

 
      

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-08-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Ann-Britt Nilsson 

Dnr: KS 000644/2019 – 700 
 
 

Avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo och åtgärder enligt begravningsla-
gen 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Ge kommunstyrelsen rätt att ta ut en timtaxa motsvarande 0,8 procent av prisbasbelopp  
samt moms för dödsboförvaltningen och åtgärder enligt begravnings lagen från och med 
kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Under vissa förutsättningar ska socialnämnden förvalta dödsbo och ordna gravsättning.  
Kommunen har då rätt att ta ut en ersättning av dödsboet för sina kostnader och åtgärder.  
För att kunna göra detta behöver en timtaxa fastställas. 
 

Aktuellt 
Om dödsbodelägare eller den som i annat fall kan förvalta boet saknas är socialnämnden enligt 
18 kap. 2§ Äktenskapsbalken ansvarig för att tillfälligt förvalta boet till dess att dödsbodel-
ägare spårats, underrättats och övertagit förvaltningen av boet. För kostnaderna har kommu-
nen rätt till ersättning. Om en avliden inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättning ska 
den enligt 5 kap. 2 § Begravnings lagen ordnas av den kommun där den avlidne senast var 
folkbokförd eller, om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, av den kommun där 
dödsfallet inträffade. För kostnaderna har kommunen rätt till ersättning av dödsboet. 
 
En Kommun får enligt 2 kap. 6§ Kommunlagen inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller, den så kallade 
självkostnadsprincipen. Till kostnader får alla relevanta direkta och indirekta kostnader som 
verksamheten ger upphov till medräknas. Exempel på direkta kostnader är personal-, fakture-
rings- och materialkostnader. Exempel på indirekta kostnader är lokal-, administrations-
kostnader samt verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service och  
administrationskostnader. 
 
För att få vägledning i vad en rimlig taxa kan vara har en jämförelse med andra kommuner 
gjorts. Timtaxan varierar mellan 0,685 – 1 procent av prisbasbeloppet. Då verksamheten i  
Båstad inte har omfattande indirekta kostnader för handläggningen bedöms en rimlig taxa 
vara 0,8 procent av prisbasbeloppet (372 kr år 2019). Skatteverket har i ett ställningstagande 
år 2014 bedömt att de tjänster en kommun tillhandahåller i samband med dödsboförvaltning 
och gravsättning inte utgör myndighetsutövning varför moms bör utgå. Tim taxa kan endast 
tas ut för dödsbo där det finns tillgångar kvar efter att begravningen är betald. 
 
Individ och familj 
Ann-Britt Nilsson, Handläggare dödsbo 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Individ och familj 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-08-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 153  Dnr KS 000612/2015 - 900 

Svar på medborgarförslag - HBT-certifiering 
 
Beskrivning av ärendet 2015-04-23 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår: 
 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HBT-certifiering av 
kommunens skolor.  
Socialnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HBT-certifiering av 
kommunens äldreboende 
Socialnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HBT-certifiering av 
kommunens LSS-verksamhet.  
Kommunstyrelsen får i uppdrag att långsiktigt arbeta för HBT-certifiering av 
övrig kommunal verksamhet.    

 
Förslagsställarens intentioner är i linje med Båstads kommuns 
värdegrundsarbete och kommunen arbetar på flera sätt med att öka 
personalens medvetande om HBTQ och förbättra personalens bemötande 
utifrån HBTQ-perspektivet. Kommunen arbetar främjande med fokus på 
samtliga sju grunder. Båstads kommun har bland annat fått statligt stöd för att 
öka kunskapen om HBTQ-personer och det sker ett kontinuerligt arbete i 
kommunen med att upplysa all personal om likabehandlingsplanerna och om 
diskrimineringslagen.  

 
Förvaltningen kommer inte med någon rekommendation vad gäller huruvida 
ovannämnda nämnder ska arbeta med HBT-certifiering. Arbetet med att 
medvetandegöra kommunens personal om HBTQ är kontinuerligt och 
kommunen välkomnar förslagsställaren att återkomma med synpunkter på 
förbättrings- och informationsåtgärder. Mot bakgrund av kommunens 
pågående arbete med att öka kunskapen om HBTQ-personer föreslås att 
medborgarförslaget ska anses vara besvarat.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson och kanslichef Olof 

Nilsson, 2019-04-25  
 Medborgarförslag, 2015-04-23 
 
Förvaltningens förslag  Medborgarförslaget anses besvarad.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  

 
Medborgarförslaget anses besvarad.  
 

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-04-25. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000612/2015 – 900 
 
 

Svar på medborgarförslag - HBT-certifiering 
 
 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
2015-04-23 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår: 
 

1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HBT-certifiering av kommunens 
skolor.  

2. Socialnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HBT-certifiering av kommunens 
äldreboende 

3. Socialnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HBT-certifiering av kommunens LSS-
verksamhet.  

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att långsiktigt arbeta för HBT-certifiering av övrig 
kommunal verksamhet.    

 
Förslagsställarens intentioner är i linje med Båstads kommuns värdegrundsarbete och kom-
munen arbetar på flera sätt med att öka personalens medvetande om HBTQ och förbättra per-
sonalens bemötande utifrån HBTQ-perspektivet. Kommunen arbetar främjande med fokus på 
samtliga sju grunder. Båstads kommun har bland annat fått statligt stöd för att öka kunskapen 
om HBTQ-personer och det sker ett kontinuerligt arbete i kommunen med att upplysa all per-
sonal om likabehandlingsplanerna och om diskrimineringslagen.  
 
Förvaltningen kommer inte med någon rekommendation vad gäller huruvida ovannämnda 
nämnder ska arbeta med HBT-certifiering. Arbetet med att medvetandegöra kommunens per-
sonal om HBTQ är kontinuerligt och kommunen välkomnar förslagsställaren att återkomma 
med synpunkter på förbättrings- och informationsåtgärder. Mot bakgrund av kommunens på-
gående arbete med att öka kunskapen om HBTQ-personer föreslås att medborgarförslaget ska 
anses vara besvarat.   
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2015-04-23.  
 
Samråd har skett med: 
HR-avdelningen 
Bildning och arbete 
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Medborgarförslag om HBT-certifiering 

Målet med certifieringen är att aktivt arbeta med att skapa ett likvärdigt bemötande utifrån ett 

HBT-perspektiv. HBT är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner. 

Människor som inte passar in i det heteronormativa samhälle vi lever i skall kunna känna sig 

välkomna, sedda och bli bemötta med förståelse. För detta krävs att man aktivt agerar för att 

man skall kunna skapa ett öppet klimat. 

RFSL- Riksförbundet för sexuellt likaberättigande har lång erfarenhet av utbildningsinsatser 

inom alla områden i samhället och har varit Sveriges ledande organisation sedan SO-talet 

gällande HBT-frågor. RFSL har tagit fram en modell för HBT-certifiering och har redan certifierat 

ett flertal kommunala verksamheter i landet. 

Certifieringsarbetet innebär ett åtagande där en överenskommen genomförandeplan, 

innefattande utbildningsinsatser och annat internt utvecklingsarbete, ska följas . Genomförandet 

beräknas ta cirka 6-8 månader. Certifikatet är giltigt i två år. Därefter görs ett förstärkt 

uppföljande, så kallad "omcertifiering" för förnyelse av certifikatet i ytterligare två år. 

Båstads kommun bör inleda ett långsiktigt arbete för att uppnå HBT-certifiering av sina 

verksamheter. För vissa verksamheter är certifiering emellertid mer angelägen än för andra. 

Anneli Svensson har gjort en studie på Karolinska institutet som visar på att unga HBT-personer 

är överrepresenterade inom statistiken för suicidtankar och suicidhandlingar. I de första 

stadierna bör därför certifiering av kommunens skolor prioriteras. 

Äldreomsorgen är ett annat område som bör understödjas. Många äldre har växt upp under en 

tid där homosexualitet varit förbjudet, senare var homosexualitet en sjukdomsklassificering ända 

fram till 1979 och dessa människor har levt under en tid då fördomarna varit än mer starka än i 

dagens samhälle. En liknande problematik kan ses för transpersoner. Arbete och 

uppmärksamhet för äldre homosexuella, bisexuella och transpersoners välbefinnande är därför 

viktigt. 

LSS-verksamheten i kommunen bör också bli certifierad i ett tidigt skede. Personer som omfattas 

utav LSS-lagen är ofta i en position där de är beroende utav andra människor. Att dessa 

människor blir bemötta med förståelse utifrån ett HBT-perspektiv ifrån sin omgivning är därför 

eftersträvansvärt. 

Kommunstyrelsen bör profilera sig positivt i dessa frågor och driva utvecklingen för en kommun 

som är välkomnande för alla . 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att: 

Att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HBT-certifiering av 

kommunens skolor. 

Att socialnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HBT-certifiering av kommunens 



äldreboenden. 

Att socialnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HBT-certifiering av kommunens LSS

verksamhet. 

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att långsiktigt arbeta för HBT-certifiering av övrig kommunal 

verksamhet. 

Axel Lilja 

Lupinvägen 1 

269 38 Båstad 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-08-28 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 154  Dnr KS 000450/2018 - 700 

Svar på motion - Gratis vaccinationer för personal inom vård och 
omsorg 

 
Beskrivning av ärendet Motionären föreslår att Båstads kommun ska utreda effekter och kostnader av 

att införa gratis vaccination för stelkramp samt Hepatit A och B. Efter samråd 
med vård- och omsorgsförvaltningen framkommer att det saknas behov för att 
göra en sådan utredning. Nedan följer en kort redogörelse från 
verksamhetsområdet:  

 
 Vaccination mot Stelkramp är en del i det svenska vaccinationsprogrammet för 
barn. Det finns ingen risk för att bli smittad av stelkramp i det arbete som 
utförs inom vård- och omsorg i Båstad.  

 
 Vaccination mot Hepatit A kan göras inför resa till område där risken för smitta 
finns och risken för smitta via mat och dryck kan finnas. Det finns ingen risk för 
att bli smittad av Hepatit A i det arbete som utförs inom vård- och omsorg i 
Båstad.  

 
 Vaccination mot Hepatit B kan göras inför arbete med hög risk för blodsmitta 
och vår bedömning är att det inte är aktuellt inom vård och omsorg i Båstads 
kommun. Skulle en medarbetare råka sticka sig trots förebyggande åtgärder så 
kan vaccination ges i efterhand via företagshälsovården.  

 
 Mot bakgrund av ovanstående föreslås att ingen vidare utredning görs, varvid 
motionen ska avslås. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson och kanslichef Olof 

Nilsson, 2019-07-04  
 Motion, 2018-04-30. 
 
Förvaltningens förslag  Motionen avslås.  
 
Yrkande  Mats Sjöbeck (C) yrkar på återremiss då motionen inte till fullo har utretts av 

förvaltningen. Inom hemtjänsten finns en risk att vårdpersonal både kan bli 
biten och riven av utåtagerande brukare. Vi har ingen garanti att brukare inte 
är bärare av Hepatit A eller B. Vidare så rekommenderas påfyllnadsdoser vart 
20: e år. Slutligen ser vi vaccinationer som en del i god personalpolitik.  

 
Propositionsordning  Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan ställa sig bakom 

yrkandet och finner att det har avslagits.  
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Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  

 
Motionen avslås.  
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Datum: : 2019-07-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000450/2018 – 700 
 
 

Svar på motion - Gratis vaccinationer för personal inom  
vård och omsorg. 
 
 
Förslag till beslut 
Motionen avslås.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Motionären föreslår att Båstads kommun ska utreda effekter och kostnader av att införa gratis 
vaccination för stelkramp samt Hepatit A och B. Efter samråd med vård- och omsorgsförvalt-
ningen framkommer att det saknas behov för att göra en sådan utredning. Nedan följer en kort 
redogörelse från verksamhetsområdet:  
 
Vaccination mot Stelkramp är en del i det svenska vaccinationsprogrammet för barn. Det finns 
ingen risk för att bli smittad av stelkramp i det arbete som utförs inom vård- och omsorg i Båstad.  
 
Vaccination mot Hepatit A kan göras inför resa till område där risken för smitta finns och risken 
för smitta via mat och dryck kan finnas. Det finns ingen risk för att bli smittad av Hepatit A i det  
arbete som utförs inom vård- och omsorg i Båstad.  
 
Vaccination mot Hepatit B kan göras inför arbete med hög risk för blodsmitta och vår bedömning 
är att det inte är aktuellt inom vård och omsorg i Båstads kommun. Skulle en medarbetare råka 
sticka sig trots förebyggande åtgärder så kan vaccination ges i efterhand via företagshälsovården.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att ingen vidare utredning görs, varvid motionen ska 
avslås. 
 
 
 
 
Kommunkansliet   Kommunkansliet 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-04-30. 
 
Samråd har skett med: 
Jenny Bengtsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Båstad 2018-04-30 

Motion om att erbjuda anställda inom Vård - och omsorg vaccination mot 
stelkramp och hepatit A och B. 

Vår personal är en stor tillgång för att ge den service vi som kommun har i 
uppdrag att ge till våra kommuninvå nare. Därav är det också av högsta vikt 
att vi tar hand om vår personal på bästa sätt och ser till att de känner sig 
trygga på arbetet. 

Centerpartiet i Båstads kommun vill därför att de utreds vad effekterna och 
kostnaden skulle bli för att införa ett erbjudande om gratis stelkramps och 
hepatit A och B vaccination för personal inom Vård- och omsorg. 

Detta skulle även i förlängningen kunna utvecklas och införas inom även 
andra områden av kommunen så som skola och förskola. Men vi skulle gärna 
se ett test inom vård- och omsorg först då det inom detta område sker mer 
klinisk och sjukvårdande kontakt med våra kunder, brukarna. Vi vill varken 
att vår personal eller våra kunder utsätts för onödiga risker där det kan 
förebyggas . Självklart ska detta vara en frivillig förmån att erbjudas 
vaccination inget som vi ska påtvinga vår personal. 

Centerpartiet i Båstad 

~~ 
Uno Johansson Ebba Krumlinde 
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KS § 155  Dnr KS 000090/2019 - 100 

Svar på motion - "Nödig", offentlig toalett  
 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 29 januari 2019 där de yrkar att: 
 

 1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för en offentlig, dygnet runt 
öppen toalett på eller i närheten av Lyckantorget. 

 
2. Det på hemsidan finns en sökfunktion eller på annat sätt lätt går att hitta 
offentliga öppna toaletter i kommunen.  

 
Gällande motionärernas första yrkande så har det funnits en offentlig toalett 
fram till 2018 i samma hus som ICA Supermarket ligger i, vid Lyckantorget. 
Dock har kommunen inte kunnat hålla den i användbart skick på grund av 
återkommande skadegörelse. Någon ny offentlig toalett vid Lyckantorget finns 
inte med i inverstingsplanen för 2019-2023. Mot bakgrund av detta föreslår 
förvaltningen att motionärernas första yrkande avslås. Den offentliga toalett 
som ligger närmst Lyckantorget idag är den som är placerad ovanför 
vårdcentralen, på Ängelholmsvägen. Se bild nedan med markering. 

 
Gällande motionärernas andra yrkande så finns det idag möjlighet till att se var 
alla offentliga toaletter i kommunen är placerade. Denna information finns i 
Båstadkartan under lagret ”Samhällsservice”, som går att nå på kommunens 
hemsida både via dator eller mobiltelefon. Mot bakgrund av detta föreslår 
förvaltningen att motionärernas andra yrkande anses besvarat. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson och kanslichef Olof 

Nilsson, 2019-08-05  
 Motion, 2019-01-29. 
 
Förvaltningens förslag  1. Motionärernas första yrkande avslås. 
 
 2. Motionärernas andra yrkande anses besvarat.  
 
Yrkande Mats Sjöbeck (C) yrkar bifall till motionen:  

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för en offentlig toalett, 
dygnet runt öppen toalett på eller i närheten av Lyckantorget samt att 
kostnaden tages upp i investeringsplanen 2019-2023.  
2. Det på Båstad kommuns hemsida ska finnas en funktion eller på annat sätt 
lätt går att hitta offentliga öppna toaletter i kommunen.  

 
Propositionsordning  Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan ställa sig bakom 

yrkandet och finner att det har avslagits.   
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Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige  
 
1. Motionärernas första yrkande avslås. 
 
2. Motionärernas andra yrkande anses besvarat.  
 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-08-05. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000090/2019 – 100 
 
 

Motion - "Nödig", offentlig toalett  
 
 

Förslag till beslut 
1. Motionärernas första yrkande avslås. 
 
2. Motionärernas andra yrkande anses besvarat.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade den 29 januari 2019 där de yrkar att: 
 
 1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för en offentlig, dygnet runt öppen toalett 
på eller i närheten av Lyckantorget. 
 
2. Det på hemsidan finns en sökfunktion eller på annat sätt lätt går att hitta offentliga öppna 
toaletter i kommunen.  
 
Gällande motionärernas första yrkande så har det funnits en offentlig toalett fram till 2018 i 
samma hus som ICA Supermarket ligger i, vid Lyckantorget. Dock har kommunen inte kunnat 
hålla den i användbart skick på grund av återkommande skadegörelse. Någon ny offentlig toa-
lett vid Lyckantorget finns inte med i inverstingsplanen för 2019-2023. Mot bakgrund av detta 
föreslår förvaltningen att motionärernas första yrkande avslås. Den offentliga toalett som lig-
ger närmst Lyckantorget idag är den som är placerad ovanför vårdcentralen, på Ängelholmsvä-
gen. Se bild nedan med markering. 
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Gällande motionärernas andra yrkande så finns det idag möjlighet till att se var alla offentliga 
toaletter i kommunen är placerade. Denna information finns i Båstadkartan under lagret ”Sam-
hällsservice”, som går att nå på kommunens hemsida både via dator eller mobiltelefon. Mot 
bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionärernas andra yrkande anses besvarat.   
Se bild nedan för illustration.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Kommunkansliet   Kommunkansliet 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-01-29. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Teknik och service 
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Båstads kommun och tätorten Båstad har många besökare, mest sommar men också resten 

av året. Vi upplever det svårt att på kommunens hemsida finna offentliga toaletter, men vet 

att det finns någon i närheten av Båstad torg, hamnen och parkeringen i början på 

Ängelholmsvägen. Kartan på hemsidan där toaletter finns utmärkta är svår att hantera it ex 

en mobil. Det borde gå att söka på toaletter, skapa en app. eller att man kan ladda ner 

information på ett lätt sätt. Som vi ser det är det svagt att det inte finns någon offentlig 

toalett öppen dygnet runt på eller i närheten av Lyckantorget. Vi har förstått att det var 

problem med den som fanns, bl a skadegörelse. Men de borde gå att hitta lösningar på detta 

från andra håll. Naturligtvis måste en offentlig toalett hållas i ordning och vara fräsch. 

Centerpartiet 

yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för en offentlig, dygnet runt öppen 

toalett på eller i närheten av Lyckantorget. 

yrkar att det på hemsidan finns sökfunktion eller på annat sätt lätt går att hitta offentliga 

öppna toaletter i kommunen. 
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KS § 156  Dnr KS 001034/2017 - 900 

Svar på motion - Säkrare och tryggare Båstad med aktivt 
medborgarlöfte 

 
Beskrivning av ärendet 2017-10-03 inkom moderaterna med en motion där de yrkar på att en 

säkerhetssamordnare tillsätts i Båstads kommun som tillsammans med polisen, 
kommunen och Båstads lokalsamhälle bland annat utvecklar ett 
medborgarlöfte.   

 
 Båstads kommun har nu anställt en säkerhetssamordnare och förvaltningen 
föreslår därför att motionen anses besvarad. Förvaltningen anses att det nu är 
kommunstyrelsen som bör initiera och driva frågan om utformningen av 
Båstads kommuns inriktning för säkerhetsarbete, samt hur 
säkerhetssamordnaren ska bedriva samverkansarbetet. Exempelvis hur ett 
medborgarlöfte bör utformas.  

 
Underlag till beslutet Motion, 2017-10-03.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

Motionen anses besvarad.  
 

      
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-09-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001034/2017-900 
 
 

Svar på motion - Säkrare och tryggare Båstad med aktivt  
medborgarlöfte 

 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
2017-10-03 inkom moderaterna med en motion där de yrkar på att en säkerhetssamordnare 
tillsätts i Båstads kommun som tillsammans med polisen, kommunen och Båstads lokalsam-
hälle bland annat utvecklar ett medborgarlöfte.   
 
Båstads kommun har nu anställt en säkerhetssamordnare och förvaltningen föreslår därför att 
motionen anses besvarad. Förvaltningen anses att det nu är kommunstyrelsen som bör initiera 
och driva frågan om utformningen av Båstads kommuns inriktning för säkerhetsarbete, samt 
hur säkerhetssamordnaren ska bedriva samverkansarbetet. Exempelvis hur ett medborgar-
löfte bör utformas.  
 
 
 
Kommunkansliet   Kommunkansliet 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-10-03. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
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Motion från Bjäre-Båstad Moderaterna 

SÄKRARE OCH TRYGGARE BÅSTAD MED AKTIVT MEDBORGARLÖFTE! 
Båstads kommun har sedan några år tecknat ett samverkansavtal med Polisen som ett första 
steg att öka säkerheten och tryggheten i Båstads kommun. 
2015 fick Sverige en ny polisorganisation, som utgår från det lokala perspektivet. 
Detta innebär en höjd ambitionsnivå för samverkan mellan polis och kommuner med i det lokala 
brottsförebyggande arbetet. 
2016 finns en kommunpolis i Båstads kommun med uppgiften att säkra att Polisen kan svara upp 
mot åtagande i samverkansavtal och MEDBORGARLÖFTEN. 

MEDBORGARLÖFTET är en utveckling av samverkansavtalet mellan Polisen och Båstads kommun 
där medarbetare och medborgare ges möjligheter att bli en viktig del i det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet i kommunen. 

ETT SÄKRARE BÅSTAD FÅR VI BARA GENOM ÖKAD SAMVERKAN MELLAN POLIS, KOMMUN 
OCH LOKALSAMHÄLLET: Medborgare, Näringsliv, Organisationer, Ideell Föreningsverksamhet, 
Volontärverksamhet, Grannsamverkan m.fl. 
Båstads kommun måste årligen budgetera för denna verksamhet. 

MODERATERNA VILL MED DENNA MOTION: 
att Båstads kommun tillsätter en SÄKERHETSSAMORDNARE som tillsammans med Polisen, 
Kommunen och Båstads lokalsamhällen: 
- Utvecklar ett MEDBORGAR LÖFTE för att öka säkerheten, tryggheten, förebygga brott, 
öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet 
- utgår från kunskap framtagen från medarbetar- och medborgardialoger där medborgarnas 
upplevda otrygghet prioriteras 

- Ta fram en gemensam lägesbild, problembeskrivning, orsaksanalys och aktivitetsplan som 
kontinuerligt följs upp och genomförs 

Båstad den 3 oktober 2017 



 Tjänsteskrivelse  
 

181221\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2019-09-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001181/2018 – 900 
 
 

Beslutsloggen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Beslutsloggen för september 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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Kommunstyrelsens beslutslogg - September 2019

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.	

Beslut	i	KS	2019‐05‐08:	1.	
Komplettera	pågående	
fastighetsutredning	med	två	
ytterligare	alternativ	på	ägande	och	
organisation.	2.	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.	3.	Överföra	Båstadhem	
AB:s	fastigheter	där	kommunen	har	
verksamheter	t	e	x	vårdboenden	till	
kommunen	för	förvaltning	och	ägande	
i	egen	regi	i	förvaltningsform.	4.	Halva	
kostnaden	93	tkr	för	utredningen	
finansieras	med	medel	som	står	
till	kommunstyrelsens	förfogande.			

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.

1
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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.	

2

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.					

2

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
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11 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.

12 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.

13 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.	

Ärenden	som	kan	tas	bort	från	
beslutsloggen:
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Datum: 2019-09-04 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). Ekonomiskt bistånd - kvartalsrapport april-juni 2019 
 
b). Protokoll från styrelsemöte 4 2019 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 2019-05-24 
 
c). Protokoll från styrelsemöte 4 2019 med styrelsen i NSR AB 2019-05-24 
 
d). Ekonomiskt bistånd - Månadsstatistik t o m augusti 2019 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Kvartalsredovisning Ekonomiskt bistånd april-Juni 2019 

KLIENTGRUPP 
I föregående kvartalsrapport så framfördes att två ”klientgrupper” utmärkt sig utifrån för att de 
utgjort en märkbar förändring och utmaning. Det avsåg då personer med funktionsvariation och de 
med språkhinder.  

Som uppföljning på detta kan konstateras att inflödet gällande personer med funktionsvariation 
avstannat. Av de som tidigare aktualiserats så har en merpart arbetats ut till egen försörjning via 
ersättning från Försäkringskassan.  

När det gäller personer med språkhinder så har de tidigare aviserade utskrivningarna, till följd av 
utebliven progression i språkutvecklingen, från SFI under perioden inte genererat någon ökning i 
antal ärenden inom ekonomiskt bistånd.   

I övrigt föreligger ingen förändring utifrån föregående kvartalsredovisning.  

UTMANINGAR/MÖJLIGHETER 
Personal 
En av våra socialsekreterare har valt att säga upp sig och kommer avsluta sin tjänst i augusti. Sedan 
tidigare har en av våra andra socialsekreterare, begärt tjänstledigt från slutet av augusti. Detta 
medför att rekryteringsprocess initierats under perioden. Förlusten av två rutinerade 
socialsekreterare kommer att medföra utmaningar för enheten. 
 
FINSAM-process ”kundsupport”  
Efter vårens omtag har Koordinator under perioden april-juni påbörjat ett aktivt arbete med klienter 
som är i behov av förstärkt stöd. Med hänvisning till att målgruppen är utmanande på olika vis så 
förväntas resultat på sikt.  
 
Förändringar hos Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingens organisationsförändring och effekterna därutav innebär en fortsatt ovisshet och 
utmaning inför framtiden, se föregående kvartalsrapport. I dagsläget fortgår det välfungerande 
samarbetet ”samsyn” med Arbetsförmedlingen där vi med gemensamma resurser och insatser haft 
positiva resultat med att få ut människor i egen försörjning. Koordinator inom FINSAM-Kundsupport 
deltar numera i dessa möten.  

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 
vilket utgör en fortsatt utmaning.  
 
 
 
 
EKONOMI 
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Under april-juni 2019 har utbetalning av ekonomiskt bistånd varit lägre än för samma period 2018. 
Trenden generellt under dessa månader är att beloppen för utbetalt bistånd sjunker vilket så även är 
fallet under 2019. Likaså är antalet hushåll lägre. Utgångsläget är att utbetalt bistånd kommer att 
öka.     

Nedan följer två tabeller för att påvisa utbetalning av ekonomiskt bistånd i förhållande till riket och 
jämförbara kommuner samt utifrån befolkningen. 
 
Ekonomiskt bistånd, belopp per invånare i kr (0+ år) 

 

(Socialstyrelsens statistikdatabas 2019-08-15) 

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

 2019 

Region april Maj juni 

Riket 1,5 1,5 1,5 

Båstad 0,9 0,8 0,8 

Höganäs 0,8 0,8 0,8 

Klippan 1,2 1,2 1,2 

Simrishamn 1,1 0,8 0,8 

Åstorp 1,8 1,7 1,6 

Ängelholm 0,7 0,7 0,7 

Örkelljunga 1,5 1,3 1,2 

Laholm 1,2 1,1 1,1 

(Socialstyrelsens statistikdatabas 2019-08-15) 

 

 2019 

Region April Maj Juni 

Riket 94 92 92 

Båstad 49 40 50 

Höganäs 53 55 50 

Klippan 72 74 75 

Simrishamn 67 48 57 

Åstorp 108 105 97 

Ängelholm 46 40 41 

Örkelljunga 84 71 76 

Laholm 74 69 68 
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FÖRÄNDRINGAR OCH PÅGÅENDE UTVECKLINGSARBETE 
Förtroendetandläkare 
I maj månad upprättades avtal med en förtroendetandläkare som bistår med bedömningar gällande 
ansökan om ekonomiskt bistånd för tandvårdskostnader. Av de kostnadsförslag som hittills bedömts 
av förtroendetandläkare kan det konstateras att förändringar föreslagits som genererar minskade 
kostnader. Detta tydliggörs i dagsläget inte i siffror eftersom bedömning görs kring föreslagen 
vård/behandling medan biståndsbeslut tas då den faktiska kostnaden föreligger.  
 
Utvecklingsarbete 
Inom enheten pågår fortlöpande utvecklingsarbete för att effektivisera vårt arbetssätt. Som nämnt i 
föregående redovisning så pågår i dagsläget uppdatering av riktlinjer och implementering av 
strukturerade genomförandeplaner. Inför hösten planeras även utbildning för socialsekreterarna 
gällande våld i nära relation. 
 

 

 

I tjänsten 190815 

Josephine Tegnér 
Vik. Enhetschef Vuxenenheten  
 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Protokoll Styrelsemöte 4/2019 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 

Fredag 2019-05-24, kl. 09:00 -09:15 - på Filbomaverket, Helsingborg 

Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Eva Holm, Eva Ingers, Bo Lambertsson Persson, Jessica Andersson, 
Gustaf Wingårdh och Bitten Mårtensson. 

Claes Wastensson, Arvid Straube, Sven Rydström, Pia Möller, Åsa 
Holmen och Lennart Nilsson. 

Personalrepr: Jann Thomasen, Transport 
Joel Hallkvist, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Övriga: Kim Olsson, VD 
Martina Troedsson, Sekreterare 

Anmält förhinder: Robin Halmberg, Niklas Svalö, Michael Rosenberg och Anders Månsson 

Mötets Öppnande 
§ 24 Ordförande Eva Holm förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 

närvarande enligt ovan. 

§ 25 
§ 26 

§27 

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning 
att ordföranden jämte Bitten Mårtensson justerar protokollet 
att godkänna styre~eprotokoll 2/ 2019 och 3/2019 

§ 28 Attestering av VD:s kostnader 
VD Kim Olsson informerar att detta var en punkt som togs tillbaka och 

omarbetades ifrån konstituerande styrelsemötet den 3 maj. Ett nytt förslag 

presenteras enligt utskickad bilaga. 

Beslutar 
att Ordförande attesterar VD:s kostnader samt att bemyndiga Ekonomichef 
Dragana Damljanovic rätten att verifiera ordförandes attest i ekonomisystemet. 
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§ 29 Adjungering av Bemer Lundgren för uppdrag avseende projekt Probolinggo 

VD Kim Olsson berättade på förra mötet om det internationella projektet i 

Probolinggo som startades för flera år sedan mellan Helsingborgs stad och 

Probolinggo i Indonesien. Det har identifierats 3 stycken utmaningar som de 

behöver hjälp med 

1. Kompetens för att planera och driva avfallshanteringen i framtiden 
2. Nybyggnation av en sanitär infrastruktur för avfallshantering 
3. Utveckla samverkan med privata aktörer för att kunna skapa värde 1 

avfallshanteringen 

Vera Park Circularity AB har fått i uppdrag att koordinera ett svenskt affärscase 

för att hjälpa till med detta projekt. Då före detta vice ordförande Bemer 

Lundgren varit aktiv och innehar de formella kontakterna i Probolinggo föreslås 

att dessa överförs till Vera Park Circularity AB:s globala affärsutvecklare Jessica 

Magnusson på plats i Indonesien. 

Beslutar 

att adjungera Berner Lundgren att företräda Vera Park Circularity AB i 

Probolinggo under perioden 29 juni till 6 juli 2019. 

och ersättning enligt ERS 2018 samt att Vera Park Circularity AB betalar 

transportkostnaderna till Bemer Lundgren. 

§ 30 Övriga frågor 

Inga andra frågor diskuterades. 

§ 31 Mötets avslutande 
Ordförande Eva Holm tackar Tur visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2019-05-24 

Vid protokollet Justeras .fl 

- i. f" crt'(j / 
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Bitten Mårtensson 
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Martina Troedsson 
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8 Nsu· BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Protokoll Styrelsemöte 4/2019 med styrelsen i NSR AB 

Fredag 2019-05-24, kl. 09:15-10:30 - på Filbomaverket, Helsingborg 

Närvarande: 

Ledamöter: Eva Holm, Eva Ingers, Bo Lambertsson Persson, Jessica Andersson, 
Gustaf Wingårdh och Bitten Mårtensson. 

Suppleanter: Claes Wastensson, Arvid Straube, Sven Rydström, Pia Möller, Åsa 
Holmen och Lennart Nilsson. 

Personalrepr: J ann Thomasen, Transport 
Joel Hallkvist, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 

Övriga: 

Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Kim Olsson, VD 
Dragana Darnljanovic, Ekonomichef under § 44 

Martina Troedsson, Sekreterare 

Anmält förhinder: Robin Holm.berg, Niklas Svalö, Michael Rosenberg och Anders Månsson 

Mötets Öppnande 
§ 40 Ordförande Eva Holm förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 

närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
§ 41 att godkänna föreslagen dagordiiing 
§ 42 att ordföranden jämte Bitten Mårtensson justerar protokollet 
§ 43 att godkänna styrelseprotokoll 2/ 2019 och 3/2019 

§ 44 Ekonomiska rapporter 
Ekonomichef Dragana Damljanovic informerar om resultatet till och med april 
2019. 

Resultatet för NSR-koncemen visar ett resultat på - 2 Mkr vilket är 2,7 Mkr 
bättre än budgeterat. 

Investeringar för 15 Mkr har genomförts. 



0 N51l" 
Ekonomichef Dragana Damljanovic presenterar Delårsrapporten för januari till 
april 2019 som lämnas till Helsingborgs stad. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 45 Reviderad miljöpolicy 
VD Kim Olsson presenterar den rådande miljöpolicyn samt förslaget på en ny 
miljöpolicy för NSR AB och Vera Park Circularity AB enligt de ändringar och 
synpunkter som tagits upp på tidigare styrelsemöten. 

Beslutar 
att anta den nya miljöpolicyn. 

§ 45 Attestering av VD:s kostnader 
VD Kim Olsson :informerar att detta var en punkt som togs tillbaka och 
omarbetades ifrån konstituerande styrelsemötet den 3 maj. Ett nytt förslag 
presenteras enligt utskickad bilaga. 

Beslutar 
att Ordförande attesterar VD:s kostnader samt att bemyndiga Ekonomichef 
Dragana DamljanoviE?'~rätten att verifiera ordförandes attest i ekonomisystemet;:~-~ 

§ 46 Information om arvoden 
Styrelsesekreterare Martina Troedsson :informerar om styrelsearvoden enligt 
ERS 2018. Det fasta arvodet utbetalas på innevarande månad. Mötesarvode 
betalas ut månaden efter enligt kollektivavtalet. Vid förlorad arbetsinkomst ska 
det lämnas in ett intyg ifrån arbetsgivaren. Vid förändring av sin lön ska ett nytt 
intyg inkomma. Egen företagare ska lämna intyg på uträknad timlön ifrån 
revisorn. Vid uppdrag utöver ordinarie möten ska underlag lämnas månadsvis. 
Det är styrelsemedlemmens eget ansvar att lämna in dessa intyg och underlag 
snarast. 

Styrelsesekreterare Martina Troedsson :informerar att lönespecifikationen 
skickas digitalt via Kivra. Inloggning kan antingen ske via Mobilt BankID eller 
via lösenord. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 47 Marknadsrapporter 
a.) Presentation av nulägesanalys 
VD Kim Olsson :informerar om NSR:s uppdrag och samarbete enligt 
ägardirektivet för de sex ägarkommunerna för att ta hand om det avfall som 
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samlas in i ägarkommunerna. NSR:s verksamhetside är att genom samverkan 
med aktörer på marknaden och delägarkommunerna utveckla en 
avfallshantering som syftar till att värna den globala miljön, det regionala 
näringslivet och den lokala servicen, genom att vara enkel, flexibel och 
miljöanpassad lyfts fram. NSR ska därmed vara ett regionalt miljöföretag i 
världsklass. NSR har valt att en strategi som innebär en plattform för utveckling 
av synergier för att skapa resurseffektiv avfallshantering som leder till regional 
utveckling. 

Vidare berättar VD Kim Olsson om utvecklingstendenser på marknaden där 
marknaden består av ett begränsat antal aktörer och där digitalisering ger nya 
möjligheter. Kim Olsson berättar om vilka projekt som har jobbats på dels de 
senaste åren och dels vilka projekt som kommer att jobbas vidare med. On
Demand tömning har gett positiva resultat och kommer att utvecklas med fler 
antal hushåll i Helsingborg. Projektet med digitala nycklar har påbörjats och 
installation pågår. Detta kommer att underlätta för arbetsledare och 
chaufförerna som bara kommer att behöva en nyckel vid tömning av sin runda. 

VD Kim Olsson informerar även om fastighetsnära insamling där det har gått 
ifrån att kommuner får samla in tidningar och förpackningar och därmed ta 
betalt för denna service genom renhållnings taxan till att producenterna kommer 
att ha det fulla finansiella ansvaret för att kommunicera, påverka 
beteendeförändringar, samla in, återvinna och samråda med kommunerna. Dock 
innefattas inte importerade förpackningar utan dessa är kommunens ansvar. 
NSR innehar redan den infrastruktur för sortering som krävs. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 48 Verksamhetsrapporter 

§49 

a.) Information om provisorisk återvinningscentral i Båstad 

VD Kim Olsson berättar att återvinningscentralen i Båstad stängdes den siste 
mars 2019. Det är upp till pdlitiken att ta beslut om den provisoriska 
återvinningscentralen ska startas upp efter att länsstyrelsen hanterat 
överklaganden. NSR har hänvisat båstadboma till Ängelholms 
återvinningscentral. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

Övriga frågor 
Inga andra frågor har inkommit. 

- · 
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§ 50 Mötets avslutande 

Ordförande Eva Holm tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2019-05-24 

Vid protokollet 

/%611.ff I rct"d..ac1 ) 
Martina Troedsson / 
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SOCIALBIDRAGSSTATISTIK 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Januari 427 659 542 067 470 610 576 004 721 850 643 902 727 966 478 947 372 094 663 353 471 314 

Februari 450 409 663 576 589052 722 528 722 910 771 033 550 890 487 222 474 398 659 848 583 544 

Mars 588 399 886 019 603 960 751 491 775 412 822 814 763 970 438 334 510 703 620 415 542 495 

April 546 718 552 753 547 034 626 339 755 775 789 828 734 099 549 029 609 170 583 114 514 539 

Maj 494 874 489 202 572 906 721 599 688 838 712 625 665 980 581 009 467 724 669 464 489 580 

Juni 517185 446 156 618 650 587 310 578 411 590 040 684 843 421 505 497 658 487 464 436 936 

Juli 531 268 570 912 371 566 565 568 635 492 615 809 622 431 341 026 406 898 465 032 578 223 

Augusti 397 570 398 297 413319 479 140 461 451 597 611 506 806 425 418 441 354 421 074 535 976 

September 420 935 497 873 509 263 437 103 548 830 673 318 563 779 273 206 394 932 455 130 0 

Oktober 444 234 499 995 497 833 622 675 568 878 711 603 462 053 393 356 542 995 526 513 0 

November 578 095 426 934 506 550 628 898 678 324 524 548 462 947 332 473 580 567 436 502 0 

December 653 926 521 983 686 911 770 016 760 219 927 499 . 584 373 465 979 614 723 493 780 0 

Totalt 6 053 281 6 495 770 6 387 658 7 488 671 7 896 390 8 380 630 7 330 137 5187 504 5913216 6 481 689 4 152 607 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen . 
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ANTAL AKTUELLA HUSHÅLL 

2017 2018 2019 

Januari 120 138 117 

Februari 129 147 102 

Mars 123 144 103 

April 126 147 106 

Maj 126 149 93 

Juni 130 143 99 

Juli 130 140 102 

Augusti 130 135 98 

September 136 123 

Oktober 131 124 

November 134 125 

December 134 116 



SOCIALBIDRAGSSTATISTIK I t f n egra 1on vuxna 

2017 2018 2019 

Januari 199 729 181 224 218 067 

Februari 107 914 253 976 210 130 

Mars 224 412 269 635 230 879 

April 152 889 243 317 147 767 

Mai 334 099 229 289 262 553 

Juni 291 003 192 335 240 263 

Juli 247 393 188 984 273 338 

Augusti 196 186 223 787 173 965 

September 207 648 169 162 

Oktober 258 864 209 687 

November 215 918 181 913 

December 276 958 243 413 

totalt 2713013 2 586 722 1756962 

ANTAL AKTUELLA HUSHÅLL Integration vuxna 

2017 2018 2019 

Januari 67 60 50 

Februari 74 51 37 

Mars 70 52 36 

April 68 54 35 

Maj 70 53 31 

Juni 70 53 43 

Juli 70 56 42 

Augusti 76 54 40 

September 73 54 

Oktober 61 53 

November 61 49 

December 54 53 
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Datum: 2019-09-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001182/2018 – 900 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut  
 
 

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

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut - Trafikingenjören 2019-08-19 
 
b). Delegationsbeslut - HR-avdelningen 2019-08-22 
 
c). Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade mellan  
      2019-08-01 och 2019-09-01 
 
    
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T006 2019-05-13 

T006 2019-05-13 

T006 2019-05-13 

T006 2019-05-15 

T006 2019-06-17 

T006 2019-06-18 

T006 2019-06-24 

T006 2019-06-24 

Underskrift 
Datum 

2019-08-19 
Namnförtydligande 

Alexander J ohanzon 

16/2019 BK10-2019 godkänd AlexanderJohanzon 
Grävningstillstånd till 
Bjärekraft bredeband för 
grävning i Tunbyvägen, Södra 
vägen, Storgatan i Torekov. 

16/2019 SHK2-2019 godkänd AlexanderJohanzon 
Grävningstillstånd till Södra 
Hallands kraft. (Hemmeslöv 
5:9) 

16/2019 BK15-2019 godkänd Alexander Johanzon 
Grävningstillstånd till 
Bjärekraft (Hagagatan). 

21/2019 BK14-2019 godkänd Alexander Johanzon 
Grävningstillstånd till 
Bjärekraft (Trädgårdsvägen). 

16/2019 BK16-2019 godkänd AlexanderJohanzon 
Grävningstillstånd till 
Bjärekraft (Trädgårdsvägen). 

16/2019 BK18-2019 godkänd Alexander Johanzon 
Grävningstillstånd till 
Bjärekraft (Trädgårdsvägen). 

BK19-2019 godkänd Alexander Johanzon 
Grävningstil Istånd till 
Bjärekraft (Trädgårdsvägen). 

ÖB-2019 godkänd AlexanderJohanzon 
Grävningstillstånd till Peab 
(Aromavägen). 
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Underskrift 
Datum Underskrift 

2019-08-22 
Namnförtydligande 

Anna Trotzig HR-samordnare 

Ärendebeskrivning 

Överenskommelse 
upphörande av anställning, 
Fredrik Hedesand. 

2019-06-27 HR- Chef Philipp 
Seuffer 



Bå~tads jkommun 
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade mellan 2019-08-01 och 2019-09-01 
i Båstads kommun 

Urval: Tillsvidare 

Identitet Anställning 

1 HANPAGl.190819 Fastighets-och fritidshan 
Tillsvidare, From: 2019-08-01 
Utfärdat av: Hans Paganus, Chef 

2 LENLfill.190813 Personlig assistent 
Tillsvidare, From: 2019-09-01 
Utfärdat av: Lena Ljungquist, Chef 

3 EVAHUGl.190813 Lärare 
Tillsvidare, From: 2019-09-09 
Utfärdat av: Eva Hugosson, Chef 

4 SANWES 1.190829 Undersköterska, hemtjänst 
Tillsvidare, From: 2019-09-02 
Utfärdat av: Sanna West, Chef 

5 ANNHALl.190822 Vårdbiträde, hemtjänst 
Tillsvidare, From: 2019-09-02 
Utfärdat av: Anne Hallenborg, Chef 

6 PETDAHl.190809 Fritidspedagog 
Tillsvidare, From: 2019-08-07 
Utfärdat av: Peter Dahlberg, Chef 

7 CINNORl.190813 Undersköterska 
Tillsvidare, From: 2019-09-02 
Utfärdat av: Cindy Case Nord, Chef 

8 LENLfill.190821 Stödassistent boende 
Tillsvidare, From: 2019-08-26 
Utfärdat av: Lena Ljungquist, Chef 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 



Identitet Anställning 

9 CINNORl.190815 Undersköterska 
Tillsvidare, From: 2019-09-02 
Utfärdat av: Cindy Case Nord, Chef 

10 EMMPIHl .190822 Mas 
Tillsvidare, From: 2019-08-23 
Utfärdat av: Emma Pihl, Chef 

11 ROBMELl.190827 Undersköterska 
Tillsvidare, From: 2019-09-01 
Utfärdat av: Robert Melkersson, Chef 

12 JOHBRO 1.190808 Förskollärare 
Tillsvidare, From: 2019-08-12 
Utfärdat av: John Brogård, Chef 

13 ASAMOLl.190819 Undersköterska, hemtjänst Hemvård, 
Tillsvidare, From: 2019-09-02 
Utfärdat av: Åsa Möller, Chef 

14 ALBVESl.190807 Undersköterska 
Tillsvidare, From: 2019-05-24 
Utfärdat av: Albana Veseli, Chef 

15 EVAHUGl.190813 Lärare 
Tillsvidare, From: 2019-11-11 
Utfärdat av: Eva Hugosson, Chef 

16 EW ANIL2.190814 Receptionist 
Tillsvidare, From: 2019-08-12 
Utfärdat av: Ewa Nilsson, Chef 

17 SANWESl.190829 Vårdbiträde 
Tillsvidare, From: 2019-09-02 
Utfärdat av: Sanna West, Chef 

sida 2 



Identitet Anställning 

18 KARNEL 1.190828 Undersköterska 

19 ANNWENl.190829 

20 JOHBROl.190808 

21 ROBMELl.190827 

22 KARNELl.190827 

23 MALSAHl.190823 

24 MAGOHLl.190802 

25 ANNWENl.190830 

26 JOHBROl.190808 

Tillsvidare, From: 2019-09-02 
600 Utfärdat av: Karin Nelson, Chef 

Lokalvårdare 
Tillsvidare, From: 2019-09-01 
Utfärdat av: Terese Wennerstrand, Chef 

Lärare 
Tillsvidare, From: 2019-08-12 
Utfärdat av: John Brogård, Chef 

Undersköterska 
Tillsvidare, From: 2019-09-02 
Utfärdat av: Robert Melkersson, Chef 

Undersköterska 

Tillsvidare, From: 2019-09-02 
Utfärdat av: Karin Nelson, Chef 

Modermålslärare Sandlyckeskolan, 
Tillsvidare, From: 2019-08-12 
Utfärdat av: Malin Sahlstrand, Chef 

Biståndshandläggare 
Tillsvidare, From: 2019-11-01 
Utfärdat av: Magnus Ohlsson, Chef 

Lokalvårdare 
Tillsvidare, From: 2019-09-01 
Utfärdat av: Terese Wennerstrand, Chef 

Lärare 
Tillsvidare, From: 2019-08-12 
Utfärdat av: John Brogård, Chef 

sida 3 



Identitet Anställning 

27 MARANDl0.190819 Undersköterska 
Tillsvidare, From: 2019-09-01 
Utfärdat av: Maria Andersson, Chef 

28 KARNELl.190827 Undersköterska 
Tillsvidare, From: 2019-09-09 
Utfärdat av: Robert Melkersson, Chef 

sida 4 
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