
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum: Onsdagen den 25 september 2019 

Plats och tid: Sessionssalen, kl. 18:30  

 

 Ärendemening 

 Upprop 

1.  Val av justeringspersoner 

2.  Godkännande av dagordningen 

3.  Månadens person eller organisation 

4.  Informationsärenden 

A, Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, informerar om ”Teknik och services verksamhet”. 

B, Olof Nilsson, kanslichef, informerar om ”Den digitala resan för förtroendevalda – inledning”. 

5.  Delgivningar 

A, Granskning från revisionen angående Båstads kommuns lönehantering.  

B, Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer angående Båstads kommuns lönehantering.  

C, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-09-11, angående Båstads kommuns  

lönehantering. 

D, Anmälan av beslut från Länsstyrelsen Skåne om reviderade lokala ordningsföreskrifter; nu fråga om 
upphävande. 

E, Granskning från revisionen angående Båstads kommuns krishantering. 

6.  Beslutslogg 

7.  Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) - Beslut om antagande 

8.  Avgift för registrering av lotteritillstånd enligt 6 kap. 9 § i lotterilagen 

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

10.  Framtagning av idrotts- och fritidspolitiskt program 

11.  Val av ledamöter och ersättare till tillfällig beredning - Idrotts- och fritidspolitiskt program 

12.  Svar på medborgarförslag - HBT-certifiering 

13.  Svar på motion - Gratis vaccinationer för personal inom vård och omsorg 

14.  Svar på motion - "Nödig", offentlig toalett  

15.  Svar på motion - Säkrare och tryggare Båstad med aktivt medborgarlöfte 

16.  Val av nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt för perioden 2020-2023 

17.  Val av 2:e vice ordförande - Nämnden för överförmyndare i samverkan 

18.  Avsägelse av uppdrag som ersättare i valnämnden - Kjell Andersson (BP) 

19.  Fyllnadsval för ersättare i valnämnden efter Kjell Andersson (BP)  
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 Ärendemening 

20.  Avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden - Kjell Jonsson (C) 

21.  Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden efter Kjell Jonsson (C) 

22.  Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstadhem AB - Marie Louise Aaröe (M) 

23.  Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Marie Louise Aaröe (M) 

24.  Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Mats Sjöbeck (C) 

25.  Fyllnadsval för ledamot i kommunstyrelsen efter avgående Mats Sjöbeck (C) 

26.  Fyllnadsval för ersättare i kommunstyrelsen - Vakant plats (C) 

27.  Avsägelse av uppdrag som ordförande för kommunrevisionen - Ingvar Andréasson (BP) 

28.  Val av ny ordförande i Kommunrevisionen efter avgående Ingvar Andréasson (BP) 

29.  Väckt medborgarförslag - Café vid Båstads tågstation 

30.  Väckt medborgarförslag - Informationsskylt om Malenbadets historia 

31.  Väckt medborgarförslag - Attraktivare arbete för hemtjänstpersonal  

32.  Väckt motion - Införa en kurtaxa 

33.  Interpellation till utbildningsnämndens ordförande/kommunstyrelsens ordförande - Få elever i gymnasiet 

 
 
Båstad den 18 september 2019 
 
 
 

Thomas Andersson 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 
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Datum: : 2019-06-17. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000001/2019 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utse Mats Lundberg (L) och Marianne Eriksson Mjöberg (BP) till justeringspersoner. 
 
2. Utse Joakim Gräbner (SD) som ersättare.  
 
3. Justeringen äger rum torsdagen den 26 september 2019 kl. 16:00 på kommunkansliet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. För dessa 
personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och justerings-
personerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Datum: : 2019-09-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000002/2019 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium och kanslichef.  
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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 Nr: 

Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2019, § 84 Dnr: KS 000370/2019-900 

 

Regler för utdelning av månadens person eller organisation 
 

Syfte 

Månadens person eller ideell organisation syftar till att uppmärksamma medborgare eller 
ideella organisationer som på ett eller annat sätt har betydelse för oss som bor och verkar 
i Båstads kommun och gör goda insatser för många eller är förebilder i vårt samhälle.  

Insatserna kan spänna över breda områden såsom sociala, kultur, idrott, utbildning eller 
föreningsliv rent allmänt. Det kan vara personer som verkar inom idrotts- och kulturför-
eningar, en medmänniska, någon som hälsar på gamla eller av andra orsaker får vårt sam-
hälle levande eller en förening att fungera. 

Ansvar 

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för månadens person eller organisation. 

Avgränsning 

Utdelningen av utmärkelsen äger rum till och med mandatperiodens sista kommunfull-
mäktige år 2022.  

Tillämpning 

Vem eller vilka kan nomineras? 
Kommuninvånare som är folkbokförda i kommunen, eller ideella organisationer verk-
samma i Båstads kommun. 

Hur nomineras månadens person eller organisation? 
 Förslag kan lämnas av alla som är folkbokförda i Båstads kommun via kommunens 

webbplats, mail eller brev. 
 Personer eller organisationer som har utsetts kan ej nomineras igen förrän efter ett år. 
 Politiska partier eller folkvalda i kommunfullmäktige kan ej nomineras. 
 Anonyma nomineringar godkänns ej. 

Vad ska nomineringen till månadens person eller organisation innehålla? 
 En kort motivering till förslaget (max 300 tecken) 
 Namn på den nominerade 
 Förslagsställarens namn och kontaktuppgifter 

Jury 
Kommunfullmäktiges presidium utser månadens person eller organisation. 

Utdelning 
Månadens person utdelas vid inledningen av kommunfullmäktiges ordinarie samman-
träde. Ordförande delar ut utmärkelsen genom att läsa motiveringen och överlämnar 
blomma och diplom. 

U1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 



 Tjänsteskrivelse 
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Datum: : 2019-06-05. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000045/2019 – 900 

Informationsärenden 

Förslag till beslut 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 25 september 2019 föreligger följande anmälda informationspunkter: 

A, Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, informerar om ”Teknik och services verksamhet”. 

B, Olof Nilsson, kanslichef, informerar om ”Den digitala resan för förtroendevalda – inledning”. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige kan kommunstyrelsen och övriga nämnder skriftligen 
anmäla ärenden för information senast dagen innan kommunfullmäktige. 

Kommunkontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: : 2019-09-18. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000004/2019 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
A, Granskning från revisionen angående Båstads kommuns lönehantering.  
 
B, Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer angående Båstads kommuns lönehantering.  
 
C, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-09-11, angående Båstads kommuns  
lönehantering. 
 
D, Anmälan av beslut från Länsstyrelsen Skåne om reviderade lokala ordningsföreskrifter; nu 
fråga om upphävande. 
 
E, Granskning från revisionen angående Båstads kommuns krishantering. 
 
 
Kommunledningskontoret  
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision 

Datum 
2019-05-29 
Handläggare 
Ingvar Andreasson 

Vårt dnr 
REV 000037 /2019-912 

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 lö11ehantering. 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. 

P 0 uppdrag av revi~orerna i Båstads kommun 

Ingvar Andreass -
Revisionens ordförande 

fcu--
,;;-Sten Wahlgren ~ 

Revisionens vice ordförande 

Båstads kommun 

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

1 (1) 



11111111 I I I , . 

r tV ooo o 3~ / Qo\q 
Granskningsrapport 2019 

Genomförd på uppdrag av revisorerna - C) \ L-
Juni 2019 

Båstad kommun 
Granskning av kommunens kontroll av lönehante

nngen 

Building a better 
worlcin<J worltl 



Building a beHer 
working world 

Innehåll 

1. lnledning ...................................................................................................................... 2 
1.1. Bakgrund ................................................................................................................. 2 
1.2. Syfte och revisionsfrågor .......................................................................................... 2 
1.3. Genomförande ......................................................................................................... 2 
1.4. Revisionskriterier ...................................................................................................... 2 

2. Granskningsresultat ................................................................................................... 3 
2.1. Organisering av kommunens löneutbetalningsprocess ............................................. 3 
2.2. Processer och rutiner ............................................................................................... 3 
2.3. Kontroller och uppföljning ......................................................................................... 5 

3. Bedömningar och rekommendationer ....................................................................... 8 

Källförteckning ................................................................................................................... 10 

1 

r 



Building o better 
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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: 

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

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

► Genomförs interna kontroller kopplade till löneutbetalningsprocessen? 
► 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: 
► Kommunallagen (2017:725) 
i,. Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 
► Kommunstyrelsens reglemente 
i> 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 
► Pensionshantering 
► 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 level 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 ,-:im inkomna till 

HR-scrviccccntcr senast 

Sista cbg för att attestera poster i 

Sjäh·scn·icc innan hm-udutbcrnlning. 

Systemet stängt from klockan 17:0fl 

(endast läsbchörighct) 

Systemet öppet i1,>cn fritn klockan 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 18 18 15 16 17 17 

22 22 22 23 22 2-1 23 

25 27 27 26 27 27 26 

Aug Scpt 0kt Nov- Dcc 

10 ID 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 
i, 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 
is.- Rapportera löneunderlag 

Bearbeta och betala lön 
;
0
- 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. Bå-
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-
/as framgår det att ansvarig chef ansvarar för att 
avsluta, samt kontrollera att anställningar avslu-
tals. 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: 

► 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 
► 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 Lever Agreement (arbetsmaterial, SLA) 
► Arsredovisning 2017 
► Arsredovisning 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 
► 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 Ärendehanteringssystemet 
o övertidsrapportering 
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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. 
 
 

IJil BÅSTADS 
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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 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-09-11 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 194  Dnr KS 000539/2019 - 900 

Svar på 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.   

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

 

Tjänsteskrivelsen skickas som svar till kommunrevisionen.    
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BESLUT 

Länsstyrelsen 
Skåne · 2019-07-03 

Dnrk.S.Q.Q,li..'2>.5./.. l(
6

) 
...... 201-6.:7 .. ~.0.Q ..... 

Dnr 213-20762-2019 

Postadress 

20515 Malmö 

Kontaktperson 

Förvaltningsjuridiska enheten 

Anna-Britt D. Adell 

010-224 12 03 (9.00-12.00) 

skane@lansstyrelsen.se 

Kommunfullmäktige 
Båstads kommun 

bastads .kommun@bastad.se 

Anmälan av beslut om reviderade lokala 
ordningsföreskrifter; nu fråga om upphävande 

Beslut 

Länsstyrelsen upphäver 20 § första, andra och tredje meningen, 22 § samt 23 § 

första stycket av de lokala ordningsföreskrifterna för Båstads kommun. 

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätt, se sista sidan. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Båstads kommun beslutade den 19 juni 2019, KF § 108, att 

godkänna förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för kommunen. Beslutet 

anmäldes till Länsstyrelsen den 2 7 juni 2019. 

Motivering till beslutet 
En kommun får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs utöver de regler som 
finns i ordningslagen, för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats 
eller för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av 

användningen av pyrotekniska varor. 
Kommunens föreskrifter får inte angå förhållanden som är reglerade i ordningslagen 
eller annan författning eller som enligt lagen eller annan författning kan regleras på 
något annat sätt. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller 
annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Länsstyrelsen ska 

upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen. 
(Se 3 kap 8 och 9 § § ordningslagen [ 199 3: 1617] jfr med 1 § förordningen 
[1993: 1632] med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt ordningslagen samt 3 kap. 12 § och 3 kap. 13 § andra stycket 
ordningslagen.) 

BesOksadress Telefon/ Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

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

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



BESLUT 2(6) 

Länsstyrelsen 
Skåne - 2019-07-03 Dnr 213-20762-2019 

I förarbetena till ordningslagen betonar departementschefen vikten av att 
kommunerna endast meddelar sådana lokala föreskrifter som verkhgen behövs och 
anför bland annat följande (prop 1992/93: 210 s 142). "Alltför långtgående 
föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens rättsmedvetande leder enligt min 
mening lätt till att respekten för bestämmelserna undergrävs. Det är således 
angeläget att kommunerna noga prövar vilka bestämmelser som behövs liksom 
bestämmelsernas geografiska tillämpningsområde inom kommunen. Sålunda bör 
förbud eller påbud begränsas till att gälla endast för sådana områden där ett verkligt 
behov föreligger ." 

Hundar - koppling 20 § 

Generella krav på tillsyn över hund finns i lag (2007: 115 0) om tillsyn över hundar 
och katter (tillsynslagen). Enligt tillsynslagen ska hundar hållas under sådan tillsyn 
och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga 
omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda 
olägenheter. Tillsynslagen innehåller även skyldighet för ägare att varaktigt märka 
och låta registrera hund i J ordbruksverkets hundregister. (Se 1, 2 och 3 §§ 
tillsynslagen.) 

Utöver bestämmelserna i tillsynslagen finns möjlighet för kommunen att vid behov 
besluta om lokala ordningsföreskrifter beträffande tillsyn över hundar . 

Föreskriften om koppling av hundar i de lokala ordningsföreskrifterna för Båstads 
kommun har följande lydelse. 

Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats eller plats som jämställs med offentlig . 

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom 

inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med 

ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på de badplatser 

som anges i 3§ mom 2 under tiden 1 / 5 - 15 /9 mellan kl. 08 .00 - 18 .00. Detta med 

undantag för av kommunen särskilt anvisade områden för hundbad (Se bilaga C 

Hundbad). 

Frågorna om koppling av hund och upplockning av förorening efter hund har 
behandlades i förarbetena till ordningslagen (se SOU 1985:24 s. 180 ff 
[utredningen]). I utredningen anförs bland annat följande (s 186) " ... föreskrifter om 
skyldighet att hålla hund kopplad på allmän plats och om förbud mot att låta hundar 
vistas på allmänna platser kan vid behov meddelas med stöd av ett bemyndigande att 
meddela föreskrifter om ordningen på allmän plats . Föreskrifter om kopplingstvång 
bör i allmänhet ges ett snävare tillämpningsområde än föreskrifter om 
upplockningstvång." Utredningen hänvisar till den praxis som utvecklats på 
området, bland annat RÅ 80 2:55 där Regeringsrätten undanröjde fullmäktige i 
Malmö kommuns beslut om skyldighet att hålla hund kopplad och ta bort 
hundförorening på alla allmänna platser i kommunen. Föreskrifterna ansågs ha fått 
ett så vidsträckt tillämpningsområde med betydande skillnader avseende bebyggelse 
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och trafikförhållanden att den m åste anses strida mot den dåvarande motsvarigheten 

till ordningslagen - allmänna ordningsstadgan. Den hundstadga som därefter 

beslutades av Kommunfullmäktige i Malmö föreskrev upplockningstvång på allmän 

plats inom ett visst begränsat område med stadsmässig bebyggelse och 

kopplingstvång endast inom de mest centrala delarna av kommunen. Den nya 

hundstadgan prövades inom ramen för kommunalbesvär varvid kammarrätten fann 

att bestämmelserna inte kunde anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller eljest 

medföra obefogad inskränkning i den enskildes frihet. Regeringsrätten beviljade inte 

prövningstillstånd. 

I utredningen anförs vidare följande om kopplingstvång " ... föreskrifter om att tikar 

skall hållas kopplade under löptid och att alla hundar skall ha halsband med uppgifter 

om agaren m .m . .. . kan i framtiden endast gälla för hundar som vistas på allmän 

plats." 

Mot bakgrund av praxis och vad som anförts i utredningen till ordningslagen om 

koppling av hund, gör Länsstyrelsen bedömningen att föreskrifterna 20 § första, 

andra och tredje meningen fått alltför vidsträckt geografisk utbredning. Det noteras 

särskilt att föreskrifterna i andra och tredje meningen även omfattar - eller genom 

sin lydelse och sitt sammanhang förefaller omfatta - djur som vistas inom områden 

som inte är offentlig plats eller jämställda med offentlig plats. Föreskrifterna får 

anses lägga onödigt tvång på allmänheten. eller annars göra obefogade inskränkningar 

i den enskildes frihet och ska därför upphävas. 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot de två sista meningarna i 20 §, vilka rör 

vistelseförbud för hund på badplatser, utom hundbadplats, under vissa tidpunkter. 

Dessa upphävs inte. 

Grillning - 22 § 

Föreskriften om grillning i de lokala ordningsföreskrifterna för Båstads kommun har 

följande lydelse. 

Grillning på offentlig plats och plats som jämställs med offentlig får endast ske på 

iordningställda fasta grillplatser under ordnade former . 

En kommun har bemyndigande att meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis 

mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. 

(Se 10 kap. 1 § 3 stycket lag [2003:778] om skydd mot olyckor jfr med 2 kap 7 § 1 

stycket förordning [2003:789] om skydd mot olyckor.) 

Förbud mot eldning i syfte att förebygga brand kan således regleras på annat sätt än 

genom lokala ordningsföreskrifter enligt ordningslagen. Om det ur 

ordningssynpunkt finns vägande skäl att förordna om förbud mot att elda eller grilla, 

menar Länsstyrelsen att det ändå kan vara möjligt för en kommun att reglera detta 

genom lokala ordningsföreskrifter . Emellertid m åste även i dessa fall föreskriftens 
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geografiska utbredning noga övervägas, så att den endast omfattar områden där det 

finns ett reellt behov att av ordningsskäl begränsa eldning/ grillning. Länsstyrelsen 

anser att föreskriften i 22 §, som omfattar alla offentliga och därmed jämställda 

platser i kommunen, fått ett alltför vidsträckt tillämpningsområde och därmed 

lägger onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den 

enskildes frihet. Föreskriften ska därför upphävas. 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor - 23 § 

Föreskriften om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i de lokala 

ordningsföreskrifterna för Båstads kommun har följande lydelse. 

Användning av pyrotekniska varor tillåts endast på nyårsafton mellan kl. 18 .00 -

02 .00. Under övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten. 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från följande 

vård- och omsorgsboenden: 

Åsliden, Östra Karup 

Skogsliden, Båstad 

Ängagården, Förslöv 

Haga park, Förslöv 

Almgården, Grevie 

Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om 

användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga 

omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för 

person eller egendom. (Se 3 kap 7 § ordningslagen.) 

I förarbetena till ordningslagen (prop 1992/93:210 s 116 f) anför föredragande 

statsrådet att förslaget innebär att "Pyrotekniska varor får användas utan tillstånd av 

polisen endast om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och 

övriga omständigheter inte innebär risk för skada på eller någon annan beaktansvärd 

olägenhet för person eller egendom. Genom lokala föreskrifter ska tillståndskravet 

kunna utvidgas att generellt omfattat.ex. vissa platser eller användningen av vissa 

pyrotekniska varor. I undantagsfall ska genom sådana föreskrifter även ett absolut 

förbud kunna införas inom vissa områden." Föredragande statsrådet framhåller 

vidare (ibid. s 119) att det inte finns skäl att motverka användningen av pyrotekniska 

varor för nöjesändamål i sig och (s 123) att utformningen av tillståndskravet i 3 kap 

7 § ordningslagen innebär "att det kan finnas ett låt vara begränsat behov av att 

genom lokala föreskrifter utvidga kravet till att gälla generellt i vissa avseenden. 

Exempelvis bör det vara möjligt för en kommun att föreskriva att pyrotekniska 

varor inte får användas utan tillstånd inom områden som är särskilt känsliga med 

hänsyn till risken för att användningen innebär olägenhet för omgivningen, t.ex. vid 

sjukhus eller vårdhem. I undantagsfall bör kommunen även ha möjlighet att helt 
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förbjuda användningen av pyrotekniska varor. Vad jag här tänker på är s.k. innetorg 

och liknande offentliga platser, där användningen av pyrotekniska varor - även om 

den i normala fall med hänsyn till varans beskaffenhet är att anse som harmlös - över 

huvud inte bör få förekomma." I specialmotiveringen till stadgandet i 3 kap 9 § 
ordningslagen anförs vidare (s 284). "Avsikten är att det ska kunna införas krav på 

tillstånd för eller förbud mot användning av pyrotekniska varor inom ett visst 

begränsat område eller beträffande varor av visst slag. Behov av sådana möjligheter 

kan tänkas föreligga i fråga om särskilt känsliga platser, t. ex. vid sjukhus eller 

vårdhem eller på s.k. innertorg där risken för att människors hälsa eller egendom 

(t.ex. husdjur) skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor är mera 

påtaglig." 

Båstads kommun har rätt att i sina lokala ordningsföreskrifter föra in bestämmelser 

om användningen av pyrotekniska varor. Av de motivuttalanden som redogjorts för 

ovan framgår att möjligheten är avsedd att vara begränsad och omfatta särskilt 

känsliga platser. Det krav på tillstånd från polisen som Båstads kommun infört i 23 § 
första stycket är totalt och gäller överallt i hela kommunen, m ed undantag för några 

timmar runt nyårsafton. Länsstyrelsen anser att en så omfattande begränsning 

beträffande användningen av fyrverkerier och pyrotekniska varor som kravet på 

tillstånd från Polismyndigheten innebär, går långt utöver vad lagstiftaren ansett ska 

ligga inom ramen för kommunens möjligheter att m eddela föreskrifter på området. 

Sammanfattningsvis bedömer Länsstyrelsen att 23 § första stycket lägger onödigt 

tvång på allmänheten eller gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 

Föreskriften ska därför upphävas, 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot föreskriften om totalförbud mot användande 

vid uppräknade vårdhem i 23 § andra stycket. Denna ska inte upphävas. 

Ulf Andersson 

Länsassessor 

Anna-Britt D. Adell 

Läns assessor 

Beslutet har bekreftats digitalt och saknar däifor namnunderskrifter 

Så här hanterar vi personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/ dataskydd . 
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Hur du överklagar Länsstyrelsens beslut 

Om du vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska du skriva till Förvaltningsrätten i 
Malmö. Skrivelsen ställs alltså till Förvaltningsrätten i Malmö men ska 
skickas till Länsstyrelsen Skåne. 

Överklagandet kan skickas in via e-post till skane@lansstyrelsen .se eller med vanlig 

post till Länsstyrelsen Skåne, 291 86 Kristianstad. 

Ditt överklagande ska ha inkommit till Länsstyrelsen inom tre veckor räknat från 
den dag du fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det 
allmänna ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet 

meddelades. 

Av överklagandet ska framgå 

vilket beslut du överklagar (ange t.ex . diarienummer) 

- hur du vill att beslutet ska ändras 

Behöver du veta mer om hur man överklagar kan du kontakta Länsstyrelsen per 

telefon, 010-224 10 00 eller e-post, skane@lansstyrelsen .se . 
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Grundläggande granskning av kommunens krishantering 

De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har tillsammans med representan
ter från kommunstyrelsen, berörda tjänstemän och representanter från Länsstyrelsen 
genomfört en s.k. hearing av kommunens krisberedskap. Av bifogat PM framgår att 
kommunens status ifråga om krisberedskap uppvisar betydande brister i styrning och 
ledning, vilket är en bedömning som vi revisorer ställer oss bakom. 

Revisionen vill ha svar på nedanstående frågor till den 15 januari 2020. 

► När kommer följande styrdokument att beslutas 
o Risk- och sårbarhetsanalys 
o Krishanteringsplan 

► Vilken tidsplan gäller de uppgifter som anges i överenskommelsen mellan SKL 
och MSB avseende kommunernas krisberedskap. 

► Tidplan och åtgärder för Implementering av NIS-direktivet 
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Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap reglerar kommuners agerande vid extraordinära händelser. 
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, in
nebär en-allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga sam
hällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Vid dessa tillfällen kan 
en krisledningsnämnd överta ansvaret från en nämnd om skyndsamma insatser av kom
munen krävs. 

Kommunen ska enligt lagen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 
inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av 
arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Vidare ska 
kommunen, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen , för varje ny mandatperiod 
fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. 

Huvudsakliga iakttagelser vid hearing 
Vid hearingen deltog utöver de förtroendevalda revisorerna och dess sakkunniga biträde 
också representanter från Länsstyrelsen Skåne. Från kommunens sida deltog kommun
styrelsens presidium, kommundirektör, teknisk chef samt räddningschefen. 

Kommunstyrelsen redogör att säkerhetsfrågan har varit föremål för diskussion under 
hela föregående mandatperiod. Kommunen har sedan en längre tid dock inte haft en 
säkerhetschef anställd . Det meddelas att en säkerhetschef har rekryterats med an
ställningsstart den 19e augusti. Denne kommer tillika att vara säkerhetsskyddschef. 
Säkerhetschefen kommer organisatoriskt att vara placerad under teknik och service. 
Säkerhetschefen ska dock rapportera direkt till kommundirektören avseende frågor 
rörande civilt försvar. Det finns ingen uppdragsbeskrivning för tjänsten eller en for
maliserad arbetsbeskrivning. 
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Kommunen har ingen beslutad krisledningsplan . Enligt uppgift är denna framtagen 
men inte politiskt beslutad. Senaste krisledningsplanen antogs 2012. Det är ett krav 
enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordi
nära händelser i fredstid och höjd beredskap att en krisledningsplan, som grundar 
sig i en risk och sårbarhetsanalys, utarbetas varje mandatperiod. 

Den senaste risk- och sårbarhetsanalysen som utarbetades antogs 2014. Kommu
nen hade ingen beslutad risk- och sårbarhetsanalys under föregående mandatpe
riod . Det är ett krav att samtliga kommuner ska utarbeta och besluta om en risk- och 
sårbarhetsanalys senast 31 oktober 2019. Det framförs att kommunen ligger efter i 
detta arbete. Länsstyrelsens representanter låter meddela att de kommer att kräva 
in en plan för utarbetandet av risk- och sårbarhetsanalysen mot bakgrund av att kom
munen inte förväntas färdigställa denna innan utsatt sista datum. 

Kommunfullmäktige har ej heller antagit styrdokument för krisberedskap för mandat
perioden. Detta ska vara genomfört senast den 31 december 2019. 

Det framförs att kommunens ambition är att delta vid samtliga övningstillfällen som 
de ges möjlighet att delta vid . Kommunen har sedan tidigare inte deltagit vid samtliga 
övningstillfällen men menar att detta kommer att förändras framgent. 

Kommunrepresentanterna kan inte svara på när övningar med krisledningsnämnden 
genomfördes senast. Det är ett krav att övning ska ske minst en gång per mandat
period . 

Senaste tillfälle som kommunen gick upp i stabsläge var sommaren 2018. Detta med 
anledning av vattenbristen i kommunen. Räddningstjänsten menar att det finns ett 
värde i att kommunen går upp i stabsläge även för mindre incidenter ges då det utgör 
ett övningstillfälle för att säkerställa funktionaliteten. Kommunen har inte genomfört 
utvärderingar vid de tillfälle de gått upp i stabsläge, däremot har avslutningsmöten 
genomförts. Vid senaste avslutningsmöte konstaterades att organisationen behöver 
träna på krisledning. Likaså har en konsekvens av föregående stabstillfälle blivit att 
kommunen förberett sig på eventuell vattenkris. 

Kommunen har, baserat på myndigheten för samhällsskydd och beredskaps sju 
identifierade riskområden för säkerställandet av samhällsviktiga funktioner, konsta
terat att kommunen är sårbar vad gäller kommunikation. Information ges i dagsläget 
via hemsidan. Kommunen har trygghetspunkter vilka utgörs av platser med reserv
kraft. Kommunen anser att de kan vara tydligare på hemsidan var dessa trygghets
platser är. I dagsläget är det ingen annan än räddningstjänsten som är utbildade i 
radiosystemet Rakel. Vissa insatser har dock genomförts gentemot hemtjänsten. 

Det framförs att kommunens kommunikationsavdelning arbetar med att ta fram en 
kriskommunikationsplan . Denna ska innefatta ett flödesschema som ska följas för 
stabsläge. 

Kommunen har löpande kontakter med ett flertal aktörer med betydelse för krisbe
redskapen så som; NSVA, Trafikverket, teleoperatörer och elbolag . Kommunen har 
införskaffat roaming-abonnemang då mobilnät blir särskilt påfrestade vid särskilda 
händelser. 

Kommunen har tilldelats ersättningar för arbetet med krisberedskap enligt avtal mel
lan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och 
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beredskap (MSB) . Ersättningen uppgår till ca 500 tkr årligen. Länsstyrelsen har inte 
erhållit redovisningar av hur dessa ersättningar har använts. Det är enligt överens
kommelsen ett krav att redovisningar till Länsstyrelsen ska genomföras årligen. Kom
munen har inte inkommit med redovisning sedan 2017. Det framförs att kommunen 
i tidigare redovisningar kritiserats för att ersättningar har använts för Rakel-abonne
mang, detta i strid med anvisningarna i överenskommelsen mellan SKL och MSB. 

Länsstyrelsens representanter gör gällande att iakttagelserna från hearingen kom
mer att vidarebefordras till MSB. På grund av att kommunen inte uppfyllt kraven för 
användningen av ersättningarna löper kommunen också en risk att viss del av er
sättningarna dras in. Detta för att kompensera för att kommunen inte uppfyllt kraven 
tidigare år. 

Bedömning 
Det är vår bedömning att kommunstyrelsen uppvisat betydande brister i styrningen och 
uppföljningen av säkerhetsarbetet. Vi ser särskilt allvarligt på faktumet att kommunen 
saknat flertalet lagstadgade styrdokumentation av vikt för krisberedskap, civilt försvar 
och samhällsviktig verksamhet. Avsaknaden av sådan styrande dokumentation har en
ligt vår bedömning inneburit en förhöjd risk för brister i kommunens beredskap. Därtill 
riskerar kommunens underlåtelse att inkomma med redovisningar avseende hur ersätt
ningar nyttjats påverka kommunens möjlighet att erhålla framtida ersättningsmedel. Li
kaså ser vi det som en svaghet att kommunen en längre tid inte haft en säkerhetschef. 

Det är vår bedömning , av erhållna svar från hearingen, att det inom kommunstyrelsen 
finns en förståelse för de brister som föreligger samt nu verkar för att stärka styrningen. 
Detta är i sig positivt. Vi vill ändock betona vikten av att kommunstyrelsen säkerställer 
att detta arbete fullföljs. 
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Bilaga 1 - Frågor inför hearing 
Har kommunen en krisledningsplan? 

Hur ser ansvarsfördelningen ut? 

Hur är arbetet med krisberedskap organiserat? 

Har det anställts en säkerhetssamordnare inom kommunen? Planerar kommunen att 

anställa sådan? 

Genomfördes det en risk- och sårbarhetsanalys under föregående mandatperiod? 

Har arbetet påbörjats avseende risk- och sårbarhetsanalys för innevarande mandat

period? 

Har det vidtagits förberedelser inför extraordinära händelser? 

Genomförs uppföljningsanalyser efter händelser vilket krävt stabsläge? Leder sådan 

analys till förändring av rutiner och förberedelse? 

Genomförs det övnings- och utbildningsinsatser? 

Vilken samverkan sker med andra aktörer? 

Har kommunfullmäktige antagit styrdokument för krisberedskap föregående mandat

period? Har arbetet påbörjats för denna mandatperioden (ska vara klart 31 december 

2019)? 

Sker rapportering till staten när det gäller kommunens planering och förberedelser 

avseende krisberedskap? 

Vilken uppföljning görs av nämndernas arbete med krisberedskap? 
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Datum: : 2019-09-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000408/2019 – 900 

Beslutslogg 

Förslag till beslut 

Bilagd redovisning daterad den 16 september 2019 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Till stöd för kommunfullmäktiges beslutsfattande och uppföljning finns en beslutslogg. Loggen 
innehåller uppgifter om väckta ärenden och ärenden som bordlagts eller återremitterats. 
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen och samråd sker med förvaltning-
en innan den skickas ut till sammanträdet.  

Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2019-09-16. 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2019-06-10 471/19 Uppdatering av fordonspolicy (MP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2019-06-10 472/19 Ta fram en ny resepolicy (MP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2019-05-09 403/19 Vattenmätare till alla hushåll i kommunen (MP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2019-04-17 351/19 Alternativ återvinningscentral (C) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2019-04-15 349/19 Allmänhetens frågestund som fast punkt på fullmäktiges 

sammanträden (C)   

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Okt 2019 

2019-04-02 303/19 Bättre företagsklimat (C) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2019-01-29 91/19 Översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda loka-

ler (C)  

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2019-01-29 90/19 "Nödig", offentlig toalett (C) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Sep 2019 

2019-01-29 89/19 Utökad samverkan med  idéburna sektorn (C) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2018-12-06 1142/18 Jämställt försörjningsstöd (C) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

2019 

2018-07-12 678/18 Översyn av regelverk för föreningsbidrag (S) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

2019 

2018-04-30 451/18 Inför giftfri policy för kommunens skolor (C) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

2019 

2018-04-30 450/18 Gratis vaccinationer för personal inom vård och omsorg (C) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sep 2019 

2018-04-30 449/18 Inrätta familjecentral (C) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

2019 

2018-04-18 416/18 Kulturgaranti till alla elever (L) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

2019 

2018-03-27 351/18 Inrättande av välbefinnanderåd (L) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

2019 

il1J BÅSTADS 
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Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2018-01-16 59/18 Nya vägar in på arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta 

(L) 

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

2019 

2018-01-16 58/18 Fler praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi 

(L) 

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

2019 

2017-12-14 1402/17 Arkitekturprogram för Båstads kommun (L) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

2019 

2017-12-06 1354/17 Temalekplatser (S)  Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

2019 

2017-12-06 1353/17 Småföretagarhotell (S) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

2019 

2017-11-16 1323/17 Hållbar handelspolicy för Båstads kommun (L, M, C och S) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

2019 

2017-11-16 1307/17 Kommunens roll för att driva övergången till elbilsamhället 

och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar  (L) 
Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

2019 

2017-10-31 1181/17 Broddar till alla 65 år och äldre (C) Kommunstyrelsen Återremitterades i Ksau 2019-03-21 2019 

2017-10-18 1120/17 Alkolås i kommunala fordon (C)  Kommunstyrelsen Bordlades på KS i april i avvaktan på att beslut om nya 
styrdokument för fordonshantering ska tas 

2019 
 

2017-10-12 1079/17 Motionsspår med belysning i Båstad/Hemmeslöv, Östra-
Karup, Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv senast 
2026 (C)  

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

2019 

2017-10-04 1044/17 Båstads kommuns maskinpark avseende grönyteskötseln 

skall ersättas med fossilbränslefritt drivmedel (S) 
Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Okt 
2019 

2017-10-03 1034/17 Säkrare och tryggare Båstad med aktivt medborgarlöfte (M) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sep 2019 

2017-09-01 915/17 Utomhusisbana (L) 
 

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

2019 

2017-08-21 866/17 Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och upp-
rustning av idrottshallar (L)  

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

2019 

2017-07-14 800/17 Jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads kommun (M)  Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

2019 
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Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2018-01-03 9/19 Båstads kommun ska driva en kommunal återbruksvers-
kamhet 

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och medborgarförslaget ska beslu-
tas vid kommunfullmäktiges sammanträde i septem-
ber/oktober 

2019 

2018-02-14 211/18 Anställ en syn- och hörselinstruktör i Båstads kommun Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och medborgarförslaget ska beslu-
tas vid kommunfullmäktiges sammanträde i septem-
ber/oktober 

2019 

2017-10-19 1118/17 Parkeringsplatser på Ydrehall i Torekov Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och medborgarförslaget ska beslu-
tas vid kommunfullmäktiges sammanträde i septem-
ber/oktober 

2019 

2015-09-08 1174/15 Farthinder utmed Järnvägsgatan i Grevie Kommunstyrelsen Återremiss i kommunfullmäktige oktober 2015 2019 

2015-04-23 612/15 HBT-certifiering Kommunstyrelsen Behandlas i kommunstyrelsen i juni Sep 2019 

2015-03-25 464/15 Tillskapande av trygghetsboende eller motsvarande i 
Västra Karup 

Kommunstyrelsen  Behandlas i kommunstyrelsen i juni 2019 

 
 

Bordläggningar/återremisser  

Upprättat Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

§ 59, KF 2018-03-21 
Aktualiserat 
 
§ 48, KF 2015-03-25 
Program för idrott och det 
rörliga friluftslivet 

311/15 Kommunstyrelsens initiativ att inrätta en 
tillfällig beredning för att ta fram förslag till 
ett program för idrott och det rörliga fri-
luftslivet godkänns. Fullmäktiges presidium 
får i uppdrag att ta fram förslag till en upp-
dragsbeskrivning till en tillfällig beredning. 

KF-presidium 
Kommunstyrelsen 

Uppdragsbeskrivning ska tas fram och beredning tillsät-
tas. 

Sep 2019 
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KS § 176  Dnr KS 000731/2015 - 315 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn)  
- Beslut om antagande 

 
Beskrivning av ärendet Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har varit utställt 

för granskning. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats  
i ett granskningsutlåtande och mindre justeringar har gjorts i planförslaget. 
Nästa steg i planprocessen är antagande.  

 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2019-06-10,  
med tillhörande bilagor. 

 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns  

för antagande. 
 

Föredragande Planchef Olof Selldén föredrar ärendet. 
 

Yrkanden Birgitte Dahlin (L), Kerstin Gustafsson (M) och Ingela Stefansson (S):  
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Bo Wendt (BP): Återremiss med följande motivering: Bjärepartiet anser att det 
är av största vikt att säkerställa de allmänna intressena som tillgänglighet, 
segling, fritidsbåtsverksamhet och annan till hamnen tillhörande verksamhet. 
Därför måste nuvarande parkeringsytor med 120 platser behållas på det 
område som nu föreslås som kvartersmark i söder. Föreslagen förändring av 
parker och torg med en ny torgyta som ska vara bilfri med borttag av 
parkeringar motsätter vi oss helt. Vi behöver inte fler evenemangsytor och vi 
delar därför BBSS synpunkter om båtägarnas parkeringsbehov och yta för 
master i söder. Parkeringar behövs och kostnaden för ombyggnaden kommer 
att uppgå till miljontals kronor som inte kommer de åretruntboende till del. 
Snarare negativt då hamnen blir som ett reservat som endast blir lättillgängligt 
för de som bor i närområdet och de som kan nå området med cykel. Vändplan 
och parkeringar ska därför vara kvar så att hamnen blir tillgänglig för 
handikappade, morgonbadare med flera. Vi har genom åren gjort tillräckligt 
många kostsamma ombyggnader i hamnområdet som betalas av 
skattekollektivet. 
 
Mats Sjöbeck (C): Återremiss med följande motivering: Föreslagen förändring 
av parker och torg med en ny torgyta som ska vara bilfri med borttag av 
parkeringar motsätter vi oss, vi behöver inte fler evenemangsytor. Kostnaden 
för ombyggnaden kommer att uppgå till miljontals kronor vilket i framtiden 
kan komma att belasta kommunens budget. Vi yrkar härmed återremiss  
för att ta bort förslagna förändringar gällande parkerings-/torg-/ 
evenemangsområdena. 
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Proposition Ordföranden ställer först proposition huruvida ärendet ska återremitteras eller 

avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag. 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 
JA - Ärendet ska avgöras idag. 
NEJ - Ärendet ska återremitteras. 

 
Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster enligt nedan: 
  

Ledamot Ja-
röst 

Nej-
röst 

Avstår från 
att rösta 

Kerstin Gustafsson (M)  X   

Ulf Jiewertz (M) X   

Gösta Sandgren (M)  X   

Ingela Stefansson (S) X   

Thomas Nerd (S) X   

Birgitte Dahlin (L) X   

Bo Wendt (BP)  X  

Inge Henriksson (BP)   X  

Hans Grönqvist (BP)  X  

Uno Johansson (C)  X  

Mats Sjöbeck (C)  X  

Claes Sjögren (BP)  X  

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X   

Summa: 7 6  

 
  Ordföranden finner då att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag. 

Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns  

för antagande.  
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Datum: 2019-06-10 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 000731/2015 (B 15-124) 

 
 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) i Båstads kommun – be-
slut om antagande 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns för antagande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har varit utställt för granskning. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande och 
mindre justeringar har gjorts i planförslaget. Nästa steg i planprocessen är antagande. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-13 § 50 att förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) skulle ställas ut för granskning. Detaljplanen har varit utställd under tiden 
2019-03-20 – 2019-05-01. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett 
granskningsutlåtande. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-11 § 5 att ställa ut detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) för samråd. Planen har varit ute på samråd under tiden 19 januari 2017 – 2 
mars 2017.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-10 § 189 att uppdra åt samhällsbyggnad att upprätta 
förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn).  
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på 
så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens till-
gång till hamnområdet samt även möjliggöra en flexibel användning anpassad till variationer-
na mellan sommar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att 
skapa förutsättningar för befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas. 
 
 

Aktuellt 
Efter granskningen har mindre justeringar gjorts av förslag till detaljplan för del av Båstad 
109:2 (Båstads hamn). De revideringar som gjorts är bland annat att bestämmelsen för kors-
marken justerats för att tillåta tillfälliga byggnader i max 3 sammanhängande månader. Samti-
digt har en bestämmelse införts om att det krävs bygglov för en byggnad som flyttas till en ny 
placering inom samma område. Bestämmelsen e2 samt nockhöjd har tagits bort från området 
med de äldre fiskebodarna för att området inte ska dubbelregleras. Byggnadernas volym regle-
ras genom varsamhetsbestämmelsen k. Nockhöjden för Fiskekajens byggnad har justerats för 
att stämma med befintlig byggnad. Bestämmelsen x har kompletterats med att uteserveringar 
får finnas i den mån de inte hindrar allmänhetens framkomlighet. Plankartan har komplette-
rats med en bestämmelse om att bebyggelsen ska anpassas till en marin karaktär. I övrigt har 
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planhandlingarna kompletteras och förtydligats i enlighet med inkomna yttranden. För detaljer 
se bilaga 4. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Emma Johansson 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Planbeskrivning 
2. Plankarta 
3. Illustrationskarta 
4. Granskningsutlåtande 

 
Samråd har skett med: 
Planchef 
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B2015-124

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser, 2019-05-21
• Illustrationskarta, 2019-05-21
• Planbeskrivning, 2019-05-21 (denna handling)
• Granskningsutlåtande, 2019-05-21
• Samrådsredogörelse, 2019-03-13
• Miljökonsekvensbeskrivning, Ramböll, 2016-09-15, reviderad 

2019-02-12etsförteckning, 2019-02-25
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), 2019-02-21

Följande handlingar ingår också i ärendet och fi nns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
• Strategi för klimatanpassning av Båstad och Torekovs hamn, 

Sweco, 2019-01-28
• PM Kompletterande markmiljöundersökning, Sigma, 2017-11-08
• Behovsbedömning, 2016-04-01 
• Kulturmiljöunderlag, Acanthus, 2016-09-14
• Geoteknisk undersökning, Sigma, 2017-05-16
• Markmiljöundersökning, Sigma, 2017-05-20
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
Detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett mindre 
område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är bin-
dande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

Samråd
Denna detaljplan handläggs med utökat förfarande. I samrådsskedet tas ett första förslag fram till 
hur området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det bib-
liotek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommu-
nen annonserar i NST om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar som berörs mest av 
förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som vill får lämna 
in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i en sam-
rådsredogörelse.

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

Antagande
Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och 
sedan lämnas förslaget till politikerna. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under sam-
rådet eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommun-
fullmäktige planen. 

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

Laga kraft
Planen vinner laga kraft (börjar gälla) när överklagandetiden gått ut och ingen har överklagat eller 
när eventuella överklaganden har prövats och slutgiltigt avslagits. När planen vunnit laga kraft kan 
man söka bygglov och andra tillstånd och påbörja exploateringen.
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2. SAMMANFATTNING
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på så 
sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens tillgång till 
hamnområdet samt att möjliggöra en lexibel användning anpassad till variationerna mellan som-
mar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att skapa förutsätt-
ningar för be intliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas. 

Planområdet ligger i Båstads tätort och är cirka 8 hektar stort.

Då detaljplanen omfattar småbåtshamn måste en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

3. PLANDATA
Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i Båstads centralort och är en del av Båstad centrum. Området omfattar del 
av Båstad 109:2 och är ca 8 hektar stort. Marken är idag ianspråkstagen för hamnverksamhet och 
evenemang. Området avgränsas i norr av stranden och i söder av Brunnsparken. I öster avgränsas 
planområdet av havet och i väster gränsar det till befintliga fastigheter längs Strandpromenaden 
samt Badhusparken.

Ägoförhållanden
Fastigheten Båstad 109:2 ägs av Båstads kommun. Hamnområdet ägs av Båstads kommun 
och arrenderas ut till en aktör som i sin tur ansvarar för vidare upplåtelse av nyttjanderätt 
inom området. 
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4. BAKGRUND OCH SYFTE
Båstad hamn är en av Båstads flera knutpunkter. Platsens karaktär och funktion har förändrats 
avsevärt under de senaste decennierna. Från att ha varit ett traditionellt fiskeläge har området ut-
vecklats till en plats med sommarrestauranger och vidare till att nu utgöra en av Båstads viktigaste 
mötesplatser året runt om än med tyngdpunkt sommartid. Denna utveckling är viktig att stimu-
lera för att möjliggöra en fortsatt utveckling av platsen som en viktig mötesplats och en viktig del 
av Båstad under hela året.

I samband med åtgärder och reparationsarbeten efter stormarna hösten 2014 uppmärksammades 
att gällande detaljplan, Hamnbolagets arrende och verkligheten inte stämmer överens.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på så 
sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens tillgång 
till hamnområdet samt ska även möjliggöra en flexibel användning anpassad till variationerna 
mellan sommar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att skapa 
förutsättningar för befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas.

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter
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5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Planbesked för del av Båstad 109:2, Båstads hamn beviljades av Kommunstyrelsen 2015-06-10 § 
189. 

Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvändning ska 
utvecklas på sikt. Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08 Översiktsplan Båstads kommun, 
utgår från en viss utvidgning av hamnverksamheten i Båstad men inte av en sådan omfattning att 
den behöver markeras med en större yta. Begreppet hamnverksamhet är inte de inierat i översikts-
planen.

Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 

Inriktningsdokument
2014 togs ett inriktningsdokument fram för Båstad hamn med syfte att klargöra de behov som inns 
inom hamnområdet och att peka ut en inriktning för hamnens utveckling. Arbetet baseras bland 
annat på ett examensarbete från 2011 och en medborgardialog som genomfördes 2012. Slutsat-
serna i inriktningsdokumentet handlar bland annat om att åretrunt-verksamheter uppmuntras av 
kommunen där fokus bör ligga på hamn, båt- och badverksamheter samt förtäring och kultur- och 
sportaktiviteter. Verksamheternas utbredning ska inte hindra allmänhetens tillgång till stranden el-
ler hamnen. Dokumentets slutsatser innehåller även åtgärder för att skapa en mer sammanhållen 
plats som förbättrar den visuella upplevelsen av området.

Inriktningsdokument för Båstads tätort föreslår en fortsatt utveckling som social mötesplats för 
hamnområdet.
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Detaljplan/stadsplan
För planområdet gäller idag stadsplan 1405, som vann laga kraft 1984-10-09 och detaljplan 1577, 
som vann laga kraft 2005-12-21.  Ingen av planerna har någon genomförandetid kvar. För hamnom-
rådet säger gällande stadsplan att området endast får användas för hamntra ik och därmed samhö-
rigt ändamål (Th). Inom området inns några ytor med där byggnader får uppföras i en våning övrig 
mark är prickad och får inte bebyggas. Byggrätterna är idag i princip fullt utnyttjade och byggnader 
är uppförda inom prickmark.  Gällande stadsplan ger inte heller utrymme för någon utveckling av 
hamnområdet.

Utdrag av gällande detaljplaner för 
hamnområdet. Nu aktuell plangräns 

markerad med röd linje.
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Bevarandeplan
Båstads kommun har en bevarandeplan från 1997. Denna är utgiven av kulturnämnden i Båstad, i 
samarbete med Kristianstads läns museum. Kvarteret Strandängen och hamnområdet ingår i beva-
randeplanen. Bevarandeplanen säger ”Hamnen har naturligtvis varit viktig för Båstad. Området är 
idag präglat av de två senaste århundradenas turism och friluftsliv, representerat av det gamla varm-
badhuset från 1894, tennisbanor, friluftsbadet och Strandängen. De många små iskebodarna vid 
kajen representerar en näring betydligt äldre än turismen.” Vidare kommenteras i bevarandeplanen 
”Ny bebyggelse inom området bör starkt begränsas. ”Skansen”, varmbadhuset och iskebodarna är 
mycket viktiga för miljön liksom parkmarken utmed Strandpromenaden samt Strandängen.”

Kulturmiljöprogram
Ett kulturmiljöprogram är i första hand ett kunskapsunderlag till hjälp för samhällsplanering och 
samhällsutveckling.

I Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram är stora delar av Båstads tätort utpekat som särskilt värdefulla 
miljöer, planområdet ingår i det utpekade området. Länsstyrelsens motiv för bevarande är ”...kust-
samhälles utveckling från medeltida stad över 1700-1800-talens köpmans- och bondesamhälle till 
det sena 1800-talets och 1900-talets rekreationsort...” 

Planområdet ingår även i ett av Länsstyrelsen utpekat kulturmiljöstråk, Per Albin-Linjen. Per Albin-
linjen eller Skånelinjen som den också kallas, är en försvarslinje som började byggas 1939 och skulle 
fungera som befästningslinje längs den södra kusten. Skånelinjen sträcker sig från Båstad till Vieryd 
i Bromölla kommun. Skånelinjen består av över 1000 betongvärn av olika typer.

Miljö- och energiprogram
Båstad kommuns miljö- och energiprogram 2012-2022 är ett vägledande, viljeinriktat och värde-
grundande dokument. Det konkretiserar de strategiska inriktningsmålen och tydliggör vilka natio-
nella miljökvalitetsmål som berörs. 

De delar av miljöprogrammet som berör hamnområdet är hantering av dagvatten för att minska 
utrinning av skadliga ämnen, vilket leder till ett friskare hav, hänsyn till kulturarvet och upplevel-
sevärden. Vidare säger programmet att kommersiell näring, rekreation och annat nyttjande av hav 
och kust ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas.
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6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande be-
döms endast innebära en marginell påverkan på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och 
kustzonen, eftersom planen endast omfattar ett markområde som redan är ianspråktaget av bebyg-
gelse och verksamheter. En utveckling av området bedöms vidare nödvändigt för hela Båstad sam-
hälles sociala värden. Stöd för utveckling av hamnområdet inns i Båstads kommuns översiktsplan.

Riksintressen
Riksintresse för Friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB) (Bjärekusten-Skälderviken) berör delar 
av norra planområdet samt utanför pirarmarna. Riksintressets huvudkriterier handlar om områdets 
särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och kulturmiljöer, friluftsaktiviteter 
samt vattenanknutna friluftsaktiviteter. Beskrivningen av riksintressets värden är generell för hela 
Bjärehalvön och Skälderviken. De delar som berör Båstads hamnområde är möjligheten till bad på 
den iordningställda badplatsen samt att det inns viss möjlighet till vattenanknutna aktiviteter så 
som vindsur ing, iske och dykning. Området ingår i sin helhet i Riksintresse för det Rörliga frilufts-
livet enligt 4 kap 2 § MB (Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden). Någon preci-
sering av riksintresseområdet inns inte men principerna för riksintresset för det Rörliga friluftslivet 
är att turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid 
förändringar. Bestämmelserna utgör inget hinder för utvecklingen av be intliga tätorter eller för det 
lokala näringslivet. Riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv bedöms påverkas positivt då pla-
nen syftar till att säkerställa allmänhetens tillgång till hamnområdet samt möjliggöra en utveckling 
av småbåtshamnens verksamhet med bland annat vattenanknutna fritidsaktiviteter.

Hela planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljövård Båstad [L:K 32] (stadsmiljö med prä-
gel av medeltid och 1900-talets rekreationsliv) enligt 3 kap 6§ MB. Riksintressets värden består av  
stadsmiljö med prägel av medeltid och 1900-talets rekreationsliv. Det syns bland annat genom ett 
delvis bevarat medeltida gatunät och den medeltida Mariakyrkan, den småskaliga bebyggelsen som 
speglar köpmans- och kustsamhället under 1700- och 1800-talen samt villor och pensionat från 
1900-talets rekreationsort. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresse för kulturmiljövård ne-
gativt då den syftar till att utveckla det rekreationsliv som är en del av ortens histora. De byggnader 
och strukturer i hamnområdet som är av intresse för kulturmiljön, så som de gamla iskebodarna 
och museet Chance bevaras genom planbestämmelser.

Vattenområdet innanför och utanför pirarmarna, ingår i Riksintresse för Naturvård 3 kap 6§ MB 
(Hallands Väderö med omgivande hav). I riksintressets värdeomdöme står bland annat att området 
utgör den södra utposten för många marina växt- och djurarter, som i övrigt förekommer på väst-
kusten. Havsområdet utgör viktigt lek- och uppväxtområde för bl.a. sill och platt isk samt för säl. 
Området hyser ett stort antal häckande sjöfågel inkluderande ovanliga arter. Riksintresseområdet är 
dock stort och omfattar även Hallands Väderö och Hovs Hallar, varför det är svårt att se vilka av dessa 
värden som skulle innas inom nu aktuellt planområde. Ett genomförande av detaljplanen bedöms 
inte påverka riksintresset för naturvård negativt då hamnområdet inte bedöms innehålla de värden 
som omnämns i värdeomdömet. 

Riksintresse för Högexploaterad kust enligt 4 kap 1, 4 §§ MB berör hela planområdet. Av lagtexten 
framgår att området är av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden. Bestämmelsen 
syftar till att fritidsbebyggelse och andra anläggningar endast får uppföras som kompletteringar på 
platser där det redan inns motsvarande bebyggelse. Undantag från riksintresset bedöms kunna gö-
ras då detaljplanen innebär tätortsutveckling och syftar till ett mer effektivt nyttjande av redan ian-
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språkstaken mark. Båstads hamn ingår inte heller i något av de utpekade värdekärnorna och saknar 
beskrivning i förhållande till riksintresset för Högexploaterad kust.

Natura 2000
Ett nytt Natura 2000-område ”Nordvästra Skånes havsområde” med syfte att skydda tumlare samt 
sjöfågel, har beslutats av regeringen. Natura 2000-området kan, beroende på hur bevarandeplanen 
utformas, komma att begränsa verksamheten i hamnen gällande iske, vattenanknutna fritidsaktivi-
teter samt underhållsmuddring av hamnbassängen och inseglingsrännor mm.

Miljökvalitetsmål
Ett genomförande av detaljplanen påverkar ett antal miljökvalitetsmål. Generationsmålet är ett 
inriktningsmål för miljöpolitiken och anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver 
ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Det innebär att till nästa generation 
ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet är utfärdat av Naturvårdsverket och 
de inierat av Riksdagen. 

Övriga miljömål som kan påverkas av ett genomförande av detaljplanen är:
Grundvatten av god kvalitet: ”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning 
samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.” - Planförslaget medför ingen 
förändring som kan påverka miljömålet negativt.
Giftfri miljö: ”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte 
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära 
noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt fö-
rekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.” - Ett genomförande av detaljplanen skulle innebära 
att marken, om behov inns, saneras minst till nivå för mindre känslig markanvändning.
Ett rikt växt- och djurliv: ”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som 
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” - Planförslaget påverkar inte miljömålet negativt.
Hav i balans samt levande kust och skärgård: ”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt 
hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en 
hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekrea-
tion och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 
Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.” Preciseringarna av mil-
jömålet handlar bland annat om kusterna och havens ekosystemtjänster, bevarande av natur- och 
kulturvärden och friluftsliv. - En utveckling av hamnområdet och dess verksamheter bidrar till att 
stärka områdets rekreationsvärden och öka möjligheterna för friluftsliv i form av båtverksamhet. Ett 
bevarande av be intliga iskebodar samt Stejleplatsen skyddar och tydliggör platsens kulturvärden. 
God bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-
miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” Preciseringarna 
handlar bland annat om ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- 
och hälsorelaterade frågor. De handlar även om att det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet 
i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används 
och utvecklas - Detaljplanen syftar till att stärka platsen som en mötesplats för alla och därigenom 
ytterligare stärka dess sociala värden. Ett bevarande av be intliga iskebodar skyddar och tydliggör 
platsens historia. 
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Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Normerna syftar 
till att skydda miljön och människors hälsa, samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlem-
skap i EU. De gäller ett antal olika ämnen som förorenar luften och som därför inte får förekomma i 
större mängd. För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara 
uppfyllda.  

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhandahålla aktuell information 
om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon.) Bå-
stads kommun har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Denna plan 
bedöms inte förändra den situationen.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 inns även miljökvalitetsnormer för vatten. Normerna är uppdaterade 
och fastställda under 2017. Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenföre-
komst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) inns det miljökvali-
tetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten inns det miljökvalitetsnormer för ke-
misk och kvantitativ status. Målet var att alla vattenförekomster skulle ha uppnått god status (både 
kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom det blir mycket svårt för en del 
vattenförekomster inns vissa möjligheter till undantag. 

Planområdet berör Bjärehalvöns grundvattenförekomst respektive Laholmsbuktens kustvattenfö-
rekomst. 

Bjärehalvöns grundvattenförekomst (SE625674-13186) har enligt fastslagna normer en otillfreds-
ställande kemisk status på grund av bekämpningsmedel och höga nitrathalter i tunna jordlager som 
riskerar att nå det djupare grundvattnet. Kommunala dricksvattentäkter liksom ett stort antal be-
vattningsuttag utan tillstånd i kombination med avsaknad av utredningar om den kvantitativa statu-
sen har lett till att klassningen av den kvantitativa statusen hos vattenförekomsten är otillfredsstäl-
lande. Planförslaget medför ingen markanvändning som kan påverka möjligheten att följa MKN för 
Bjärehalvöns grundvattenförekomst.

Båstads hamn ligger inom kustvattenförekomsten Laholmsbukten (SE563330-124600). Laholms-
bukten har enligt fastslagna normer en måttlig ekologisk status då bottenfaunaprover visar på detta. 
Provtagningar av makroalger och växtplankton visar däremot på God status. Laholmsbuktens kemis-
ka status är bedömd till Uppnår ej god då kvicksilverföroreningar och polybromerade difenyletrar 
inns i förekomsten och kvicksilverhalter är uppmätta i isk. Klassning utan de överallt överskridande 

ämnena är Ej klassad. Laholmsbuktens huvudsakliga problematik omfattar övergödning och syrefat-
tiga förhållanden samt miljögifter. Avseende kustvattenförekomsten Laholmsbukten består den ke-
miska ytvattenstatusen av 45 prioriterade ämnen. Det inns inget i föreslagen markanvändning som 
bedöms leda till att föroreningsgraden ökar. Den övergripande ekologiska statusen har bedömts som 
måttlig. Bedömningen baseras på bottenfaunaundersökningar i vattenförekomsten. Genomförandet 
av planen bedöms inte förändra statusen med avseende på bottenfauna. Bottenfaunan är bland an-
nat känslig för ökad näringstillförsel, vilket planen inte orsakar. Planen medför inte heller något 
fysiskt ianspråktagande av vattenområde. I vattenförekomsten som helhet bedöms inte heller övriga 
kvalitetsfaktorer som ljusförhållanden och näringsämnen förändras. Med stöd av bedömningen för 
kvalitetsfaktorer och prioriterade ämnen bedöms genomförandet av planen inte motverka möjlighe-
ten att följa gällande miljökvalitetsnormer för ekologisk status samt kemisk ytvattenstatus.

l1i] BÅSTADS 
~ KOMMUN 



15

Antagandehandling 2019-05-21
                       Detaljplan för del av Båstad 109:2, Båstads hamn

Inom området inns pågående verksamheter som bedöms kunna bidra med föroreningar till dagvatt-
net. Exempel på dessa är småbåtshamnen, ytor med biltra ik och parkeringar, metallytskikt på tak 
mm. Planförslaget ändrar inte dessa förutsättningar och innebär inte någon ytterligare belastning av 
föroreningar. Planområdet är av begränsad storlek samtidigt som Laholmsbukten är en stor vatten-
förekomst. De föroreningar som avrinner från detta område bedöms därför inte bidra med förore-
ningar på ett sätt som enskilt påverkar vattenkvaliteten i Laholmsbukten. Planförslaget ändrar inte 
förutsättningarna och ett genomförande av planen bedöms därmed inte försämra Laholmsbuktens 
ekologiska eller kemiska ytvattenstatus.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd idag då gällande detaljplan är framtagen enligt PBL 1987:10. 
Då detaljplanen tas fram enligt PBL 2010:900 återinträder strandskyddet inom planområdet vilket 
därmed kommer behöva upphävas på kvartersmark. Fastigheten är redan idag till största delen ian-
språktagen och bebyggd. Särskilda skäl för upphävande av strandskyddet redovisas på sid 29-30.

Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande på-
verkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har ge-
nom behovsbedömningen kommit fram till att det föreligger behov av miljökonsekvensbeskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande:

• Miljökonsekvensbedömning med miljökonsekvensbeskrivning ska alltid upprättas för tillstånds-
pliktiga verksamheter, småbåtshamn är en sådan verksamhet.

• Miljökonsekvensbeskrivningen ska behandla hamnverksamhetens miljöpåverkan, påverkan på 
riksintressen, kulturmiljön, miljökvalitetsnormer för vatten, eventuella markföroreningar, risk 
för översvämning och erosion samt övriga geotekniska förutsättningar. 

Planen bedöms sammantaget, utifrån ovan gjorda behovsbedömning, kräva en miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§. 

Miljökonsekvensbeskrivningen redogör för konsekvenser av ett nollalternativ (vilket innebär att 
ingen ny detaljplan görs) samt konsekvenser av planförslaget. Inarbetade åtgärder redovisas och 
förslag till ytterligare åtgärder ges. Förutsättningar och konsekvenser beskrivs för landskapsbild och 
stadsbild, naturmiljö, kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, risk och säkerhet, mark och vatten samt 
hälsa.

Miljökonsekvensbeskrivningens samlade bedömning är att i stort medför detaljplanen inga eller 
små negativa konsekvenser. 
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  1. Kallbadhuset
  2. Skansenbadet
  3. Badkrukan
  4. Pepe’s Bodega
  5. Bak ickan
  6. Badhusparken
  7. Parkering
  8. Fiskebodar
  9. Hamntorget
10. Inre hamnbassängen
11. Yttre hamnbassängen
12. Stejleplatsen
13. Segelsällskapet (BBSS)
14. Hamnkrogen
15. Parkering
16. Hamnplanen
17. Stora Blå
18. Parkering/Båtuppställning
19. Parkering
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Bodar uppförda 2011 Foto Emma JohanssonÄldre fi skebodar Foto Emma Johansson

Bebyggelse
Historik 
Båstad som ort inns dokumenterat i skrift redan under medeltiden. Även om Båstads primära funk-
tion under stadens tidigare skede har varit som hamn- och utskeppningsstad, har någon egentlig 
hamnanläggning för större båtar inte funnits innan år 1870. Tidigare har mindre båtar eller pråmar 
fraktat gods från en skeppsbrygga vid stranden, ut till de större båtar som var uppankrade på redden 
utanför Båstad.  På 1870-talet uppfördes även Skansen som användes som sädesmagasin. I slutet av 
1880-talet fanns en smalspårig järnväg ut på piren från Kalkan som transporterade gods som skulle 
vidare med båt. Innan järnvägen kom till Båstad (1885) var orten en viktig utskeppningsplats för bla 
spannmål.

Under 1800-talet och tidigt 1900-tal utvecklades Båstad som rekreationsort. Turistnäringen växte 
med hotellverksamhet och aktiviteter så som tennis och varmbadhus. Under 1880- talet spelades 
tennis i Badhusparken. 1924 byggdes de första tennisanläggningarna som sedan blev början till nu-
varande tennisstadion. 1969 startades den ideella föreningen Båstads Båt- och Segelsällskap (BBSS) 
i hamnen.

1973 byggdes östra piren samt vågbrytaren och under 1980-talet muddrades hamnbassängen, lyt-
bryggor lades ut, BBSS klubbstugor placerades i hamnen och ytor iordningställdes för hamnverk-
samheten. Gång- och cykelbanan längs kajen asfalterades också under perioden. 1981 bildades Bå-
stads Fritidshamn Ekonomiska Förening (BFEF) som ansvarar för hamnbassängen och båtplatserna. 
BBSS växer också under 1980-talet.

Under början av 2010-talet uppfördes ett antal nya bodar på pirarmen samt på Hamnplanen. Bo-
darna utformades med utgångspunkt från de äldre bodarna. 

Hamnen har under åren genomgått en utveckling från iske- och transporthamn till en plats för fri-
tidsverksamhet och evenemang, i takt med hela samhällets utveckling, och är idag en viktig social 
mötesplats.

Sedan många år tillbaka är hamnområdet en del av de områden där olika evenemang anordnas i 
samband med bland annat Swedish Open (tennisveckorna) och seglartävlingar.
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Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
Skansen ligger strax utanför planområdet men är starkt bidragande till hamnområdets identitet. 
Byggnaden uppfördes i slutet av 1800-talet som sädesmagasin. Idag är Skansen en del av hotellan-
läggningen. Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och skyddas därför med en planbestämmelse 
om att dess yttre form och allmänna karraktär inte får förvanskas.

Varmbadhuset är också en kulturhistoriskt värdefull byggnad som ligger strax utanför planområ-
det. Precis som Skansen är den viktig för hamnområdets identitet. Den ursprungliga badhusbygg-
naden är uppförd 1896. Olika tillbyggnader har på senare tid gjorts kring husets bottenvåning. 
Även denna byggnad skyddas med varsamhetsbestämmelser i detaljplanen.

Fiskebodarna som finns inom planområdet har ett miljöskapande värde. De är en viktig del av 
hamnområdets karaktär och visar områdets historia som fiskehamn. Bodarna är enhetliga vad 
gäller storlek, höjd och färgsättning. Några bodar har sammanbyggts, men behållit intrycket av att 
vara flera olika små bodar med viss variation i storlek och färg. Även om de enskilda bodarna har 

ett begränsat antikvariskt värde  
så är företeelsen som sådan viktig 
att bevara för framtiden. Marken 
mellan bodarna är till största de-
len gräs med upptrampade stigar. 
Detta utgör en stark komponent i 
områdets kulturmiljö och upple-
velsevärden.

En bit väster om den inre hamnbas-
sängen står kajutan från skeppet 
Chance bevarad. Fartyget förliste 
utanför Båstad 1880 och kajutan 
togs om hand och användes som 
sjöbod. Kajutan fungerar idag som 
ett litet sjöfartsmuseum.

För eventuell bebyggelse och 
markanläggningar som påverkar 
befintliga fornlämningar krävs till-
stånd enligt Kulturmiljölagen. Om 
fornlämningar skulle påträffas vid 
markarbeten ska arbetet omedel-
bart avbrytas och Länsstyrelsen 
kontaktas enligt 2 kap 10 § kultur-
miljölagen (1988:950).Utredningsområdet

Fornlämning 

Sjöbodar 

Stejleplatsen
Inre hamnbassängen

Museum 

Badkrukan 

Kallbadhuset

Varmbadhuset
Pepes Bodega

Hotell Skansen

Badhusparken

Stejleplatsen

Yttre hamnbassängen 
Gästhamn 
Hamn fritidsbåtar 

Inre hamnbassängen 
f.d. fiskehamn 

Chance 

Kulturhistoriska värden i Båstads hamn. Karta från 
Kulturmiljöunderlag upprättat av Acanthus.
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Bostäder 
Det finns inga bostäder inom planområdet. Befintliga bostäder finns i anslutning till planområdet, 
sydväst om Strandpromenaden och Badhusparken. Husen är av mycket varierande ålder, utföran-
de, storlek och färg.

Kommersiell, offentlig och social service
Inom planområdet inns restauranger och glasskiosker samt eventverksamheter. Merparten av verk-
samheterna i hamnområdet är endast öppna under sommaren.

Offentliga toaletter inns vid ”Stora Blå”, ”Bak ickan”, norr om den inre hamnbassängen samt i bygg-
naden ”Badkrukan”, här inns också offentliga omklädningsrum. 

Handel inns ca 350 m sydväst om planområdet runt Båstads torg och längs Köpmansgatan.
Dagligvaruhandel inns vid torget Lyckan, ca 700 m sydost om planområdet.

Verksamheter
Inom planområdet inns ett antal olika verksamheter, bland annat Stora Blå som arrangerar aktivi-
teter och event, restaurangen Hamnkrogen samt mindre verksamheter i bodar inom området. Även 
föreningar har sin verksamhet i hamnen, exempelvis BBSS (Båstads Båt- och Segelsällskap) som har 
sina klubblokaler här. Hamnbolaget driver gästhamnen med tillhörande service så som bränsleför-
säljning.

Strax utanför planområdet inns Badkrukan som innehåller en servering, Pepes Bodega som är en 
nöjesmetropol samt Hotel Skansen som är en av Båstads större arbetsgivare.

BBSS Foto Anna Fogelklou Hamnkrogen Foto Anna Fogelklou
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Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Hamnen består till stor del av utfylld mark. Resultaten i markmiljöundersökningen indikerar att 
fyllnadsmassorna som använts inte varit förorenade. De föroreningar som inns i området härrör 
troligtvis från båtuppställning med tillhörande kemikaliehantering. I alla provpunkter utom en lig-
ger mätvärdena under nivåerna för mindre känslig markanvändning (MKM), vilket bedöms vara de 
gränsvärden som ska gälla för hamnområdet. I en av punkterna har högre föroreningsvärden upp-
mätts. Föroreningen bedöms inte innebära någon akut risk med fara för människors hälsa. I området 
över MKM har en utökad provtagning och en riskbedömning gjorts. Undersökningen rekomenderar 
att det görs åtgärder av de ytliga marklagren i ett mindre område. Det inns en djupare förorening 
som inte utgär någon risk för människor som uppehåller sig på platsen men som kan utgöra en föro-
reningsrisk för Laholmsbukten.

Planområdet är lackt och ligger lågt, ca 2 meter över normal havsnivå.

Inga intresseområden vad gäller lora, fauna eller nyckelbiotoper är kända inom området. Planom-
rådet är inte beläget inom område som bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens över-
siktsplan/naturvårdsprogram.

Parker och torg 
Inom hamnområdet inns lera delområden. En torgbildning, Hamntorget, inns vid och runt den 
inre hamnbassängen. Hamntorget är stensatt, med en trappa ner i hamnbassängen. Ytan ramas in 
av små bodar samt en stödmur som håller tillbaka sanden norr om platsen. Söder om iskebodarna 
ligger Stejleplatsen. Historiskt användes den till att torka iskenät. Idag är platsen en öppen gräsyta. 
I kanten mot den yttre hamnbassängen brukar mindre bodar för försäljning placeras under sommar-
säsongen. Dessa plockas bort varje år. Stejleplatsen används även vid evenemang i hamnområdet.

Fiskare Herbert Svensson på Stejleplatsen, tidigt 70-tal Foto Sven Johansson

l1i] BÅSTADS 
~ KOMMUN 



21

Antagandehandling 2019-05-21
                       Detaljplan för del av Båstad 109:2, Båstads hamn

Genom planområdet löper hamnpromenaden, en gångbana alldeles intill kajen, från Brunnsparken i 
söder till Hamntorget i norr.

I direkt anslutning till planområdet ligger Badhusparken. Den innehåller några av de få större, äldre 
träd som inns kvar i hamnområdet. I parken ligger tennisbanor, en paddelbana samt en restaurang.

Hela hamnområdet är uppdelat i många mindre områden med kättingar, räcken, pollare och ste-
nar. Detta skapar en känsla av att ytorna är privata och att allmänheten inte får vistas där, trots att 
så inte är fallet. Det styr även rörelserna i hamnområdet hårt vilket kan vara en bidragande orsak 
att området upplevs som trångt under högsäsong. Avgränsningarna gör det även svårt att utnyttja 
lera av ytorna effektivt.

Allmän plats
Endast gatan, parkmarken och torget är planlagt som allmän plats. Övriga ytor inom planområdet 
är planlagt som hamnområde men är tillgängligt för allmänheten, bland annat genom x-område 
för allmän gångtra ik längs kajerna, på pirarna samt på Stejleplatsen, parkering (kvartersmark för 
allmänt ändamål) samt allmänt ändamål. Totalt (inklusive parkeringsområde på kvartersmark) är 
ca 10 400 kvm inom nu aktuellt planområde planlagt som allmän platsmark. 

Vattenområden
De öppna vattenytorna inom planområdet (ca 36 600 kvm) är planlagda som vattenområde som 
endast får överbyggas eller utfyllas i den mån som behövs för mindre båtbryggor och liknande 
anläggningar.

I hamnen finns 330 båtplatser som alla används idag. Ett mindre område vid hamninloppet an-
vänds som gästhamn.

Hamnbassängen Foto Anna Fogelklou
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Hyllebäcken ligger i planområdets södra del och hela sträckan genom planområdet är kulverterad. 
Bäcken har sitt utlopp till Laholmsbukten vid planområdets södra gräns.

Översvämningsrisk
Hamnområdet ligger 0-3 meter över havet. Det innebär att hänsyn måste tas till klimatförändringar-
na och havsnivåhöjningen. Länsstyrelsen rekommenderar en grundläggning på minst +3 meter över 
havet. Hamnområdet har vid ett lertal tillfällen svämmats över i samband med stormar. Stormarna 
har orsakat stora skador på byggnader och anläggningar.

Olycksrisk
Inom hamnområdet inns en tankstation för båtar. Hamnen har tillstånd att hantera 3000 l bensin 
och 5000 l diesel. Cisternen är placerad under mark och anses därför inte utgöra en riskfaktor. Från 
cisternens avluftningsmynning och påfyllningsanslutning gäller skyddsavstånd på 12 respektive 25 
meter till ”plats där människor vanligen vistas”. Dit räknas bland annat servering. Från avluftningens 
mynning är skyddsavståndet 18 meter till båtplats. Från tappstället ute på bryggan gäller skydds-
avstånd på 25 meter till båtplats där människor får övernatta och till platser utan övernattning är 
skyddsavståndet 12 meter. Idag inns inga båtplatser inom skyddsavståndet. 18 meter från  påfyll-
ningsanslutningen inns en serveringsbod som kan klassas som ”gatukök utan gäster inomhus” vil-
ket då kan accepteras på det avståndet då gästborden ligger minst 25 meter från anslutningen.

12m
12m

18m
25m

25m

Skyddsavstånd runt bränslehanteringen
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Översvämning i samband med Stormen Sven, december 2016. Foto Leo Plöen

Geotekniska förhållanden
Hamnen består till stor del av utfylld mark. Den geotekniska undersökningen konstaterar att fyll-
ningen har en varierande fasthet men att det inte råder några generella stabilitets- eller sättnings-
problem inom området. Då hamnområdet till stor del utgörs av hårdgjorda ytor och har en stabil 
kajkonstruktion mot hamnbassängen råder det liten erosionsrisk.

För området föreligger normal radonrisk. 

Kulturmiljöer och fornlämningar
I väster gränsar planområdet till det medeltida stadsområdet som är en fast fornlämning genom 
kulturlagren från tidigare stadsbildningar. En mindre del av stadslagret sträcker sig in i planområ-
dets södra del. Direkt norr om planområdet finns också en skansvall, en gång uppförd för att vara 
en del av en försvarsanläggning. Fornlämningarna är väl undersökta och dokumenterade, ytterli-
gare undersökningar torde inte behövas inom ramen för detaljplanearbetet. Detaljplanen bedöms 
inte medföra någon påverkan på fornlämningarna. Enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 § 
krävs tillstånd för eventuell bebyggelse och markanläggningar som påverkar befintliga fornläm-
ningar. Om fornlämningar skulle påträffas vid markarbete ska arbetet omedelbart avbrytas och 
länsstyrelsen kontaktas enligt samma paragraf.
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Gator och trafi k
Tra iksituationen i hamnen påverkas starkt av säsongsvariationerna i Båstad. Större delen av året 
fungerar tra ik lödena bra, men under högsäsong är belastningen stor med mycket trängsel.

Hamnen nås, under merparten av året, via Tennisvägen och Strandpromenaden eller via Hamngatan. 
De veckor under sommaren med högst tra ikbelastning sammanfaller med att stora evenemang hålls 
i hamnområdet. Då stängs delar av Hamngatan av för tra ik, vilket innebär att Strandpromenaden 
avslutas med en vändplats i hamnområdet.

Tennisvägen - Strandpromenaden är den sträcka som används för transport av båtar till och från 
hamnen.

Parkering
I hamnområdets norra del inns en allmän parkering med 50 platser. I områdets södra del inns 
två grusparkeringar med totalt 120 platser. En av dessa används vintertid för uppställning av bå-
tar. Utöver dessa parkeringsytor inns en parkering för BBSS och BFEFs verksamhet i anslutning till 
klubbstugorna. Sommartid är det hög belastning på parkeringsytorna. Detta kommer i kon likt med 
ett behov att nyttja ytorna i hamnområdet så effektivt som möjligt för verksamheter och evenemang. 
Parkeringssituationen leder också till många tra ikrörelser i området då besökare kör ner för att 
leta parkeringsplats med sedan måste köra därifrån igen för att parkera någon annanstans (ofta på 
Prästliden).

I hamnområdet inns 80 parkeringsplatser för cyklar. Sommartid är behovet av cykelparkering ännu 
större. 

Kollektivtrafi k
Det går ingen busstra ik till hamnen. Närmsta busshållplats ligger vid Båstads torg, ca 350 meter 
sydväst om planområdet. Där stannar buss 523 som tra ikerar sträckan Båstad-Hov-Västra Karup-
Rammsjö-Torekov under vardagar.

Trafi kfl öden i hamnområdet sommartid

~ BÅSTADS 
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Gång- och cykeltrafi k
Gång- och cykelväg finns längs Strandpromenaden och vidare norrut längs stranden. Gång- och 
cykelväg finns även längs kajen. Söderut leder en promenadstig vidare till Malen längs stranden. 
Promenadstigen har blivit starkt påverkad av de senaste årens stormar.

Precis som med biltrafiken är det stora variationer på hur ytorna nyttjas av gående och cyklister 
under året. Sommartid rör sig många till fots i hamnområdet och under högsäsong går många även 
på körbanan vilket innebär en konflikt med biltrafiken och skapar stora risker.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Weum Gas har gasledningar i området. Några av byggnaderna inom planområdet är anslutna till 
gasledningarna.

El och telefoni
Bjäre Kraft har el och iber i området. De har även en nätstation som står vid de gamla iskebodarna. 
Nätstationen är utsatt vid översvämningar.

Brandvattenförsörjning
En brandpost inns inom planområdet, i närheten av parkeringen. Utanför planområdet inns två 
stycken, en vid tennisbanorna nordost om planområdet och en söder om planområdet i korsningen 
Strandpromenaden/Killebacken.

Dricks- och spillvatten
Kommunala ledningar för dricks- och spillvatten finns utbyggda i  Strandpromenaden och vida-
re upp under parkeringen. Dricksvatten finns också utdraget till piren samt norr och söder om 
Hamntorget. Spillvattenledning går även till några av de äldre fiskebodarna. Spillvattenledningar 
ligger relativt nära markytan. I området finns också flera brunnar vilket bidrar till att systemet blir 
utsatt vid översvämning.

Inom hamnens arrendeområde finns interna, icke kommunala ledningar för dricks- och spillvat-
ten. Mellan fiskebodarna vid Hamntorget finns en pump som pumpar spillvattnet till den kom-
munala ledningen i Strandpromenaden. Båtarna i hamnen tömmer sitt spillvatten i en station i 
hamnområdets norra del. Detta leds via hamnens interna ledningar till pumpstationen.

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

Dagvattenledningar finna utbyggt i gatan samt under en del av parkeringsytan vid Hamnplanen. Dag-
vattensystemet har utlopp i hamnbassängen på tre ställen. 

Avfallshantering
Verksamheterna ansvarar själva för sitt avfall. Hamnbolaget ansvarar för avfall från båtarna som 
ligger i hamnen. Inom hamnområdet inns även offentliga papperskorgar. Kommunen ansvarar för 
dessa. 
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8. PLANFÖRSLAG

Utgångspunkter för planförslaget är att skapa möjlighet för befintliga verksamheter att utvecklas 
samtidigt som allmänhetens tillgång till hamnområdet säkerställs. Det finns också ett stort behov 
av att strukturera ytor och funktioner i området. Behoven i hamnområdet skiljer sig mycket mel-
lan sommarsäsongen och vintersäsongen vilket innebär att ytorna måste vara flexibla och fylla 
flera olika funktioner. Generellt är principen i förslaget att fokus ligger på kultur och besökare i 
hamnområdets norra del, medan fokus ligger på hamnverksamhet i områdets södra del.

Platsens historiska koppling är viktig och ska tas tillvara, men den ska inte förhindra att platsen och 
verksamheterna kan utvecklas och följa med tiden.

Bebyggelse
Användning 
Användningen i hamnen är hamnverksamhet och besöksverksamhet (V1R1). Byggnader för hamn-
verksamhetens behov ska innas så som förråd, anläggning för båttvätt, toalett och annan service 
samt hamnkontor och klubblokaler. För att stödja och utveckla besöksverksamheten behövs offentlig 
service i form av offentliga toaletter men också restauranger, caféer och handel, företrädesvis med 
koppling till det marina. Handel och caféverksamhet kan exempelvis inrymmas i de mindre bodar 
som tillåts i området under hela eller delar av sommarsäsongen. Några större byggnader inns i 
hamnområdet, i övre plan på dessa inns möjlighet till kontor, även här företrädesvis för verksamhe-
ter med koppling till hamn- och båtverksamhet.

Ytorna i hamnområdet måste tillåta en lexibel användning och kunna anpassas efter de behov som 
inns för tillfället. Ytornas funktion bör tillåtas variera mellan sommar och vinter. Sommartid kan 

allmänhetens vistelseytor och båtverksamhetens ytor samsas med evenemangsytor och tillfälliga 
bodar. Vintertid kan båtverksamheten och vistelseytorna kombineras med parkering. Användningen 
av ytorna bör även kunna anpassas efter de olika behov som inns under dygnet.

VinterSommar

Vistelseytor Vistelseytor

Evenemangsytor

Tillfälliga bodar

Båt- och hamn-
verksamhet

Båt- och hamn-
verksamhet

Parkering

Biltra ik Biltra ik

Biltra ik på 
gåendes villkor

Samnyttjande av ytor och fl exibilitet i användningen mellan sommar- och vintersäsong.
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Bostäder tillåts inte i hamnområdet på grund av risker kopplade till översvämning och stormpåver-
kan.

Markområdet närmast fastigheten Strandängen 3, där Pepe´s Bodega ligger, planläggs som kvarters-
mark med centrumändamål, samma användning som Strandängen 3 har idag. Ytan får inte förses 
med byggnad. Området är idag planlagt som allmän plats, men nyttjas av resturangverksamheten för 
avfallshantering. Syftet med att ändra användningen till kvartersmark är att möjliggöra en långsiktig 
upplåtelse av marken med syfte att verksamheten även fortsättningsvis ska kunna nyttja området 
för avfallshantering.

Placering 
Byggrätterna placeras i huvudsak där byggnader inns idag. Planen ger en möjlighet att ersätta BBSS 
två mindre byggnader med en större. Ett avstånd ska innas mellan byggnaderna för att säkerställa 
kontakten mellan Strandpromenaden och hamnbasängen. 

Mindre bodar för försäljning får placeras längs kajpromenaden under en begränsad del av året. Det 
är viktigt att dessa bodar placeras på ett sådant sätt att de inte blockerar kopplingen mellan Strand-
promenaden och hamnbassängen/havet både gällande siktlinjer och möjligheten att till fots röra sig 
mellan bodarna. 

Inom korsmarken på Stejleplatsen och på grusparkeringen i planområdets södra del får byggnader 
placeras i max 3 sammanhängande månader under perioden maj-september. Övrig tid får tillfälliga 
byggnader placeras inom området i max 3 sammanhängande veckor. Bygglov krävs om byggnad lyt-
tas till ny placering inom samma område. Syftet med detta är att säkerställa att platsen hålls öppen 
i perioder. En annan viktig aspekt med bestämmelsen är att det under perioder då stormar är mer 
vanligt förekommande ska endast enklare byggnader som är lätta att lytta undan innas på platsen. 
För grusparkeringen är huvudsyftet parkering för verksamheternas behov men avsikten med bygg-
rätten är att möjliggöra tillfälliga byggnader vid evenemang.

På den inre delen av den östra pirarmen ges möjlighet att uppföra ler bodar. För att inte skära av 
utblickarna mot havet läggs prickmark på en del av pirarmen. Längst ut på piren ges möjlighet att 
uppföra en eller lera mindre bodar. Dessa byggnader ska uppföras på ett sådant sätt att de tål even-
tuella översvämningar alternativt på ett sådant sätt att de kan lyttas från platsen efter sommaren. 
Prickmarken längst ut på piren syftar till att säkerställa vändplatsen samt mastkranens funktion.

Utformning
Inom planområdet inns olika typer av bebyggelse. Bodar, både permanenta och tillfälliga ges en 
högsta tillåten nockhöjd på 3,5 meter. De får vara högst 15 kvm stora. För de äldre bodarna regleras 
byggnadernas volymer i varsamhetsbestämmelsen ”k” som säger att volymen ska anpassas efter be-
intliga bodar. Mellanstora permanenta byggnader som exempelvis hamnkontoret och en glasskiosk 

ges en högsta nockhöjd på 4,0 meter. Undantaget från detta är en be intlig byggnad med en högre 
nockhöjd i planområdets norra del. Den ges en högsta tillåten nockhöjd på 6,5 meter för att bestäm-
melsen ska överensstämma med be intlig byggnad. Större, permanenta byggnader ges en högsta 
nockhöjd som relaterar till havet genom en plushöjd. Detta för att nocken ska ligga på samma höjd 
oavsett om marken höjs. Höjderna ska möjliggöra en lexibilitet i hur risken för översvämmande vat-
ten hanteras genom att ge utrymme för en högre sockel. Storleken på byggrätterna för dessa bygg-
nader utgår i stort från be intlig bebyggelse. Utformningen av alla byggnader i hamnområdet ska 
anpassas till den marina karaktären.

Då området ligger lågt och drabbas av översvämningar i samband med storm måste byggnaderna 
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utformas enligt principen ”resilience” vilket innebär att byggnaderna ska klara av konsekvenserna 
av en översvämning. Detta kan lösas på olika sätt, antingen genom att byggnaden utformas på ett 
sådant sätt att vattnet stängs ute eller genom att byggnaden uppförs i material som inte skadas av 
att vatten kommer in i byggnaden. För de större, permanenta byggnaderna ges utrymme höjdmäs-
sigt till en högre sockel. Känsliga funktioner så som el och avlopp måste utformas och placeras på ett 
sådant sätt att de inte skadas av vatten.

Offentliga toaletter i hamnområdet bör anläggas utan golvbrunn alternativt på någon form av upp-
höjning. På så sätt hindras dag- och havsvatten från att rinna ner i spillvattenledningarna vid en 
eventuell översvämning.

Bevarande
De äldre iskebodarna söder om Hamntorget, Chance samt Stejleplatsen är lämningar från verksam-
heter kring iske och sjöfart vilket är det tydligaste kulturmiljövärdet i området. Bodarna har var 
för sig ett litet värde men skapar tillsammans ett viktigt inslag i kulturmiljön. De bevaras och skyd-
das genom en varsamhetsbestämmelse om volym, formspråk, färgsättning och placering. Även den 
gräsbevuxna marken med upptrampade stigar mellan bodarna är viktig för kulturmiljön. Denna sä-
kerställs genom att varsamhetsbestämmelsen även säger att markbeläggningen inte får förvanskas. 
Kajutan från skeppet Chance skyddas genom en bevarandebestämmelse. Stejleplatsen bevaras som 
en öppen plats med stor lexibilitet att nyttjas efter säsongens behov. Här tillåts dock ingen perma-
nent bebyggelse. Platsens historia kan även stärkas genom informationsskyltar eller konstverk som 
knyter an till och berättar om platsens historiska användning.

Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Detaljplanen reglerar inte höjdsättningen av marken. Detta för att inte låsa höjderna utan istället 
möjliggöra olika lösningar för att hantera översvämningsproblematiken, då behov och lösningar kan 
komma att förändras med tiden. Generellt är rekommendationen i hamnområdet att marken även 
fortsättningsvis sluttar lätt mot havet samt att skapa avrinningsvägar och ytor som kan tillåtas att 
översvämmas. Detta för att översvämmande vatten och nederbörd ska rinna ut i havet och inte ris-
kera att stängas in och bli kvar i vattensamlingar på land.

Parker och torg
Generellt kommer antalet barriärer i hamnområdet minska. De kättingar, räcken och pollare som 
begränsar platsernas användbarhet och allmänhetens framkomlighet bör tas bort. Fysiska barriärer 

Exempel på hur ytan kan användas under sommar respektive vinter. Bild Anna Fogelklou
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bör endast innas där det är absolut nödvändigt för att hindra biltra ik på ytor där det inte är lämp-
ligt.

Marken ligger lågt och det är viktigt att den även fortsättningsvis sluttar mot havet för att översväm-
mande vatten inte ska riskera att stängas in.

Hamntorget utformas som en torgyta som är tillgänglig för allmänheten. Här bör material väljas 
med omsorg om den historiska miljön, dock får inte framkomligheten och tillgängligheten begrän-
sas. Platsen kan stärkas upp med ett konstverk som kan fungera som sittplats eller locka till aktivitet.

Ytan som idag är parkering förelås bli torgyta där biltra ik samsas med fotgängare, cyklister och torg-
funktioner. Under sommarmånaderna kan hela eller delar av ytan fungera som torgyta med gångy-
tor, sittplatser och utrymme för evenemang. Under vintermånaderna kan biltra iken och parkering 
tillåtas dominera platsen. 

För att Stejleplatsen ska bli inbjudande att använda behöver platsen utformas med omsorg. Det är 
viktigt att platsen är lexibel för att kunna tillgodose olika behov. En gräsyta fungerar både för tillfäl-
liga evenemang och som picknickyta. För att skapa en koppling mellan Stejleplatsen och Badhuspar-
ken, stärka ekosystemtjänsterna samt återföra en del av den grönska som funnits på platsen histo-
riskt kan några träd planteras på Stejleplatsen, dock på ett sådant sätt att ytan inte fragmenteras. För 
att stärka kopplingen till Stejleplatsens historiska användning skulle även ett konstverk kunna pla-
ceras på platsen. Under sommarmånaderna får mindre bodar placeras längs kajpromenaden, men 
efter sommarsäsongen ska de lyttas bort från platsen för att Stejleplatsen åter ska bli öppen ända 
ner till kajkanten. Bodarna ska placeras på ett sådant sätt att de inte hindrar allmänheten från att 
passera mellan dem.

På Hamnplanen ligger fokus på hamn- och båtverksamheten. Här ska det vara jämna, tåliga och  
funktionella ytor. Här ska utrymme innas för bilar med trailer att vända runt, spolplatta, jolleplan 
och andra funktioner som behövs för hamnens och föreningslivets verksamheter. Under kortare pe-
rioder kan delar av ytan användas för evenemang och under sommarmånaderna får mindre bodar 
placeras längs kajpromenaden. Under vintermånaderna kan delar av ytan användas för parkering.

Allmän plats
Andelen allmän plats ökar något till totalt ca 8300 kvm. Den största förändringen är att knappt 1300 
kvm som tidigre varit planlagt som kvartersmark för parkering nu planläggs som allmänplats, torg. 
Marken utgörs av ca 1300 kvm gata, ca 770 kvm cykelbana och ca 6270 kvm torg. Hamnområdet är 
planlagt som kvartersmark, men allmänhetens tillgång till området säkerställs med x-område. 

Idag är hamnområdet uppdelat i ler mindre områden med kättingar, staket och andra avgränsning-
ar. Dessa bör tas bort för att öppna upp för ett effektivare och mer lexibelt användningssätt. Det 
skapar möjligheter för människor att röra sig i området på ett friare sätt.

Vattenområden/Strandskydd
Planområdet berörs av strandskydd för kusten (300 meter). Gällande detaljplan är framtagen enligt 
den äldre plan- och bygglagstiftningen (PBL 1987:10) och något strandskydd gäller inte för området 
idag. I och med aktuellt planarbete återinförs strandskyddet som därför upphävs inom planområ-
det genom antagandet av detaljplanen. Enligt PBL 4 kap. 17 § får kommunen i detaljplan upphäva 
strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap. 

Strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livs-
villkor för djur- och växtliv. Inga naturtyper som är hotade, bedöms särskilt skyddsvärda eller utgör 
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livsmiljö för särskilt skyddsvärd djur- eller växtart berörs. Detaljplaneförslaget försämrar inte vä-
sentligen livsvillkoren för djur- och växtarter. Aktuellt område är viktigt för allmänheten ur rekrea-
tionssynpunkt och ingår i ett större sammanhängande stråk längs havet. Planen syftar till att säker-
ställa allmänhetens tillgång till hamnområdet och bidrar därför positivt till strandskyddets syfte.

I enlighet med Miljöbalken 7 kap. 18 c § bedöms följande särskilda skäl föreligga enligt nedan:

För hamnområdet (V1R1)gäller punkt 1, 3, 4 och 5. 
1. område som ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften”
- Marken har varit ianspråktagen under mycket lång tid och hamnanläggningar har funnits på plat-
sen sedan tidigt 1900-tal. Området saknar betydelse för strandskyddets syfte att bevara goda livs-
miljöer för djur- och växtliv.

3. område som ”behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte 
kan tillgodoses utanför området”
- En hamn måste för sin funktion ligga i anslutning till vattnet. 

4. område som ”behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför planområdet”
- En utveckling av hamnverksamheten och övrig verksamhet inom området är knuten till närheten 
till vattnet och verksamheternas be intliga lägen inom hamnområdet. 

5. område som ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför planområdet”
- Hamnområdet är en viktig knutpunkt i Båstads tätort och fungerar som en social mötespunkt. Ge-
nom en utveckling av verksamheterna, vilka fungerar som målpunkter i området, samt genom ett 
säkerställande av allmänhetens tillgång till hamnområdet stärks platsens funktion som social mö-
tesplats och knutpunkt. 

För den södra delen av hamnområdet (V1R1, gräsyta med korsprickad mark samt prickmark med x)
gäller punkt 1 och 4.
1. område som ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften”
- Området nyttjas på detta sätt redan idag.

4. område som ”behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför planområdet”
- Ytan behövs som parkeringsyta och som uppställningsyta i samband med de evenemang som hålls 
i hamnområdet. Då ytan är sammanhängande med be intlig grusparkering som nyttjas på detta sätt 
kan inte utvidgningen göras på annan plats. 

Inom planområdet planläggs för lera olika användningar av vattenområden. Den norra pirarmen 
planläggs för att säkerställa den allmänna badbryggan som inns på platsen idag (W ). Den inre 
hamnbassängen planläggs som öppet vattenområde där mindre anläggningar tillåts (W). Den yttre 
hamnbassängen planläggs som småbåtshamn (W ). Mellan den yttre och inre hamnbassängen ges 
möjlighet att uppföra en öppningsbar bro (W ).
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Gående

Cykeltra ik

Biltra ik 
sommartid

Biltra ik vintertid, på 
gåendes villkor

Trafi ksystem där gående och cyklister prioriteras och 
biltrafi ken får lämna plats sommartid

Uppförande av anläggningar t.ex. erosionsskydd, bryggor etc. inom vattenområden de inieras som 
vattenverksamheter. Vattenverksamheter är generellt tillståndspliktiga, men kan i vissa fall vara an-
mälningspliktiga.

Geotekniska förhållanden
I den geotekniska undersökningen bedöms mindre konstruktioner kunna grundläggas med platta 
på mark. Vidare konstateras att detaljerade undersökningar behövs i samband med framtida bebyg-
gelse.

Gator och trafi k
För att möta de olika behov och utmaningar som följer av säsongsvariationerna i hamnområdet fö-
reslås ett tra iksystem som skiljer sig åt mellan sommar och vinter. Sommartid kan hamnområdet 
vara så gott som bilfritt. Vändmöjlighet kan ordnas på ytan som planläggs som torg. Transporter av 
båtar samt annan tra ik som är nödvändig för hamnverksamheten kan angöra hamnområdet från 
den delen av Strandpromenaden som hålls öppen för tra ik. Transporter till övriga verksamheter 
inom hamnområdet kan tillåtas under begränsade tider. Vintertid kan biltra ik tillåtas även på ytan 
som planläggs som torgyta och vidare upp på Hamngatan, och då på fotgängarnas villkor.

Parkering
Då letandet efter parkeringsplats idag är en av de största bidragande orsakerna till det tra ikkaos 
som uppstår i hamnområdet sommartid inns möjlighet att ta bort de allmänna parkeringsplatser-
na i hamnområdet under kortare eller längre perioder under sommarsäsongen. Den parkering för 

avlastning mm som behövs för båtverk-
samheten kan lösas inom hamnområdet i 
anslutning till Hamnplanen och gruspar-
keringen. Vintertid kan parkering tillåtas 
på de öppna ytorna i anslutning till Hamn-
planen samt inom området som planläggs 
för torg.

Cykelparkeringen ligger idag intill Pepes 
och rakt i siktlinjen mot Kallbadhuset. Cy-
kelparkeringen föreslås därför lyttas till 
torgytans östra sida, vid Chance.

Kollektivtrafi k
Planförslaget har ingen direkt påverkan på 
be intlig kollektivtra ik. 
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Gång- och cykeltrafi k
Cykeltra ik tillåts, precis som idag, längs Strandpromenaden och torgytan. Staket, kättingar och an-
dra avgränsningar bör tas bort i hamnområdet för att möjliggöra för gående att röra sig över hela 
området.

Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av planförslaget, med minskad biltra ik i hamnområdet sommartid, bedöms på-
verka miljökvalitetsnormerna och möjligheterna att uppfylla dessa positivt.

Folkhälsa
Planförslaget stärker allmänhetens tillgänglighet till hamnområdet och ytor som tidigare domine-
rats av biltra ik och parkering. 

Utformningen av platserna ska göras utifrån att alla människor ska kunna vistas här och tillgänglig-
heten och framkomligheten ska vara hög. Platserna ska utformas på ett sådant sätt att de är välkom-
nande även för de som inte konsumerar för att vara inbjudande för alla. Barn- och ungdomsperspek-
tiv ska innas med vid utformningen och möbleringen av de öppna ytorna.

Några vägledande principer för brottsförebyggande stadsplanering är klara rumsliga ansvarsförhål-
landen, befolkade rum, överskådlighet och synlighet. Gestaltningen bidrar till att skapa tydlighet och 
orienterbarhet. Dessa är bra förutsättningar för en trygg vistelsemiljö. Samtidigt skapas möjlighet 
till sociala träffpunkter.

Störande verksamheter och buller
Det har inte kommit in några klagomål gällande störningar från småbåtshamnens verksamhet. Som-
martid förekommer en del klagomål på störningar från nattklubbsverksamheten strax utanför plan-
området. Tidigare har även funnits klagomål på störande lukt från en iskebåt i hamnen.

Risk
Utformningen av hamnområdet och dess verksamheter ska anpassas efter närheten till havet och 
de risker för översvämning det innebär. Tillfälligt förhöjda havsnivåer förekommer i samband med 
till exempel stormar och till följd av klimatförändringarna är en mer långsiktig höjning av havsnivån 
att vänta. Eftersom hamnområdet endast ligger ett par meter över havet är risken för översvämning 
påtaglig. Det är därför viktigt att byggnader utformas enligt principen ”resiliance” - att byggnaderna 
ska klara översvämning. På grund av översvämningsrisken tillåts inte bostäder inom området. De-
taljplanen ger även utrymme för tillfälliga mindre byggnader som lyttas från hamnområdet under 
vintermånaderna när stormar är mest vanligt förekommande.

Alla delar av hamnområdet kan nås av räddningsfordon inom minst 50 meter.

Det inns hantering av bränsle för småbåtshamnens behov inom planområdet. Hamnens bränsle-
hantering förutsätter skyddsavstånd, vilka hanteras i samband med verksamhetens tillstånd. Runt 
avluftningsmynning och tappställe gäller 25 meter till båtplats där människor övernattar samt 12 
respektive 25 meter till servering. Idéer inns att lytta tankstationen till utsidan av den östra pirar-
men. Detaljplanen reglerar därför inte skyddsavståndet runt bränslehanteringen för att på lång sikt 
ha möjlighet att nyttja mark och vatten på annat sätt än idag. 
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För att minska risken för skador i samband med kraftig vågpåverkan ger planen utrymme för om-
byggnad av den norra pirarmen samt en höjning av pirarna. Uppförande av anläggningar t.ex. ero-
sionsskydd, bryggor etc. inom vattenområden de inieras som vattenverksamheter. Vattenverksam-
heter är generellt tillståndspliktiga, men kan i vissa fall vara anmälningspliktiga.
  

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Nya byggnader föreslås anslutas till be intliga system. Gasledningar inns i området.

El och telefoni
El och telefoni avses anslutas till det be intliga ledningsnätet. El och telefoni måste utföras på ett 
sådant sätt att de inte skadas vid en översvämning.

Dricks- och spillvatten
Spillvattenledningarna i hamnområdet ligger relativt nära markytan varför det kan bli svårt att göra 
nya anslutningar med hjälp av självfall. Spillvatten från de interna spillvattenledningarna behöver 
även fortsättningsvis pumpas till anslutningspunkten. Med tanke på översvämningsrisken i hamn-
området bör brunnen från vilken spillvattnet pumpas vara tät för att förhindra inläckage av havsvat-
ten. Elektroniken till pumpen bör om möjligt placeras inomhus. 

Ny bebyggelse inom hamnområdet bör anslutas till det interna ledningsnätet. Även tillfälliga bygg-
nader och verksamheter ska ha möjlighet att ansluta till detta. Större, permanenta byggnader inom 
byggrätterna närmast Strandpromenaden bör även fortsättningsvis kunna anslutas direkt till de 
kommunala ledningarna i Strandpromenaden. Det är dock viktigt hur avlopp och golvbrunnar utfor-
mas för att minimera risken för att havsvatten tränger in i ledningarna i samband med översvämning.

Brunnslocken längs spillvattennätet bör vara täta för att undvika att havsvatten tränger ner i led-
ningarna vid högvatten.  

Brandvattenförsörjning
Det inns tre brandposter inom och i anslutning till planområdet. Dessa har tillräcklig kapacitet för 
föreslagen utveckling i hamnområdet.

Dagvatten
Planförslaget innebär ingen ändring avseende dagvattenhanteringen. Dagvatten föreslås även fort-
sättningsvis ledas ut i hamnbassängen. Fördröjning av dagvatten bedöms inte vara aktuellt inom 
planområdet.

Avfallshantering
Ny bebyggelse ska anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. Av-
fallsutrymmen bör placeras i nära anslutning till körbar allmän väg och dess storlek ska motsvara de 
behov som inns för att underlätta källsortering. Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar 
för insamlingen av hushållsavfall i Båstad kommun. Hamnen har idag inte något abonnemang hos 
NSR.
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9. KONSEKVENSER
Trafi k
Begränsningarna för biltra ik och bilparkering under delar av året medför att trängseln och riskerna 
minskar i hamnområdet. Det kan dock innebära att problemen lyttas till andra platser i samhället. 
Parkeringskapacitet inns vid Prästliden.

Översvämning
Återkommande översvämningar medför risker för skador och ett ökat slitage på anläggningar i om-
rådet. Det är därför viktigt att permanenta anläggningar utformas på ett sådant sätt att de tål över-
svämningar, även om det kan vara fördyrande i byggskedet. Det är också viktigt  att tillfälliga anlägg-
ningar lyttas från hamnområdet i god tid innan hösten då de lesta stormarna drabbar området.

Socialt
Socialt och ekonomiskt innebär planen möjlighet till utveckling av turismen med ler möjligheter till 
övernattning, arbetstillfällen etc. och därmed motsvarande arbetstillfällen i kommunen.

Åtgärder som att begränsa biltra ik och ta bort bilparkeringar under delar av året stärker de sociala 
aspekterna i området genom att skapa platser för möten och aktivitet, såväl planerade som spontana.

Ekonomiskt
Att investera i byggnader och anläggningar i översvämningsdrabbade lägen innebär alltid en högre 
risk. Åtgärder för att utforma byggnader och anläggningar så att de tål översvämmande vatten, alter-
nativt står emot vattnet, kan vara fördyrande i byggskedet.

Torgytan innebär en möjlighet till ett lexibelt nyttjande av ytan. Kommunen som huvudman har 
möjlighet att göra investeringar i ytan för att öka känslan av att platsen är allmän. Med huvudman-
naskapet följer också skyldigheten att underhålla området. Kommunen kommer således få ökade 
driftskostnader till följd av detaljplanen. Att rusta och iordningställa platsen på ett sätt som möjlig-
gör en lexibilitet i användningen innebär en kostnad. Det innebär även ett inkomstbortfall från par-
keringsavgifter under de perioder då ytan nyttjas för annat än parkering. Hur stort inkomstbortfallet 
blir beror på hur stor yta som nyttjas för andra ändamål än parkering samt hur lång tid det handlar 
om.

Tillgänglighet
Planbestämmelsen TORG ger möjlighet att använda den be intliga parkeringsytan på ler sätt än 
idag. Dock inns fortfarande möjligheten att köra och att parkera på ytan kvar. Om ytan görs om eller 
om biltra ik och parkering begränsas under delar av året ska hänsyn tas till tillgängligheten för per-
soner med nedsatt rörelseförmåga, både avseende markbeläggning och hur ytorna disponeras. För-
utsättningar ges för att öppna upp området och öka tillgängligheten och rörligheten inom området 
genom att undanröja begränsande fysiska hinder.  Detta regleras dock inte i detaljplan utan hanteras 
i genomförandeskedet. Området kommer även fortsatt att ha en hög tillgänglighet för personer med 
funktionsvariationer. 
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10. GENOMFÖRANDE
Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som er-
fordras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900. Samråd har genomförts 
under hösten 2016 och granskning sker under våren 2019. Antagande bedöms kunna ske i slutet av 
2019.

Kommunen äger all mark inom planområdet. Marken är vid planens upprättande utarrenderad till 
lera parter. En genomsyn av arrendeavtalen görs som en direkt konsekvens av detaljplanen.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Inom planområdet är kommunen ansvarig för projektering och utbyggnad av teknisk infrastruktur, 
samt iordningställande av torg och grönområden, planlagda som allmän platsmark. Åtgärder inom 
kvartersmark regleras genom avtal mellan jordägare och nyttjare. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
För att genomföra detaljplanen fullt ut ska kvartersmarken avstyckas och bilda en eller lera fastig-
heter.

Servitut
Ledningsägare ansvarar för att söka lämplig rättighet för sin ledning.

För området som planläggs för centrumändamål (C) intill fastigheten Strandängen 3 inns ett of-
icialservitut till förmån för Strandängen 3 och last för Båstad 109:2. Servitutet ger Strandängen 3 

tillträde till området.

Ekonomiska frågor
Kommunen som huvudman för allmän plats bekostar förändringar på väg, torg m.m. som detaljpla-
nen föranleder. Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för servitut, ledningsrätt och/
eller annan nyttjanderätt för anläggning på annans mark bekostas av ägare av anläggning/ledning. 
Anläggningsavgift avseende VA-anslutningar regleras i  VA-taxa. Elanslutning uttages i enlighet med 
gällande taxa.

Planavgift, i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade taxa, kommer i samband med bygglov-
givning att uttagas inom detaljplaneområdet. Detaljerade undersökningar avseende geologi, mar-
kens bärighet, föroreningar osv som kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas 
av byggherren. 
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Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa.  

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Kommunen genom NSVA ansvarar för utbyggnad och bekostnad av VA-system (inklusive  dagvatten-
system) inom allmän platsmark. Alla tillfälliga byggnader och verksamheter som har behov av det 
ska ha möjlighet att anslutas till hamnområdets interna VA-nät. Utbyggnaden av VA- ledningar inom 
området sker från av kommunen anvisad anslutningspunkt. Alla ritningar ska godkännas av kom-
munen innan utbyggnaden påbörjas. 

Några dagvattenledningar ligger under eller i direkt anslutning till be intliga byggnader. Vid en even-
tuell nybyggnation där någon av dessa ledningar berörs bör ledningen lyttas. u-områden inns av-
satta i närheten för de lesta ledningarna. Eventuell lytt av ledning bekostas av exploatören.

Nya VA-installationer samt förändring av be intliga anslutningar ska godkännas av NSVA innan bygg-
nation påbörjas.

Markförorening
En markmiljöundersökning har gjorts under samrådsskedet. Den visar på värden under mindre 
känslig markanvändning (MKM) i alla provpunkter utom en där fördjupade studier krävs innan 
eventuellt schaktarbete. På Stejleplatsen där det inns ett område över MKM, har en utökad provtag-
ning och en riskbedömning gjorts. Undersökningen rekomenderar att det görs åtgärder av de ytliga 
marklagren i ett mindre område runt punkt 1703. Åtgärderna ska göras innan genomförandetidens 
utgång. Kommunen är som fastighetsägare ansvarig för markföroreningen. Ingen ansvarsutredning 
har gjorts och kommunen bedömer att det inte heller krävs.

Utdrag ur PM Kompletterande undersökning, 2017-11-08 som 
visar undersökningspunkterna på Stejleplatsen. 
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El, tele, internet, gas
Bjäre Kraft och Skanova har kabelanläggningar inom planområdet. Weum har gasledningar i och i 
anslutning till planområdet. Från en byggnad i planområdets norra del går en intern gasledning till 
Badkrukan. Fastighetsägaren ansvarar för den ledningen. Eventuella lyttningar eller andra åtgärder 
som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av respektive ledningsinneha-
vare om ledningen inte omfattas av ledningsrätt eller motsvarande rättighet.

11. FORTSATT ARBETE

Denna detaljplan handläggs med utökat planförfarande. Arbetet avses fortsätta med eventuella revi-
deringar av granskningsförslaget till antagandet. Olika utredningar kan tillkomma för att komplet-
tera planarbetet vid fortsatt arbete och för att ligga till grund för detaljutformning av planförslaget 
såsom exempelvis en utökad markmiljöundersökning.

Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Därefter går pla-
nen upp för antagande i kommunfullmäktige. 

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Emma Johansson på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Roger Larsson, stadsarkitekt, samhällsbyggnadschef
• Lisa Rönnberg, tidigare samhällsbyggnadschef
• Olof Selldén, planchef
• Kristina Bell, tidigare översiktsplanerare
• Henrik Eliasson, planarkitekt
• Per Selldén, tidigare exploateringsingenjör 
• Mårten Nilsson, tidigare exploateringsingenjör
• Susanna Almqvist, exploateringsingenjör
• Sven-Inge Granlund, tidigare park- och fritidschef
• Marie Eriksson, gatu- och parkchef
• Andreas Jansson, tidigare tra ikingenjör
• Alexander Ejwertz Johanzon, tra ikingenjör
• Mårten Sällberg, miljöinspektör

SAMHÄLLSBYGGNAD

Emma Johansson     Olof Selldén
Planarkitekt      Planchef
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Planområdesgräns 

Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

Administrativ- och egenskapsgräns 

Användning av allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap (PBL4kap5§punkt2) 

GATA 

CYKEL 

TORG 

Gata 

Cykelbana 

Torg 

Användning av kvartersmark (PBL4kap5§punkt3) 

R, 

V, 

Centrum 

Tekniska anläggingar 

Besöksanläggingar. Verksamheter kopplade till turism och 
evenemang. Restaurang. Försäljning i mindre skala. 

Småbåtshamn med tillhörande verksamheter och kontor. 

Användning av vattenområde (PBL4kap5§punkt3) 

w 

w, 
w, 
w, 

Öppet vatten och vatten med mindre anläggingar där karaktären av 
öppet vatten avses bibehållas 

Småbåtshamn med tillhörande funktioner. Bryggor får anläggas. 

Öppet vatten som får överbyggas med öppningsbar bro. 

Vattenområde där brygga för allmänheten samt pirkonstruktion får 
finnas 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
Byggnader ska utformas och utföras på ett sådant sätt att naturligt översvämmande vatten upp 
till nivån +3,5 meter inte skadar byggnaden. (PBL 4 kap 16§ punkt 1) 

Ej källare (PBL 4 kap 16 § punkt 1) 

Byggnader ska utformas med en marin karaktär (PBL 4 kap 16 § punkt 1) 

Höjdsättning runt byggnader ska vara sådan att vatten rinner bort från byggnaden (PBL 4 kap 10 § 
och 13 §) 
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Högsta tillåtna byggnadsarea (PBL 4 kap 11 § punkt 1) 

Varje byggnad får vara max 15 m' (PBL 4 kap 11 § punkt 1) 

Varje byggnad får vara max 15 m'. Byggnader får bara finnas inom 
området under tiden maj-september. (PBL 4 kap 11 § punkt 1) 

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 

16 § punkt 1) 

Högsta nockhöjd i meter (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1) 

Byggnader ska placeras med ett inbördes avstånd om minst 1 m. 
(PBL 4 kap 16 § punkt 1) 

Byggnader ska placeras med ett inbördes avstånd om minst 4 m. 
(PBL 4 kap 16 § punkt 1) 

Byggnaden ska bevaras (PBL 4 kap 16 § punkt 3) 

Varsamhet. Bodar ska anpassas till befintliga bodar avseende 
volym, formspråk, färgsättning och placering. Markbeläggningen får 
inte förvanskas. För vägledning se Kulturmiljöunderlag Båstads 
hamn 2016-09-14 samt planbeskrivningen. (PBL 4 kap 16 § punkt 2) 

Båtuppställning får finnas under tiden oktober - april 

Korsmark - på marken får endast tillfälliga byggnader placeras i 
max 3 sammanhängande månader under perioden maj-september. 
övrig tid får tillfälliga byggnader placeras inom området i max 3 
sammanhängande veckor. (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1) 

Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § punkt 1 

eller 16 § punkt 1) 

Administrativa bestämmelser 
Kommunen är huvudman för allmänna platser (PBL 4 kap r §) 

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft (PBL 4 kap 21 §J 

Bygglov krävs inte för planenliga byggnader uppställda kortare tid än 3 månader, som 
tillståndsprövas enligt annan lagstiftning. Flyttas byggnaden till ny placering inom samma 
område krävs bygglov. Anmälningsplikt gäller för byggnader större än 15 m' enligt PBF 6 kap 5 
§. (PBL 4 kap 15 §) 

Strandskyddet är upphävt (PBL 4 kap 1r §) 

u 

X 

Underjordiska ledningar - Område eller utrymme som ska vara 
tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar (PBL 4 kap 6 §) 

Gångtrafik - Område som ska vara tillgänglig för allmännyttig 
gångtrafik. Uteserveringar får finnas i den mån de inte hindrar 
allmänhetens framkomlighet (PBL 4 kap 6 §) 

Upplysningar 
För eventuell bebyggelse och markanläggningar som påverkar befintliga fornlämningar krävs 

tillstånd enligt Kulturrniljölagen. Om fornlämningar skulle påträffas vid markarbeten ska arbetet 
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap 1 O § Kulturmiljölagen (1988:950) 

Uppförande av anläggningar I.ex erosionsskydd, bryggor etc. inom vattenområde definieras som 
vattenverksamhet och är generellt tillståndspliktigt, men kan i vissa fall vara anmälningspliktiga, 

enligt 11 kap Miljöbalken (1998:808). 

Detaljplanen är upprättad enligt Plan- och bygg lagen (2010:900) och plankartan är ritad enligt 
den vägledning som gällde när planarbetet inleddes i juni 2015. 
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Detaljplan för  

Del av Båstad 109:2, Båstads 
hamn   
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
	

Granskningsutlåtande 
	

	

Detta	detaljplaneförslag,	har	varit	utsänt	för	granskning	under	tiden	2019‐03‐20	till	
2019‐05‐01	för	att	ge	sakägare,	boende,	myndigheter	med	flera,	möjlighet	att	lämna	
in	synpunkter.	Planförslaget	har	tagits	fram	av	Samhällsbyggnad	i	Båstads	kommun.		
Planen	 handläggs	 med	 utökat	 planförfarande	 enligt	 PBL	 2010:900.	 I	 detta	
granskningsutlåtande	 sammanfattas	 och	 kommenteras	 de	 synpunkter	 som	 har	
kommit	 in	 under	 granskningsskedet.	 De	 synpunkter	 som	 inkom	 under	 samrådet	
finns	sammanfattade	och	kommenterade	i	samrådsredogörelsen.	

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Sjöfartsverket	

Region	Skåne	

Nordvästra	Skånes	Vatten	och	Avlopp	AB	(NSVA)	

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Länsstyrelsen efterfrågar	information	i	planhandlingarna	om	vem	som	ansvarar	för	
att	åtgärda	markföroreningen	och	när	det	är	tänkt	att	göras.	
	
Vidare	konstaterar	de	att	nu	aktuell	detaljplan	medger	småbåtshamn	med	
tillhörande	funktioner	i	direkt	anslutning	till	tankstationen.	Länsstyrelsen	anser	att	
detaljplanen	ska	säkerställa	de	skyddsavstånd	som	krävs	för	att	visa	att	
användningen	är	lämplig.	
	
Förutsatt	att	planhandlingarna	kompletteras	och	redogör	för	markens	lämplighet	
för	sitt	ändamål	gällande	enligt	ovan	så	att	det	visas	att	platsen	är	lämplig	för	den	
förändring	som	föreslås	har	inte	Länsstyrelsen	några	synpunkter	utifrån	11	kap.	10	‐	
11	§§	PBL.	
	
Kommentar:		

Kommunen	är	som	fastighetsägare	ansvarig	för	markföroreningen.	Ingen	
ansvarsutredning	har	gjorts	och	kommunen	bedömer	att	det	inte	heller	krävs.	

[IT.] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Samhällsbyggnad 
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Planhandlingarna	kompletteras	med	att	markföroreningen	ska	åtgärdas	innan	
genomförandetidens	utgång.	

Tankstation	är	en	del	av	och	en	förutsättning	för	småbåtshamnens	verksamhet.	
Skyddsavstånd	för	tankstationen	regleras	i	verksamhetens	tillstånd.	
Rekommendationen	från	Räddningstjänsten	är	att	inte	reglera	detta	i	detaljplanen.	

Lantmäterimyndigheten	påtalar	att	x‐området	inte	ger	automatisk	rätt	att	
använda	området	för	gångtrafik.	Generellt	måste	en	rättighet	bildas	för	att	området	
ska	användas	för	avsett	ändamål.	Vad	gäller	x‐område	genomförs	vanligen	
markreservatet	genom	att	det	bildas	ett	servitut	till	förmån	för	en	kommunal	
fastighet.	I	detta	fall	ägs	marken	redan	av	kommunen	varför	ett	servitut	endast	
behöver	bildas	ifall	markägoförhållandena	skulle	ändras.	Ett	alternativ	till	x‐område	
kan	vara	att	lägga	ut	området	som	allmän	plats.		

För	att	genomföra	detaljplanen	fullt	ut	ska	kvartersmarken	avstyckas	och	bilda	en	
eller	flera	fastigheter,	alternativt	regleras	till	intilliggande	fastighet	(kvartersmark	
för	C‐centrum).	

Kommentar:	Hamnområdet	avses	upplåtas	genom	arrendeavtal.	I	detta	kommer	
rättigheten	för	allmänhetens	tillgång	till	x‐området	att	säkerställas.	

Planbeskrivningen	kompletteras	med	information	om	fastighetsbildning.	

	

NSR	(Nordvästra	Skånes	Renhållnings	AB) vill	tydliggöra	att	NSR	ansvarar	för	
insamlingen	av	hushållsavfall	i	Båstad	kommun	och	att	hamnen	inte	har	något	
abonnemang	hos	NSR.	
	
Vidare	hänvisar	de	till	en	bilaga	som	tar	upp	dimensionering	och	utformningskrav	
som	ställs	för	att	säkerställa	det	viktigaste	i	gällande	renhållningsordning	för	
Båstads	kommun.	
 
Kommentar:	Planbeskrivningen	kompletteras	med	informationen.	

	

Weum	Gas	AB framför	att	de	inte	tagit	del	av	tidigare	samråd	i	ärendet	och	att	det	
inom	planområdet	finns	servis‐	och	distributionsledning	för	natur‐	och	biogas.	
	
De	önskar	att	planen	kompletteras	med	u‐område	för	den	del	av	kvartersmarken	
som	hamnar	närmare	än	2	meter	från	ledningarna.	I	övriga	områden	önskar	de	att	
gasledningen	ritas	in	plankartan	och	benämns	som	–	G	–	(gasledning).	
	
Weum	Gas	förutsätter	att	eventuella	kostnader	i	samband	med	planens	
genomförande	såsom	flyttningar	eller	ändringar	av	deras	befintliga	anläggningar	
bekostas	av	exploatören,	vilket	bör	framgå	av	genomförandebeskrivningen.	
	
Kommentar:	Planhandlingarna	kompletteras	med	gasledning.	En	mycket	kort	del	av	
en	gasledning	kan	komma	att	påverkas	av	en	eventuell	utbyggnad.	Ledningen	som	går	
från	en	byggnad	till	Badkrukan	är	en	intern	ledning	och	fastighetsägaren	ansvarar	för	
denna.	Bedömningen	är	därför	att	ett	u‐område	inte	behövs.		

Eventuella	flyttningar	eller	andra	åtgärder	som	krävs	för	att	säkerställa	
anläggningarnas	funktion	ska	bekostas	av	respektive	ledningsinnehavare	om	
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ledningen	inte	omfattas	av	ledningsrätt	eller	motsvarande	rättighet.	
Planbeskrivningen	kompletteras	gällande	detta.	

Skanova	har	markförlagda	kabelanläggningar	inom	detaljplaneområdet.	De	önskar	
att	så	långt	som	möjligt	behålla	befintliga	kabelanläggningars	nuvarande	läge	för	att	
undvika	olägenheter	och	kostnader	som	uppkommer	i	samband	med	flyttning.	
Denna	ståndpunkt	vill	de	noteras	i	planhandlingarna.		

Vidare	framför	de	att	om	de	tvingas	vidta	undanflyttningsåtgärder	eller	skydda	
telekablar	för	att	möjliggöra	exploatering	förutsätter	de	att	den	part	som	initierar	
åtgärden	även	bekostar	den.	

Kommentar:	Planbeskrivningen	kompletteras	med	information	om	att	Skanova	har	
kabelanläggningar	i	området.	Kommunen	noterar	att	Skanova	så	långt	som	möjligt	
önskar	behålla	kabelanläggningarna	i	nuvarande	läge.	Gällande	ansvarsfördelning	vid	
åtgärder	för	ledningar	och	anläggningar	se	svar	till	Weum	ovan.	

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägare	till	Hyllebäcken	17	och	21	ställer	sig	i	princip	positiv	till	planförslaget.	
Ägaren	är	dock	lite	oroad	för	att	det	kommer	att	bli	någon	typ	av	vändplats	framför	
sina	fastigheter	under	sommarhalvåret.	

Kommentar:	Någon	vändplats	avses	inte	anordnas	framför	fastigheterna.	Det	finns	
goda	möjligheter	att	anordna	vändmöjligheter	för	biltrafik	inom	torgytan	vid	de	
tillfällen	som	genomfartstrafik	inte	tillåts.	

	

Ägaren	till	Hyllebäcken	13 vill	understryka	vikten	att	bevara	kustlinjen	med	
havsutsikten	vid	hamnen	men	också	den	kulturella	karaktären	av	denna	fiskehamn.	

Vidare	ifrågasätts	nockhöjden	på	4	‐	7,5	m	för	vissa	byggnader.	Han	menar	att	
nockhöjden	för	mindre	byggnader,	3,5	m	enligt	förslaget,	är	fullt	tillräckligt.	Ägaren	
framför	även	att	det	nu	när	båtuppställning	avses	permanentas	på	den	grusbelagda	
parkeringen	är	angeläget	att	en	maxhöjd	anges	för	båtarna	på	den	avsedda	platsen,	
lämpligen	2,5	m,	motsvarande	en	större	parkerad	bil	för	att	inte	skymma	deras	
utsikt	under	mer	än	halva	året	(okt	‐	april).		

Fastighetsägaren	anser	att	båtuppställningen	i	förening	med	uppställning	av	en	ny	
stor	bockkran	gör	att	området	får	karaktären	av	ett	varv	snarare	än	av	en	
fiskehamn.	Han	vill	att	man	därför	ska	avstå	från	placering	av	ytterligare	fasta	och	
rörliga	större	objekt	i	det	känsliga	hamnområdet	samt	föreskriva	att	bockkranen	
förvaras	på	annan	plats	utanför	i‐	och	uppläggningsperioderna.	

Kommentar:	En	levande	hamn	förutsätter	möjlighet	till	utveckling	och	anpassning	till	
förändrade	förhållanden.	Hamnkrogen	har	idag	en	nockhöjd	på	knappt	7,5	meter.	
Nockhöjden	har	anpassats	för	att	byggnaderna	ska	klara	översvämmande	vatten.		

Båtuppställning,	kranar	och	liknande	anläggningar	är	en	del	av	en	småbåtshamns	
verksamhet	och	kan	förväntas	inom	ett	hamnområde.	Det	är	viktigt	att	hamnens	
verksamhet	kan	finnas	kvar	och	utvecklas	även	i	framtiden.	

	

BBSS	(Båstad	Båt	&	Segelsällskap)	vill	ha	tillägget	"samt	parkering"	i	
planbestämmelsen	V1	"Småbåtshamn	med	tillhörande	verksamheter	och	kontor".	De	
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framför	att	en	grundförutsättning	för	att	de	ska	kunna	bedriva	sin	verksamhet	i	
hamnen	är	att	det	finns	parkeringsmöjligheter	nära	båtarna.	

Kommentar:	Parkering	för	hamnens	behov	ingår	i	användningsbestämmelsen	V.		

	

Näringsidkarna	i	Båstads	hamn	(Båstadtennis	&	Hotell	AB,	BFEF	och	BBSS	som	
bedöms	vara	sakägare	samt	Hotel	Skansen,	Backahill	AB,	Båstad	Hamn,	Pepes	
&	Papas,	Båstad	Hamnrestaurang,	Båstad	Företagsby,	Jopa	Fastigheter	AB	som	
inte	bedöms	vara	sakägare)	har	lämnat	in	ett	gemensamt	yttrande.		

I	sitt	yttrande	beskriver	de	att	hamnen	är	viktig	för	Båstad	och	att	verksamheterna	
förändras	över	tid	och	anpassar	sig	efter	tidens	villkor.	Det	är	därför	viktigt	att	
kommunen	ger	förutsättning	för	förändring	framöver.	

De	ställer	sig	positiva	till	planens	syfte	om	flexibilitet	och	långsiktighet	men	
upplever	att	planen	inte	lever	upp	till	syftet.	De	anser	att	det	behövs	luftiga	och	
generella	egenskapsbestämmelser	och	byggrättsytor	så	att	verksamheterna	kan	
växa.	De	anser	även	att	planen	bör	vara	frikostigt	tillåtande	och	överlåta	prövning	
till	lovhanteringsprocesserna	så	att	man	vid	varje	enskilt	tillfälle	kan	avgöra	vad	
som	är	lämpligt.	

Företagarna	framför	att	prickmarken	och	korsmarken	är	för	begränsande.	
Temporära	byggnader	behöver	kunna	stå	uppe	längre	än	6	veckor,	helst	6	månader,	
men	minst	3	månader	för	att	man	ska	kunna	skapa	byggnader	av	kvalitet	som	
skapar	attraktivitet	och	lönsamhet.	

Vidare	skriver	företagarna	om	att	de	begränsande	bestämmelserna	för	de	äldre	
bodarna	förhindrar	utveckling	då	all	förnyelse	och	utvidgning	bromsas.		

De	lyfter	att	det	finns	behov	av	att	utvidga	hamnen	med	fler	båtplatser.	De	framför	
att	det	skulle	behövas	en	ny	högre	pirarm	som	ger	ytterligare	en	hamnbassäng	med	
båtplatser	och	en	ny	rangeryta	att	hantera	båtar	på	samtidigt	som	den	hjälper	till	att	
klimatsäkra	hamnen.	Även	befintliga	pirarmar	behöver	höjas	och	förlängas.		

De	vill	ha	utvidgning	av	byggrätter	och	önskar	att	planen	skulle	ge	utrymme	till	ett	
större	hamnkontor,	ny	restaurang,	livsmedelshandel,	marin	handel	eller	något	slags	
besöksmål.	De	anser	att	utvecklingspotential	saknas	i	planen.	

Företagarna	ifrågasätter	hanteringen	av	dagens	parkeringsyta.	De	framför	att	
verksamheterna	är	beroende	av	tillgänglighet	för	fordon.	De	är	oroliga	för	att	
kunderna	kommer	att	överge	hamnen	men	även	att	båtägare	fråntas	möjligheten	att	
nyttja	hamnen	på	ett	effektivt	sätt.	De	tycker	att	det	är	fel	att	minska	möjligheten	till	
hamnnära	parkering	och	framför	att	Prästliden	inte	uppfyller	de	nödvändiga	
förutsättningarna	såvida	inte	kommunen	planerar	alternativa	fria	transporter	på	
kontinuerlig	basis.		

De	framför	att	organisera	om	parkeringen,	utöka	ytan,	ta	bort	barriärer	och	kalla	
parkeringsytan	för	torg	är	bra.	Allt	detta	talar	för	en	ökad	flexibilitet.	De	påtalar	att	
träd	och	fasta	konstverk	på	Stejleplatsen	riskerar	att	begränsa	flexibiliteten.	De	
tycker	att	man	vid	evenemang	tillfälligt	kan	ta	den	yta	som	behövs	i	anspråk	och	
styra	trafiken	det	andra	hållet	men	att	parkering	måste	tillåtas	hela	året.	De	
förmedlar	en	oro	för	att	ytan	ska	stå	tom	över	5	månader	om	året.	De	anser	att	hela	
torgytan	blir	för	stor.	Torgytor	ska	vara	små	och	intima	för	att	bli	välbefolkade	och	
trivsamma.	Vidare	framför	de	att	det	går	utmärkt	att	kombinera	parkering	och	torg.	
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De	lyfter	att	det	blir	en	intäktsförlust	för	kommunen	att	ta	bort	parkeringen.	De	
föreslår	att	man	bibehåller	parkeringen	och	istället	lägger	intäkterna	på	en	högre	
kvalitet	på	utförandet	och	en	högre	skötselgrad	på	ytorna	för	besökarnas	trivsel.		

Yttrandet	avslutas	med	att	de	anser	att	planen	behöver	omarbetas	kraftigt	för	att	
uppfylla	syftet	med	utveckling.	

Kommentar:	

En	frikostig	plan	som	överlåter	prövning	till	bygglov	skulle	skapa	en	otydlighet	kring	
vad	som	gäller	i	hamnen.	Det	skulle	medföra	en	risk	för	olika	bedömningar	vid	olika	
tillfällen	vilket	skulle	skapa	osäkerhet	både	för	verksamhetsutövare	som	för	grannar	
och	allmänhet.	

Prickmarken	säkerställer	att	tillräckliga	ytor	hålls	öppna	för	att	tillgodose	
båtverksamhetens	behov	och	allmänhetens	framkomlighet	vilket	är	att	allmänt	
intresse	i	hamnområdet.	Bestämmelsen	för	korsmarken	justeras	för	att	tillåta	
tillfälliga	byggnader	i	max	3	sammanhängande	månader.	Samtidigt	införs	en	
bestämmelse	om	att	det	krävs	bygglov	för	en	byggnad	som	flyttas	till	en	ny	placering	
inom	samma	område	för	att	säkerställa	att	platsen	hålla	öppen	under	perioder.	

De	äldre	bodarna	har	ett	högt	kulturvärde	och	regleringar	finns	för	dem	för	att	
kulturvärdena	ska	finnas	kvar	även	i	framtiden.	Då	bodarnas	volym	regleras	även	i	
varsamhetsbestämmelsen	k	tas	bestämmelsen	e2	bort	från	detaljplanen	för	detta	
område.	

En	ny	pirarm	och	utökade	ytor	genom	utfyllnad	i	vattnet	förutsätter	separata	politiska	
beslut	samt	omfattande	utredningar.	Det	hanteras	därför	lämpligast	i	en	separat	
detaljplan.	Utrymme	för	att	höja	och	bygga	om	befintliga	pirar	med	syfte	att	
klimatanpassa	hamnen	ges	inom	planförslaget.	

I	planarbetet	har	avvägningar	mellan	utveckling	och	bevarande	gjorts.	Under	
planarbetet	har	utrymme	för	att	bygga	en	ny	byggnad	med	fler	funktioner	på	marken	
där	BBSS	idag	har	sina	stugor	framförts.	Planen	ger	utrymme	för	detta.	En	större	
byggnad	där	hamnkontoret	ligger	idag	har	inte	efterfrågats	tidigare	i	planprocessen.	
De	byggrätter	som	planen	ger	har	getts	med	kulturmiljön,	utblickar	och	att	området	
är	klimatutsatt	i	åtanke.		

Syftet	med	torgytan	är	inte	att	den	ska	stå	helt	tom	under	delar	av	året	utan	att	ge	en	
möjlighet	till	att	variera	områdets	innehåll	efter	behov.	Hela	eller	delar	av	området	
kan	användas	som	öppen	torgyta	eller	för	parkering	under	kortare	eller	längre	
perioder	beroende	på	vilka	aktiviteter	som	planeras	och	hur	behovet	ser	ut.	

	

Synpunkter från ej besvärsberättigade 
Hotel	Skansen	har	lämnat	ett	förtydligande	yttrande	som	komplement	till	tidigare	
inlämnad	skrivning	från	näringsidkarna	i	Båstads	hamn.	I	yttrandet	lyfter	företaget	
att	hotellet	och	dess	övriga	verksamheter	i	hamnen	är	direkt	avhängiga	av	att	ha	bra	
tillgänglighet.		

När	Hotel	Skansen	genomgick	den	stora	om	och	tillbyggnaden	i	början	på	2000‐talet	
så	löstes	parkeringsfrågan	genom	att	de	hyr	parkeringsplatser	nere	i	hamnen	och	
detta	var/är	ett	måste	för	att	kunna	utveckla	rörelsen.	Därför	oroas	de	av	
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planförslaget.	Att	ta	bort	parkeringsplatser	som	ligger	i	nära	anslutning	till	hotellet	
gör	att	utvecklingen	stagnerar	och	gästerna	väljer	andra	alternativ.		

Vidare	skriver	de	att	den	nya	detaljplanen	för	hamnen	ska	möjliggöra	en	långsiktig	
utveckling	av	hamnen	och	på	detta	sätt	gynna	stadslivet	i	Båstad	var	intentionen	av	
planen.	De	framför	att	detta	var	något	som	de	som	driver	verksamhet	i	hamnen	och	
området	även	önskade,	men	det	saknas	i	det	nya	planförslaget.	Det	som	kom	ut	av	
det	stora	förarbetet	var	tyvärr	bara	att	ta	bort	parkeringsplatserna.		

De	framför	att	om	man	vill	skapa	utveckling	av	området	så	borde	man	höja	
skötselnivåerna	ordentligt	och	för	att	göra	detta	borde	parkeringsintäkterna	i	
hamnen	vara	viktiga	istället	för	som	i	förslaget	ta	bort	denna	så	viktiga	intäkt.	

Kommentar:	Det	är	varje	fastighetsägares	ansvar	att	lösa	erfoderligt	parkering	för	
eget	ändamål	speciellt	i	ett	område	som	är	så	välbesökt	som	Båstads	hamn.	Den	
torgyta	som	tillkommer	genom	detaljplanen	hålls	tillgänglig	för	alla	besökare	till	
hamnen,	gäster	till	hotellet	exkluderas	inte.	Kommunen	avser	också	att	om	möjligt	
utöka	antalet	parkeringsplatser.	De	parkeringsytor	i	hamnen	som	fortsatt	kommer	
vara	belägna	inom	kvartersmark	är	möjliga	för	en	huvudman	att	upplåta.	Huvudman	
är	den	som	har	rådighet	över	marken,	exempelvis	genom	arrendeavtal.	Möjlighet	att	
hyra	ett	antal	parkeringsplatser	för	ett	specifikt	ändamål	torde	även	fortsättningsvis	
finnas	i	hamnområdet.	

	

Båstad	Hamnrestauranger	AB	framför	några	kompletterande	synpunkter	till	
tidigare	inlämnad	skrivning	från	näringsidkarna	i	Båstads	hamn.	

1. Fiskekajens	signaturbyggnad	ryms	inte	inom	detaljplanens	nockhöjd.	Vid	en	
eventuella	framtida	bygglovsansökan	kan	detta	bli	ett	oacceptabelt	hinder	
för	lov	om	man	gör	en	sammanvägd	bedömning	av	avsteg	från	detaljplanen.	

2. Fiskekajen	och	Turkosa	boden	har	stora	uteserveringar	på	mark	som	är	
prickad	och	som	skall	hållas	tillgänglig	för	allmännyttig	gångtrafik.	Inga	
kommentarer	till	att	uteserveringar	är	tillåtna	finns	i	detaljplanen.	I	ett	annat	
politiskt	klimat	kan	det	innebära	att	uteserveringar	kan	avslås	med	
motivering	att	här	skall	det	var	gångtrafik.	Detta	bör	förtydligas	i	
planförslaget	

3. I	tidigare	inriktningsdokument	för	Båstad	Hamn	har	funnits	med	ett	förslag	
att	kunna	bygga	i	vinkel	bakom	den	Turkosa	boden.	Detta	har	försvunnit	i	
det	nu	aktuella	planförslaget	motiverat	av	befintligt	tankställes	skyddszon.	I	
detaljplaneförslaget	diskuteras	att	flytta	tankstället	till	den	yttre	piren.	Detta	
skulle	möjliggöra	att	tidigare	förslag	skulle	kunna	återaktualiseras	och	
förverkligas	enligt	kommunens	inriktningsdokument.	

4. Vi	anser	det	är	olyckligt	att	Badkrukan	och	stranden	hamnat	utanför	
planförslaget.	Det	är	också	synd	att	det	inte	tagits	större	grepp	vad	gäller	en	
framtida	hamnutbyggnad	med	en	ny	pirarm	mm.	

5. Ytterligare	några	synpunkter	som	inte	direkt	berör	deras	verksamhet	men	
som	kan	komma	att	få	olyckliga	konsekvenser.		

a. Inom	det	äldre	bodområdet	är	det	föreskrivet	att	bodarna	inte	får	
vara	större	än	15	kvm.	Redan	idag	finns	det	flera	bodar	som	är	



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2019-05-21 
 

7 (9) 

sammanbyggda	och	därigenom	betydligt	större	än	15	kvm.	Hur	
hanterar	man	detta	bygglovsmässigt?		

b. Byggnadszonen	vid	båtklubbens	befintliga	lokaler	är	begränsad	till	
en	nockhöjd	på	+10,5	och	en	byggyta	på	650	kvm.	Någon	taklutning	
eller	annan	utformningsbestämmelse	är	ej	angiven.	Det	innebär	att	
man	kan	helt	enligt	plan	bygga	2	fulla	våningar	som	en	kub.	Kan	
detta	verkligen	vara	planförfattarens	mening?		

c. Parkeringsfrågan	är	ju	redan	berörd	i	den	allmänna	skrivningen.	Vad	
skall	hända	med	den	del	som	idag	hyrs	av	hotell	Skansen	för	
parkering	enligt	avtal	med	kommunen	och	som	utgjorde	en	del	av	
förutsättningar	för	hotellets	bygglov.	Om	området	görs	om	till	allmän	
platsmark	kommer	denna	möjlighet	till	reservation	att	försvinna.		

Vid	de	få	dagar	om	året	som	man	har	så	stora	arrangemang	att	
befintlig	parkeringsyta	skulle	behövas	borde	detta	kunna	lösas	vid	
aktuellt	tillfälle.	

	

Kommentar:		

1. Nockhöjden	för	Fiskekajens	byggnad	justeras.	

2. Prickmark	är	inte	ett	hinder	för	uteserveringar.	Bestämmelsen	x	kompletteras	
med	att	uteserveringar	får	finnas	i	den	mån	de	inte	hindrar	allmänhetens	
framkomlighet.	

3. Utbyggnad	av	området	bakom	Turkosa	boden	ligger	utanför	planområdet.	En	
sådan	utbyggnad	skulle	kunna	prövas	i	samband	med	detaljplan	för	
Badkrukan.	

4. En	förfrågan	om	planbesked	för	Badkrukan	har	inkommit	och	är	under	
handläggning	på	kommunen.	Gällande	utvidgning	av	hamnområdet	och	ny	
pirarm	se	svar	till	den	gemensamma	skrivelsen	ovan.	

5. a.	Bestämmelsen	e2	samt	nockhöjd	tas	bort	från	området	med	äldre	fiskebodar.	
Bodarnas	volym	regleras	i	varsamhetsbestämmelsen	k.	

b.	Plankartan	kompletteras	med	en	bestämmelse	om	att	bebyggelsen	ska	
anpassas	till	en	marin	karaktär.	

c.	Gällande	parkeringsytan	se	svar	till	Hotel	Skansen	ovan.	

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
 Planbeskrivningen	förtydligas	gällande	markföroreningar.	
 Planbeskrivningen	kompletteras	med	information	om	fastighetsbildning.	
 Planbeskrivningen	kompletteras	med	informationen	från	NSR	
 Plankartan	kompletteras	med	gasledningar.	
 Planbeskrivningen	kompletteras	gällande	ansvarsfördelning	vid	eventuell	

ledningsflytt.	
 Planbeskrivningen	kompletteras	med	information	om	att	Skanova	har	

kabelanläggningar	i	området.	
 Bestämmelsen	för	korsmarken	justeras	för	att	tillåta	tillfälliga	byggnader	i	

max	3	sammanhängande	månader.	Samtidigt	införs	en	bestämmelse	om	att	
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det	krävs	bygglov	för	en	byggnad	som	flyttas	till	en	ny	placering	inom	
samma	område.	

 Bestämmelsen	e2	samt	nockhöjd	tas	bort	från	området	med	de	äldre	
fiskebodarna.	

 Nockhöjden	för	Fiskekajens	byggnad	justeras.	
 Bestämmelsen	x	kompletteras	med	att	uteserveringar	får	finnas	i	den	mån	

de	inte	hindrar	allmänhetens	framkomlighet.	
 Plankartan	kompletteras	med	en	bestämmelse	om	att	bebyggelsen	ska	

anpassas	till	en	marin	karaktär.	

Ytterligare ändringar som gjorts 
 Justerat	u‐område	söder	om	de	gamla	bodarna	
 Komplettering	av	varsamhetsbestämmelsen	k	gällande	markbeläggningen	i	

området	med	äldre	fiskebodar.	
	

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 
När	planen	går	till	antagande	skickar	kommunen	en	underrättelse	om	det	till	upp‐
dragsgivaren	och	alla	som	lämnat	synpunkter	på	planen	under	samråd	och	
granskning	(med	undantag	av	Länsstyrelsen).	Granskningsutlåtandet	skickas	med.	
På	detta	sätt	får	de	som	lämnat	synpunkter	reda	på	att	planen	är	på	väg	att	antas	och	
de	kan	läsa	hur	deras	synpunkter	har	hanterats.		

Underrättelse	inför	antagandet	och	granskningsutlåtandet	ska	skickas	till	följande:	
 Lantmäterimyndigheten	
 NSR	
 NSVA	
 Bjäre	kraft	
 Ägare	till	Hyllebäcken	23	
 Ägare	till	Hyllebäcken	13	
 Ägare	till	Hyllebäcken	17	och	21	
 BFEF	
 Båstad	Hamnrestauranger	AB	
 Hamnplats	3	
 Spirit	Event	
 Bjärehalvöns	Glass&Chokladfabrik	
 Stora	Blå	
 BBSS	
 Lagadere	
 Huset	på	Stranden/Pepes	Bodega/Pepes	&	Papas	
 Kiteskolan	
 Hamnkiosken	
 Fiskekajen	
 Sailing	Båstad	
 Båstadtennis	&	Hotell	AB	
 Föreningen	Gamla	Båstad	
 Hotel	Skansen	
 Backahill	AB	
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 Båstads	Hamn	
 Båstad	Företagsby	
 Jopa	Fastigheter	AB	

	
	

Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning 
När	planen	har	antagits	 skickar	kommunen	ut	en	underrättelse	om	det	och	en	be‐
svärshänvisning	till	Länsstyrelsen,	eventuella	regionplaneorgan	och	kommuner	som	
berörs,	 samt	 de	 personer	 och	 organisationer	 som	 har	 rätt	 att	 överklaga	 planen.	
Besvärshänvisningen	förklarar	hur	man	gör	om	man	vill	överklaga.		

Underrättelse	efter	antagandet	och	besvärshänvisning	ska	skickas	till	följande:		
 Länsstyrelsen	
 Ägare	till	Hyllebäcken	13	
 BFEF	
 BBSS	
 Båstadtennis	&	Hotell	AB	

	
	

	

	

Båstad	2019‐05‐21	

	

	

	

Emma	Johansson	 	 	 	
Planarkitekt	 	 	 	 	 	
	



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-08-21 1 av 1 

 

 

KS § 179  Dnr KS 000581/2019 - 900 

Avgift för registrering av lotteritillstånd enligt  
6 kap. 9 § i lotterilagen 

 
Beskrivning av ärendet Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren 

och så är det fortfarande. Enligt lagen krävs det tillstånd för att anordna 
lotterier. Ansökan om registrering görs till teknik och service som utfärdar  
ett treårstillstånd.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad  

2019-07-15. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Registreringsavgift för lotteri enligt 6 kap. 9 § i lotterilagen uppgår till 300 kr.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Registreringsavgift för lotteri enligt 6 kap. 9 § i lotterilagen uppgår till 300 kr.  

 
       

 
 

 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: : 2019-07-15. Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jan Bernhardsson 
Dnr: KS 000581/2019 – 900 
 
 

Avgift för registrering av lotteritillstånd enligt 6 kap. 9 § i lotterilagen 

 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige: 
 
Registreringsavgift för lotteri enligt 6 kap. 9 § i lotterilagen uppgår till 300 kr. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fort-
farande. Enligt lagen krävs det tillstånd för att anordna lotterier. Ansökan om registrering görs 
till teknik och service som utfärdar ett treårstillstånd. 
 
Bakgrund 
Registreringsavgift har, sedan 2010 efter ett tjänstemannabeslut, inte tagits ut. Kommunen har 
administrativa kostnader för registreringen varför en mindre avgift bör tas ut. 
 
 
 
Jan Bernhardsson, Teknik- och servicechef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-09-11 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 198  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 handläggare Ann-Britt Nilsson, daterad 2019-08-15. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets 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 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 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.      

 
 
 

 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
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 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-09-11 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 193  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, daterad  

2019-07-26.  
 

Föredragande Hans Paganus föredrar ärendet.  

Förvaltningens förslag 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 förfall 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. 

 

Arbetsutskottets förslag  
på tillägg 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.     
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-09-11 2 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 193, forts.  Dnr KS 000582/2019 - 380 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 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 förfall 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.      
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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    
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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 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-09-18. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000697/2019 – 380 
 
 

Val av ledamöter och ersättare till tillfällig beredning –  
Idrotts- och fritidspolitiskt program 
 
 
Förslag till beslut 
 
En ledamot och en ersättare väljs från vardera parti som representeras i kommunfullmäktige, 
vilket innebär att det totalt väljs åtta ledamöter och åtta ersättare.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
så ska, enligt beslutspunkt 2, en ledamot och en ersättare väljas från vardera parti som  
representeras i kommunfullmäktige.   
 
Valberedningens ordförande har efter samråd med de partier som representeras i kommun-
fullmäktige tagit fram följande förslag: 
 
Ledamöter:   Ersättare: 
Linda Ivarsson Bertilsson (M) Johan Wastensson (M) 
Göran Håkansson (BP)  Inge Henriksson (BP) 
Emma Jönsson (C)  Anton Karlsson (C) 
Ingvar Bengtsson (S)  Niklas Svanberg (S) 
Jens Nygren (L)  Catharina Fryland (L) 
Caroline Gräbner (SD)  Claes Wallin (SD) 
Lina Andréasson (MP)  Jonas Nilsson (MP) 
Annika Wulff (KD)  Krister Lilja (KD)  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli. 
Valda ledamöter och ersättare.    
 
Samråd har skett med: 
Valberedningens ordförande.  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-09-11 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 199  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, daterad 2019-04-25. 

 Medborgarförslag, 2015-04-23. 
 

Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag  Medborgarförslaget anses besvarat.       
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 

Medborgarförslaget anses besvarat.       
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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 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-09-11 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 200  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, daterad 2019-07-04. 
 Motion, 2018-04-30. 
 

Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Motionen avslås.   
 

Yrkanden Mats Sjöbeck (C) yrkar på att ärendet återremitteras. Se skriftligt yrkande på 
nästa sida.   

 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Mats Sjöbecks (C) återremissyrkande och 
finner att det avslås.         

 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 

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 kommuninvånare. 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 § 201  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, daterad 2019-08-05. 

 Motion, 2019-01-29. 
 

Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Motionärernas första yrkande avslås. 

 
2. Motionärernas andra yrkande anses vara besvarat.        

 
Yrkanden Mats Sjöbeck (C) yrkar bifall till motionen. Se skriftligt yrkande på nästa sida.    
 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Mats Sjöbecks (C) bifallsyrkande och finner 
att det avslås.      

 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 

1. Motionärernas första yrkande avslås. 

2. Motionärernas andra yrkande anses besvarat.      

r:ilJ BÅSTADS 
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 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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~DS KOMMUN 
~mun,::tyrelsen 

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 i t 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 

toalet t 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 § 202  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 Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson och kanslichef Olof 

Nilsson, daterad 2019-07-04. 
 Motion, 2017-10-03.  
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag  Motionen anses besvarad.     
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

Motionen anses besvarad.    
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Datum: 2019-07-04 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 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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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 
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Datum: 2019-09-18. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000145/2019 – 903 
 
 

Val av nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt för perioden 2020-2023 
 
 

Förslag till beslut 
 
Följande sju utses till nämndemän för tiden 2020-01-01 – 2023-12-31: 

 
Sammanfattning av ärendet 
Eftersom tjänstgöringstiden för samtliga nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt 
löper ut vid årsskiftet 2019 /2020, ska kommunfullmäktige i Båstads kommun 
förrätta val av nämndemän för åren 2020-2023. Det antal nämndemän som för nämnda period 
skall väljas av kommunfullmäktige i Båstads kommun uppgår till 7. Erfarenheten visar att en 
del av nämndemännen i tingsrätten haft möjlighet att tjänstgöra endast i begränsad utsträck-
ning. Tingsrätten vill erinra om det angelägna i att till nämndemannauppdraget utse personer 
som har möjlighet att tjänstgöra i tingsrätten i tillräcklig omfattning. Nämndemannauppdraget 
är helt opolitiskt. Som nämndeman är man lekmannadomare och representerar inte något 
parti. Val av nämndemän ska enligt riksdagsbeslut ske året efter de allmänna valen just för att 
markera att uppdraget inte är politiskt. Det finns inget regelverk som hindrar rekrytering utan-
för partierna. 
 
Valberedningens ordförande föreslår efter samråd, samt utifrån en uträkning av partiernas 
proportionella mandatfördelning, att följande personer utses till nämndemän för tiden  
2020-01-01 – 2023-12-31: 
 
Annika Fengved Stefansson M 
Roland Nelson BP 
Ann-Marie Johnsson C  
Jessica Andersson S 
Nicole Hagström M 
Marie-Louise Nilsson BP   
Jenny Hamringe L      
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli. 
Helsingborgs tingsrätt. 
Valda nämndemän. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från Helsingborgs tingsrätt, 2019-02-18.  
 
Samråd har skett med: 
Valberedningens ordförande.  

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



HELSINGBORGS TINGSRÄTT DATUM DIARIENR 

SVERIGES DOMSTOLAR 2019-02-15 DNR 2019/19 

Dorthe Petersen, dorthe.petersen@dom.se, 042 - 19 97 73 

BÅSTADS KOMMUN 
Komml!nstyrelsen 

2019 -02- 1-8 
Dnr.K.S . .QQQ. ':1.~ .. • 
~ .9. . . ~ .. .-::: .. 1. o .. 3. ...... 

Båstads kommun 
Kommunfullmäktige 
269 80 Båstad 
Batads.kommun@bastad.se 

V AL AV NÄMNDEMÄN VID HELSINGBORGS TINGSRÄTT FÖR 
PERIODEN 2020-2023 

Eftersom tjänstgöringstiden för samtliga nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt 
löper ut vid årsskiftet 2019 /2020, ska kommunfullmäktige i berörda kommuner 
förrätta val av nämndemän för åren 2020-2023. 

Det antal nämndemän som för nämnda period skall väljas av kommunfullmäk
tige i Båstads kommun uppgår till 7. 

Erfarenheten visar att en del av nämndemännen i tingsrätten haft möjlighet att 
tjänstgöra endast i begränsad utsträckning. Tingsrätten vill erinra om det ange
lägna i att till nämndemannauppdraget utse personer som har möjlighet att 
tjänstgöra i tingsrätten i tillräcklig omfattning. 

Tingsrätten vill också erinra om bestämmelserna i 4 kap 7 § sista stycket rätte
gångsbafä:en där det framgår att det vid val av nämndemän skall eftersträvas att 
nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, 
etnisk bakgrund och yrke. En allsidig sammansättning främjas av att rekrytering 
sker av yngre personer samt av personer utanför de partipolitiska kretsarna 

Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning, bör de 
personer som inte tjänstgjort tidigare eller som tjänstgjort kortast tid väljas. 

Opolitiskt uppdrag 

Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man lekmanna
domare och representerar inte något parti. Val av nämndemän ska enligt tiks
dagsbeslut ske året efter de allmänna valen just för att markera att uppdraget inte 
är politiskt. 

Det finns inget regelverk som hindrar rekrytering utanför partierna. 

Sista dag att meddela oss valda nämndemän 

Vi behöver senast den 1 oktober 2019 besked om vilka som valts till nämnde
män. Detta för att ha tid att genomföra obligatoriska kontroller och kunna pla
nera tjänstgöring. De nämndemän som valts ska också genomgå en obligatorisk 
utbildning här på domstolen innan de får börja tjänstgöra. 

Box 712, 251 07 Helsingborg , Besöksadress: Konsul Perssons plats 1 • Telefon: 042-19 97 00 • Fax: 042-19 88 00 • helsingborgs.tingsratt@dom.se • 
www.helsingborgstingsratt.domstol.se 

Expeditionstid: Måndag-torsdag 08.15-16.15, fredag 08.15-15.00 
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DATUI.\ DIARIENR 

2019-02-15 DNR 2019/19 

Domstolens behov av uppgifter om nämndemännen. 

När ni skickar oss uppgift om vilka nämndemän som valts behöver vi nedanstå
ende uppgifter för att kunna kontrollera nämndemännen; 

Personnummer samt förvaltarfrihetbevis 

Efternamn, tilltalsnamn 

Mobiltelefonnummer 

E-postadress 

På~z7z;_ 
Yli No~r Jönsson 

Lagman. 
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 Tjänsteskrivelse 
 

1 (1) 

Datum: : 2019-08-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 001120/2018 – 903 

Val av 2:e vice ordförande – Nämnden för överförmyndare i samverkan 

Förslag till beslut 

Följande person utses till 2:e vice ordförande för nämnden för överförmyndare i samverkan för 
tiden 2019-09-25 – 2022-12-31: 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt bifogad skrivelse från Halmstads kommun ska kommunfullmäktige i Båstads kommun 
utse 2:e vice ordförande för nämnden för överförmyndare i samverkan för tiden 2019-09-25 – 
2022-12-31.  

Kommunfullmäktige i Båstads kommun utsåg 2018-12-19 Peter Larsson (KD) till ledamot och 
Annika Fengved-Stefansson (M) till ersättare till överförmyndare i samverkan för tiden 2019-
01-01 – 2022-12-31.

Kommunkontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
Susanne Johansson, nämndsekreterare i Halmstads kommun  

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från Halmstads kommun2019-02-19. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-19 § 250. 

Samråd har skett med: 
Halmstads kommun.  

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Från: Susanne Johansson 
Skickat: den 13 februari 2019 11 :07 
Till: bastads.kommun@bastad.se 

Ämne: Beslut om 2:e vice ordförande Nämnden för överförmyndare i samverkan 
Hej! 
Kommunfullmäktige i Halmstads kommun beslutade 2018-11-20 om ledamot och ersättare i nämnden 
för överförmyndare i samverkan. Som ordförande utsågs Pehr Magnusson. 
Båstads kommun tog beslut om ledamot och ersättare på kommunfullmäktige 2018-12-19, § 250. Då 
utsågs Peter Larsson (KD) och Annika Fengved-Stefansson (M) till ledamot respektive ersättare. 

Samtliga berörda kommuner har tagit beslut om reglementet för nämnden (Båstad på KF 2018-09-19, 
§ 135). Enligt reglementet ska en av nämndens ledamöter vara ordförande, en vara 1 :e vice 
ordförande och en vara 2:e vice ordförande. Värdkommunen (Halmstad) utser ordförande. Det står 
också att parterna är överens om att posterna som vice ordförande ska rotera med fyra års mellanrum 
mellan Båstads, Hylte och Laholms kommuners företrädare i nämnden. 2:e vice ordförande är 1 :e vice 
ordförande nästkommande mandatperiod. 

Mandatperioden 2015-2018 hade Laholms kommun posten som 1 :e vice ordförande och Hylte 
kommun posten som 2:e vice ordförande. Detta innebär att Hylte kommun nu ska ha posten som 1 :e 
vice ordförande under mandatperioden 2019-2022 och Båstads kommun ska ha posten som 2:e vice 
ordförande. 

Inget formellt beslut är dock fattat kring posten som 2:e vice ordförande och Halmstads kommun skulle 
därför vilja be kommunfullmäktige i Båstads kommun att ta beslut om detta. 

Förslagsvis "Kommunfullmäktige har att utse en vice ordförande i nämnden för överförmyndare i 
samverkan för mandatperioden 2019-2022. Kommunfullmäktige beslutar att utse Peter Larsson (KD) 
till 2:e vice ordförande i enlighet med det beslut om ledamot som togs på kommunfullmäktige 2018-12-
19 § 250. 
Vänliga hälsningar 

Susanne Johansson 
Nämndsekreterare, Nämnden för överförmyndare i samverkan 
035-13 73 52 
Halmstads kommun 
Ledningsstöd, kommunledningsförvaltningen 
Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad 
www.halmstad.se 
www.facebook.com/halmstadskomm un 
www. in stag ram. com/halmstadskomm u n 
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KF § 250  Dnr KS 001120/2018 - 903 

Val av ledamot och ersättare till överförmyndare i samverkan 

 
Beskrivning av ärendet Valberedningen har att föreslå en ledamot och en ersättare till överförmyndare 

i samverkan för tiden 2019-01-01 - 2022-12-31. 
 
Yttrande Under ärendet yttrar sig valberedningens ordförande Kerstin Gustafsson (M) 

och Ib Nilsson (C).  
 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från valberedningen 2018-12-04.  
 
Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): Föreslår Peter Larsson (KD) som ordinarie och Annika 

Fengved-Stefansson (M) som ersättare. 
 
Ib Nilsson: Föreslår Ann-Marie Johnsson (C) som ordinarie. Om Ann-Marie Johnsson (C) ej väljs till 

ordinarie föreslås hon som ersättare.  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer först proposition på Peter Larsson (KD) och Ann-Marie 

Johnsson (C) som ordinarie ledamot. Efter framställd proposition finner 
ordförande att kommunfullmäktige valt Peter Larsson (KD) som ordinarie 
ledamot. 

 
Därefter ställer ordförande proposition på Annika Fengved-Stefansson (M) och Ann-Marie Johnsson (C) 

som ersättare. Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunfullmäktige valt Annika Fengved-Stefansson (M) som ersättare.  

 
Omröstningsresultat       
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Följande person väljs som ledamot till överförmyndare i samverkan tiden 
2019-01-01 - 2022-12-31: 

 Peter Larsson (KD)  

2. Följande person väljs som ersättare till överförmyndare i samverkan för 
tiden 2019-01-01 - 2022-12-31: 

 Annika Fengved-Stefansson (M) 

 

 
Reservation       
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 Tjänsteskrivelse 
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Datum: : 2019-07-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000586/2019 – 903 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i valnämnden – 
Kjell Andersson (BP) 

Förslag till beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkommen avsägelse från Kjell Andersson (BP). 

Kommunkontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 

Kansli. 
HR Servicecenter. 
Kjell Andersson. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kjell Anderssons (BP) avsägelse, 2019-07-15. 
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Till Kommunfullmäktige i Båstads kommun 

Avsägelse av uppdrag 

Härmed avsäger jag mig min plats som ersättare i valnämnden. 

Förslöv 2019-07-05 

~ rsson 
Bjärepartiet 

BÅSTADS KOMM UI I 
Kommunstyrelsen 

2019 -07- 0 9 
Dnr.k5.0.0.0 .5 .. 8.~/,, 
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 Tjänsteskrivelse 
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Datum: : 2019-07-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000587/2019 – 903 

Fyllnadsval för ersättare i valnämnden efter Kjell Andersson (BP) 

Förslag till beslut 

Följande person väljs till ersättare i valnämnden efter avgående Kjell Andersson (BP): 

Sammanfattning av ärendet 
Fyllnadsval ska förrättas för ny ersättare i valnämnden efter avgående Kjell Andersson (BP).  

Kommunkontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kansli. 
HR Servicecenter 
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Datum: : 2019-08-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000640/2019 – 903 
 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden –  
Kjell Jonsson (C) 
 
 
Förslag till beslut 
 
Avsägelsen godkänns.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkommen avsägelse från Kjell Jonsson (C).  
 
 
 
 
Kommunkontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli. 
HR Servicecenter. 
Kjell Jonsson. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse, 2019-08-14. 
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Henrik Andersson - Sv: Flytt 

======================i:~-~73-s=RB~MUN 
Kommunstyrelsen 

Från: 
Till: 
Datum: 
Ärende: 
Bifogade filer: 

Kjell Jonsson <jonssonltje1137@gmail.com> 
Hemik Andersson <henlce.andersson@bastad.se> 
2019-08-14 08:24 
Sv: Flytt 
IMAGE.gif 

,zg19 -08- 1 4 'o / 
onrlt~.P. ort '!!} 
]:b.Z,1,.~ .. 9..(L ........ 

Jag Kjell Jonsson, ledamot för Centerpartiet i utbildningsnämnden har flyttat till Helsingborg 200607 

och begär därmed att min plats i nämnden skall upphöra. Med hälsning 

l<jell Jonsson, f 19540615- · 

Skickades från E-post för Windows 10 . 

file :///C:/Users/henand2/ AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5D53C55ABAST ADwAD. .. 2019-08-14 



 Tjänsteskrivelse 
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Datum: : 2019-08-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000641/2019 – 903 

Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden efter Kjell Jonsson (C) 

Förslag till beslut 

Följande person väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden efter avgående Kjell Jonsson (C): 

Sammanfattning av ärendet 
Fyllnadsval ska förrättas för ny ersättare i utbildningsnämnden efter avgående 
Kjell Jonsson (C).  

Kommunkontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kansli. 
HR Servicecenter 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-08-19. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000609/2019 – 903 
 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstadhem AB –  
Marie Louise Aaröe (M) 
 
 
Förslag till beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkommen avsägelse från Marie Louise Aaröe (M).   
 
 
 
Kommunkontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli.  
HR Servicecenter. 
Marie Louise Aaröe. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse, 2019-08-19. 
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Båstads kommun 
Att: Kanslichef Olof Nilsson 
Kommunkontoret 
269 80 Båstad 

Begäran om entledigande från styrelsen i Båstadhem AB 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommuns\ yre lsen 

2019 -08- 19 
Dm .. . S.Oö.0.60.9./. 
..... , .. 2D .. 9..::.,q,Q3 .. 

Undertecknad begär härmed om entledigande som styrelsesuppleant i Båstadhem AB, 
organisationsnummer 556527-7059 att verkställas vid nästkommande 
kommunfullmäktigemöte den 25 september 2019. 

Marie Louise Aaröe 
Friggas väg 14, 269 37 Båstad 
Personnummer: 520620-0122 

Båstad den 1 augusti 2019 

~~L}A-J~ 
Marie Louise Aaröe 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-08-19. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000610/2019 – 903 
 
 

Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående  
Marie Louise Aaröe (M) 
 
 
Förslag till beslut 
 
Följande person väljs till ersättare i styrelsen för  Båstadhem AB efter avgående  
Marie Louise Aaröe (M): 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fyllnadsval ska förrättas för ny ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående  
Marie Louise Aaröe (M).   
 
 
 
 
Kommunkontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kansli. 
HR Servicecenter. 
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 Tjänsteskrivelse 
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Datum: : 2019-09-05. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000681/2019 – 901 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - 
Mats Sjöbeck (C) 

Förslag till beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkommen avsägelse från Mats Sjöbeck (C) där han avsäger sina uppdrag från och med den 
2019-09-30.  

Kommunkontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kansli. 
HR Servicecenter. 
Mats Sjöbeck. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse, 2019-09-05. 
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Henrik Andersson - Avsägelse av förtroendeuppdrag i Båstads kommun 

Från: 
Till: 
Datum: 

<mats.sjobeck@telia.com> 
"Olof Nilsson" <olof.nilsson@bastad.se> 
2019-09-05 10:16 

Ärende: Avsägelse av förtroendeuppdrag i Båstads kommun 

Sida 1 av 1 

Kopia: "Johan Swanstein Olsson" <johan.swanstein.olsson@bastad.se>, "HemikAnde ... 

Till: 
Olof Nilsson 

Jag säger per den 30 september 2019 upp mina ordinarie platser som ledamot i 
Kommunstyrelse samt i Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ber dig Olof Nilsson att bekräfta min avsägelse. 

Båstad den 5 september 2019 

Mats Sjöbeck 
Centerpartiet Båstads kretsen 

file:///C:/Users/henand2/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5D70E06CBASTAD-AD... 2019-09-05 



 Tjänsteskrivelse 
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Datum: : 2019-09-18. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000682/2019-903 

Fyllnadsval för ledamot i kommunstyrelsen efter avgående 
Mats Sjöbeck (C)

Förslag till beslut 

Följande person väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen efter avgående Mats Sjöbeck (C): 

Sammanfattning av ärendet 
Fyllnadsval ska förrättas för ny  ledamot i kommunstyrelsen efter avgående Mats Sjöbeck (C). 

Kommunkontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kansli. 
HR Servicecenter. 
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 Tjänsteskrivelse 
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Datum: : 2019-09-17. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000700/2019 – 903 

Fyllnadsval för ersättare i kommunstyrelsen - Vakant plats (C) 

Förslag till beslut 

Följande person väljs till ersättare i kommunstyrelsen: 

Sammanfattning av ärendet 
Då Centerpartiet föreslås utse Ebba Krumlinde (C) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen så 
kommer hennes plats som ersättare i kommunstyrelsen bli vakant. Ifall Ebba Krumlinde (C) 
väljs till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen ska fyllnadsval förrättas för ersättare i 
kommunstyrelsen.   

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 

Kansli. 
Ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Samråd har skett med: 
Centerpartiets gruppledare. 

IJil BÅSTADS 
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Datum: : 2019-09-05. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000683/2019 – 903 
 
 

Avsägelse av uppdrag som ordförande för kommunrevisionen -  
Ingvar Andréasson (BP) 
 
 
Förslag till beslut 
 
Avsägelsen godkänns.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
2019-09-05 inkom Ingvar Andréasson (BP) med en skrivelse där han avsäger sig sitt uppdrag 
som ordförande för kommunrevisionen.  
 
 
Kommunkontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
HR Servicecenter 
Ingvar Andréasson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse, 2019-09-05.  
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Johan Peterson - Vd: Avsägelse av uppdrag som ordförande i Kommunrevisionen 

Från: 
Till: 
Datum: 

Olof Nilsson 
Johan Peterson 
2019-09-05 15:39 

Ärende: Vd: Avsägelse av uppdrag som ordförande i Kommunrevisionen 

>» Ingvar Andreasson 19-09-05 14:26 >» 
Hej Olof, 

Till Kommunfullmäktige: 

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ordförande i Kommunrevisionen. 

Page 1 of 1 

2019 -09- 05 
Ön'r.k~.0.00.6.8}/., 
.......... ... 2.01';{ - __ q .03 __ , 

Avsägelsen gäller enbart uppdraget som ordförande. Jag önskar således fortsätta i Kommunrevisionen 
som ordinarie ledamot. 

Bästa hälsningar, 
Ingvar Andreasson 
Sofias väg 8 
26939 Båstad 

Ingvar Andreasson 

Tel. 0769 421 220 

Email : ingvar.andreasson@bastad.se 

file: ///C:/Users/johpet2/AppData/Local/Ternp/XPGrpWise/5D712C17BASTAD-AD... 2019-09-05 
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Datum: : 2019-09-05. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000684/2019 – 903 
 
 

Val av ny ordförande i kommunrevisionen efter avgående  
Ingvar Andréasson (BP) 
 
 
Förslag till beslut 
 
Följande person väljs till ny ordförande i kommunrevisionen efter avgående  
Ingvar Andréasson (BP): 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Val av ny ordförande i kommunrevisionen ska förrättas efter avgående Ingvar Andréasson.  
 
 
Kommunkontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli. 
HR Servicecenter 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-07-19. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000597/2019 – 900 
 
 

Medborgarförslag - Café vid Båstads tågstation 
 
 

Förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.  
 
3. Beslutet delges kommunfullmäktige.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslaget med ca 1000 namnunderskrifter, inkomna 2019-07-19, ska godkännas och 
skickas för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta beslutet 
i ärendet till kommunstyrelsen.  
 
 
Kommunkontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag med tillhörande namnunderskrifter, 2019-07-19.  
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
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\ / 
~ Båstad 2019-07-18 

\ 
Medborgarförslag från RSMH Nv. Skåne 

Vi och tusen andra föreslår att kommunen åter öppnar kafeet på stationen i 

Båstad, antingen i egen regi eller via någon extern utförare. 

Huvudanledningarna till förslaget är: 

1) Den globala klimatförändring 
Med tanke på klimatförändringen bör kollektivtrafiken prioriteras och göras attraktiv. 
Ett välkomnande kafe skulle definitivt göra tågresandet mer attraktivt och därmed bidra 
till minskade koldioxidutsläpp. 

2) Service 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -07- 19 
Dnr . .k ~-0.0.0 . fll .l /. . 
........ W .!q _:-: . .<1.09. .... 

Idag är stationen obemannad vilket komplicerar resandet för ett flertal resenärer, framför allt är det 
funktionsvarierade och äldre personer som har problem med att köpa biljett, hitta anslutningsbussar 
m.m. Med personal på kafeet hade de haft någon att vända sig till för att få hjälp eller ställa frågor. 
Den stressade morgonpendlaren kunde skippa frukosten och få med sig en frukostpåse på tåget, 
diabetikern kunde köpa en färsk frukt och vi andra lite mer osunda kunde förgylla dagen med ett 
flottigt wienerbröd m.a.o. något för alla i stället för som idag, inget till någon. 

3) Ekonomi 
Rimligtvis bör kafelokalen idag utgöra en kostnad, har kommunen verkligen råd att betala 
för något som inte används ? 

4) Integration och sysselsättning 
Kafeet vore en utmärkt praktikplats för människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. I 
debatten talas det om "enkla jobb" och möjlighet till att knyta kontakter samt att lära sig svenska. 
Rätt använt så skulle kafeet utvecklas till en sådan resurs. 

5) Trygghet 
Med en bemannad tågstation minskar risken för stölder, ofredande och vandalism. 

Under sextio timmar på perrongen har vi samlat in tusen namnunderskrifter i ärendet. Vi har 

bemötts av entusiasm och uppskattning för vårt engagemang. Vi är övertygade om att Ni 

som är ansvariga i kommunen kommer att få samma reaktioner om Ni går folkopinionen till 

mötes och bifaller förslaget. 

~~~ 1000 andra kaffesugna, miljömedvetna tågresenärer. 

RSMH Nv. Skåne 
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Datum: : 2019-07-29. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000605/2019 – 380 
 
 

Medborgarförslag - Informationsskylt om Malenbadets historia 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.  
 
3. Beslutet delges kommunfullmäktige.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslaget, som inkom 2019-07-25, ska godkännas och skickas för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta beslutet 
i ärendet till kommunstyrelsen.  
 
 
 
Kommunkontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2019-07-25.  
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
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BÅSTADS KOMMU! I 
Kommunstyre lsen 

Informationsskylt om Malenbadets historia 

Som badföreståndare på Malenbadet stöter man ofta på badgäster som ställer frågor om 
Malenbadets historia. När de då får höra att det har anangerats SM-simtävlingar på 
anläggningen under 60-talet, så är det många som skiner upp i fö1ijusning. Få är de besökare 
som känner till att det slagits svenska rekord på Malenbadet under 60-talet och att det fanns 
en kontrovers kring ifall dessa var giltiga eller inte, detta då bassängens längd hade uppmätts 
till 50,005 meter av dåvarande Ängelholms lantmäterikontor. 

Historiskt sett har Malenbadets varit en viktig plats för Båstadborna, med bland annat ett stort 
pensionat som imättades så tidigt som 1905, som för tydlighetens skull döptes till "Malens 
hafsbad". Enligt olika källor ska pensionatet under många år ha varit en central mötespunl<:t 
för människorna i Båstad med omnejd - men även för långväga turister. 

Det är med detta i åtanke som jag föreslår att det borde upprättas en informationsskylt eller 
liknande, som med bild och text, kan berätta om Malenbadets mångåriga historia. Skylten 
skulle ge ett mervärde till alla de tiotusentals badgäster som besöker Malenbadet varje år. 
lnformationsskylten skulle kunna placeras i nära anslutning till entren, så att även 
förbipasserande på strandpromenaden kan ta del av informationen. 

Med vänliga hälsningar, 
Eric Lilja 
Badföreståndare, Malenbadet. 

Namn: Eric Lilja 
Folkbokföringsadress: Lupinvägen 1,269 38 Båstad. 

Signatur: 
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Datum: : 2019-09-11. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000694/2019 – 100 
 
 

Medborgarförslag - Attraktivare arbete för hemtjänstpersonal  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.  
 
3. Beslutet delges kommunfullmäktige.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslaget ska godkännas och skickas för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta beslutet 
i ärendet till kommunstyrelsen.   
 
 
 
Kommunkontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2019-07-19 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
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Medborgarförslag 

BÅSTADS KOMMU~l 
Kommunstyre lsen 

2019 -09- 1 O 
Dnr .. K..~ .. O.Q0.~ .4.j/ 
.. Z.Q),q .~ .. .I. .Q.o. ..........• 

Kommunen som arbetsgivare bör göra något bra för 

hemtjänstpersonalen så att arbetet blir mer attraktivt och detta 

kommer att gynna Båstad och förbättra ryktet för Båstads hemtjänst. 

Exempelvis genom att alla anställda på hemtjänsten bjuds på gratis 

kaffe /te och lite frukt på sin rast samt att se till att personalen kan få 

en snabb återhämtning och ev göra ett toalettbesök efter ett par 

timmars arbete. 

Ett sätt att höja värdet och bidraga till en trevligare arbetsmiljö, vilket 

kommer att gynna både vårdtagare samt personal. 

Båstad 20190910 

Anne Jense 

t1t~ 
Äppledalsvägen 28 

269 37 Båstad 
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Datum: : 2019-09-17. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000702/2019 – 100 
 
 

Motion - Införa en kurtaxa 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.    
 
Sammanfattning av ärendet 
Bjärepartiet har motionerat angående att möjligheten att införa en så kallad kurtaxa utreds.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Bjärepartiet, 2019-09-17. 
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bjärepartiet,11 . ~Au..~, .. 

MOTION 

Bjärepartiet önskar att Båstads kommun undersöker möjligheterna att införa en s.k. Kurtaxa. 

Kommunen har cirka 300.000 gästnätter per år. Detta ger turistnäringen stora inkomster, 

varav kommunen inte direkt har någon vinning. Indirekt genom ett antal arbetstagare i 

näringen som bor och betalar kommunalskatt här. 

Kommunens kostnader för infrastruktur etc. för turistnäringen är emellertid stora. 

Vi yrkar därför att förvaltningen undersöker möjligheten att införa en kurtaxa, i stil med vad 

som är vanligt i Centraleuropa. Det har redan införts i några svenska turistkommuner. 

En taxa på 10 - 20 kr/person och övernattning skulle kunna tillföra kommunkassan 3 - 6 

miljoner kronor per år. Ett välbehövligt tillskott för kompensation av kommunens kostnader 

för underhåll, och kanske förbättring, av stränder, cykelbanor, turistleder, gatumiljöer, 

parker. 

I förhållande till turistnäringens inkomster, kan det lilla extraarbete som detta medför för 

näringsidkarna inte anses hindrande. 

Bo Wendt 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse  
 

  

1 (1) 

 
Datum: : 2019-09-17. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000701/2019 – 100 
 
 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande/kommunstyrelsens ord-
förande - Få elever i gymnasiet 
 
 
Förslag till beslut 
 
Interpellationen godkänns och får besvaras.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Klicka här för att ange text. 
Föreligger inlämnad interpellation angående få elever i gymnasiet från Bop Wendt (BP). Inter-
pellationer besvaras senast mötet efter att den har godkänts och svaret ska vara skriftligt.  
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Interpellation från Bo Wendt (BP), 2019-09-17. 
 
 
 

IJil BÅSTADS 
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Interpellation till utbildningsnämndens ordförande/ KSO ang få elever i gymnasiet 

Jag läser i NST den 10 september att samhällsvetenskapsprogrammct årskurs I endast har 
startat med 6 elever och natursvetenskapliga programmet med endast 8 elever. 

För mig är det en gåta att kurser får starta med så få elever i det bistra ekonomiska klimat 
som råder i vår och alla Sveriges kommuner. 

De två nämnda programmen finns både i Laholm och Ängelholm och jag förstår att vi har 
Båstads elever i nämnda kommuner och program. 

Varför har ni tillåtit att gymnasieskolan får starta program med så få elever nu i höst? 

För Bjärepartiet 

7;;/september 
Bo Wendt 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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