
	

	

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 

Datum:	 Onsdagen	den	15	januari	2020.	

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

	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	 	
1. Val	av	justeringsperson	 	

2. Godkännande	av	dagordningen	 	

3. Informationsärenden:	
	
a).	Medborgarundersökning	2019	(Sari	Bengtsson)		
	
b).	Servicemätning	2019	(Sari	Bengtsson)	
	
c).	Åtgärdsplan	för	individ‐	och	familjeomsorgen	(Lena	Täringskog)	
						Bilaga	
	
d).	Återställande	av	återvinningscentralen	i	Svenstad	
						(Andreas	Jansson,	skriftlig	information)	

	

Beslutsärenden: Myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten inte har närvarorätt	

4. Detaljplan	för	Tegelugnslyckan	11	och	17	‐ Beslut	om	planbesked Henrik	Eliasson	 KS

5. Detaljplan	för	Slammarp	1:143	m	fl	‐	Beslut	om	planbesked Henrik	Eliasson	 KS

Beslutsärenden: Inte myndighetsutövning	

6. Östra	Karup	6:22‐6:37	‐	Köpeavtal	och	överenskommelse	
om	åtagande	

Susanna	Almqvist	 KS

7. Tilldelning	av	option	att	teckna	markanvisningsavtal	för	byggrätt	
inom	området	Förslövs	Ängar,	del	av	Förslöv	2:4	mfl	

Susanna	Almqvist	 KS

8. Avfallstaxa	2020	för	Båstads	kommun	 Andreas	Jansson	 KF

9. Föreläggande	från	länsstyrelsen	om	inrättande	av	
verksamhetsområde	för	allmänna	vattentjänster	vid	Stenhotten	
(Kompletteras	senare)	

Jan	Bernhardsson	 KS

10. Fördjupad	utredning	kring	grundskolestrukturen	på	norra	sidan	
av	Båstads	kommun	2020‐2028	

Inga‐Britt	Henriksson	 KF

11. Riktlinjer	för	avstängning	i	samband	med	utebliven	betalning	
av	avgift	för	barnomsorg/skolbarnomsorg	

Inga‐Britt	Henriksson	 KS

12. Förslag	till	intern	kontrollplan	för	kommunstyrelsen	2020
(Kompletteras	senare)	

Elisabet	Edner	 KS

13. Firmateckning	‐	kommunens	firma	 Henrik	Andersson	 KS
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14. Underhållsplan	för	offentlig	konst	i	Båstads	kommun Helene	Steinlein	 KS

15. Svar	på	motion	‐	Översyn	av	regelverk	för	föreningsbidrag Helene	Steinlein	 KF

16. Svar	på	motion	‐	Kulturgaranti	till	alla	elever Helene	Steinlein	 KF

17. Svar	på	motion	‐	Jämställt	försörjningsstöd Filippa	Swanstein/	
Josephine	Tegnér	

KF

18. Svar	på	motion	‐	Översyn	av	regler	och	avgifter	för	lån	
av	kommunägda	lokaler	

Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

19. Svar	på	motion	‐	Framtagande	av	handlingsplan	för	utbyggnad	
och	upprustning	av	idrottshallar	

Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

20. Svar	på	medborgarförslag	‐	Attraktivare	arbete	för	
hemtjänstpersonal	

Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

21. Kommunstyrelsens	beslutslogg	 	

22. Delgivningar	 	

23. Anmälda	delegationsbeslut	 	

	
		Båstad	den	8	januari	2020	
	
	
Johan	Olsson	Swanstein	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2019-12-13 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000888/2019 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Uno Johansson. 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Hans Grönqvist. 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 21 januari 2020 kl. 09.00. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 
För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av  
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje  
sammanträde. I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska 
justeras av en ledamot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och 
ner, utifrån valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men 
inte behöver justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-12-13 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000889/2019 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Dagordningen godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av sekreteraren och  
godkänns av ordföranden före utskick. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum:	2020‐01‐08	 Till: Kommunstyrelsen	
Handläggare:	Henrik	Andersson	
Dnr: KS	000890/2019	–	900 
	
	

Informationsärenden 
	
	
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen	beslutar:	
Informationen	redovisas	och	läggs	till	handlingarna.	
	
 
Sammanfattning av ärendet	
Till	detta	sammanträde	redovisas	följande	informationsärenden:	
	
a).	Medborgarundersökning	2019	(Sari	Bengtsson)		
	
b).	Servicemätning	2019	(Sari	Bengtsson)	
	
c).	Åtgärdsplan	för	individ‐	och	familjeomsorgen	(Lena	Täringskog).	Bilaga	
	
d).	Återställande	av	återvinningscentralen	i	Svenstad	(Andreas	Jansson,	skriftlig	information)	
	
	
	
Kommunledningskontoret	
Henrik	Andersson,	nämndsekreterare	
	
	
	



IJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-12-17 7av8 

UNau§114 

Åtgärdsplan Individ och familj 

Beskrivning av ärendet I två rapporter, lämnade till utbildningsnämndens ordförande, har allvarliga 
brister inom kommunens individ- och familjeomsorg påtalats. Den initiala 
rapporten behandlades vid utbildningsnämndens sammanträde den 15 oktober 
2019. Efter att anmälan till Inspektionen för vård och omsorg gjorts av både 
förvaltningen och utbildningsnämnden meddelade myndigheten att man inlett 
tillsyn av verksamhetsområdet Barn och unga inom enheten för Individ och 
familj i Båstads kommun. 

Föredragande 

Beslut 

Den 22 oktober 2019 hölls ett extrainsatt sammanträde där 
utbildningsnämnden behandlade den andra rapporten. Nämnden fattade bland 
annat beslut om att uppdra åt chefen för individ- och familjeomsorgen att 
upprätta en handlingsplan med förslag till åtgärder. Dessa ska efter nämndens 
beslut införas och sedan redovisas för Inspektionen för vård och omsorg vid det 
dialogmöte som ska hållas den 21januari2020. 

Den 23 oktober 2019 lämnade utbildningsnämndens ordförande en muntlig 
redogörelse om händelserna för kommunfullmäktige. 

Förslag till åtgärdsplan behandlades på utbildningsnämndens sammanträde 
den 12 november 2019, Nämnden beslutade då att återremittera ärendet till 
arbetsutskottet med motiveringen att åtgärdsplanen görs mätbar, tidsatt och 
strukturerar med respektive område. Man beslutade även att varje ärende som 
Lex Sarah-anmäldes ska redovisas i utbildningsnämndens arbetsutskott i detalj 
efter IVO:s genomgång. Slutligen beslutade man att ge arbetsutskottet 
beslutanderätt i ärendet. 

Den 4 december 2019 lämnade utbildningsnämndens ordförande en 
redogörelse för kommunstyrelsen. 

Under dagens sammanträde presenterar Individ och familj en uppdaterad 
åtgärdsplan. 

Lena Täringskog, tf. IoF-chef, Magnus Andersson, bitr. loF-chef och Annica 
Nilsson, ekonom, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: 

1. Arbeta enligt åtgärdsplanen. 
2. Åtgärdsplanen tas åter upp på utbildningsnämndens arbetsutskott den 14 

@ ·anuari 2020. 
nmäla ärendet som en informationspunkt till kommunstyrelsens 

sammanträde den 15 januari 2020. . 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-12-12 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 217  Dnr KS 000216/2012 - 315 

Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 - beslut om planbesked 

 
Beskrivning av ärendet Köpmansgatans fastighetsbolag nummer 3 AB har inkommit med en ansökan 

om planbesked med syfte att möjliggöra för byggnation inom fastigheterna 
Tegelugnslyckan 11 och 17 för bostäder kompletterat med handel ut mot 
Köpmansgatan. Detaljplanen som tidigare har tagits fram för området har 
upphävts efter överklagan till Mark- och miljööverdomstolen. Exploatören har 
därefter inkommit med ett nytt förslag som tar hänsyn till de grunder som 
detaljplanen upphävdes utifrån. Detta medför att en ny detaljplaneprocess 
behöver genomföras.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Henrik Eliasson, planarkitekt, 2019-12-02, med 

tillhörande bilagor.   
 
Förvaltningens förslag  1. Förslag till detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 får upprättas samt 

samråd får hållas. 
 
2. Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 
 
3. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens planprioritering. 
 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

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

 
1. Förslag till detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 får upprättas samt 
samråd får hållas. 
 
2. Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 
 
3. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens planprioritering. 
 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 
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Datum: 2019-12-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr:   

 
 

Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 – Beslut om planbesked 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 får upprättas samt samråd får hål-
las. 
 

2. Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 
 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens planprioritering. 
 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Köpmansgatans fastighetsbolag nummer 3 AB har inkommit med en ansökan om planbesked 
med syfte att möjliggöra för byggnation inom fastigheterna Tegelugnslyckan 11 och 17 för bo-
städer kompletterat med handel ut mot Köpmansgatan. Detaljplanen som tidigare har tagits 
fram för området har upphävts efter överklagan till Mark- och miljööverdomstolen. Exploatö-
ren har därefter inkommit med ett nytt förslag som tar hänsyn till de grunder som detaljplanen 
upphävdes utifrån. Detta medför att en ny detaljplaneprocess behöver genomföras.  
 

Bakgrund 
Detaljplanearbetet för Tegelugnslyckan 11 och 17 påbörjades 2012 och var klar för antagande 
2016. Detaljplanen överklagades dock ända upp till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som 
beslutade att upphäva kommunens beslut om antagande. I MÖDs bedömning vägde insynen 
från planerade takterrasser till grannfastigheterna högre än kommunens intresse av att be-
bygga området på det sätt som detaljplanen skulle medge. Detta tillsammans med att dagvat-
tenhanteringen inte ansågs vara tillräckligt utredd medförde att beslutet att anta detaljplanen 
upphävdes. För att kunna revidera planförslaget efter att det har upphävts i högre instans 
måste detaljplaneprocessen påbörjas på nytt.  
 
Exploatören har sedan dess fört diskussioner med Samhällsbyggnad och har nu landat i ett 
förslag med mer traditionell arkitektur som tar hänsyn till de grunder som detaljplanen upp-
hävdes utifrån (se bilaga 2).  
 

Aktuellt 
De grundläggande förutsättningarna för detaljplanens lämplighet har inte förändrats. Plan-
handlingar finns redan framtagna sedan den förra planprocesen. Vid positivt planbesked kan 
dessa handlingar återanvändas men med revideringar utifrån föreslagen bebyggelse i nu aktu-
ellt förslag. Planbestämmelsen gällande dagvattenhantering behöver också revideras.  
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Ett genomförande av detaljplanen skapar fler bostäder på orten genom förtätning. Attraktivitet 
för platsen kommer också förbättras då idag tomma lokaler rivs och ersätts av bebyggelse med 
både handel och bostäder.  
 
Verksamhet 
Mängden högprioriterade detaljplaner kan påverka handläggningstiderna för planerna totalt 
sett. 
 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan kommer att 
tecknas mellan kommunen och exploatören. 
 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Ansökan om planbesked 
2. Illustrationsförslag 

 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, planchef 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Samhä llsbyggnad 

Ansökan om planbesked 

Fastighetsförteckning 

Tegelugnslyckan 11 & 17 

Fastigheten/Fastigheternas adress 

Köpmansgatan 37 & 39 
Fastighetsägares namn och adress och organisationsnummer (om annat än sökanden) 

1 (2) 

Humleblomman Båstad AB, Stora Torget 1 34134 Ljungby 559117-8677 

Organisationsnummer /Personnummer 

559118-3917 
Sökanden 

Köpmansgatans fastighetsbolag nr 3 AB 
Adress 

Stora Torget 1, 34143 Ljungby 

Telefon 

070-1756907 
Epost 
ola@harrys.se 
Faktureringsadress 

Köpmansgatans fastighetsbolag nr 3 AB, Stora Torget 1, 34143 Ljungby 

1201 12\c:\ users\ careri3\desktop\brevpapper sam hä ll sbyggnad.doc\c 
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Beskrivning av ärendet (typ av projekt) 

Fastighetsutvecklingsprojekt där den "gamla" Borgen skall bli bostadsrätter, 
nyproduktion av bostadsrätter ut mot Köpmansgatan i ett separat nyproducerat 
hus och avstyckning av 8 friköpta "radhus" nedan för dessa byggnader. 

Glöm inte bifoga en skalenlig ritning eller skiss över planområdet och förslaget. 

Avgift för planbesked betalas enligt av kommunfastställd taxa. 

(k~ 
Underskrift 

Ola Hansson 
Namnförtydligande 

1702 15\c:\uscrs\carcriJ\dcsktop\brcvpappcr samhtll lsbyggnad.doc\c 
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KSau § 216  Dnr KS 000874/2019 - 315 

Detaljplan för Slammarp 1:143 m.fl. - beslut om planbesked  

 
Beskrivning av ärendet NP Nilsson har inkommit med en ansökan om planbesked med syfte att 

möjliggöra för bostadsbyggnation inom fastigheterna Slammarp 1:143 och 
1:144 i Förslöv. I anslutning till dessa fastigheter ligger det gamla spårområdet 
som pekas ut i granskningshandlingen till ny ÖP som en lämplig yta för 
aktivitetspark samt bostadsförtätning. Kommunstyrelsen har även 2018-12-05 
§ 274, beslutat att förvaltningen ska söka planbesked för detta område varför 
det nu föreslås göras i samband med planläggningen av NP Nilssons fastigheter.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Henrik Eliasson, planarkitekt, 2019-12-03, med 

tillhörande bilagor.   
 
Förvaltningens förslag 1. Förslag till detaljplan för Slammarp 1:143 m.fl. får upprättas samt samråd får 

hållas. 
 

2. Detaljplanen upprättas delvis på sökandes bekostnad.  
 
3. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens planprioritering. 
 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

 
Föredragande  Henrik Eliasson, planarkitekt, föredrar ärendet.         
 
Yrkanden Bo Wendt (BP) yrkar att avloppsfrågan för Förslöv måste utredas först innan 

fler exploateringar tillåts med anledning av NSVA:s information till 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2019.         

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Bo Wendts (BP) yrkande och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott avslår yrkandet.         
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 
1. Förslag till detaljplan för Slammarp 1:143 m.fl. får upprättas samt samråd får 
hållas. 
 
2. Detaljplanen upprättas delvis på sökandes bekostnad.  
 
3. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens planprioritering. 
 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas.     

 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-12-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr:  874/19-315 

 
 

Detaljplan för Slammarp 1:143 m.fl. – Beslut om planbesked 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för Slammarp 1:143 m.fl. får upprättas samt samråd får hållas. 
 

2. Detaljplanen upprättas delvis på sökandes bekostnad.  
 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens planprioritering. 
 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
NP Nilsson har inkommit med en ansökan om planbesked med syfte att möjliggöra för bo-
stadsbyggnation inom fastigheterna Slammarp 1:143 och 1:144 i Förslöv. I anslutning till dessa 
fastigheter ligger det gamla spårområdet som pekas ut i granskningshandlingen till ny ÖP som 
en lämplig yta för aktivitetspark samt bostadsförtätning. Kommunstyrelsen har även 2018-12-
05 § 274, beslutat att förvaltningen ska söka planbesked för detta område varför det nu före-
slås göras i samband med planläggningen av NP Nilssons fastigheter.  
 
Bakgrund 
2019-08-30 inkom NP Nilsson med en ansökan om att ändra detaljplanen för fastigheterna 
Slammarp 1:143 och 1:144 för att möjliggöra för bostadsbyggnation inom fastigheterna (se 
bilaga 1).  
 
I inriktningsdokumentet för Förslöv och sedermera granskningshandlingen för Båstads nya 
översiktsplan föreslås att det gamla spårområdet ska utvecklas till en aktivitetspark som kan 
inrymma en bredd av aktiviteter, främst så kallade spontana aktiviteter. Området kan även bli 
en del i ett grönstråk som kopplar ihop Förslövs södra delar med Möllebäcken och vidare upp 
till Bokesliden. Bitvis kan sträckan kompletteras med gång- och cykelväg för att knyta ihop det 
befintliga gång- och cykelvägnätet. Det finns också utrymme till förtätning med bostäder på 
vissa delar av sträckan. Det är dock viktigt att beakta risken för eventuella markföroreningar.  
Utvecklingen av det gamla stationsområdet är även förenligt med Kommunstyrelsens beslut 
2018-12-05 § 274 gällande gång- och cykelväg på banvallen (se bilaga 3). Beslutspunkt 2 anger 
att förvaltningen ska söka planbesked för att möjliggöra denna utveckling. Beslutspunkt 3 
anger dock att en förutsättning är att medel anslås i kommande budget.  
 
När kommunen tog över spårområdet från Trafikverket gjordes en översiktlig markutredning. 
Provpunkterna i Förslöv uppfyllde känslig markanvändning (KM) vilket är förenligt med bo-
städer. Denna utredning behöver dock kompletteras beroende på hur stort område som kom-
mer planläggas för bostäder.  
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Med denna bakgrund föreslås att NP Nilssons fastigheter planläggs tillsammans med delar av 
det gamla spårområdet för att möjliggöra för kommunen att utveckla sina intilliggande mark-
tillgångar.  
 

Aktuellt 
NP Nilssons fastigheter (Slammarp 1:143 och 1:144) är belägna i Förslöv i anslutning till det 
gamla stationsläget och är tillsammans ca 2800 m2 stora. På fastigheterna finns i dagsläget NP 
Nilssons trävaruhandel. NP Nilsson anser att det har blivit allt svårare att bedriva handel på 
mindre orter och har bestämt sig för att stänga butiken. Istället önskar de nu utveckla fastig-
heterna på bästa sätt genom att möjliggöra för bostadsbyggnation. NP Nilsson har lämnat in 
skisser på två olika bebyggelsetyper och framhäver att detaljplanen bör vara flexibel för att 
möjliggöra för båda typerna, byggrätterna för de olika förslagen varierar mellan 1400 och 
2400 m2 (se bilaga 2).  
 
Det gamla spårområdet (inom fastigheterna Slammarp 1:65, 2:37, 3:19, 64:1 och Vistorp 7:61) 
har till del asfalterats sedan kommunen tog över marken men har för övrigt inte iordningställts 
för något ändamål. Det finns möjligheter att utveckla området till ett för allmänheten tillgäng-
ligt grönt stråk med inslag av aktiviteter och förtäta med bostäder i enlighet med inriktnings-
dokumentet för Förslövs samhälle samt förslag till ny översiktsplan. Lämpligen skulle förtät-
ningen kunna bestå i ca 10 lägenheter i radhusform med en ungefärlig byggrätt om ca 2000 m2. 
Den totala ytan för planområdet blir då ca 1,8 hektar. För att möjliggöra byggrätter på kommu-
nal mark ska kommunen bekosta den del av planarbetet som avser kommunens intressen. 
Fördelning av kostnader överenskoms i dialog med NP Nilsson och bekräftas i upprättat plan-
avtal. Lämpligen fördelas kostnaden utefter hur stor nytta parterna har av detaljplanen, mätt i 
antal kvadratmeter byggrätt som detaljplanen slutligen kommer att ge.  
 
Omkringliggande, befintlig bebyggelse består till största del av friliggande villor. Sedan järnvä-
gen flyttades ut utanför Förslövs samhälle finns det kvar ett brett område som i dagsläget står 
outnyttjat. På respektive sida finns Ljungbyholmsvägen och Stationsvägen som tillsammans 
skapar ett brett gaturum.  
 

 
Planområdets läge i Förslöv 
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För planområdet gäller tre olika detaljplaner. Slammarp 1:143 regleras i detaljplan 1427 som 
anger användningen ”Handel” med en högsta totalhöjd på 8,0 meter. Slammarp 1:144 regleras i 
detaljplan 1408 som anger användningen ”Bostäder samt i vissa fall handel eller hantverk” 
byggnader ska vara fristående och får uppföras i två våningar. Det gamla spårområdet regleras 
också i detaljplan 1408 men anger användningarna ”Järnväg”, ”Park eller plantering” samt 
”Vägmark”.  
 

 
Planmosaik med gällande detaljplaner 
 
Genom Förslöv rinner Möllebäck. Beroende på avgränsning av planområdet kan planen even-
tuellt komma att beröras av strandskydd. Om mark tas med inom strandskyddat område är det 
troligt att marken planläggs som allmän plats vilket då är förenligt med strandskyddet.  
 
Den östra sidan av det gamla spårområdet berörs inte av några riksintressen. På den västra 
sidan finns dock riksintresse för friluftsliv samt rörligt friluftsliv enligt Miljöbalken 3 kap 6§ 
respektive 4 kap 2§, samt riksintresse för högexploaterad kust enligt Miljöbalken 4 kap 4§. 
Planläggs marken som allmän plats ska inte riksintressena påverkas.  
 
Mercurivägen och Stationsvägen söder om Mercurivägen driftas idag av Trafikverket. Detta var 
logiskt när Förslövs tågstation fortfarande var placerad där. I planarbetet behöver det utredas 
om kommunen/vägföreningen kan ta över ansvaret för dessa vägar.  
 
Detaljplanen utgör ett förtätningsprojekt i överensstämmelse med översiktsplanen. Planen 
bedöms därmed inte innebära betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskriv-
ning inte behöver upprättas. 
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Detaljplanen ska pröva förutsättningarna för mellan 10 och 30 lägenheter. Planområdets av-
gränsning ligger inom 800 meter från Förslövs tågstation varpå planen kan inrättas med prio-
ritet 1 i enlighet med kommunstyrelsens prioriteringsordning.  
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom upprättande av detaljplanen genomförs en del av gällande översiktplan vilket möjliggör 
fler bostäder i Förslöv genom förtätning. Det är positivt för orten att markanvändingen kan 
omvandlas när det ursprungliga syftet inte längre är aktuellt. I det här fallet skapas bostäder 
där det tidigare bedrivits handel. Förutsättningar skapas även för att utveckla kommunens 
mark med både bostäder och värden för allmänheten i enlighet med översiktsplanens 
intentioner.  
 

Verksamhet 
Mängden högprioriterade detaljplaner kan påverka handläggningstiderna för planerna totalt 
sett. 
 

Ekonomi 
Då planområdet både omfattar NP Nilssons och kommunen mark behöver kommunen bekosta 
en del av planarbetet, lämpligen fördelas kostnaden utefter hur stor nytta parterna har av de-
taljplanen, mätt i antal kvadratmeter byggrätt som detaljplanen slutligen kommer att ge. 
Kostnaderna i samband med framtagandet av detaljplanen kommer att regleras i ett planavtal 
som tecknas mellan kommunen och NP Nilsson.  
 
Tillskapandet av byggrätter på kommunens mark kommer att generera intäkter till kommunen 
vid försäljning. Detaljplanen kommer även att medföra kostnader för kommunen när marken 
ska saneras till nivån känslig markanvändning och allmän plats ska iordningställas. Dessa 
kostnader kan inte uppskattas innan detaljplanen givits sitt innehåll. För den kommunala 
exploateringen kommer ett exploateringskonto att upprättas. Kostnaderna finns inte 
budgeterade 2020.  
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Ansökan om planbesked 
2. Illustrationsförslag 
3. Protokoll KS 2018-12-05 § 274 

 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, planchef 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
Elisabet Edner, ekonomichef 
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                   Ansökan om planbesked 
 
Fastighetsförteckning 

 
 
Fastigheten/Fastigheternas adress 

Fastighetsägares namn och adress och organisationsnummer (om annat än sökanden) 

 

 
 
Organisationsnummer/Personnummer 
 

Sökanden 

Adress 

 
 
Telefon 

Epost 

Faktureringsadress 

 
 
 
 
 
 
 

0431 36 22 16

NP Nilssons Trävaru AB

269 83 Båstad

viktoria.nidelius@npn.se

Stationsvägen 9, 269 72 Förslöv

556048-9154

269 83 Båstad

Slammarp 1:143
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Glöm inte bifoga en skalenlig ritning eller skiss över planområdet och förslaget.  
 
Avgift för planbesked betalas enligt av kommun fastställd taxa. 
 
 
 
 

Underskrift 
 
 
 

 
Namnförtydligande 

 

Beskrivning av ärendet (typ av projekt) 
Sedan 1972 har NP Nilsson bedrivit byggvaruhandel på denna fastighet. Då det är allt svårare att bedriva handel på mindre orter 
idag har vi beslutat att stänga butiken och vill nu utveckla fastigheten på bästa möjliga sätt.  
 
Läget är centralt och omringat av bostäder. För att få en varierad bebyggelse bland villorna i området vill vi utveckla fastigheten med 
attraktiva bostäder. Utan järnvägen är fastigheten alltmer lämplig för denna typ av bebyggelse, då omgivande miljöer kommer att 
vara attraktiva att bo i närheten av. Det nya aktivitetsområdet kommer ligga granne med bostäderna, vilket kommer ge en trevlig 
känsla. Närheten till livsmedelsbutik, restauranger, skola, idrottsanläggning och tågstation ger en bra grund för blandade målgrupper. 
 
Det finns två typer av bostäder som vi anser lämpar sig bäst på fastigheten. Det första är våra "stadsvillor" som är attraktivt för 
befintligt äldre Förslövsbor som vill bo kvar i samhället så väl som den unga familjen eller studenten som flyttar hemifrån. Det ger 
många bostadsenheter, med fler våningar får man fin utsikt på de över planen och punkthus ger fint dagsljus i alla lägenheter. 
 
Vårt andra förslag är radhus, där vi skissat på två olika alternativ. Även denna typ av bostad är attraktiv för äldre Förslövsbor som vill 
bo kvar i samhället, för familjer samt för någon som vill ha sitt eget men inte för mycket att sköta. Man får bra storlek på tomterna 
med en lagom BOA som passar många. Ett alternativ till villa som blir billigare.  
 
Bifogat kan ni ta del av våra skisser, vi ser att en plan bör tillåta båda dessa boendeformer för möjlighet till variation. Upplåtelseform 
är beroende av efterfrågan. 
 
Vi ser verkligen fram emot detta projekt och att få vara med och vidareutveckla Förslöv.  
Ni är varmt välkomna att kontakta oss vid frågor. 
/Viktoria Nidelius, NP Nilsson



Områden 

BYA BOA 
Hus 1 78m2 122 m2 

Hus2 75m2 122 m2 

Hus 3 75m2 122 m2 

Hus4 75m2 122 m2 

Hus 5 75m2 122 m2 

Hus 6 75m2 122 m2 

Hus 7 75m2 122 m2 

Hus 8 75m2 122 m2 

Hus 9 81 m2 160 m2 

Gemensam 37m2 

TOTALT 721 m 2 1136 m 2 

Tomt 1 323m2 

Tomt2 206m2 

Tomt3 205m2 

Tomt4 203m2 

Tomt5 198 m2 

Tomt6 191 m2 

Tomt? 181 m2 

Tomts 171 m2 

Tomt9 287 m2 

Gemensam mark 879m2 

TOTALT 2844 m2 
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JAKOBSSON PUSIERLA AB 
Bantorget4 
lli29Lund 
Sweden 
wwwjakobssonpusterla~om 

JAKOBSSON 
VlHUSnd 



1:500@A4 
10 25 

METER 

PROJEKT 

FÖRS LÖV 

FAS/DATUM 

Förstudie 
2018-06-18 

NAMN 

1 
Radhus Alt. 1_30 

ARKITEKT 

JAKOBSSON P\JSTERLA AB 
Bantorget4 
222 29 Lund 
Sweden 
wwwjakobssonpusterla.com 

JAKOBSSON 
VlH31Snd 



Områden 

BYA BOA BTA 
Hus 1 78 m2 122 m2 146 m2 

Hus2 75 m2 122 m2 140 m2 

Hus 3 75 m2 122 m2 140 m2 

Hus4 75 m2 122 m2 140 m2 

Hus 5 75 m2 122 m2 140 m2 

Hus6 75 m2 122 m2 140 m2 

Hus 7 75 m2 122 m2 140 m2 

Hus B 75 m2 122 m2 140 m2 

Hus 9 75 m2 122 m2 140 m2 

Hus 10 88 m2 156 m2 210 m2 

TOTALT 766 m2 1254 m2 1476 m2 

Tomt 1 385 m2 

Tomt2 252m2 

Tomt3 267 m2 

Tomt4 276m2 

Tomt5 274m2 

Tomt6 271 m2 

Tomt? 267 m2 

Tomts 239 m2 

Tomt9 196 m2 

Tomt 10 416 m2 

Gemensam mark 
TOTALT 2844 m2 
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Förstudie 
2018-06-18 
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Områden 

Plan 1 
LGH 1 91 m2 

LGH2 88 m2 

LGH3 83 m2 

LGH4 91 m2 

LGH5 88 m2 

LGH6 83 m2 

Plan2 
LGH7 91 m2 

LGH8 88 m2 

LGH9 83 m2 

LGH 10 91 m2 

LGH 11 88 m2 

LGH 12 83 m2 

Plan3 
LGH 13 91 m2 

LGH14 88 m2 

LGH15 83 m2 

LGH 16 91 m2 

LGH 17 88 m2 

LGH 18 83 m2 

Plan4 
LGH 19 72m2 

LGH20 93 m2 

LGH 21 72m2 

LGH22 93 m2 

BYA BOA BTA 

TOTALT 664m2 1892 m2 2408 m2 

Tomt 1 1884 m2 

Gemensam mark 960 m2 

TOTALT 2844m2 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-12-05 11 av40 

KS § 274 Dnr KS 000099 /2017 - 350 

Gång- och cykelväg på banvallen 

Beskrivning av ärendet I samband med att Hallandsåstunneln stod färdig förvärvade Båstads kommun 
banvallen. Banvallen har byggts om till gång- cykel- och rekreationsled mellan 
Grevie och Båstad. Förvaltningen föreslår att kommunen fortsätter projektet. 
Leden föreslås få olika standarder utmed sträckan. I takt med att kommunen 
genomför planläggning och utbyggnad enligt Inriktningsdokument Förslöv och 
Inriktningsdokument Grevie ska förvaltningen planera för utveckling av de före 
detta stationsområdena. Projektet med att omvandla banvallen till cykel- och 
rekreationsled bör fortsätta. Dock måste beslut tas om standard och sträckning 
för att förvaltningen ska kunna arbeta vidare med projektet. Görs inga åtgärder 
kommer sträckan snabbt att växa igen. Genom de åtgärder som utfördes inom 
etapp 1 mellan Grevie och södra Båstad finns en bra referens och även en 
relativt god bild över kostnader. Etapp 1 har blivit väldigt uppskattad och 
nyttjas av många. Behov och standard kan variera för resterande delsträckor. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelser från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterade 2018-09-03 och 2018-10-10, med tillhörande bilagor. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Ärendet återremitteras och anpassas efter Samverkan 
för Bjäres budget. 

Ajournering 

Propositionsordning 

Omröstningsresultat 

Proposition 

Bo Wendt (BP) och Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanträdet ajourneras i ett par minuter. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att ärendet 
ska avgöras idag. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA - Ärendet ska avgöras idag. 
NEJ - Ärendet ska återremitteras. 

Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster. 

Ordföranden finner därefter att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
förvaltningens och arbetsutskottets förslag. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresul tat 

Beslut 

2018-12-05 12 av40 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Inge Henriksson [BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Jessica Andersson (S) X 

Håkan Mörnstad fBP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

lb Nilsson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Johan Olsson Swanstein fM) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 7 6 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta med utveckling av banvallen 
till gång-, cykel och rekreationsled enligt följande standard och sträckning: 

- Sträckan mellan Entre Båstad och Lyavägen utformas likt etapp 1 med 3 meter 
asfalt och 1,5 meter stenmjölsyta. Längs sträckan uppförs belysning. 

- Sträckan mellan Norra Grevie och Önnarpsvägen utformas likt etapp 1 med 3 
meter asfalt och 1,5 meter stenmjöl. 

- Lastkajen vid Grevie stationsområde rivs och parkeringsyta samt en enklare 
offentlig toalett anordnas. 

- Sträckan mellan Vadebäcksvägen och Vistorpsvägen anläggs som en grusad 
led. 

- Sträckan mellan Vistorpsvägen och Mercurivägen i Förslöv utformas likt etapp 
1 med 3 meter asfalt och 1,5 meter stenmjöl. Längs sträckan uppförs 
belysning. 

- Sträckan mellan Mercurivägen och Viarps byaväg utformas som en grusad led. 

Sträckorna föreslås utföras under en tvåårsperiod, där delen från Grevie och 
söderut färdigställs under 2019 och Lyavägen till Entre Båstad färdigställs 
under 2020. 

Forts. på nästa sida. 

I usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

l) r 6W 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Reservation 

2018-12-05 13 av40 

2. Förvaltningen ska i samband med strukturplan för Böske 37:1 
(Dnr KS 000313/2015-315) samt utifrån Inriktningsdokument Förslöv 
planera för utveckling av de båda före detta stationsområdena i Grevie 
respektive Förslöv. Förvaltningen ska i nytt ärende söka planbesked för 
det före detta stationsområdet i Förslöv. 

3. Beslutspunkter ovan förutsätter att medel anslås i kommande budget. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att i pågående detaljplanearbete för 
Hemmeslöv 5:9 (Dnr KS 000668/2016-315) undersöka möjligheterna 
till angöringsyta för gång- cykel- och rekreationsleden längs banvallen samt 
vidare koppling av leden till befintligt gång- cykelväg längs inre Kustvägen. 
Angöringsytan bör innefatta parkeringsmöjligheter för hästtransporter. 

Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

()t lJ)V 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-09-03 

Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Fortsättning Banvallen 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Till : Kommunstyrelsen 

1. Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta med utveckling av banvallen till gång-, cykel 
och rekreationsled enligt följande standard och sträckning: · 

-Sträckan mellan Entre Båstad och Lyavägen utformas likt etapp 1 med 3 meter asfalt och 1,5 
meter stenmjölsyta. Längs sträckan uppförs belysning. 

-Sträckan mellan Norra Grevie och Önnarpsvägen utformas likt etapp 1med3 meter asfalt och 
1,5 meter stenmjöl. 

-Lastkajen vid Grevie stationsområde rivs och parkeringsyta samt en enklare offentlig toalett 
anordnas. 

-Sträckan mellan Vadebäcksvägen och Vistorpsvägen anläggs som en grusad led. 

-Sträckan mellan Vistorpsvägen och Mercurivägen i Förslöv utformas likt etapp 1 med 3 meter 
asfalt och 1,5 meter stenmjöl. Längs sträckan uppförs belysning. 

-Sträckan mellan Mercurivägen och Viarps byaväg utformas som en grusad led. 

Sträckorna föreslås utföras under en tvåårsperiod, där delen från Grevie och söderut färdig
ställs under 2019 och Lyavägen till Entre Båstad färdigställs under 2020. 

2. Förvaltningen ska i samband med strukturplan för Böske 37:1 KS 000313/2015-315 samt 
utifrån Inriktningsdokument Förslöv planera för utveckling av de båda före detta stationsom
rådena i Grevie respektive Förslöv. Förvaltningen ska i nytt ärende söka planbesked för det 
före detta stationsområdet i Förslöv. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att Hallandsåstunneln stod färdig förvärvade Båstads kommun banvallen. Ban
vallen har byggts om till gång- cykel- och rekreationsled mellan Grevie och Båstad. Förvalt
ningen föreslår att kommunen fortsätter projektet. Leden föreslås få olika standarder utmed 
sträckan. I takt med att kommunen genomför planläggning och utbyggnad enligt Inriktnings
dokument Förslöv och Inriktningsdokument Grevie ska förvaltningen planera för utveckling av 
de före detta stationsområdena. 

Bakgrund 
Den 13 december 2015 öppnade Hallandsåstunneln för tågtrafik. I samband med trafikstart i 
tunneln påbörjades en rivning av järnvägsspåret över Hallandsåsen (Båstad-Grevie-Förslöv). 
Idag kvarstår endast banvallen som är cirka 14 km lång. Banvallen är både enkel och lämplig 
att utforma till cykel- och rekreationsled. Trots att Bjärehalvön är väldigt kuperad är lutningen 
som mest endast 12 promille längs banvallen. Åtgärden innebär att hela eller delar av den 14 

(), 'bh! 



2 (3) 

km långa banvallen byggs om till en cykel- och rekreationsled. Utmed vissa delar av sträckan 
planeras för att ridning ska vara tillåten. Den första etappen som är mellan Grevie och Båstad 
utfördes under våren och sommaren 2018. Under arbetet med Inriktningsdokument Förslöv 
och Grevie pekades banvallen ut som ett viktigt cykelstråk i, och mellan, de båda orterna. Det 
långsiktiga arbetet strävar mot att bjäreborna på ett tryggt och bekvämt sätt ska kunna cykla 
mellan Förslöv, Grevie, Båstad och Hemmeslöv på den nedlagda banvallen. 

Aktuellt 
Projektet med att omvandla banvallen till cykel- och rekreationsled bör fortsätta. Dock måste 
beslut tas om standard och sträckning för att förvaltningen ska kunna arbeta vidare med pro
jektet. Görs inga åtgärder kommer sträckan snabbt att växa igen. Genom de åtgärder som ut
fördes inom etapp 1 mellan Grevie och södra Båstad finns en bra referens och även en relativt 
god bild över kostnader. Etapp 1 har blivit väldigt uppskattad och nyttjas av många. Behov och 
standard kan variera för resterande delsträckor. Förvaltningens förslag beskrivs närmare i 
bilagd PM. Utifrån resonemanget i bilagd PM föreslås att: 

-Sträckan mellan Entre Båstad och Lyavägen utformas likt etapp 1 med 3 meter asfalt och 1,5 
meter stenmjölsyta. Längs sträckan uppförs belysning. 

-Sträckan mellan Norra Grevie och Önnarpsvägen utformas likt etapp 1med3 meter asfalt och 
1,5 meter stenmjöl 

-Lastkajen vid Grevie stationsområde rivs och parkeringsyta samt en enklare offentlig toalett 
anordnas. 

-Sträckan mellan Vadebäcksvägen och Vistorpsvägen anläggs som en grusad led. 

-Sträckan mellan Vistorpsvägen och Mercurivägen i Förslöv utformas likt etapp 1 med 3 meter 
asfalt och 1,5 meter stenmjöl. Längs sträckan uppförs belysning. 

-Sträckan mellan Mercurivägen och Viarps byaväg utformas som en grusad led. 

Sträckorna föreslås utföras under en tvåårsperiod, där delen från Grevie och söderut färdig
ställs under 2019 och Lyavägen till Entre Båstad färdigställs under 2020. 

Förvaltningen bör i samband med strukturplan för Böske 37:1 KS 000313/2015-315 samt uti
från Inriktningsdokument Förslöv planera för utveckling av de båda före detta stationsområ
dena i Grevie respektive Förslöv. Vidare ska i detta arbete planeras för att föreslagen gång-, 
cykel- och rekreationsled kopplas till övrig infrastruktur och målpunkter. Förvaltningen före
slås att i ett nytt ärende söka planbesked för det före detta stationsområdet i Förslöv. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom tillkomst av leden ökar tillgängligheten till den vackra naturen på Bjärehalvön. Inom 
såväl Förslöv, Grevie och Båstad finns stora arbetsgivare där en del av de anställda skulle 
kunna ersätta bilresor med cykelpendling. Längs sträckan finns ett flertal målpunkter som t ex 
träningsanläggningar, köpcentrum, bostadsområden, rekreationsområden samt tågstationer i 
Båstad och Förslöv. Leden har också en potential i ett regionalt perspektiv. 

Verksamhet 
Omvandling av banvallen enligt ovan innebär ett utökat skötseluppdrag för förvaltningen. 
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Ekonomi 
En preliminär kostnadsuppskattning återfinns inom bilagd PM. Åtärder som föreslås 
genomföras under 2019 bedöms kosta ca 7 mkr. Åtgärder under 2020 bedöms kosta 4 mkr. 

De årliga driftskostnaderna för ovan förslag bedöms till ca 100 tkr innefattande kostnader för 
belysning samt vintervägvållning mellan Lyavägen och Entre Båstad samt Vistorpsvägen till 
Mercurivägen. 

Eftersom budget för 2019 i skrivande stund inte är beslutad föreslås finansiering av kostnader 
hanteras inom ordinarie budgetprocess. 

Barn konsekvensanalys 
Åtgärderna bedöms positiva ur ett barnperspektiv då det tillskapas gång- och cykelvägar som 
är separerade från biltrafik. 

Miljökonsekvensanalys 
Åtgärderna bedöms positiva ur ett miljöperspektiv eftersom förutsättningarna för 
cykelpendling och lokal rekreation främjas. 

Ingemar Lundström 
Projekt- och utredningsingenjör. 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik- och service 
Samhällsbygg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
PM Gång-, cykel- och rekreationsled på banvallen, Etapp 2. 

Samråd har skett med: 
Olof Sellcten, Planchef. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-10-10 

Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: KS 000099/2017-350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Gång- och cykelväg på banvallen - parkering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1 (2) 

Förvaltningen får i uppdrag att i pågående detaljplanearbete för Hemmeslöv 5:9 (Dnr KS 
000668/2016 - 315) undersöka möjligheterna till angöringsyta för gång- cykel och rekreat
ionsleden längs banvallen samt vidare koppling av leden till befintligt gång- cykelväg längs inre 
Kustvägen. Angöringsytan bör innefatta parkeringsmöjligheter för hästtransporter. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen fick vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-03 i uppdrag att undersöka 
möjligheten att ta fram förslag på parkering för hästtransporter i anslutning till gång-, cykel
och ridvägen på banvallen. Befintlig parkering med koppling till den nya leden finns redan 
idag direkt väster om Nötte backar. Vidare kan man parkera i Grevie direkt norr om Gimlevä
gen och förlag på ytterligare parkeringsmöjligheter föreslås i anslutning till det före detta stat
ionsområdet i Grevie. I norra delen av leden i anslutning till Entre Båstad finns ett pågående 
detaljplaneuppdrag varför det bedöms olämplig att i detta skede anlägga parkeringsplats här. 
Dock föreslås att detta inarbetas i pågående planuppdrag. 

Bakgrund 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-03 hanterades ärende avseende etappindelning 
och standard för eventuell fortsatt utbyggnad av banvallen till gång-, cykel- och rekreationsled 
(KS § 228). Ärendet återremitterades och hänsköts till budgetberedning. Vidare beslutades att 
förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram 
förslag på parkering för hästtransporter i anslutning till gång-, cykel-
och ridvägen på banvallen. Denna skrivelse avser det sistnämnda uppdraget. 

Aktuellt 
I ärendet avseende fortsatt arbete med banvallens utveckling beskrevs föreslagna åtgärder i en 
PM som bilaga till tjänsteskrivelse. 

Befintlig parkering med koppling till den nya leden finns redan idag direkt väster om Nötte
backar. Här kan man parkerat ex hästtransporter och ta sig via den nyanlagda grusvägen upp 
till leden. Vidare kan man parkera i Grevie direkt norr om Gimlevägen. Det föreslås även i 
tjänsteskrivelsen att ytterligare parkering ska anläggas i anslutning till lastkajen i Grevie vid 
det före detta stationsområdet. På så vis finns det redan angöringsmöjligheter. Se bilaga 1. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-03 framkom muntligen önskemål om parke
ringsmöjligheter i anslutning till Entre Båstad. För detta område finns ett planuppdrag (Dnr KS 
000668/2016 - 315). Utvecklingen av området är därför osäker varför några större åtgärder 
här bedöms olämpligt. 

Trots det pågående planuppdraget är det såklart möjligt att anordna provisorisk parkering 
inom ytan. Den platsen som bedöms med lämplig redovisas i bilaga 2. Enligt detta alternativ 
parkeras fordonen på den befintliga grusytan i områdets östra del. Angöring får anläggas upp 
till banvallen. I tidigare förslag är det tänkt att leden ska avslutas längre västerut varför detta 
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förslag innebär att banvallen måste iordningsställas ytterligare drygt 200 m. Dock räcker det 
här med mindre åtgärder utan asfalt Merkostnad bedöms till ca 200 tkr. 

Med beaktande av det pågående planuppdraget för området söder om Entre Båstad föreslås att 
avvakta anläggande av parkeringsyta inom detta område. Det bedöms mer lämpligt att utreda 
frågan vidare inom ramen för detaljplanerarbetet. Vidare bör inom samma plan kopplingen av 
leden till befintlig gång- cykelväg längs inre Kustvägen inom planuppdrag studeras. 

Utöver ovan angiven plats kan det finnas andra områden på privat mark där det kan vara möj
ligt att ha parkering i framtiden; 

1. Infarten till det före detta stenbrotten ligger i direkt anslutning till banvallen. När området är 
återställt skulle denna ytan kunna vara lämplig. 
2. Även parkeringen vid stationsterassen ligger i direkt anslutningen till banvallen och är en 
lämplig angöringsplats. 

Förvaltningen kommer ha dialog med dessa två markägare vid en eventuell fortsättning av 
gång- cykel och rekreationsled på banvallen. 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Parkering utmed banvallen 
Bilaga 2. Möjlig plats för provisorisk parkering vid Entre Båstad 

Ingemar Lundström 
Teknik- och service 
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KSau § 218  Dnr KS 000324/2019 - 200 

Köpeavtal och överenskommelse om åtagande, Östra Karup 6:22-
6:37  

 
Beskrivning av ärendet En förenklat anvisningsförfarande har genomförts i syfte att stimulera 

bostadsbyggnation i det kommunala exploateringsområdet Stinehov, Östra 
Karup. Förfarandet resulterade i ett beslut om tilldelning av byggrätt, taget av 
kommunfullmäktige den 4 december 2019. De två byggherrar som tilldelats 
option att teckna köpeavtal jämte överenskommelse om åtagande med 
kommunen är Mariastaden projekt AB och Fredrik Johnsson.  

 
 Mariastaden projekt AB kommer att driva bostadsprojektet vidare i ett nytt 

bolag, Östra Karup Projekt Ekonomisk Förening och Fredrik Johnsson kommer 
att driva sitt projekt i bolaget Villa Johnsson Stinehov AB. 

 
 Teknik och service har arbetat fram förslag till köpeavtal med tillhörande 

överenskommelse om åtagande för båda byggherrarna. Köpeavtalet är 
utformat som ett rent köp med återgångsvillkor och övriga villkor kopplade till 
innehåll och tidsaspekter återfinns i överenskommelsen.  Avtalen har samma 
uppbyggnad med villkoren skiljer sig något åt vilket återspeglar de två 
projektens olikheter avseende omfattning och upplåtelseform. Mariastaden 
projekt AB och Fredrik Johnsson har godkänt innehållet i avtalen. Avtalen ska 
vara undertecknande av byggherrarna och kommunen tillhanda innan ärendet 
tags upp på kommunstyrelsens sammanträde.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Susanna Almqvist, exploateringsingenjör, 2019-12-05, 

med tillhörande bilagor.    
 
 Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 

6:26-6:37.  
 Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 

6:22-6:24.   
 
Förvaltningens förslag 1. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 

6:26-6:37.  
 
2. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 
6:22-6:24.    

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

 
1. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 
6:26-6:37.  
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2. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 
6:22-6:24.           

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-12-05. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000324/2019 – 200 
 

 
Köpeavtal och överenskommelse om åtagande, Östra Karup 6:22-6:37 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättade förslag till  

1. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37 
2. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 6:22-6:24 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
En förenklat anvisningsförfarande har genomförts i syfte att stimulera bostadsbyggnation i det 
kommunala exploateringsområdet Stinehov, Östra Karup. Förfarandet resulterade i ett beslut 
om tilldelning av byggrätt, taget av kommunfullmäktige den 4 december 2019. De två byggher-
rar som tilldelats option att teckna köpeavtal jämte överenskommelse om åtagande med kom-
munen är Mariastaden projekt AB och Fredrik Johnsson.  
Mariastaden projekt AB kommer att driva bostadsprojektet vidare i ett nytt bolag, Östra Karup 
Projekt Ekonomisk Förening och Fredrik Johnsson kommer att driva sitt projekt i bolaget Villa 
Johnsson Stinehov AB. 
Teknik och service har arbetat fram förslag till köpeavtal med tillhörande överenskommelse 
om åtagande för båda byggherrarna. Köpeavtalet är utformat som ett rent köp med återgångs-
villkor och övriga villkor kopplade till innehåll och tidsaspekter återfinns i överenskommelsen.  
Avtalen har samma uppbyggnad med villkoren skiljer sig något åt vilket återspeglar de två pro-
jektens olikheter avseende omfattning och upplåtelseform.  
Mariastaden projekt AB och Fredrik Johnsson har godkänt innehållet i avtalen. Avtalen ska 
vara undertecknande av byggherrarna och kommunen tillhanda innan ärendet tags upp på 
kommunstyrelsens sammanträde.  
 

Bakgrund 
Den 8 maj 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att släppa ett prospekt innehållande 15 tomter 
med byggrätt till kommunens intressenter. Detta beslut togs i syfte att stimulera byggnation 
inom det kommunala exploateringsområdet Stinehov i Östra Karup. 
Inlämningstiden för förslag till byggnation förlängdes en månad på grund av tillkommande 
möjlighet till tolkning av gällande planbestämmelser. Detta tolkningsutrymme och utökad in-
lämningstid kommunicerades med samtliga intressenter. Förfarandet resulterade i ett beslut 
om tilldelning av byggrätt, taget av kommunfullmäktige den 4 december 2019. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 

Genom att godkänna förevarande förslag till beslut ges Mariastaden projekt AB och Fredrik 
Johnsson nödvändiga förutsättningar att fullfölja presenterade koncept.  24 nya bostäder 
med upplåtelseform BRF jämte 6 nya bostäder med upplåtelseform hyresrätt kan byggas vilket 
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ger människor möjlighet  att välja ett alternativ till en friliggande villa i Östra Karup. 
Boendekostnaden kommer helt naturligt att anpassas till marknadsläget i området. En 
bostadrätt uppskattas kosta under 2 mkr och hyressättningen för lägenheterna bedöms till 
1 650 kr/kvm och år.  
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga kända konsekvenser för verksamheten undantaget 
att teknik och service får färre tomter att förmedla till den kommunala tomtkön.  
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut medför att kommunen under 2020 erhåller intäkter om 
4 592 000 kronor från försäljning av fastigheterna Östra Karup 6:22-6:37.  
 
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. Mariastaden projekt AB 
2. Fredrik Johnsson  

3. NSVA, Fredrik Jönsson och Lina Falk 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37 
2. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 6:22-6:24 

 
 
Samråd har skett med: 
Fredrik Jönsson och Lina Falk (NSVA) Camilla Nermark, Olof Selldén, Catharina Arehög och 
Roger Larsson (Samhällsbyggnadskontoret) Mia Lundström (teknik och service) 
 
 



Köpeavtal 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad säljaren. 

Köpare: Östra Karup Projekt Ek. Förening (under bildande) c/o EREIM, Stora Åvägen 21, 436 

34 Askim, nedan kallad köparen. 

§1 Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37, 
fastigheterna, till köparen under nedan angivna villkor i§§ 2-12. 

Fastigheterna utvisas i nedan infogad karta. 

följande text kallad 



§2 Köpeskilling 

För fastigheterna ska köparen erlägga en köpeskilling motsvarande 3 632 000 kronor. 

§3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling ska erläggas senast 30 dagar efter att bygglov har erhållits för 12 
parhus inom fastigheterna. 

§4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheterna när bygglov erhållits för 12 parhus och köpeskilling har erlagts i 
enlighet med § 3. 

§5 Markområdets skick 

Fastigheterna överlåts fria från belastningar (gravitationer, nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter 
mm.), men för övrigt i befintligt skick. 

Det är köparens ansvar att skaffa sig kännedom om geotekniska förutsättningar, planbestämmelser 
mm. som är av betydelse för planerad byggnation. 

§6 Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheterna innan tillträdesdagen och köparen för skada på 
fastigheterna efter tillträdesdag. 

§7 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheterna, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheterna 
fram till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren. 

De intäkter och kostnader för fastigheterna, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheterna 
efter tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

§8 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträder fastigheterna men inte påbörjat byggnation senast den 1 februari 2021 
faller detta avtal. För att byggnation ska anses påbörjad ska köparen har gjort stadigvarande 
grundläggningsåtgärder inom fastigheterna för minst 50 % av planerad byggnation. 

§9 Vatten och avlopp 

I köpeskillingen ingår inte avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Avgiften debiteras 
köparen av NSVA enligt för det tillfället gällande Va-taxa. 

§ 10 Övriga villkor 

1. Fastighetsägaren ges rätt att anlägga tillfart från lokalgata till fastighetsgräns där behov av 
sådan uppstår. Utformning av sådan tillfart ska ske i enlighet med säljarens anvisning. De 
tillfarter som fastighetsägaren anordnar är denne ansvarig att underhålla. 



2. I Östra Karup är kommunen för närvarande inte huvudman för allmän plats. Fastigheterna är 
anslutna till gemensamhetsanläggningen Östra Karup ga:2 med andelstalet 1, en andel per 
fastighet. 

3. I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå. 

4. Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts 
av kommunstyrelsen. 

§ 11 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen mellan 
parterna och godkänts av kommunstyrelsen. 

§ 12 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall avgöras i allmän domstol. 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2019- Askim 2019-

För säljaren För köparen 

Johan Swanstein, kommunstyrelsens ordf. 

Jan Bernhardsson, teknik och servicechef 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 



Överenskommelse om fullgörande av 
åtaganden 

Parter 

Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad, i följande text kallad kommunen. 

Östra Karup projekt Ek. Förening (under bildande} c/o EREIM, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim, i 

följande text kallad exploatören. 

1. Bakgrund 
De anvisade fastigheterna är belägna i det kommunala exploateringsområdet Stinehov, Östra Karup. 

Området har planlagts i två omgångar, den senaste detaljplanen vann laga kraft 2014-10-09 och den 

upprättades för att ända bestämmelser om huvudmannaskap för allmän plats i området. Kommunen 

är ansvarig för detaljplanens genomförande och huvudmannaskapet är enskilt. 

En öppen anvisning av 15 fastigheter i området har genomförts för att generera förslag till 

byggnation och Mariastaden projekt AB har genom beslut i KS den 4 december 2019 tilldelats option 

att förvärva fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37. För bostadsprojektet bildar Mariastaden projekt AB 

en ekonomisk förening, Östra Karup projekt Ek. Förening, som är kommunen part i genomförandet . 

• 

2. Exploatörens åtaganden 
Denna överenskommelse bär åtaganden med tillhörande sanktioner som inte med bindande verkan 

kan inarbetas i upprättat köpeavtal för fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37. 

Exploatören ansvarar för att fastigheten exploateras i enlighet med inlämnat förslag till byggnation 

jämte gällande detaljplan. 



Exploatören ska inom fastigheten uppföra 12 stycken parhus med tillhörande tomtanläggningar samt 

parkering för bil och cykel. 

Exploatören ska ha sökt bygglov för samtliga parhus senast den 1 juni 2020. Innan bygglov söks ska 

kommunen genom dess exploateringsingenjör ha godkänt handlingarna. Detta godkännande av 

bygglovshandlingarna är inte på något sätt en garanti för att bygglov kommer att lämnas. Beslutande 

nämnd i bygglovsärenden är myndighetsnämnden. 

Exploatören bygger på egen bekostnad ut nödvändiga ledningar inom fastigheten, fram till anvisade 

anslutningspunkter och tillfart till angränsande lokalgata där sådan uppenbart behövs. 

3. Övriga villkor 
Markundersökningar 

Det ankommer på exploatören att utföra nödvändiga markundersökningar innan byggnation 

påbörjas. Exploatören äger rätt att på egen risk och på egen bekostnad utföra dessa undersökningar 

när denna överenskommelse ingåtts. 

Markförorening 

Båstads kommun känner inte till några markföroreningar inom fastigheten. I det fall föroreningar 

skulle påträffas under exploatering och saneringsbehov uppkommer för att bostäder ska kunna 

uppföras, ska kommunen bekosta nödvändiga utredningar och sanering. 

Anslutning till kommunalt VA 

Ledningsnät med tillhörande anslutningar för ren, -spill, och dagvatten finns utbyggt i området. I det 

fall omfattad byggnation kräver att extra anslutningar byggs ut eller överflödiga anslutningar tags 

bort, står exploatören denna kostnad. Det är kommunens VA-bolag (NSVA) som beslutar huruvida 

sådan åtgärd är nödvändig. 

Överlåtelse 

Exploatören äger rätt att efter kommunens godkännande överlåta åtaganden 

överenskommelse. 

4. Sanktioner 

denna 

1. I det fall bygglov inte sökts i enlighet med punkt 2 utgår vite med 15 000 kronor per ingången 

månad till dess ansökan registrats hos kommunen. 

2. I det fall byggnation inom överlåtna fastigheter inte färdigställts senast 18 månader efter att 

startbesked givits utgår vite med 25 000 kronor per ingången månad till dess slutbesked 

erhålls. Vitesbeloppet begränsas till att maximalt kunna uppgå till 500 tkr. 

3. Vite utfaller inte i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utom 

exploatörens rådighet, ex. vid förekomst av markförorening med efterföljande 

saneringsarbete. För denna omständighet har exploatören bevisbördan. 



I det fall denna överenskommelse med åtaganden överlåtits med eller utan kommunens 

godkännande och övertagande part inte förmår infria dessa eller rimligen kan hållas ansvariga, ska 

Mariastaden projekt AB (559012-5299) som ytterst ansvarig för bostadsprojektet åläggas 

fullgörande. 

5. Återgång 
I det fall exploatörens köp av fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37 inte kan genomföras enligt villkor 

ställda i upprättat köpeavtal så faller denna överenskommelse. 

6. Giltighet 
Denna överenskommelse kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att 

kommunstyrelsen har godkänt det och att beslutet vunnit laga kraft. 

7. Tvist 
Tvist om innehåll i denna överenskommelse ska avgöras av allmän domstol. 

Bilagor 

• Prospekt för Stinehov 

• Inlämnat förslag till byggnation, Mariastaden projekt AB 

Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

Askim 2019- Båstad 2019-
För Östra Karup Projekt Ek. Förening För Båstads kommun 

Johan Swanstein 

Jan Bernhardsson 

Askim 2019-
För Mariastaden projekt AB 



Köpeavtal 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad säljaren. 

Köpare: Villa Johnsson Stinehov AB (559228-5943}, nedan kallad köparen. 

§1 Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom fastigheterna Östra Karup 6:22-6:24, 
fastigheterna, till köparen under nedan angivna villkor i§§ 2-12. 

Fastigheterna utvisas i nedan infogad karta. 

§2 Köpeskilling 

följande text kallad 

För fastigheterna ska köparen erlägga en köpeskilling motsvarande 960 000 kronor. 

§3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling ska erläggas senast den 1 juni 2020. Säljaren fakturerar köparen 
överenskommen köpeskilling. 



§4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheterna när köpeskilling har erlagts enligt § 3 och bygglov erhållits för 3 
parhus på fastigheterna. 

§5 Markområdets skick 

Fastigheterna överlåts fria från belastningar (gravitationer, nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter 
mm.), men för övrigt i befintligt skick. 

Det är köparens ansvar att skaffa sig kännedom om geotekniska förutsättningar, planbestämmelser 
mm. som är av betydelse för planerad byggnation. 

§6 Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheterna innan tillträdesdagen och köparen för skada på 
fastigheterna efter tillträdesdag. 

§7 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheterna, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheterna 
fram till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren. 

De intäkter och kostnader för fastigheterna, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheterna 
efter tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

§8 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträder fastigheterna men inte påbörjat byggnation senast den 31 november 
2020 faller detta avtal. För att byggnation ska anses påbörjad ska köparen har gjort stadigvarande 
grundläggningsåtgärder inom samtliga fastigheter. 

§9 Vatten och avlopp 

I köpeskillingen ingår inte avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Avgiften debiteras 
köparen av NSVA enligt för det tillfället gällande Va-taxa. 

§ 10 Övriga villkor 

1. I Östra Karup är kommunen för närvarande inte huvudman för allmän plats. Fastigheterna är 
anslutna till gemensamhetsanläggningen Östra Karup ga:2 med andelstalet 1, en andel per 
fastighet. 

2. I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå. 

3. Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts 
av kommunstyrelsen. 

§ 11 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen mellan 
parterna och godkänts av kommunstyrelsen. 



§ 12 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall avgöras i allmän domstol. 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2019- Båstad 2019-

För säljaren För köparen 

Johan Swanstein, kommunstyrelsens ordf. 

Jan Bernhardsson, teknik och servicechef 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 



Överenskommelse om fullgörande av 
åtaganden 

Parter 

Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad, i följande text kallad kommunen . 

Villa Johnsson Stinehov AB (559228-5943}, i följande text kallad exploatören. 

1. Bakgrund 

De anvisade fastigheterna är belägna i det kommunala exploateringsområdet Stinehov, Östra Karup. 

Området har planlagts i två omgångar, den senaste detaljplanen vann laga kraft 2014-10-09 och den 

upprättades för att ända bestämmelser om huvudmannaskap för allmän plats i området. Kommunen 

är ansvarig för detaljplanens genomförande och huvudmannaskapet för allmän plats är enskilt. 

En öppen anvisning av 15 fastigheter i området har genomförts för att generera förslag till 

byggnation och exploatören har genom beslut i KS den 4 december 2019 tilldelats option att förvärva 

fastigheterna Östra Karup 6:22-6:24. 

2. Exploatörens åtaganden 

Denna överenskommelse bär åtaganden med tillhörande sanktioner som inte med bindande verkan 

kan inarbetas i upprättat köpeavtal för fastigheterna Östra Karup 6:22-624. 

Exploatören ansvarar för att fastigheten exploateras i enlighet med inlämnat förslag till byggnation 

jämte gällande detaljplan. 

Exploatören ska inom fastigheten uppföra 3 stycken parhus med tillhörande tomtanläggningar samt 

parkering för bil och cykel. 



Exploatören ska ha sökt bygglov för samtliga parhus senast den lmaj 2020. Innan bygglov söks ska 

kommunen genom dess exploateringsingenjör ha godkänt handlingarna. Detta godkännande av 

bygglovshandlingarna är inte på något sätt en garanti för att bygglov kommer att lämnas. Beslutande 

nämnd i bygglovsärenden är myndighetsnämnden. 

Exploatören bygger på egen bekostnad ut nödvändiga ledningar inom fastigheten, fram till anvisade 

anslutningspunkter. 

3. Övriga villkor 

Markundersökningar 

Det ankommer på exploatören att utföra nödvändiga markundersökningar innan byggnation 

påbörjas. Exploatören äger rätt att på egen risk och på egen bekostnad utföra dessa undersökningar 

när denna överenskommelse ingåtts. 

Markförorening 

Båstads kommun känner inte till några markföroreningar inom fastigheten. I det fall föroreningar 

skulle påträffas under exploatering och saneringsbehov uppkommer för att bostäder ska kunna 

uppföras, ska kommunen bekosta nödvändiga utredningar och sanering. 

Anslutning till kommunalt VA 

Ledningsnät med tillhörande anslutningar för ren, -spill, och dagvatten finns utbyggt i området. I det 

fall omfattad byggnation kräver att extra anslutningar byggs ut eller överflödiga anslutningar tags 

bort, står exploatören denna kostnad. Det är kommunens VA-bolag (NSVA) som beslutar huruvida 

sådan åtgärd är nödvändig. 

Överlåtelse 

Exploatören äger inte rätt att överlåta åtaganden denna överenskommelse till annan utan 

kommunens skriftliga medgivande. 

4. Sanktioner 

• I det fall byggnation inom överlåtna fastigheter inte färdigställts senast 12 månader efter att 

startbesked givits utgår vite med 20 000 kronor per ingången månad till dess slutbesked 

erhålls. Vitesbeloppet begränsas till att maximalt kunna uppgå till 200 tkr. 

• Vite utfaller inte i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utom 

exploatörens rådighet, ex. vid förekomst av markförorening med efterföljande 

saneringsarbete. För denna omständighet har exploatören bevisbördan. 



5. Återgång 

I det fall exploatörens köp av fastigheterna Östra Karup 6:22-6:24 inte kan genomföras enligt villkor 

ställda i upprättat köpeavtal så faller denna överenskommelse. 

6. Giltighet 

Denna överenskommelse kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att 

kommunstyrelsen har godkänt den och att beslutet vunnit laga kraft. 

7. Tvist 

Tvist om innehåll i denna överenskommelse ska avgöras av allmän domstol. 

Bilagor 

• Prospekt för Stinehov 

• Inlämnat förslag till byggnation, Villa Johnsson Stinehov AB 

Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

Båstad 2019- Båstad 2019-

Villa Johnsson Stinehov AB För Båstads kommun 

Johan Swanstein, Kommunstyrelsens ordförande 

Jan Bernhardsson, teknik och servicechef 
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KSau § 219  Dnr KS 000165/2019 - 200 

Tilldelning option - Förslövs ängar 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har genomfört markanvisningstävling för det kommunala 

exploateringsområdet Förslöv ängar, del av Förslöv 2:4 m.fl. Två delområden av 
Förslövs Ängar har tävlats ut genom upprättad inbjudan till markanvisning, 
godkänd av kommunstyrelsen den 10 April 2019.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Susanna Almqvist, exploateringsingenjör, 2019-12-02, 

med tillhörande bilagor.         
 
Förvaltningens förslag 1. Tilldela Riksbyggen Bonum och Veidekke option att teckna 

markanvisningsavtal med Båstads kommun för exploatering för Förslövs 
Ängar, område 1. 

 
 2. Tilldela Byggnads AB Gösta Bengtsson option att teckna markanvisningsavtal 

med Båstads kommun för exploatering för Förslövs Ängar, område 2.   
 
Föredragande  Susanna Almqvist, exploateringsingenjör, föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
 
 1. Tilldela Riksbyggen Bonum och Veidekke option att teckna 

markanvisningsavtal med Båstads kommun för exploatering för Förslövs 
Ängar, område 1. 

 
 2. Tilldela Byggnads AB Gösta Bengtsson option att teckna markanvisningsavtal 

med Båstads kommun för exploatering för Förslövs Ängar, område 2.   
     
 

 
 

 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-12-02 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000165/2019- 200 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

Tilldelning av option att teckna markanvisningsavtal för byggrätt inom 
området Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4 m.fl 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att; 

1. tilldela Riksbyggen Bonum och Veidekke option att teckna markanvisningsavtal med 
Båstads kommun för exploatering av Förslövs Ängar, område 1. 

2. tilldela Byggnads AB Gösta Bengtsson option att teckna markanvisningsavtal med Bå
stads kommun för exploatering av Förslövs Ängar, område 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har genomfört markanvisningstävling för det kommunala exploateringsorå
det Förslöv ängar, del av Förslöv 2:4 m.fl. Två delområden av Förslövs Ängar har tävlats ut 
genom upprättad inbjudan till markanvisning, godkänd av kommunstyrelsen den 10 April 
2019. 

191104\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\sa 
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Tävlingen har genererat sex tävlings bidrag som samtliga lämnats in i rätt tid och följer kvalifi
ceringskraven som ställts i inbjudan. Fem tävlings bidrag har inkommit till kommunen avse
ende område 1 och ett för område 2. 

Samtliga bidrag har utvärderats mot samma principer och betygsatts efter en poängskala mel
lan 1-5, där 1 motsvarar "inte tillfredställande" och 5 "mycket bra". Utvärdering har genom
förts av samhällsbyggnadskontoret tillsammans med teknik och service då de aspekter som 
bedömts i förslagen spänner över flera kompetensområden. 

För område lerhöll kommunen fyra tävlingsbidrag. Högst poäng genererade förslaget från 
Riksbyggen Bonum/Veidekke/Lijewalls arkitekter. Detta förslag skulle tillföra området nya 
bostäder för olika livsskeden och utmärkte sig genom välplanerade, funktionella och tilltalande 
gemensamhetsytor. Förslaget innehåller 73 st bostäder vilket motsvarar en acceptabel exploa
teringsgrad. Bostäderna upplåts som bostadsrätter. 

För område 2, i villaområdets centrala del, erhöll kommunen ett förslag. Förslaget som lämnats 
av Byggnads AB Gösta Bengtsson innehåller 12 bostäder i parhus. Byggnaderna är moderna i 
sitt uttryck och har anpassats väl till omgivande miljö. Bostäderna upplåts som hyresrätter. 

Genomförd utvärdering har resulterat i två högt värderade tävlings bidrag som förvaltningen 
anser kunna bidra till utvecklingen av Förslövs samhälle. Bidragen tillhör Riksbyggen 
Bonum/Veidekke/Lijewalls arkitekter och Byggnads AB Gösta Bengtsson. 
Bidragen genererar tillsammans 85 nya bostäder som planeras stå färdiga 2022. Värdet av den 
samlade byggrätten uppgår till 11 700 000 kronor. 

Bakgrund 
Den 10 April 2019 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbju
dan till markanvisningstävling för området Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4 varigenom mar
kanvisningstävlingen påbörjades. 
Samtliga handlingar tillhörande markanvisningstävlingen publicerades på kommunens hem
sida och information mailades samtliga kontakter i kommunens intressentlista. Sista inläm
ningsdag i tävlingen bestämdes till den 1 oktober 2019. 
Tävlingsförfarandet som metod återspeglar kommunens ambition att attrahera exploatörer 
som vill bygga hållbart och med en hög kvalite. Inbjudan till markanvisning för Förslövs Ängar 
har medvetet utformats att inte innehålla någon angiven viktning mellan de olika krav och kri
teriespecifikationerna för att lämna större utrymme för exploatörerna att visa sin ambitions
nivå. Båstads kommun har i detta tävlingsförfarande förenklat för tävlingsdeltagarna genom 
att specificera vad kommunen anser vara prioriterat vid utvärdering. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna förevarande förslag till beslut inleds avtalstecknande med angivna parter 
i syfte att genomföra vad som angivits i insända tävlings bidrag. Under förutsättning att övriga 
delar av avtals och byggprocess fortlöper som planerat kommer Förslöv få 45 bostäder för 
åldersgruppen +55, enligt riksbyggens koncept Bonum jämte 28 bostäder i parhus. Det är för
valtningens uppfattning att dessa bostäder övervägande kommer att utgöra åretruntboende, 
något som är viktigt för kommunen. 

Verksamhet 
För att de parter som kommunen genom detta beslut knyter till sig ska kunna påbörja sin pro
jektering och byggnation måste kommunen projektera gata och Va för område 1. Projektering 



I 
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påbörjas våren 2020 och samordnas mot föreslagna bostadsprojekt till omfattning och tid. För 
projekteringen måste resurser avsättas hos teknik och service. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut föranleder inga kostnader för kommunen. Först när 
markanvisningsavtal tecknats har kommunen med bindande verkan åtagit sig att utföra 
prestationer som genererar kostnader. 

Teknil{' och service 

/ •.. 

L ....... / Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Riksbyggen Bonum/Veidekke/Lijewalls arkitekter 
2. Byggnads AB Gösta Bengtsson 
3. BoKlok 
4. Mariastaden projekt AB 
S. Saltkällan Exploatering AB 
6. NSVA, Fredrik Jönsson och Lina Falk 
7. Bjäre Kraft Ekonomisk förening 
8. Veum 
9. Bjäre Biovärme AB 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
1. Tävlingsbidrag, Riksbyggen Bonum/Veidekke/Lijewalls arkitekter 
2. Tävlingsbidrag, BoKlok 
3. Tävlings bidrag, Mariastaden projekt AB 
4 . Tävlings bidrag, Saltkällan Exploatering AB 
S. Tävlingsbidrag, (område 1) Byggnads AB Gösta Bengtsson 
6. Tävlingsbidrag, (område 2) Byggnads AB Gösta Bengtsson 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson, Catharina Arehög, Olof Sellden, Henrik Eliasson (samhällsbyggnadskontoret), 
Andreas Jansson (teknik och service), Lina Falk och Fredrik Jönsson (NSVA) 



MARKANVISNING

GENERATIONSLEDEN

FÖRSLÖVS ÄNGAR
BÅSTADS KOMMUN



VÅRT TEAM SOM VILL JOBBA MED ER

Det är vi som ligger bakom det här idéförslaget. 
Under 20 års tid har vi varit med och bidragit 
med samhällsnytta och social hållbarhet. Med 
Skanska och IKEA i ryggen är vi en trygg aktör 
som skapa trivsamma områden och hem.

Vi vill vara med och göra skillnad i Båstads kom-
mun och i samhället i stort. Vi erbjuder er därför 
vårt unika boendekoncept – hållbara hem till ett 
lågt pris, för alla. Vi vill nämligen att alla ska ha 
råd att bo bra. Det är en utmaning men också 
själva kärnan i vårt engagemang och vår verk-
samhet. 

I Förslöv vill vi BoKlok bidra till en klok lösning på 
Förslövs Ängar och presenterar en hållbar helhet 
genom en variation av radhus och flerbostadshu-
sen SilviaBo. På så vis vill vi också bidra till Förs-
lövs utveckling. Vi ser fram emot att i samarbete 
med er utveckla vårt förslag ytterligare.

Hälsningar från teamet som vill jobba med er!

Magnus HallonlöfJohn Hedblad Sebastian Maman Jeanette Sevegran Linda Jansson Sara Brantvall
Kundansvarig SäljareProjektledareProjektutvecklareAffärsutvecklare Arkitekt SAR/MSAMiljöspecialist

Oavsett vad som händer i livet behöver alla ett 
hem där man kan känna sig trygg och där man 
ingår i en gemenskap. Genom att skapa 
Generationsleden på Förslövs Ängar bidrar vi 
med just detta – och det i många generationer
framöver. Generationsleden slingrar sig likt 
vackra Skåneleden. Strategiskt genom hela 
området knyter den samman radhusen i söder, 
med SilviaBo lägenheterna i norr. Förskolan intill 
Förslövs Ängar innebär att mor- och farföräldrar 
enkelt, kan lämna och hämta barnbarnen eller få 
spontanbesök av sina barn och barnbarn. 

Genom Generationsleden för vi samman 
människor över generationsgränserna och bidrar 
bland annat till att minska ofrivillig ensamhet 
bland äldre, hjälpa föräldrar att få ihop livs-
pusslet och möjliggör för barn att kunna springa 
fritt och tryggt i sin hemmiljö - en förhöjd 
livskvalitet för alla helt enkelt.

Generationsleden möjliggör dessutom ett 
livslångt boende. Här kan du både växa upp och 
bli gammal. Självklart är hållbarhet och miljö i 
fokus, för ska vi vara ärliga så lånar vi marken 
av kommande generationer. 

DET HÄR KAN BOKLOK 
BIDRA MED
Vår erfarenhet av att bygga hållbara hem 
till lågt pris, för alla
Med detta menas att vanligt folk med normal-
tjocka plånböcker ska kunna bo bra, vilket har 
varit kärnan i vår affärsidé sedan vi började för 
över 20 år sedan. Förutsägbarheten genom vårt 
industriella byggande är en stor fördel då vi 
vet hur lång tid det tar att bygga, vad det kostar 

och hur det kommer att se ut. Då går det snabbt 
mellan byggstart och inflyttning. Samtidigt 
medför det mindre störningar för närboende 
jämfört med konventionellt byggande.

Bo hemma längre
Vi erbjuder kommunen en kostnadseffektiv 
lösning på boenden för äldre. Att kunna bo 
kvar hemma så länge som möjligt ger en ökad 
livskvalitet för äldre och medför en stor kost-
nadsbesparing för kommunen. SilviaBo möjliggör 
detta genom prisvärda, tillgänglighetsanpas-
sade bostäder i ett tryggt bostadsområde med 
närhet till service. De boende ges frihet att klara 
sig själv men också förutsättningar för ett aktivt 
liv med sociala relationer som ger en förbättrad 
hälsa och minskar behovet av särskilt boende.

Hållbar utveckling
Eftersom vi bygger våra hus inomhus i en 
industriell process är vi supereffektiva med 
material och transporter – det blir minimalt med 
spill. Vi bygger givetvis också våra hus av trä – 
det mest klimatneutrala byggmaterialet. Nu 
har dessutom alla våra lägenhetsprojekt solceller 
vilket innebär ett energitillskott som i huvudsak 
används till fastighets- och hushållsel. Eventuellt 
överskott skickar vi ut på elnätet så fler kan få 
grönare el. Detta gör vi i samarbete med IKEA 
Group. Tillsammans tror vi på idén att göra grön 
energi tillgänglig för de många människorna. 

TEAMETGENERATIONSLEDEN

BoKlok vill hjälpa Båstad kommun i sitt 
utvecklingsarbete för att på så sätt bidra till 
ett växande Förslöv. Detta är de utmaningar vi 
ser att kommunen har och som vi kan erbjuda 
lösningar på.

TANKAR FRÅN BOKLOK

I Förslöv finns en ojämn fördelning av 
bostadsformer. Sedan 90-talet har det nästan 
uteslutande byggts villor, vilket har bidragit till 
den ojämna fördelningen. Detta innebär att 
inlåsningseffekter på den lokala bostads-
marknaden uppstår. Flyttströmmarna blir få och 
äldre blir kvar i sina villor. Unga har inte råd att 
ta sig in på bostadsmarknaden och ensam-
stående har svårt att finansiera sitt boende 
eftersom det saknas boendetyper, anpassade 
till dessa målgrupper. En åldrande befolkning 
innebär ökade kostnader för kommunen, på 
grund av att vårdbehovet ökar och bostäderna 
inte är anpassade för att de äldre ska kunna bo 
kvar hemma.

Förslöv ska förtätas, hur görs detta på ett 
hållbart sätt? 



ANALYS AV OMRÅDET

Kvarteret - Område 1 - är beläget vid infarten 
till Förslövs centrum. Förslöv är idag en villaidyll 
omgärdat av fina naturområden. 
Kvarteret är 14 000 kvm stort, och för att 
förslaget ska anpassas sig fint efter villa-
områdets karaktär medger detaljplanen ett 
maximalt fotavtryck på 3 500 kvm för 
byggnadsvolymer och en maximal byggnads-
höjd på +59.0 meter. Tomten sluttar med 
högsta punkten åt söder och lägsta punkten mot 
norr. 

Den förbättrade tågtrafiken med tunnel genom 
Hallandsåsen, gör det enkelt att pendla till ar-
betsplatser i Helsingborg/Malmö/Köpenhamn 
respektive Halmstad/Göteborg och skapar goda 
förutsättningar att kombinera ett aktivt arbetsliv 
med lugnt naturnära boende. 

Sammantaget ger närheten till station, service 
och rekreationsmöjligheter, goda förutsättningar 
att skapa en hållbara boendemiljö som 
attraherar en bred målgrupp.             

ANALYS AV PLATSEN

Skola
Förslövs 
station

Idrottsplats

OMRÅDE 1

Vårdcentral / Apotek

Mötesplats gård, växthus, klubb-
stuga, övernattningslägenhet

boulebana, blomsteräng

Mötesplats gräskulle/pulkabacke

Tennisbana

ICA butik

Förskola

Generationsleden

Flerbostadshus

Villor

Gård
Tr

äd
al

lé

Åker

Historia
Orten omnämndes som tidigast år 1289 
i en dansk urkund med namnet Faerlöf. 
Orten kallades Förslövsholm från 1920 
för att förhindra förväxling med orten 
Färlöv. Sedan 1970-talet har byn fått 
tillbaka namnet Förslöv.

VOLYMER

4 vån
3 vån

2 vån

KOMMUNIKATION

1 vån

1 vån

GRÖNA VÄRDEN

Grönska
Grönska Grönska Grönska

Infart
Infart

Infart

Generationsleden

gång- & cykelväg

Sedumtak

Sedumtak

SilviaBo

Radhus/småhus

Gestaltningsförslaget bygger på en variation 
av byggnadshöjder med start i två våningar åt 
söder som går över i tre respektive fyra 
våningar mot norr. Samtliga balkonger/
uteplatser har vridits för att optimera så många 
uteplatser som möjligt åt sydväst. Kvarteret 
ligger inbäddad i ett grönt sammanhang. 
Naturen är den scen där vardags livet i 
Generationsleden till stor del utspelar sig. 
Utsikten över åkrar som omger kvarteret österut 
ska vara närvarande såväl inifrån bostaden som i 
gårdsmiljön.

ANPASSNING TILL 
LANDSKAPET

Skåneleden

Vårdcentral/ 
Apotek

bilfritt till 
Förskola

Förslövs 
station

Idrottsplats
Ica

Vårdboende
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norr

GENERATIONSLEDEN - FÖRSLAGET

Vi har definierat tre fokusområden som varit 
vägledande för utvecklingen av kvarteret: 
Gemenskap, tillgänglighet och gröna bilfria 
zoner. Vi har skapat ett kvarter med öga både 
för det nära och det stora grannskapet. Det nära 
grannskapet handlar om samhörigheten med 
boende inom kvarteret där det finns förutsätt-
ningar för såväl sammankomster som informella 
möten grannar emellan. Det är denna bild av 
gemenskap, trivsel och trygghet som vi vill 
bygga vidare på när Generationsleden utvecklas. 

Flerbostadshusen
De två flerbostadshusen mot norr har en rikligt 
grön innergård med föränderlig utemiljö. Här 
finns odlingslådor, bärbuskar, växthus och 
gemensamhetslokal. Det gör landskapet tillgäng-
ligt och användbart under en stor del av dagen 
och året. Fruktträd som slår ut, platser för 
sällskap att äta middag utomhus, gör att gårds-
rummet ständigt är i förändring. Innergården 
skapar en bullerskyddad oas omgiven av husen. 

Radhusen 
Vi har skapat ett tryggt bostadskvarter där 
barnen kan leka fritt mellan radhuslängor. 
Genom området finns bilfria cykel- och gångs-
tigar som snirklar sig genom grönskan. Invid 
radhusen längst norrut finns en grön backe som 
barnen kan leka på, stor som liten, här kan man 
åka pulka på vintern.

LIVET MELLAN HUSEN

LJUSSÄTTNING

Målet är att skapa en belysning som bidrar till en 
känsla av trygghet, samtidigt som de är 
estetiskt anpassade till sin omgivning. Utemiljön 
är en viktig del i människans välbefinnande och 
på de breddgrader vi befinner oss är det därför 
viktigt att vi kan tillbringa en stor del av vår 
fritid utomhus även under den mörka årstiden. 
Belysningen ska vara energieffektiv, tålig och 
lätt att underhålla. Genom att belysa vertikala 
ytor får man en rumsupplevelse som gör det lätt 
att orientera sig utan att ha höga effekter. Detta 
gäller även när man belyser delar av omgivning-
en som inte är direkta gångytor, t.ex. vackra träd 
eller buskage. Mycket av trygghetskänslan ligger 
i att ha landmärken att orientera sig kring.

 FÖRKLARINGAR
 1.  flerbostadshus (4 vån)
 2.  flerbostadshus (3 vån)
 3.  klubbstuga & uthyrningslägenhet
 4.  växthus
 5.  bärbuskar & kryddträdgård
 6.  liten gräskulle + pulkabacke
 7.  parkering
 8.  miljöhus
 9.  lägenhetsförråd & cykelförråd
10. radhus (2 vån) 
11. radhus-frd
12. generationsleden cykel- 
      och gångstråk
13. boulebana
14. odlingslotter
15. solceller
16. pergola
17. blomsteräng

Efter platsbesök i strålande solsken en vacker 
höstdag kände vi starkt att den arkitektoniska 
idén får ta utgångspunkt i landskapet och 
platsens förutsättningar. Vi hämtar inspiration 
från befintlig bebyggelsestruktur, såsom 
småskalighet samt samspelet mellan 
bebyggelse, tomtsluttning och omkringliggande 
natur. Vår ambition är att skapa ett attraktivt 
bostadsområde med struktur och boendeformer 
som gynnar integrering av olika sociala grupper, 
samt uppmuntrar till hållbara livsstilar. Vi vill 
skapa en ny årsring där husen placeras likt en 
solfjäder. Omkringliggande villamattor 
kompletteras med huskroppar som placerats 
med spännande mellanrum.

Flerbostadshusen 
Gestaltningsförslaget innehåller två flerbostads-
hus mot norr med en stor gemensam grön gård. 
Gården som främjar utevistelse ramas in av 
komplementbyggnader innehållande gemensam-
hetslokal, övernattningslägenhet och växthus åt 
öster och ett miljöhus åt väster. Samtliga 
komplementbyggnader har sedumtak. 
Miljörummet gör det enkelt att sortera och åter-
bruka. Flerbostadshusens entréer ligger mot 
norr. Karaktäristiskt är den utanpåliggande loft-
gången som utöver entréer fungerar som en för-
längd balkong och uterum för de boende. 
Loftgången kläs i delar med vertikala spaljéer 
där grönska kan klättra och skapa liv i fasaden. 
Klätterväxter väljs med omsorg så färgen 
förändras med årstiden. Flerbostadshusen 
innehåller tvåor och treor för att följa marknads-
analysen. Husens placering minimerar insyn och 
maximerar utblickarna. 

ARKITEKTONISK IDÉ 
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Detta gör att solförhållandet förbättras och att 
den tillgängliga gårdsytan maximeras. 
Balkonger/uteplatser möter kvällssolen i sydväst.

Radhusen 
Söder om flerbostadshusen har vi ritat in 5 
radhuslängor i varierad storlek som vänder sig 
mot varandra för att skapa gemensamma 
gaturum vid entréer och gröna trädgårdar/
gemensamma gräsytor åt andra hållet. 
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GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

3 - God hälsa och välbefinnande
Vi främjar välbefinnande för människor i alla åldrar genom att... 

- skapa gröna gårdsmiljöer med utrymme både inne och ute för glädjefylld  
  samvaro med familj, grannar, goda vänner över generationsgränserna.
- uppmuntra till rörelse och lek i vardagen genom trygga gång- och cykel
  vägar och odlingar.

GENERATIONSLEDEN - TRYGGA OCH HÅLLBARA KVARTER

GLOBALA MÅLEN 

BoKlok utgår från Agenda 2030 FNs globala mål för hållbar utveckling. 
Våra analyser visar att vi på olika sätt bidrar till alla mål, men för vissa mål har vi möjlighet 
att bidra särskilt mycket till en positiv utveckling. I Förslöv har vi med Generationsleden
identifierat fyra mål där vi tillsammans med Båstads kommun kan göra stor skillnad. 

LÄGENHETSFÖRDELNING
Idag finns det framförallt villor i närområdet runt 
Förslövs Ängar samt ett vårdboende och en 
förskola strax intill. Genom att bygga radhus och 
lägenheter breddar vi utbudet av 
boendeformer som erbjuds på orten. 
Radhusen byggs som bostadsrätter och passar 
inte bara barnfamiljer, utan även det mogna 
paret med utflugna barn eller förstagångsköpare 
som är redo att bilda familj. 
Flerfamiljshusen är planerade att bli ett område 
med SilviaBo-lägenheter, som kan byggas både 
som bostadsrätter för 55+ eller till en extern 
tagare som ett trygghetsboende. Med detta 
förslag kan vi erbjuda hållbara hem i olika 
storlekar, boendeformer och som passar en bred 
målgrupp oavsett bakgrund, ålder eller livs-
situation. Förutom minskad ojämlikhet skapar vi 
även önskade flyttkedjor inom kommunen.

10 – Minskad ojämlikhet
Vi minskar ojämlikheter genom att…

- inkludera människor i alla generationer och med alla funktions-
  variationer till både hem och gårdar. 
- bygga hållbara hem till många människor, genom att utgå ifrån vad 
  människor har råd att bo för. 
- skapa önskade flyttkedjor inom kommunen.

12 – Hållbar konsumtion och produktion
Vi möjliggör ett hållbart boende, med smarta energi- och 
livsstilslösningar genom att…

- installera solceller, IKEAs Smarta Hem funktioner och förbereder 
  laddstolpar för elbilar.  
- minimera klimatavtrycket under byggnationen och genom materialval.
- utbilda om hur man kan leva resurs- och klimatsmart i våra hem och
  uppmuntra till delningsekonomi.  

15 - Ekosystem & ekologisk mångfald
Vi främjar biologisk mångfald genom att…

- låta en äng växa fritt och anlägga sedumtak på komplementbyggnader, 
  som drar till sig fjärilar och pollinerande arter.
- samla upp och använda regnvatten på gårdens odlingar, där områdets  
  egna levande kompost är en del av kretsloppet.

BARNPERSPEKTIV
Vi planerar vi för trygga och gröna kvarter där 
det finns gott om plats för barn i olika åldrar att 
springa, cykla och leka fritt. Området är 
dessutom uppbyggt för att möjliggöra umgänge 
över generationsgränserna. Barnen ska kunna 
springa över till mormor som bor i en SilviaBo-
lägenhet. Eller mötas ute på gården för att 
plocka äpplen, spela boule eller odla i odlings-
lotterna eller i det gemensamma växthuset.  

Överskottsmassor efter markarbeten kan 
användas för att skapa en pulkabacke – som 
erbjuder lek och motion för alla åldrar. Att 
området ligger granne med en förskola, nära 
skola och att det kommer finnas trygga cykel-
vägar runt hela kvarteret är självklart ett stort 
plus. 

TILLGÄNGLIGHET

Självklart följer alla våra bostäder beslutade rikt-
linjer och tillgänglighetskrav. Både inne och ute 
är det anpassat för personer med olika typer av 
funktionsvariationer. Bland annat är våra gårdar 
tillgängliga och trygga med anslutningar för 
rullatorer, rullstolar och barnvagn. Gemensamma 
ytor är hårdgjorda, utan några kraftiga stigning-
ar, stödmurar eller överraskande trappsteg. Våra 
SilviaBo-lägenheter är dessutom från början re-
dan anpassade efter Boverkets förhöjda tillgäng-
lighetskrav.
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Vår vision är att de boende i området enkelt ska 
kunna umgås med sina grannar och över 
generationsgränserna. Det kommer att finnas 
många gemensamma gröna, hållbara och natur-
liga mötesplatser i området. 

Klubbhuset är en naturlig mötesplats där 
grannar kan ses för en vardagsfika, en festlig 
vinprovning eller kanske för att spela spel – 
under de kyligare delarna på året. Bredvid klubb-
huset ligger växthuset – perfekt om man vill 
sitta ute, fast inne. Här finns också möjlighet för 
all möjlig odling och växlighet. Parksoffor att 
sitta på och en gemensam grillplats att umgås 
vid finns i den gemensamma parkytan. 
Varför inte utmana grannarna på boulebanan? 
I odlingslotterna och i kryddträdgården finns 
det mer plats att odla mer grönt och ätbart – 
perfekt om man är intresserad av ett mer själv-
försörjande hushåll.

MÖTESPLATSER
På en central plats i området finns klubbhuset, 
som förutom att fungera som en social plats 
för grannarna kan klubbhuset användas som 
uthyrningslägenhet till långväga gäster. På detta 
sätt slipper de boende ha ett extra gästrum och 
kan dessutom använda lokalen som ett extra 
vardagsrum - kvadratsmart och hållbart 
tycker vi. 

UTHYRNINGSLÄGENHETENERGIFÖRSÖRJNING
Vi kartlägger vår klimatpåverkan under hela 
värdekedjan för att den ska hållas så låg som 
möjligt. Under produktionen är vår 
trästomme och ett effektivt markarbete nycklar 
till låg klimatpåverkan. Vi bygger dessutom våra 
hus inomhus i en industriell process, vilket gör 
att vi bland annat kan producera hållbart genom 
att vara supereffektiva med material och trans-
porter. För de boende bidrar värmeåtervinning 
i ventilationen samt solceller till en klimatsmart 
energiförsörjning - utan att det kostar ett öre 
extra. 

Solcellerna ger ett energitillskott som i huvudsak 
används till fastighets- och hushållsel. Eventuellt 
överskott skickas ut på elnätet så fler kan få grö-
nare el. 

LÅG BOENDEKOSTNAD
Priset är och förblir vår främsta 
konkurrensfördel. Vanligt folk med normaltjock 
plånbok ska kunna bo bra. Detta är grunden i vår 
affärsidé och har varit så sedan vi började för 
över tjugo år sedan. Låga priser kommer dock 
inte av sig självt – det kommer av låga 
kostnader. Vi är absolut inte dumsnåla, utan 
snarare småländskt snillrika. Det betyder att 
vi lägger kraft och pengar på sådant som våra 
kunder tycker är viktigt, men inte på sådant de 
struntar i. Vi vill uppnå ett lågt pris med mening. 
Det är något helt annat än att bygga billigt. Vi 
backar dessutom upp vår tydliga prisfilosofi med 
en försäljningsmodell som bygger på demokrati, 
inte på vassa armbågar och störst plånbok. På 
detta sätt minskar vi ojämlikheten och ger flera 
människor, oavsett storlek på plånbok, möjlighet 
att äga en nybyggd bostad. 

GENERATIONSLEDEN - TRYGGA OCH HÅLLBARA KVARTER
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Ett 55-plusboende med eftertanke
SilviaBo är vad som ofta kallas ett 55-plus-
boende som är tillgänglighetsanpassat redan från 
början. Attraktiva omgivningar och lägenheter 
som är genomtänkta i detalj. Utvecklade av 
Stiftelsen Silviahemmet, BoKlok och IKEA 
tillsammans.

Ett SilviaBo innehåller ca 100 punkter som 
innebär ökade kvalitéer eller förhöjda 
värden för både bostäderna men också gården 
mellan husen i jämförelse med konventionell 
nybyggnation. Några av dessa kvalitéer är 
tilltagen gårdsmiljö med buskar som har ätbara 
bär och fruktbärande träd. Blomsterträdgård 
med perenner. Klubbhuset; en gemensamhets-
lokal där boende kan träffas för en fika, för att 
spela spel eller kolla på matchen tillsammans. 
Extra breda tröskelfria dörröppningar för att 
enkelt kunna röra sig i lägenheten. Innerdörrar 
försedda med greppvänliga handtag och även 
förberedda för avlastande handtag eller ledstång 
som kan monteras vid behov. Extra uttag och 
strömbrytare som är enkla att hitta i mörkret 
tack vare att de är belysta. Praktiska extra 
avställningsytor nära både ugn och kyl/frys, och 
två ingångar till badrum. Dessa förhöjda värden 
bidrar till att man kan bo kvar hemma om man 
skulle drabbas av en funktionsvariation i 
framtiden.

Ett Trygghetsboende i framkant
SilviaBo kan även vara ett Trygghetsboende 
när det finns en tagare som blir fastighetsägare, 
antingen allmännyttan eller privat. Lägger man 
till 20 åtgärder till som är förhöjande värden, får 
man ett SilviaBo komplett. Dessa förhöjande 
värden är t.ex. kontrastmarkering för ytterdörrs-
handtag, installation av kompletterande ledstång 
i dusch och på badrumsvägg. Installation av 
kompletterande handtag för rörelsehindrad till 
toalettstol, byte till höj och sänkbart tvättställ i 
badrum, komplettering med dörrautomatik med 
armbågskontakt även för förrådsbyggnad på 
gården väderskyddad yta för elrullstols/
permobilparkering med el-laddning i nära 
anslutning till trapphus, med möjlighet att låsa, 
Silviahemmet utbildning och certifiering för vård-
personal och husvärd. 

HUR BIDRAGET MÖTER 
FRAMTIDEN

Vi lever allt längre. En stor utmaning i framtiden 
kommer vara att ge äldre möjlighet att bo 
bra, må bra och inte bara överleva. Det är 
nämligen inte bara rika som blir gamla. Vi blir 
fler som lever i ofrivillig ensamhet. Med SilviaBo 
kan vi erbjuda äldre en bra bostad till ett lågt 
pris, samtidigt som de får en massa likasinnade 
grannar att bjuda över på fika eller spela boule 
med. Genom att bygga radhus i samma område 
bjuder vi dessutom in till välbefinnande, lek och 
lärande över generationsgränserna. 

Projektet innebär att naturmark kommer tas i 
anspråk för att ge plats för nya bostäder. Därför 
krävs omsorg i både planering av området och 
byggandet. Vi anpassar därför gården så att den 
ansluter till omgivande mark och växtlighet på 
ett naturligt sätt.

Självklart måste det finnas en blomstrande äng 
på Förslövs Ängar! Detta är en plats där gräs och 
blommor får växa fritt och vilt. Därmed bevaras 
det ursprungliga kulturlandskapets biologiska 
mångfald och pollinerande arter får verka 
naturligt.
 
Sedumtaken på komplementbyggnaderna och 
klubbhuset bidrar till biologisk mångfald och 
varierande biotoper i området, samtidigt som det 
absorberar och bromsar upp regnvattnet innan 
det går ut i dagvattnet. Regnvatten från hus-
taken tas om hand och används till bevattning av 
gårdens grönska och odlingar. Och vi anlägger en 
levande kompost med ett fungerande kretslopp 
av förmultning och bördig jord. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Vi bygger i trä, vilket innebär att vi redan nu har 
halva klimatpåverkan i jämförelse med ett 
genomsnittligt hus, sett ovanför grunden. Men 
vi nöjer oss inte där. Vi jobbar systematiskt med 
att sänka all vår klimatpåverkan. 
Vi använder utrustning med låg vattenför-
brukning och vi tar hand om takavvattning i 
området, för att vara rustade för framtidens 
extremare väder. Solceller är ett självklart 
bidrag för att minska fotavtrycket under husens 
livstid. Vi förbereder för laddstolpar på 
parkeringsplatser så att de boende kan ladda 
sina elbilar med grön solenergi. Både hållbart 
och klimatsmart eller hur? Ett antal parkerings-
platser är grusade för att lätt kunna förvandlas 
till exempelvis mer grönyta när antalet bilar 
minskar i framtiden. 

BoKlok har ett nära samarbete med IKEA inom 
digitalisering och Smarta Hem lösningar för att 
bl.a. kunna upptäcka rörelse, spara energi och 
låta ditt hem helt styras av enkla knapptryck. 
Lagom till byggstart i har vi sannolikt flera 
Smarta Hem lösningar som underlättar vardagen 
för de boende. 

Vi vill inspirera de boende till att leva mer 
hållbart och minska sin konsumtion. 
Därför uppmuntrar och underlätta vi för 
delningsekonomi bland de boende. 
Bland annat installerar vi en servicestation där 
de boende kan pumpa, meka, tvätta och ladda 
sin cykel. På så sätt uppmuntrar vi till användan-
det av cykeln – bra för både hälsan och miljön. 
Vi utrustar klubbstugan med tre upp-
sättningar verktygslådor som de boende kan låna 
när de exempelvis behöver borra upp en bok-
hylla. Klubbstugan utrustas också med ett 
digitalt lås och inreds med hyllor för att de
boende ska kunna få leveranser av paket dit, 
istället för åka och köa på paketutlämningen. 



PARKERINGS- &
CYKELLÖSNINGAR

FASADER SMÅHUS/RADHUS - 1:500 (A3)

SEKTION GENOM OMRÅRDET LÄGENHETER OCH SMÅHUS/RADHUS - 1:500 (A3)

MATERIAL
Vi har för avsikt att utreda möjligheterna till 
gemensamma cykel- och bilpooler, för att på så 
sätt kunna minska antalet cykel- och bil-
parkeringar och istället få mer plats för grönytor. 

Flerbostadshusen:
Till flerbostadshusen finns 47 stycken 
parkeringsplatser varav 5 är gästparkeringar. 
I linje med vårt tänk kring miljö och klimat 
är samtliga parkeringsplatser förberedda för 
laddstolpar, så att bostadsrättsföreningen ska 

GENERATIONSLEDEN - BYGGNADERNA - EXTERIÖRT

NCS S 7500-N

fasader
träpanel 

NCS S 1002-Y siooxbehandling sedumtak solceller växthus

FASADER SILVIABO - LÄGENHETER  - 1:500 (A3)

kunna koppla på nätet för de som har elektriska 
bilar eller ladd hybrider. Cyklar förvaras inomhus 
i gemensamt cykelförråd som ligger i anslutning 
till förrådsbyggnaden. Eller i någon av de 
cykelställ som finns utsatta på området. 

Radhus/småhus: 
Varje hus har egen uppfart med plats för två 
bilar. Uppställningsplats för cyklar finns i cykel-
ställ utanför huset eller i förrådet. 

cykelförråd spaljéer/växter

spaljéer/växter

spaljéer/växter

odlingslådor

gräsbacke

blomsteräng

fasader
träpanel 

fasader
träpanel 

komplement-
byggnader

på SivliaBo
tak

på SivliaBo
gård

på SivliaBo
gård

på SivliaBo
gård

radhus
radhus

radhus
flerbostadshus flerbostadshus
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GENERATIONSLEDEN - BOSTÄDERNA - INTERIÖRT

2.
FLERBOSTADSHUS
2 RoK
55 kvm
skala 1:200 (A3)

3.
FLERBOSTADSHUS
3 RoK
72 kvm
skala 1:200 (A3)

5.
RADHUS/SMÅHUS
5 RoK (entréplan)
117 kvm (totalt)
skala 1:200 (A3)

5.
RADHUS/SMÅHUS
5 RoK (plan 2)

skala 1:200 (A3)

5 5 5 5

2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3

Vi utgår från vad människor har råd att bo för, inte 
vad vi kan kräma ur dem. Det låter kanske som en 
floskel men så är det faktiskt. Så hur gör vi då det? 
Jo, vi tar reda på vad folk har råd med. Vi utgår från 
en person med medianinkomst. Idag motsvarar det 
vad en förskollärare tjänar. Vi har skruvat och filat på 
våra hem så att en förskollärare med ett barn ska ha 
råd med åtminstone en tvåa. Om vi inte får ihop den 
kalkylen i varje projekt, ja då låter vi bli att bygga. 
Det bestämdes redan när BoKlok grundades för 20 år 
sedan, och det gäller än idag.

VÅR PRISPOLICY

BOENDEKOSTNADER
Flerbostadshus SilviaBo/Flex:
Boendekostnadskalkyl
3 rok 72 kvm (Frånpris)
Kontantinsats (15%)
Lån (85%)
Ränta efter skatteavdrag
Månadsavgift
Totalt

2 rok 55 kvm (Frånpris)
Kontantinsats (15%)
Lån (85%)
Ränta efter skatteavdrag
Månadsavgift
Totalt

I månagsavgiften ingår vatten, värme, sophämtning, en 
p-plats och ett utvändigt kallförråd. Hushållsel, tv, bredband 
och telefoni tillkommer. Amortering är inte inräknad i 
kalkylen. Lånet är uppdelat i tre lika stora delar med 
3 månaders ränta på 2,25%, 2-årsränta på 2,20% och 
5-års ränta på 1,88%, per 2019-09-27.

Radhus:
5 rok 117 kvm (Frånpris)
Kontantinsats (15%)
Lån (85%)
Ränta efter skatteavdrag
Månadsavgift
Driftkostnad (Uppskattad)
Totalt

I månagsavgiften ingår föreningens gemensamma kostnader 
för ekonomisk förvaltning och föreningens gemensamma lån. 
Kostnad för hemförsäkring, tv, bredband, och telefoni till-
kommer. I den uppskattade driftkostnaden ingår vatten, 
värme, sophämtning, hushållsel, p-plats och ett utvändigt 
kallförråd. Driftkostnaden varierar beroende på familje-
situation och levnadsvanor. Amortering är inte inräknad i 
kalkylen.Lånet är uppdelat i tre lika stora delar med 3 
månaders ränta på 2,25%, 2-årsränta på 2,20% och 5-års 
ränta på 1,88%, per 2019-09-27.

SVERIGES NÖJDASTE
KUNDER BETALAR

LITE MINDRE.
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1 625 000 kr
243 750 kr

1 381 250 kr
1 646 kr
4 272 kr

5 918 kr

1 350 000 kr
202 500 kr

1 147 500 kr
1 368 kr
3 264 kr

4 632 kr

1 995 000 kr
299 250 kr

1 695 750 kr
2 021 kr
4 992 kr
1 750 kr

8 763 kr
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Intresseanmälan

Mariastaden Projekt anmäler härmed intresse för att 
utveckla bostäder i område ett i Förslövs Ängar, Båstad.

 
Vi söker markanvisning för ca 38 bostäder inom kvarteret. 
I denna presentation vill vi visa hur området kan utvecklas 

med attraktiva, prisvärda och klimatsmarta bostäder. 
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Upplåtelseform Bostadsrätt
Antal bostäder 38 
BOA / bostad 115m2 

Total BTAbostad ca 4 950 m2

Total BTAkomplementsbyggnad ca 340 m2

Antal parkeringsplatser 38

Situationsplan
Förslaget syftar till att skapa en attraktiv stadsmiljö i 
Förslöv och samtidigt erbjuda goda boendekvaliteter på 
begränsad yta. Radhusvolymer om 4-5 bostäder placeras 
på ett konsekvent sätt längst gatustrukturen för  att rama 
in den gemensamma gården och ge goda förutsättningar 
för sollägen i de privata trädgårdarna.

Den uppdelade strukturen är tät för att skapa en tydlig 
linje i bebyggelsen medan uppdelningen mellan 
volymer för in ljus mellan husen. Bostäderna får privata 
trädgårdar med ett trädgårdsförråd samt får ta del av den 
gemensamma gården. 

Överallt möts gatumiljön av en grön gräns i form av 
träd och häckar, eller staket som avgränsar tomter och 
parkeringar. Skilda angörningsvägar skapar en helt bilfri 
zon i mitten av området vid grönytan. För att främja gång- 
och cykelalternativ planeras flera möjligheter att ta sig 
genom området och på innergården. Cyklar parkeras för 
bästa tillgänglighet och säkerhet på den egna uppfarten/
tomten men kan även parkeras centralt i området på 
anordnad plats.

De boende bestämmer själva hur gården ska utvecklas 
men förslagsvis byggs redan från början ett gemensamt 
förråd som också kan fungera som cykelverkstad.
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Inom bostadsområdet finns god mobilitet. 
Biltrafiken är separerad från gång- och 
cykelbanor vilket ger en trygg bilfri zon i mitten 
av området där barn och grannar kan umgås. 
Gång- och cykelbanor förenklar accessen 
till omkringliggande funktioner. Miljöhus är 
placerade så att sopbil inte behöver köra in på 
området, utan håller sig på lokalgatan. 

Bostäderna är konsekvent placerade längst 
gatorna. Trädgårdarna är till största del 
belägna på västsidan för bra solläge. De två 
bostadslängorna i norr får en extra altan på 
förgården, i söderläge.

Tomten är centralt belägen i Förslöv. 
Bostadsområdet har kopplingar i form av gång- 
och cykelbanor till omkringliggande funktioner. 

OFFENTLIGT

GÅNG

BIL

SOPBIL

PRIVAT

SEMI-PRIVAT

Diagram

A DB E

FC

HÅRDGJORD

SEMI-HÅRD

MJUKGJORD

A.   KOPPLING TILL OMGIVNINGEN

B.   PLACERING

C.   MOBILITET

D.   INFILTRATIONSYTOR

E.   AKTIVITET

F.   PRIVAT / OFFENTLIG MILJÖ

Tack vare den samlade bilparkeringen i tomtens 
norra och södra delar kan mängden asfaltväg 
minimeras. Stor del av området är har mjukgjord 
mark samt semi-hård, som infiltrerar en del 
dagvatten, i form av armeringsgräs eller träaltan. 

Den gemensamma gården är planerad för att 
erbjuda aktiviteter för människor i olika åldrar. 
Ytorna skärmas av med hjälp av vegetation och 
det kuperade landskapet. 

Området varierar mellan offentliga och 
privata ytor. Entréerna är placerade ut mot 
gatustrukturen och skapar de semiprivata 
förgårdarna. Baksidorna blir privata med en stor 
altan. Förrådet definierar trädgårdens bortre 
gräns mot de gemensamma ytorna.
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SEKTION A-A  1:1500

+59 +59

+53
+50

+52

+48
+46,5VÄG

+47
+46,5

Komplementbyggnader förses med sedumtak som tar upp 
och binder luftföroreningar, dämpar buller och minskar risken 
för översvämning då det tar hand om dagvatten. Sedumtaket 
är till största del underhållsfritt och har även estetiska värden.

På delar av de gemenamma ytorna finns möjlighet till odling 
i form av odlingspallar, ett växthus och fruktträdgård. För att 
gynna växt- och djurlivet placeras insekthotell ut i de gröna 
områdena. 

Bilparkeringen är planerad enligt dagens parkeringsnorm, 
1 plats/bostad. I och med att den är samlad på två ställen 
på tomten förenklar detta möjligheten till att introducera 
bilpool och elbilsladdare i framtiden. 

Solcellspaneler kan hanteras som tillval för köparna och 
placeras på tak i riktning mot söder eller väster. Genom att 
addera solceller på taken kan vi minimera behovet av köpt 
energi från andra energikällor på årsbasis.
 

Kvarteret byggs med hållbara attraktiva material  med 
både stomme som fasad i trä. Trä är ett förnybart och  
kostnadseffektivt material och är dessutom det byggmaterial 
som bidrar till minst utsläpp av koldioxid. Fasaden kläs i träläkt 
med olika distans på första och andra våningen för att bryta 
ner volymens skala. Inom området varierar kuören mellan 
obehandlad och en palett av harmoniserande jordfärger som 
svarar väl mot bebyggelsens stil och skala.

1.   SOLCELLER

1

2

3

5

4

2.   TRÄFASAD

3.   ELBILSLADDARE /BILPOOL

4.   SEDUMTAK

5.   INSEKTSHOTELL

Utformning
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Radhus - hög kvalitet och
stora mervärden på liten yta

Med dagens höga kostnadsläge i byggbranschen är det 
viktigt att vi planerar våra bostäder på ett smart sätt, 

utan att göra avkall på rumsliga eller praktiska kvalitéer. 
Våra bostäder är noga genomtänkta, varje kvadratmeter 

har en funktion och finns på rätt plats.

Radhusen är utformade för att ge stort mervärde på 
liten yta. Stora fönsterpartier, generösa sociala ytor och 
en öppen planlösning är karaktäristiskt för entréplanet 

medan övre planet erbjuder upp till fyra sovrum.

PLAN 1:100
5 RUM
115 m2
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Genomförande

Projektet drivs från början till slut av företrädare för Mariastaden Projekt, 

genom ett projektbolag och sedermera genom interimsstyrelse i den 

bostadsrättförening som ska ta över fastigheten när entreprenaden är 

genomförd. 

Vi tar bland annat fram bygglov, försäljningsmaterial, kostnadskalkyl samt 

tecknar erfoderliga försäkringar för genomförandet. Vi säkerställer finansiering 

genom föreningsbelåning, byggnadskreditiv samt finansiering med eget 

kapital. Försäljning sker med hjälp av erfarna mäklare och med köparna tecknas 

bindande förhandsavtal. 

När 70 % av bostäderna är sålda avropar vi projektet och köper marken. 

Byggnationen handlas upp som totalentreprenad och vi arbetar ofta med lokala 

aktörer. Beroende på marknadsläget kan projektet behöva delas in i etapper.

Efter godkänd slutbesiktning och slutbesked får köparna tillträde. En 

föreningsstämma hålls och en ny styrelse bestående av de boende väljs.

INTRESSEANMÄLAN

TILLDELNINGSBESLUT

MARKANVISNINGSAVTAL

BYGGLOV

UPPHANDLING

FÖRSÄLJNING ETAPP 1

BYGGSTART ETAPP 1 INFLYTTNING ETAPP 1

okt-19 dec-19 feb-20 apr-20 jun-20 aug-20 okt-20 dec-20 feb-21 apr-21 jun-21 aug-21 okt-21 dec-21

ÖVERSIKTLIG TIDPLAN FÖR CA 20 BOSTÄDER
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Gestaltning

För bostadshusen föreslår vi en fasadgestaltning med ett modernt 
uttryck med nytolkade klassiska referenser. Volymen är stram 

med sadeltak, takfotsdetaljen minimeras. Fönsteröppningar tillåts 
ha en något lägre bröstning men den traditionella referensen 

återkommer i fönstersättningens symetri och rytm. 

Fasaden kläs med träpanel och lockläkt som varieras mellan gles 
på första planet och tätare på våning två samt gavelspetsen. 
Läktens sidor varieras mellan olika längor och en naturnära 

färgskala eftersträvas där även ett trärent uttryck kan komplettera 
helheten.

Vi har alltid ambitionen att våra projekt ska komplettera den lokala 
kontexten på ett bra sätt och presenterar därför på följande sidor 

ett antal alternativa gestaltningar.
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Alternativ gestaltning

Alternativ gestaltning

Alternativ gestaltning

Alternativ gestaltning
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Radhus - hög kvalitet och
stora mervärden på liten yta

Med dagens höga kostnadsläge i byggbranschen är det 
viktigt att vi planerar våra bostäder på ett smart sätt, 

utan att göra avkall på rumsliga eller praktiska kvalitéer. 
Våra bostäder är noga genomtänkta, varje kvadratmeter 

har en funktion och finns på rätt plats.

Radhusen är utformade för att ge stort mervärde på 
liten yta. Stora fönsterpartier, generösa sociala ytor och 
en öppen planlösning är karaktäristiskt för entréplanet 

medan övre planet erbjuder upp till fyra sovrum.



2322

Mariastaden Projekt
bodrömmar för fler

Mariastaden Projekt är en bostadsutvecklare med 
drivkraft att skapa hemmiljöer där människor kan 

blomstra och trivas. Vi bygger välplanerade, prisvärda 
bostäder för att fler ska få en chans till ett eget hem utan 
att behöva ge avkall på en balanserad vardagsekonomi. 
Vår ambition är att utveckla bostadsområden som gör 

det möjligt för fler att etablera sig på bostadsmarknaden 
och vi drivs av att få använda vår kunskap om 

bostadsbyggande till att göra skillnad!

Mariastaden Projekt ägs av Ekeblad Bostad AB och 
Sjöstedts Förvaltning AB. Tillsammans har ägarna mycket 
lång erfarenhet från nyproduktion, ägande, finansiering 

och förvaltning av fastigheter. 
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Det ska vara enkelt att bo och leva hållbart och för oss handlar det om 
mycket mer än bara god energiprestanda. Vi arbetar alltid med ett 

helhetsperspektiv i våra projekt där boendeekonomi, socialt ansvarstagande 
och smarta gröna lösningar bidrar till områden med stora mervärden.

Energieffektiva hus
Våra hus är välisolerade och har fönster och 
dörrar med låga u-värden.  Den specifika 
energianvändningen (beräknad med 
frånluftsvärmepump) är 35 kWh/m2/år för ett 
gavelradhus i norrläge och så lågt som 31 kWh/
m2/år för ett mittradhus. Siffran kan jämföras med 
BBR:s krav om 55 kWh/m2/år. Energisparblandare 
och duschmunstycken med luftinblandning minskar 
slöseri av tappvarmvatten.

Tillgänglighet
Planlösningarna är anpassade efter kraven i BBR och 
Svensk standard. På så vis skapar vi ett entréplan 
som är tillgängligt för alla och säkerställer att det 
finns erforderligt utrymme för omsorg om det skulle 
behövas.

Minskad hushållselanvändning
Genom att utrusta husen med energisnåla vitvaror 
(A+++) och belysningslösningar med extra låg 
energiförbrukning har vi minimerat förbrukningen 
av hushållsel. En familj med två barn beräknas 
i normalfallet förbruka ca 3 500 - 4 500 kWh/år. 
Genom byte till effektivare vitvaror och energieffektiv 
belysning har vi minskat hushållselförbrukningen till 
ca 2 700 kWh/år.

Solceller
Med solceller som tillval bidrar våra bostadsrätts-
köpare till en hållbar energiproduktion samtidigt som 
de sänker sina elkostnader och blir mindre sårbara 
för elprishöjningar. Varje radhus har möjlighet till 
en solcellsanläggning på 8,5 kW, vilket beräknas 
ge cirka 7 500 kWh/år. Det täcker mer än husets 
årliga förbrukning även inkluderat en normal 
hushållselanvändning och med nuvarande ersättning 
motsvarar elproduktionen en besparing på 
drygt 7 500 kr/år.

Fuktsäkring
Alla våtrumsinstallationer uppfyller kraven enligt 
VVS-branschens regler för säker vatteninstallation 
och badrummen följer Byggkeramikrådets 
rekommendationer. 

God inomhusmiljö
Luften i bostaden renas via filter i 
ventilationssystemet. Genom ytterdörrar med 
bra ljudklassning och massiva innerdörrar erhålls 
god ljudmiljö med låga bullernivåer. Tekniska 
installationer är placerade avskilt i ett och samma 
utrymme, tillgängligt för vuxna men svåråtkomligt för 
barn. Genom generösa fönsterpartier blir bostäderna 
ljusa och upplevs rymliga. Låga fönster är försedda 
med säkerhetsglas och fönster på övre plan tillåter 
utrymning vid händelse av brand.

Kloka material
Vi använder beprövade material i våra hus. 
Radhusstommen är byggd i trä och vi väljer i första 
hand även trä till fasaden. Trä är det byggmaterial 
som bidrar minst till utsläpp av koldioxid. För att 
minska risken för allergi undviker vi pvc-material i 
ytskikt och vi väljer fruktträd och giftfria buskar till 
trädgårdarna.

Social hållbarhet
Framförallt är våra radhus i bostadsrättsform en 
perfekt boendeform för förstagångsköparna. 
Både den första insatsen och i förlängningen 
boendeekonomin tillåter fler att ta steget in på 
bostadsmarknaden. Ofta medför våra bostadsprojekt 
att en ny målgrupp introduceras för området 
och vi tror att det är en god idé att arbeta med 
bebyggelsestrukturer och komplettering av 
bostadsutbudet. Det i sin tur skapar flyttkedjor och 
möjlighet för människor att bo kvar i sin stadsdel även 
om förutsättningar och familjeförhållanden ändras.

Förutsättningar för ett hållbart liv

Genom god kvalité i våra materialval bygger vi bostäder som 
håller i längden. Vi undviker PVC-material i ytskikt och väljer i 
första hand trä i stommen och som fasadmaterial.

Möjligheter till lokal odling skapar rumsliga sammanhang och 
ökar den biologiska mångfalden i utemiljön.

Ett effektivt klimatskal är grunden för en låg energiförbrukning. 
Genom att bygga välisolerat och tätt samt använda fönster 
och dörrar med låga U-värden kan vi erbjuda bostäder med 
liten klimatpåverkan.

Genom ordentliga grönytor runt varje byggnad kan vi genom 
infiltration fördröja dagvatten lokalt och minska belastningen på 
omgivande ytor och på kommunala dagvattenledningar.

Genom att arbeta med effektiva byggprocesser, god 
energiprestanda och smarta materialval kan vi sänka 
boendekostnaderna och skapa förutsättningar för ett ekonomiskt 
hållbart boende.

Vi vill att fler får chansen att ta steget in på bostadsmarknaden. 
Det främjar socialt deltagande och möjliggör områden som är väl 
integrerade i sin omgivning och som tillåter förändringar över tid. 



Brf Morgonen - Växjö  2018
24 Lägenheter i rad- Och parhus 
Status: Inflyttad

Brf Tegelbyn - Landskrona  2018
34 Lägenheter i radhus
Status: Inflyttad

Brf Bondrosen - Helsingborg  2016 
21 Lägenheter i radhus
Status:  Inflyttad

Referenser i urval

Brf Granåsen - Kungälv  2020
94 lägenheter i radhus och flerbostadhus
Status: Under projektering

Brf Zickzack - Vikingstad  2020
27 lägenheter i radhus
Status: Under projektering

Brf Sågcrona - Höganäs 2018
28 Lägenheter i rad- Och parhus
Status: Inflyttad

Brf Vikaholms by - Växjö  2020
55 lägenheter i radhus och flerbostadshus
Status: Under projektering

Brf Strandheden - Skummeslövstrand  2017
27 Lägenheter i radhus
Status: Inflyttad

Brf Julivallen - Höganäs  2019
29 Lägenheter i radhus 
Status: Inflyttad

Brf Vikhems By - Staffanstorp  2019
31 Lägenheter i radhus
Status: Under produktion



Mariastaden Projekt AB
559012-5299

Stora Åvägen 21 436 34 Askim
www.mariastadenprojekt.se

Kontaktperson:
Johan Sjöstedt

johan@mariastadenprojekt.se
0731 005 336
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Antagandehandling 2018-09-06
                       Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1

Bebyggelse
Användning 
Området planläggs för blandad bostadsbebyggelse. I den norra delen av planområdet möjliggörs för 
en- och tvåbostadshus som kan uppföras både friliggande och sammanbyggda men där volymerna 
ska anpassas till befintlig bebyggelse i norr. I den västra delen av planområdet tillåts inte friliggande 
en- och tvåbostadshus men är flexibel i övrigt. Beroende på efterfrågan kan området därmed möjlig-
göra både för flerbostadshus och sammanbyggda en- och tvåbostadshus. I väster ligger även Ängs-
byns förskola, detaljplanen möjliggör för en utbyggnad av förskolan som även kan kompletteras med 
bostäder i de övre våningsplanen. Inom planområdet finns även Linbastuan placerad, denna kom-
mer skyddas i planen med en Q-bestämmelse. 

Placering 
Planområdet är kuperat vilket i hög grad har styrt kvarterens utformning. Tillgängligheten är möjlig 
att lösa med nuvarande förhållanden men det kan behövas markutjämningar i de brantaste delarna.  
För att få ett proportionellt gaturum ska byggnader placeras längs med förgårdsmarken där så är 
möjligt. Detta innebär att placeringar längs med förgårdsmarken är huvudregeln men för de tomter 
som ligger i hörnen och saknar naturlig koppling till gatan tillåts andra husplaceringar, exempelvis 
anpassning till de närmaste husens placeringar. Förgårdsmarken är 5 meter från gatan inom den 
norra delen av planområdet. Komplementbyggnader såsom garage och carportar ska placeras minst 
6 meter från gatan för att möjliggöra biluppställning framför husen. I den västra  delen av planom-
rådet tillåts friare placeringar inom fastigheterna då området troligtvis kommer bebyggas med fler-
bostadshus. Planen specificerar inte exakt var parkeringar ska anordnas så länge parkeringsbehovet 
uppfylls. Nedan visas en illustration med exempel på hur planförslaget kan utformas. Bl.a. syns en- 
och tvåbostadshusen placerade längs med förgårdsmarken och möjliga parkeringar om området i 
väster utformas med flerbostadshus. 

Illustration av planförslaget

TECKENFÖRKLARING

Introduktion

Just där Vantingevägen kommer in i Förslöv från sydost och gör en vacker 

bågform för att räta ut sig mot norr möter den vårt anvisade område. 

Vi har med vår lösning valt att fokusera på beskrivningen av Förslöv som en 

”liten tätort med bykänsla” och har arbetat med den bykänslan även inom 

vårt område. Här kan man bli vän med sina grannar, underlätta vardagen för 

varandra, låta barnen springa mellan husen och över gårdar och låta 

generationer mötas och lära känna varandra. Bebyggelsen kopplar också till 

övriga samhället och hjälper till att länka ihop delarna. 

Område 2

Bakgrund

 
De två delarna av vårt förslag har ett funktionellt och visuellt samspel och 
samhörighet. Den stramare placeringen av flerbostadshusen möter det lite myllrigare 
radhusområdet. Bonums hus formar en fin och proportionerlig gård kring gemensam-
hetshuset och öppnar sig mot stråket och entréerna till radhusen längs stråket.
På denna plats kan man vistas och mötas. 

Inne i lägenheterna är det också de genomtänka detaljerna som gör helheten:  
Generös takhöjd, utrymmen och inredning förberedda för nedsatt fysisk förmåga, tröskel-
fritt golv, köksinredning med helutdrags lådor, arbetsytor med belysning och timmer, halk-
säkert golv i badrummet, förhöjd wc stol m.m. är några exempel. Gemensamhetslokalen 
på gården med övernattningslägenhet är ett annat exempel på omtänksam arkitektur.   
På andra sidan stråket har vi låtit radhusen klättra i sluttningen och omsluta ett grönt 
rum som inrymmer plats för lek, umgänge, kontemplation, fritid, sport och för möten. 

Bonumhusens höga arkitektoniska kvalité utmärker sig med omsorgsfullt valda fasad-
material och med fönster eller fönsterdörr som ger goda utblickar för både stående och 
sittande person. Radhusen med sina varierande fasadmaterial och blandade takformer 
kommer upplevas spännande och intressanta. Privata platser finns för alla hus och den 
sociala sidan vänder de mot den gemensamma gården. Husen är flexibla och välplanerade 
– upp till 3-4 sovrum på ovanvåningen och en stor social yta på nedanvåningen, en yta 
som när man blickar ut mot landskapet och den gemensamma platsen kommer upplevas 
så mycket större.   
 
Vi ser att vårt bidrag kommer ge plats för många nya förslövsbor och binda ihop 
delen med Förslövs by så att en fin och hållbar helhet skapas!

Illustrationsplan, från Planbeskrivning, Båstad Kommun. 2018. 

Ett bidrag för framtiden
Bidraget jobbar aktivt med att möta fram-

tidens kommande behov på flera olika sätt 

inom området.  Bland annat finns ladd-

stolpar för elbil på parkeringsplatserna, 

möjlighet för bilpool samt goda cykel-

möjligheter inom och runt området. 

Solceller finns även på Bonums 

flerbostadshus.

Anpassning efter 
landskapet
Vi låter låga hus klättra från söder 
till norr och höjer husens höjd när vi 
närmar oss tomtens nordöstra hörn. 
För att klara detaljplanens maxnivåer 
i taknock låter vi husens taklandskap 
anpassa sig och variera efter de grund-

nivåer som finns. 

Område 1
Vi har valt att arbeta med område 1 eftersom 
den kuperade terrängen, utsikten mot öster 
och det centrumnära läget kändes så bra 
lämpat för den blandade bebyggelsen vi såg 
i våra visioner om Förlövs ängar:  Här kan vi 
låta husen följa och anpassa sig efter de nivåer 
och höjdskillnader som är så utmärkande för 

ett böljande, kuperat landskap. 



Skissprocess

r-----------, 

L-----------.J 



Diagram

Grönområden
Innergården, det gröna hjärtat, med fokus på riklig grönska och naturlig vegetation En tyst gårdszon, skyddad från gatans buller skapar trygga och fridfulla innergårdar 

Stråket kopplar samman och aktiverar området Mindre stigar och gångvägar kopplar samman med existerande gång- och cykelväg Parkering placerad i periferin för att skapa en lugn och trygg gårdsmiljö mellan husen

Från Langetoftsvägen nås de mindre gatorna i området

Aktivitet

Tysta zoner

Rörelse

Access 

Parkering 



Områdesplan
Skala 1:1000
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Bil & cykel 
Från Langetoftsvägen leder en ny bilväg och en gågata (Stråket) 
in i området. På områdets västra sida finns ett befintligt cykel-
stråk som leder längs med  Vantingevägen och även kopplar 
samman området med omgivande cykelstråk. Radhusen har sin 
egen privata parkeringsplats för både bil och cykel och radhusen 
längst västerut har sina parkeringsplatser på den nya bilvägen 
och invid Stråket. 

För seniorboendet angränsar två större parkeringsytor i norr 
med direkt koppling till Langetoftsvägen samt Vantingevägen. 
Här finns laddstolpar för elbilar utplacerade. För cyklarna finns 
öppna cykelställ vid entréerna samt tre större gemensamma 
cykelparkeringar omgärdade av klätterväxtbeklädda pergolor 
försedda med laddstolpar för elcyklar.

Antal parkerings- 
platser: 73 st  
 
Antal cykelplatser:  
198 st

Belysning 
Belysningen i området är utformad efter 
funktion och mervärde. Upplysta parkerins-
platser, cykelpergolor och entréer samspelar 
med upplevelsebelysning på innergårdar, 
stråk och torgmiljöer. Belysningen skapar 
trygghet och trivsel och välkomnar boende 
och besökare till området där den möjliggör 
för utevistelse dygnets alla timmar, året runt.



Situationsplan
Skala 1:500
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VANTINGEVÄGEN

Gården & gatan 
Landskapet ger utrymme för privata 
områden direkt inpå byggnadskroppen 
liksom två större semiprivata gårdar för 
de boende i området. Inne på gårdarna 
snirklar sig gångar likt stigar i naturen, i 
samklang med en variationsrik vegetation 
och direkt koppling till det öppna dag-
vattensystemet.  

Gångarna leder ut mot ett offentligt gatustråk 
som kopplar samman de två delområdena 
med olika bebyggelsestruktur. För att aktivera 
stråket, gynna den biologiska mångfalden och 
sänka hastigheten för bilarna finns upphöjda 
planteringsbäddar med inkorporerade sitt-
platser. Stråket öppnar i väst upp sig mot 
Vantingevägen och därmed kopplar till staden. 
Här möts de boende och besökare av en 
välkomnande torgmiljö med sittytor, 
vegetation och platsens signum vatten.  



Landskap

Ett grönt stråk som löper genom området

Ett blått stråk - bildas vid 100 års regn 

Grönska

Dagvattenhantering

Vattnet, regnet & skyfallet 

Dagvattenhanteringen har ett tydligt fokus i gestaltningen av området.
Ett ondulerande öppet vattendrag ringlar igenom området för att mynna ut i skyfalls-
dammen direkt österut.  Ett vattendrag som fångar upp, infiltrerar, fördröjer och 
kontrollerat leder vidare dagvatten och skyfall.

Vattendraget varierar i karaktär från den smala bäcken till större fördröjningsdam-
mar. Det visar sig mer eller mindre vattenfyllt beroende på vattenmängd. Raingarden-
stråket består av en planteringsbädd uppbyggd med hög infiltrationsförmåga och en 
vegetation som tål att stå i större vattenmängder liksom klarar av torka. Det ger ett 
vattendrag med en karaktär av naturliga vattenmiljöer oavsett väderlek.

Rogivande utemiljö
Det kuperade landskapet 
sammanlänkar bebyggelsen och 
skapar levande och rogivande rum 
för utevistelse året runt. En mosaik 
av vatten, vegetation och gröna ytor 
skapar en variationsrikedom av 
mötesplatser, biologisk mångfald och 

hållbarhet. 

Ekosystemtjänster
Vi strävar tillsammans för ett eko-

logiskt hållbart samhälle. I området 

finns därför gröna tak, öppna dag-

vattenlösningar, odlingsplatser, 

trädgårdslund och stora gröna gårdar 

vilka bidrar till riklig biologisk 

mångfald. 

Referenser



Radhusområdet

Utsnitt gård radhus, Skala 1:250

Referenser

Mångfunktionella platser för möten och lek  

Vattendraget skapar spännande förutsättningar för umgängesytor i 
samklang med lek och rörelse. Detaljer i trä är ett återkommande 
element som även kopplar till fasaderna i området. 

Vid radhusen har alla sin egen privata uteplats vilken definieras av ett 
trädäck. Häckar skärmar av de privata uteplatserna samtidigt som de 
leder ut i den semiprivata gårdsmiljön med dess mötesplatser. 

Umgängesytorna samverkar på olika sätt med vattenstråket. En “sand-
strand” med solstolar för soldyrkare liksom för lekande småbarn. 
“Stranden” omgärdas av en labyrint av vass samt hoppstenar där barnen 
bjuds in till fantasi och lek. En träddunge med plats för hängmattor ger 
en lugn plats för avkoppling, medan den vid andra tider erbjuder en 
lekfull miljö för barnen. Grillplatser och upphöjda odlingar skapar grann-
gemenskap och engagemang om platsen.

Äng

Äng

Äng

Träddunge

DammHoppstenar

“Strand”

Vasslabyrint

Grillplats

Odling

Privat uteplats

Entré

Parkering

Förråd

Cykelställ

Klätterväxt

Barnperspektiv
I området finns multifunktionella 

utemiljöer som verkar för både barn 

och vuxen. Lekfullt med naturliga 

element som smälter in i sin om-

givning skapar platserna möjlighet för 

barn i alla åldrar att leka. 



OdlingCykelpergola

Cykelpergola

Solbrygga

Damm

Tvättstuga

Övernattningslägenhet 
+ Gemensam lokal

Krydd trädgård

Grillplats

Boulebana

Trädgårdslund

STRÅKET

Entrétorg

Äng

Cykelställ

Entré

Entré

Entré

Entré

Utsnitt gård flerbostadshus, Skala 1:250

Flerbostadshusområdet

55+ / Seniorboendet
På gården för 55+ skapas utrymme för alla sinnen, där doft och smak premieras i 
form av en grillplats omgärdad av en kryddträdgård, bärbuskar och fruktträd. Upp-
höjda odlingsbäddar ger utrymme för ytterligare smaker och gemenskap. 

En gemensamhetslokal som kan användas som övernattningslägenhet i anslutning till 
tvättstuga är placerad på gårdens mitt. Invid denna breder en större träterrass ut sig 
med solstolar. Härifrån finns siktlinjer genom vassen till det offentliga stråket.  

Gården kopplar ut mot den planerade större parken i öst och Langetoftsvägen. 
Vegetationen, raingardenstråket och gångvägarna leder ut till en grön torgmiljö med 
sittplatser och boulebana.

Övernattnings-
lägenhet
En övernattningslägenhet gör det 

möjligt för både släktingar och 

vänner att övernatta och 

underlättar besök för de boende 

i området.  

Mötesplatser
Inom området finns olika  

mötesplatser. Bl.a. gemensamhetslokal, 

trädgårdslund, odling, platser för fika/

grill, gemensam tvättstuga, boulebana, 

torgyta med vattenlek samt 

cykelpergolor. 

Referenser

Tillgänglighet
Bearbetade och välplanerade 

övergångar och höjdskillnader 

underlättar rörelse inom 

området och tar därmed stor 

hänsyn till allas olika 

förutsättningar.



Fasader - Längsektion
Skala 1:500
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FÖRRÅD + PARKERING

FÖRRÅD + PARKERING

DAGVATTEN

Anpassning till landskapet
Vi låter låga hus klättra från söder till 
norr och höjer husens höjd när vi närmar 
oss tomtens nordöstra hörn. För att klara 
detaljplanens maxnivåer i taknock låter 
vi husens taklandskap anpassa sig och 
variera efter de grundnivåer som finns. 

Flerbostadshusen 
Bonumhusens höga arkitektoniska 
kvalité utmärker sig med omsorgs-
fullt valda fasadmaterial och med 
fönster eller fönsterdörr som ger 
goda utblickar för både stående 
och sittande person.

Energiförsörjning
Bonums projekt förses med 

solceller på taken. Husen är 

tätt grupperade för att 

minimera mängden 

ytterväggar. 
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Fasader
Skala 1:200

PARKERING

SOLCELLER

Utsnitt Situationsplan

44 m

59 m

46 m

“STRÅKET”

DAGVATTEN

Arkitektur
Bonum: En nordisk robusthet i ut-

formning och materialval kännetecknas 

av vackra proportioner, fint placerade 

fönster, utformade balkongräcken och 

beständiga material. Fasader där 

bottenvåningar är i trä bidrar till trivsel 

och ett varmt välkomnande. 



Fasader
Skala 1:200

DAGVATTEN

GRÖNA TAK

49 m
50 m

58 m

51 m

56 m

47 m

Utsnitt Situationsplan

Arkitektur
Veidekke: En enkel palett med jordnära 

färger med en variation från omålad 

träpanel via dovgrå puts till mer mörkgrå 

puts och mörklaserat trä ger radhusen dess 

varierade men ändå sammanhållna karaktär. 

Husen är tidlösa i sin utformning och ytterst 

väldisponerade och praktiska för framförallt 

barnfamiljer men även andra konstellationer. 



Referenser
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Vårt koncept bygger på att skapa stora,trygga och fina rum i 

projektens inre och låta bebyggelsen omringa dessa. 

 

Varesig det är Bonums högre hus eller Veidekkes lägre radhus så 

skapas en säker grön zon, ett ”projekts hjärta” i vardera del. 
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[FÖRSLÖVS ÄNGAR]

VI BYGGER NÄRPRODUCERADE HEM
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[VÅR VISION] Den ökande 

urbaniseringen gör det viktigare 

än någonsin att utveckla icke-

storstadsområden för att skapa ett 

attraktivt alternativ för människor som 

inte vill bo i storstäder. 

Vi på Saltkällan Exploatering AB jobbar 

för att identifiera intressanta områden 

där vi kan vara med och skapa nya hem 

och samlingspunkter för framtiden.

Med över 100-års samlad erfarenhet 

inom bygg och exploatering består 

Saltkällan av ett ytterst kompetent team. 

Vi har genom vår erfarenhet lärt oss 

vad som krävs för att vara en långsiktigt 

framgångsrik exploatör.

Vi utgår alltid från kundernas behov i 

våra projekt och vi skapar mer än bara 

bostäder – vi skapar hem.

Vi bygger prisvärda och närproducerade hem utan att göra 
avkall på kvalitet.
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[SOCIALT OCH HÅLLBART] För att 

ytterligare öka attraktionskraften och skapa rum 

för gemenskap och socialisering kommer vi att 

anlägga sociala ytor i kombination med ett orangeri, 

gårdstrukturer samt odlingslotter. Vi kommer även skapa 

mindre kvartersodlingar där de boende kan odla egna 

grönsaker och andra grödor.

Vi har jobbat för att skapa moderna bostäder med mycket 

låg energiförbrukning vilka klarar kommande 2020 års 

krav. Det är viktigt för oss att de bostäder vi levererar är 

långsiktigt hållbara och håller en hög standard både ur 

miljö- och boendeperspektiv.  

Vi kommer att tillhandahålla enkla system, med rimlig 

avskrivningstid, som är enkla att mäta och stimulerar 

resurssnålt boende. Några exempel är solpaneler på tak 

för att öka användningen av förnyelsebar energi samt 

hushållsodlingar i växthus eller på friland.

Vi kommer även att ha en väl tiltagen miljöstation i ett 

hus där de flesta sorters avfall kan sorteras effektivt.

Ett miljöintresse bland de boende kan socialt ersätta den 

gamla ”Tvättstugan”. Förslövs Ängar är socialt, grönt och 

en plats att kalla hem! 

Förslövs Ängar - Social hållbarhet

Vi vill att ett hem på Förslövs Ängar ska vara än det som finns inom 
husets väggar. Det är området du bor i och de sociala möten det 
skapar. När vi ritade projektet så fokuserade vi lika mycket på miljön 
och omgivningarna som på själva husen
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Uppdrag nr
FHK 20191001
Förslöv

19-33

OMRÅDE 1

[GRÖNT OCH NÄRA] För område 1 har vi valt 

att rita tvåplanshus med sadeltak i raka längor. Den norra 

gruppen har skruvhiss som även betjänar vindsplanet med 

lägenhetsförråd och två möjliga gavellägenheter. Husen 

har genomgående lider med två lägenhetsentréer i varje 

plan. Det ger en vacker och luftig entré med genomsikt och 

möjlighet att gå igenom. 

Alla lägenheter har altandörrar mot två väderstreck, 

antingen två uteplatser eller stor balkong och fransk 

balkong. Ytan utanför marklägenheterna med 2-3 meters 

bredd utmed fasaden upplåts/disponeras av respektive 

lägenhet.  Vardagsrum och kök har en härlig öppen 

planlösning med en rumshöjd på ca 2,7m vilket skapar en 

fantastisk volym med ljus från motstående fasader med 

stora glaspartier. 

Husen har sadeltak med cirka 30 graders vinkel. Vilket är  

något mer traditionellt men kan motiveras av bra yta för 

solpaneler, utrymme för lägenhetsförråd samt möjligheter 

till mindre gavellägenheter. Skruvhissen är med från 

början.

Vårt förslag för Område 1

Våra hus möjliggör ett socialt och bekvämt liv. Generösa takhöjder, 
stora balkonger eller uteplatser samt en egen entré ger en 
radhusliknande känsla

[INFORMATION OM PROJEKTET]

• Upplåtelseform: Bostadsrätter

• Antal Lägenheter: 36

• Total BTA Bostäder: 3152 m2  
- BTA Komplementbyggnader: 183 m2 

STORLEK (m2) RUM ANTAL

40 1.5 RoK 4

55 2 RoK 8

70 2.5 RoK 18

87 3 RoK 6
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Vårt förslag för Område 1 - Norra

Det norra området består av ett antal moderna och tidlösa hus som skapar 
möjligheter för ett bekvämt och socialt liv. Med solpaneler på sydliga 
väderstreck och en effektiv byggprocess blir de miljövänliga både i produktion 
och drift. Det går även att bygga gästlägenhet(er) på vindsvåningen där 
utformning och antal då beslutas av bostadsrättsföreningen.
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19-33

Exempel med större lägenhet

Solpaneler på tak mot 
sydliga väderstreck.

METER
0

SKALA
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1:200

152

MARKPLAN SEKTION

FASADER

- Lägenhetsförråd
- Gavellägenhet
- Socialt utrymme
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Vårt förslag för Område 1 - Södra

Vi har valt att lägga våra ”Strömmenlängor” på det södra området.  De 
något mindre lägenhetsstorlekarna kan tilltala förstagångsköpare och 
ensamstående. Husen har pulpettak och lägenheter med generösa takhöjder 
samt balkong eller uteplats.  
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OMRÅDE 1

SITUATIONSPLAN

Bostäder: 1633 m2

Komplementbyggnader: 183 m2

Bostäder: 4132 m2
Komplementbyggnader: 183 m2

2382 m2

YTOR

LGH RoK Antal
40 m2

55 m2

70 m2

87 m2

1,5 RoK

2,5 RoK

3 RoK

4 RoK

4

8

18

6

Totalt 36 bostäder.
Övernattningsrum finns i den norra 
delen av området i gavelläge på 
vindsplanen.

PARKERING
- 36 P i direkt anslutning till den lokala 
vägen.
- 3 HKP närmare bostäderna.

LANDSKAPET
Parkeringarna vid vägen är asfalterade. 
HKP på gårdsmark samt gångarna på 
området är belagda med ljust grus. De 
boende har både privata gröna ytor 
samt många gemensamma med 
många funktioner såsom ytegym, 
odlingslotter, orangeri mm.

Åbr
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nlän
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[NORRA GRUPPEN] Ett koncept 

med arbetsnamnet Blandat Bekvämt Boende. 

Vi förväntar oss en större andel seniorer i 

dessa lägenheter. Det går även att bygga små 

gavellägenheter på plan 3 vilket möjliggör t.ex. ett 

boende för förstagångsköpare eller unga par. En 

skruvhiss i varje lider betjänar plan 1-3 vilket gör att 

vi klarar förrådsbehoven på vinden.

Lägenheterna har altan eller balkong runt 

lägenhetens fasader. Mycket glas i fasad och god 

rumshöjd kompenserar ljuset som skärmas av från 

balkonger/tak.

[SÖDRA GRUPPEN] Har mindre 

lägenheter som kan attrahera yngre par och 

singlar vilket ger området en bra åldersmix. 

Utgångspunkten är utevistelse kring en vacker 

minipark i områdets mitt med sittbänkar, utegrill, 

lekplats och odlingslotter. Odlingslotterna vitaliserar 

och ger kontaktmöjligheter samtidigt som ytan är 

överblickbar från alla lägenheter i området.

[OMRÅDET] I området finns ett orangeri 

med pentry, en verkstad för cyklar och hobby, 

omklädningsrum med wc/dusch samt litet 

fastighetsförråd. Ett utegym i den södra delen gör 

att du kan träna lite avskilt. 

Vi tycker det är viktigt att bevara befintlig natur och 

vegetation i den utsträckning det är möjligt för att 

göra minimal åverkan på naturen. Vi kommer även 

att plantera träd, buskar och växter för att göra 

området attraktivt och inbjudande.

Exteriören kan i hög grad anpassas till ort och 

lokal byggnadstradition genom val av fönster, 

fönstersättning, fasad- och takmaterial och kulör. 

Husen kan också anpassas sett till placering och 

inbördes förhållande, komplementbyggnader mm.

[NORRA]

[SÖDRA]
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OMRÅDE 1

SITUATIONSPLAN

Bostäder: 1633 m2

Komplementbyggnader: 183 m2

Bostäder: 4132 m2
Komplementbyggnader: 183 m2

2382 m2

YTOR

LGH RoK Antal
40 m2

55 m2

70 m2

87 m2

1,5 RoK

2,5 RoK

3 RoK

4 RoK

4

8
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Totalt 36 bostäder.
Övernattningsrum finns i den norra 
delen av området i gavelläge på 
vindsplanen.

PARKERING
- 36 P i direkt anslutning till den lokala 
vägen.
- 3 HKP närmare bostäderna.

LANDSKAPET
Parkeringarna vid vägen är asfalterade. 
HKP på gårdsmark samt gångarna på 
området är belagda med ljust grus. De 
boende har både privata gröna ytor 
samt många gemensamma med 
många funktioner såsom ytegym, 
odlingslotter, orangeri mm.

[ARKITEKTENS KOMMENTARER]

Situationsplan område 1
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[PRODUKTION] Projekttiden är helt beroende på 

marknaden och försäljningsläget då vår affärsmodell och 

bankkrav kräver ett visst antal bokningar innan vi kan 

byggstarta. Normalt ligger bokningsgraden på ungefär 80 % 

innan bankerna beviljar ett byggkreditiv.  Vi tycker det är viktigt 

att inte bygga på spekulation utan att det måste finnas ett 

tillräckligt stort underlag och intresse i området där vi bygger.

Vår normala byggtid ligger ca 12 månader beroende på 

projektets storlek.  Tidplanen nedan är baserad på att vi uppnår 

ett tillräckligt bokningsläge under tidig höst 2020 så att vi 

kan byggstarta strax därefter och färdigställa projektet under 

sensommar/höst 2021*.

*Med reservation för förändringar i områdets utformning eller andra yttre 

faktorer som vi inte kan påverka.

Preliminär tidplan

Genom effektivisering och modulära byggkoncept kan vi korta ner 
produktionstiden och på så sätt sänka våra kostnader. Detta innebär att vi 
kan erbjuda bättre och mer konkurrenskraftiga priser till våra kunder

KOMMENTARER 

Aktivitet 2019 2020 2021 

1 Förberedande arbete och planering

2 Försäljning

3 Förhandsavtal Brf

4 Sanering, förberedande arbeten

5 Grundläggning

6 Byggproduktion

7 Upplåtelseavtal Brf

8 Färdigställande/tillträde

-  Tidplanen är baserad på att underlaget i marknaden finns och att vi uppnått ett bokningsläge som tillåter byggstart med hänsyn 
till bankkreditiv m.m.

-  Vi räknar med ca 12 månaders projekttid med en preliminär start hösten 2020 och ett färdigställande tidig höst 2021
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Våra bostäder

[FLERFAMILJSHUS] Vi har utvecklat två typer av 

flerfamiljshus som vi använder oss av i våra projekt. En s.k. 

”Åbrinkenlänga” med sadeltak och en ”Strömmenlänga” som 

är lite lägre och har ett pulpettak. Våra längor är egenritade 

och konstruerade för flexibilitet och bekvämlighet. 

Vi kan enkelt anpassa antal och storlek på lägenheterna 

efter vad marknaden vill ha, och tack vare vår flexibla 

lösning går detta att göra sent i projekteringen. Alla 

lägenheter kommer med stor uteplats på bottenvåningen 

och balkong på andra våningen. 

Bostäderna har generös takhöjd med stora volymer 

invändigt vilket skapar en härlig rymd.

[ENPLANSVILLOR] Våra villor är prisvärda 

enplansvillor på ca 100 m2 med egen uteplats. Designen 

ger oss en kostnadseffektiv produktion och därmed kan vi 

erbjuda ett konkurrenskraftigt pris ut mot våra kunder.

[KEDJEHUS] Våra kedjehus är på ca 130 m2 och i två 

våningar. Husen har generösa takhöjder med över 5 meter 

till taknock i vardagsrummet samt en generös uteplats med 

ett skjutdörrsparti i glas.

[PRISER] Vi har jobbat hårt för att hitta en prisnivå 

som speglar betalningsförmågan i mindre orter runtom 

i Sverige. Som exempel kostar en 3 RoK i Arboga ca 1.4 

MSEK med en avgift på lite drygt 4500kr. Vår ambition 

är att kontinuerligt utveckla byggteknik, prefabricering, 

minskad miljöpåverkan samt att kunna erbjuda 

marknadens bästa balans mellan pris och kvalitet.

Vårt koncept bygger på att ta fram ett antal anpassningsbara 
standarder som vi enkelt kan justera beroende på marknadens 
behov. Genom en hög prefabriceringsgrad och återupprepning 
kan vi sänka vår utvecklings- och projekteringskostnad 
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[STRÖMMENLÄNGOR]

[ÅBRINKENLÄNGOR]

[ÅBRINKENLÄNGOR]

[ENPLANS]

Illustration av vårt kommande projekt i Mönsterås 
som visar några av våra olika hustyper
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BRF Åbrinken och Brf Strömmen 1

[REFERENSPROJEKT] Vårt projekt Strömmen 1 

i Arboga är den sista delen i vårt nybyggnadsområde invid 

Arbogaån. Efter att vi tidigare färdigställt 24 bostadsrätter 

och 7 kedjehus så är det nu dags att byggstarta den första 

etappen med 12 av totalt 24 bostadsrätter bestående av 55-

67 m2 stora lägenheter. 

 

När vi började med vårt första projekt Brf Åbrinken 1 hade 

det inte byggts någon nyproduktion i Arboga på mer än 10 

år, vårt projekt var startskottet och nu ser vi hur flertalet 

projekt från andra aktörer startar och att flyttkedjor satts 

igång. Flertalet av de som köpt en bostad av oss är äldre 

människor som sålt sin villa och vill ha något mer lättskött. 

Vi bedömer marknaden som fortsatt positiv och ser ett 

ökande behov av bostäder de kommande åren, främst 

beroende på demografi, ökande priser i regionen samt behov 

av bostäder relaterat till en expansiv arbetsmarknad i orten. 

När vi är färdiga med sista etappen kommer vi att ha byggt 

nästan 50 lägenheter och skapat en ny stadsdel i Arboga!

Alla bilder i detta dokument är tagna i Arboga.

Genom bra markpriser kombinerat med en kommun som tror på konceptet 

samt en satsning på bra infrastruktur har vi lyckats bygga ett helt nytt område 

i Arboga. Området har gårdskänsla och många rum för sociala möten vilket 

skapar en levande miljö

Referensprojekt
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Kommande projekt

[KUNGSÖR]  
I Kungsör har Saltkällan Exploatering AB fått en kommunal 

direktanvisning för att bygga ett 40-tal bostadsrätter i ett 

centrumnära läge. Planerad säljstart är under hösten 2019 

med byggstart våren 2020.

[MÖNSTERÅS]  
I Mönsterås kommun har Saltkällan fått en kommunal 

direktanvisning samt en privat markoption på att bygga 

ett 60-tal bostäder i varierande utförande. Säljstart under 

hösten 2019 med förväntat byggstart Q1 2020.

 

[PROSPEKT]  
Saltkällan arbetar i dagsläget med flera prospekt 
för kommande projekt och vårt mål är att ha en 
projektportfölj på 2-3 projekt per år runt om i Sverige.
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[ADRESS] 
Saltkällan Exploatering AB

Alfagatan 20 431 49 Mölndal

[ORG NR] 

559046-6768
 

[KONTAKT] 

VD Ulf Spennare
ulf.spennare@jhbpl.se

073-523 06 85
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proiektet 

Vi vill skapa ett område med lokal karaktär och en grön boendemiljö med 
tydlig identitet. Med husens entresidor vända mot varandra skapar vi tre 
stycken gröna gårdar där det finns plats för lek och gemenskap. Det blir en 
trygghet för de boende. En möjlighet att skapa kontakt med sina grannar. 
De yttre byggnadstilläggen skapar väderskyddade entreer och utgör 
en välgörande gränszon mellan ute och inne. Människor som rör sig i 
utvändiga trappor och på entrebalkongerna bidrar till livet i gårdsrummet. 

Mellan gårdarna och husen är marken vildare och naturlig med 
ängskaraktär. Inslag av träd, gemensamma odlingslotter, växthus, stora 
grönytor och noga genomtänkt markbelysning skapar en fin övergång. 
För att bättre skapa gemenskap hos de boende har vi gemensamma 
lekplatser på gårdarna där föräldrarna också har uppsikt över barnens 
lek. För de som växt från lekplatsen tänker vi oss förutom odlingslotterna 
även aktivitetsbaserade funktioner som boulebana, utegym, bollplaner mm. 
Någonting för alla åldrar! 

I ett av husen på bottenvåningen inreder vi en övernattningslägenhet för 
långväga gäster som de boende enkelt kan hyra. 

Gårdar och mark är tänkt som bilfria områden. Givetvis är marken körbar 
så vi uppfyller en god tillgänglighet ända fram till entreer för boende, 
färdtjänst, räddningstjänst mm. 
Byggnaderna ligger parallellt längs höjdkurvorna för att naturligt följa 
landskapet. Vi skapar utblickar längs husen och gårdarna mot fälten och 
skogspartiet i öster. 

Byggnadernas volymer är enkla och knyter an till klassiska hus och lador. 
Materialen är rena och tidlösa; puts, trä och plåt. För att karakterisera de 
tre olika gårdarna får de varierande färg på panel och tak. 
Tillsammans skapar det en bra anpassning till landskapet i Förslöv. 
Med den erfarenhet och noggranna projektering samt den effektiva 
bygg processen vi har hos Byggnads AB Gösta Bengtsson skapar vi 
högkvalitativa bostäder med låg boendekostnad. Då vi också sköter 
förvaltningen ligger det i vårt intresse att bygga långsiktigt med känsla och 
kvalitet. 

Vi använder oss av ett byggsystem med mycket god isoleringsförmåga, även 
uppvärmningssystemen sörjer för en låg energiförbrukning i området. 
Vid områdets början, längs Vantingevägen planteras en trädrad där träden 
belyses underifrån vilket ger ett varmt välkomnande till området och Förslöv. 
Gårdar och omgivande mark består mestadels av genomsläppliga 
beläggningar som stenmjöl, armerat gräs, singel mm. Dagvattenhanteringen 
tas delvis hand om via öppna fördröjningsmagasin/dammar mellan husen. 
Andelen genomsläppliga ytor är ca 80%. 

Ett bra och fungerande område med höga boendekvaliteter! 
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Skala 1 :1000 (A3) 

Pl Parkering, 22 platser 
P2 Parkering, 22 platser 
P3 Parkering, 20 platser 
P4 Parkering, 31 platser 
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B2 Hus, 10 lägenheter 
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GRILL Gemensam uteplats med 
grill, bord och bänkar. 

DAGV. Öppen dagvattenhantering 
BOLLPL. Bollplan för olika bollsporter. 
ODLING Odlingslotter, gemensamma. 

+ UTE GYM Plats för utomhusgym. 
LEK Lekplats 
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sektion 

Skala 1 :500 (A3) 

De lägsta byggnaderna ligger 
på högsta platsen, vilket skapar 
en jämn och lugn övergång 
mellan byggnaderna. 

• 



markbeläggning
Vi ser framför oss en bra 
mix av olika genomsläppliga 
naturmaterial som 
markbeläggning i området. 
Det är stenmjöl, armerat gräs, 
ängsmark, planteringar mm.
Den öppna 
dagvattenhanteringen 
integreras i de gröna ytorna.

4



inspiration; belysning 

Backbo kommer att förses med 
genomtänkt utebelysning under 
träd, i buskage och på fasader, 
främst för att öka tryggheten 
men också för att förse området 
med ett behagligt indirekt ljus. 
Längs Vantingevägen belyser vi 
träden underifrån för att skapa 
ett varmt välkomnande till 
området och till Förslöv. 

5 
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Skala 1 :100 (A3) 

Lägenheterna varierar från 2-4 rok. 
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Fasad entresida 
Skala 1: 100 (A3) 

Husen får plåttak i olika färger/ 
nyanser beroende på vilken av 
aårdarna befinner sig på. 
Aven panelen som matchar 
taken görs i olika kulörer. 

--- -~--

o-~--- L~ 
t 

D D 
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Fasad ängssida 

D 

Skala 1:100 (A3) 

Övriga tre sidor av fasaden 
arpubade. Fön~eroch 
dörrar matchar har det 
champagnefargade taket. 
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visualisering; gårdar och entrebalkonger 

Gemenskap och möten mellan husen! 



inspiration; mötesplatser 

Genomtänka gårdar som 
ska vara lättillgängliga och 
användarvänliga. Lekplatser, 
odlingslotter, aktiviteter och 
mötesplatser i form av grill och 
sittplatser kommer att finnas i 
Backbo. Det ska vara lätt att 
umgås! 

10 



Kontaktperson:

Kristoffer Bengtsson
Entreprenadingenjör
Byggnads AB Gösta Bengtsson
Fabriksvägen 2
286 95 Eket
Tel: 0435-53 233
Mobil: 0709-31 48 38
kristoffer@gbbygg.com
www.gbbygg.com

Arkitekt:

Jens Laursen 
L-Arkitekter AB
Stora Varvsgatan 6A 
211 33 Malmö 
Tel: 070-300 34 84 
jens@larkitekter.se
www.larkitekter.se

kontakt
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anbud

Val av område:  Vi väljer att deltaga i markanvisningstävlingen med både område
    1 samt område 2. De lämnas in som separata projektbidrag och
    Sketchupmodeller.

Upplåtelseform:  Upplåtelseformen för både område 1 och 2 är hyresrätt.

BTA och antal lgh:  Område 1

    Antal bostadshus:         8
    Antal våningsplan       19
    BTA/hus/våning     320m²
    BTA Bostadshus:  6.080m²

    Antal Frd:          5
    BTA/Frd        70m²
    BTA Frd      350m²

    
       2rok 3rok 4rok Totalt

    Antal LGH  51 35 6 92

    Boarea:  51 61 82

    Summa BoA  2601 2135 492 5228m²

Tidsplan:   2019 09  Inlämning markanvisning

    2019 12  Inlämning bygglov

    2020 02  Bygglov godkänt

    2020 04  Projektering klar

    2020 05  Startbesked

    2020 06  Byggstart

    2021 08  Inflyttning första huset

    2022 02  Inflyttning samtliga hus

12



referenser

Östra Karup, Båstad

32 lägenheter i egen regi. 
Under uppförande.

Bunkeflostrand, Malmö.

61 villor och radhus.
Under uppförande.

Örkeljunga.

12 lägenheter i egen regi. 
Uppfört.

13 



Byggherrens namn mm:  Byggnads AB Gösta Bengtsson 
     Fabriksvägen 2
     286 95 Eket 
     
     Tel: 0435-532 33 
     Org nr: 556108-1869

     www.gbbygg.com 

Kontaktperson:   Kristoffer Bengtsson
     Entreprenadingenjör 
     Mobil: 0709-31 48 38
     kristoffer@gbbygg.com

Reg bevis:    Bilaga 1.

formella handlingar

14  
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proiektet 

Vi har arbetat för att skapa en 
varierad och sammanhållen 

bebyggelse med en tydlig identitet 
som vävs in i landskapet. 

Förslaget är parhus i 1-2 våningar 
med uteplatser och fin utsikt över 

det böljande landskapet. 
Husen snedställs gentemot gatans 

linje, detta skapar tydliga rum 
och entreer för varje hus samtidigt 

som direkt insyn till grannarna 
begränsas. Här finns gott om 

plats för parkering med bilar och 
cyklar, sittytor, brevlådor mm 

vilket aktiverar gatan och skapar 
trygghet och liv. 

Parhus ger god kontakt med 
grannarna, håller energibehovet 

på en låg nivå samt ger 
lägre byggnadskostnader 
vilket resluterar i en lägre 

boendekostnad! 

Markbeläggningen utgörs i 
möjligaste mån av genomsläppliga 

material. Vi använder 
gräsarmering, stenmjöl och t ex 

singel. Trädgårdarna hålls gröna 
med naturlig karaktär. 

I tomtgräns där det är som lägst 
har vi ett öppet dagvattendike 

med riklig växtlighet. 

Totalt blir det tre stycken parhus 
i en vånin g och tre stycken i två 
våningar, totalt tolv lägenheter. 

Alla får egen uppställningsplats för 
bil och god plats för cyklar. 



+5~ 

1.20 

+ 51.49 

+ 51.14 

J.98 

---- + 5.94 

+58 83 
+5 .94 

N 

situationsplan 
Skala 1 :500 (A3) 

Planteringar och olika 
markbeläggningar ger en naturlig 
uppdelning i det halvprivata/ 
halvoffentliga/ offentliga 
gaturummet. 

Al-A3 
B 1-B3 

p 
Frd 
Dagv. 

Parhus ett plan 
Parhus två plan 

Parkering 
Förråd 
Dagvattendike 

2 



sektion 

Skala 1 :200 (A3) 

Husen ·· I 
t

·11 ar p acerade f .. 
I vara på kv I° or att ta 

terrängen b.da iteterna som 
I rar med. 



visualisering; relation till landskapet 

De snedställda husen skapar 
tydliga rum och entreer. Här finns 
gott om plats för parkering med 
bilar och cyklar, sittytor, brevlådor 
mm vilket aktiverar gatan och 
skapar trygghet och liv. 
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inspiration 

Vi har inspirerats av den 
klassiska ladan med sadeltak. 
Materialval och fönstersättning 
ger den en nytändning. 

5 



parhus A i ett plan 
Skala 1:100 (A3) 

11 I LJ Oo KOKNARDAOS RUYI 

Q g 
65 m2 

Fasad mot gata 

[J KOKNAADAGSRU~ 

65 m2 

Fasad mot trädgård 
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D 

SO\.f1UM 

Fasad mot gata 

Fasad mot trädgård 

parhus B i två plan 
Skala 1: 100 (A3) 

D 

SOVRUM D D SOVRUM SO\.f1UM 

D D 
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visualisering; uttryck och material 

Underhållsfri fasadpanel 
behandlad med järnvitrol 
skänker karaktär som blir finare 
med åren. 

Ljusgrått minimalistiskt plåttak. 

Fönster och dörrar i olika 
utförande och storlekar. 



Kontaktperson:

Kristoffer Bengtsson
Entreprenadingenjör
Byggnads AB Gösta Bengtsson
Fabriksvägen 2
286 95 Eket
Tel: 0435-53 233
Mobil: 0709-31 48 38
kristoffer@gbbygg.com
www.gbbygg.com

Arkitekt:

Jens Laursen 
L-Arkitekter AB
Stora Varvsgatan 6A 
211 33 Malmö 
Tel: 070-300 34 84 
jens@larkitekter.se
www.larkitekter.se

Kontakt
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anbud

Val av område:  Vi väljer att deltaga i markanvisningstävlingen med både område
    1 samt område 2. De lämnas in som separata projektbidrag och
    Sketchupmodeller.

Upplåtelseform:  Upplåtelseformen för både område 1 och 2 är hyresrätt.

BTA och antal lgh:  Område 2

    Antal bostadshus:         3+3
    Antal våningsplan         3+6
    BTA/hus/våning      153+103m²
    BTA Bostadshus:  1.077m²

    Antal Frd:           12
    BTA/Frd         4m²
    BTA Frd       48m²

    
        3rok 4rok Totalt

    Antal PARHUS  6 6 12

    Boarea:   65 86

    Summa BoA   390 516 906m²

Tidsplan:   2019 09  Inlämning markanvisning

    2019 12  Inlämning bygglov

    2020 02  Bygglov godkänt

    2020 04  Projektering klar

    2020 05  Startbesked

    2020 06  Byggstart

    2021 08  Inflyttning första huset

    2022 02  Inflyttning samtliga hus

10



referenser

Östra Karup, Båstad

32 lägenheter i egen regi. 
Under uppförande.

Bunkeflostrand, Malmö.

61 villor och radhus.
Under uppförande.

Örkeljunga.

12 lägenheter i egen regi. 
Uppfört.
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Byggherrens namn mm:  Byggnads AB Gösta Bengtsson 
     Fabriksvägen 2
     286 95 Eket 
     
     Tel: 0435-532 33 
     Org nr: 556108-1869

     www.gbbygg.com 

Kontaktperson:   Kristoffer Bengtsson
     Entreprenadingenjör 
     Mobil: 0709-31 48 38
     kristoffer@gbbygg.com

Reg bevis:    Bilaga 1.

formella handlingar
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-12-12 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 220  Dnr KS 000865/2019 - 500 

Avfallstaxa 2020 

 
Beskrivning av ärendet I årets taxeförslag görs endast marginella justeringar för villahushåll. Dock 

görs ett informationsarbete för att locka fler abonnenter att välja 
abonnemang med två fyrfackskärl. 
 
För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priset för matavfallskärl 
samtidigt som priset för restavfallskärl höjs. Dessa insatser är helt i linje med 
de nationella miljömålen som säger att utsorteringen av matavfall ska ökas och 
att det insamlade matavfallet ska behandlas så att växtnäring och energi tas 
tillvara. Målet är också att utsorteringen och insamlingen av 
återvinningsmaterial ska öka samtidigt som mängden restavfall minskar. 
Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 % 
matavfall och återvinningsmaterial. 

 
 I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art. 
 

Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom 
olika informationsåtgärder.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Andreas Jansson, projektingenjör, 2019-12-02, med 

tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag  1. Anta avfallstaxa 2020. 
 
 2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2020-04-01. 
 
Föredragande  Andreas Jansson, projektingenjör, föredrar ärendet.    
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 
1. Anta avfallstaxa 2020. 
 
2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2020-04-01. 
 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-12-02 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS000865/2019 

 
 

Avfallstaxa 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Anta avfallstaxa 2020. 
2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2020-04-01. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
NSR har tagit fram förslag på ny avfallstaxa. Önskemålet är att den nya taxan börjar gälla den 1 
april 2020. 
 
Bakgrund 
Styrelsen i NSR har tagit fram förslag på reviderad avfallstaxa för 2020. I tillhörande 
beslutsunderlag finns ett PM från NSR som tar upp förändringarna jämfört med nu gällande 
taxa. 
 
Aktuellt 
I årets taxeförslag görs endast marginella justeringar för villahushåll. Dock 
görs ett informationsarbete för att locka fler abonnenter att välja 
abonnemang med två fyrfackskärl. 
 
För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priset för matavfallskärl 
samtidigt som priset för restavfallskärl höjs. Dessa insatser är helt i linje med de nationella 
miljömålen som säger att utsorteringen av matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet 
ska behandlas så att växtnäring och energi tas tillvara. Målet är också att 
utsorteringen och insamlingen av återvinningsmaterial ska öka samtidigt 
som mängden restavfall minskar. Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller 
uppemot 50 % matavfall och återvinningsmaterial. 
 
I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art. 
 
Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom 
olika informationsåtgärder. 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSR 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Taxa 2020 – Folder Båstad, NSR 
Bilaga 2. Taxa 2020 – PM Förslag till ny avfallstaxa i Båstad, NSR 



Avfallstaxa 2020
Båstads kommun
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Gäller fr.o.m. 2020-04-01 
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Innehållsförteckning
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 Mjukplastförpackningar ………………………….. 11
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 Tilläggstjänster och andra avgifter…………… 22
SLAMTÖMNING……………………………………………………………... 25

Bilaga
SERVICEAVGIFTER………..………………………………………………… 29

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-12-19
Samtliga priser är inklusive moms.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Förord

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för långsiktig planering och 
upphandling av avfallstjänster åt Båstads kommun. NSR föreslår taxesättning 
som beslutas av kommunfullmäktige. Verksamheten finansieras helt av 
taxeintäkter från avfallskollektivet (våra kunder). Skattefinansiering förekommer 
inte. 
Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen som gäller i hela
landet. 
I kommunens renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för 
avfallshanteringen.
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Allmänna bestämmelser

Allmänt
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat med stöd av 27 
kap. 4§ miljöbalken.
Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall
som utförs genom kommunens försorg.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller 
annan miljövänlig avfallshantering stimuleras.

Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
NSR har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala 
avfallshanteringen i Båstads kommun. För kommunens avfallshantering gäller 
bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade 
med stöd av miljöbalken samt kommunens renhållningsordning som finns på 
www.nsr.se 

Ansvar för avfallsbehållare
Avfallsbehållare ägs och tillhandahålles av NSR som också står för normalt 
slitage.
Vid åverkan (ex.vis målning, håltagning eller skador efter olämpligt innehåll), 
skadegörelse, vårdslöshet eller om behållare försvinner står abonnenten för 
reparation eller ersättande.
Abonnenten ansvarar för att kärlen tvättas och hålls fräscha.

Betalningsskyldighet och betalningsmottagare
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna tillräckliga 
abonnemang för aktuell avfallshantering. Avgiften ska betalas till NSR.

Betalningsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av att 
avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit
placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas till 
NSR.

Betalning
Villahushåll faktureras kvartalsvis i början av februari, maj, augusti och november
med förfallodag i slutet av samma månad. Faktura som exempelvis skickas ut i 
februari omfattar januari, februari och mars och har förfallodag den siste februari.
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter faktureras i början av varje månad med 
förfallodag i slutet av samma månad. Fakturan omfattar faktureringsmånaden.
Slam och extratjänster faktureras efter genomförandet.
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Betalning görs till NSR via bankgiro, autogiro eller e-faktura. Företag kan även 
betala via Sve-faktura.
Abonnenter som väljer e-faktura kan välja att få månadsfaktura.
Om fakturan inte betalas i tid skickas påminnelse ut 5 dagar efter förfallodagen, 
inkasso skickas 10 dagar efter påminnelsen.
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Dröjsmålsränta
Debiteras enligt §6 räntelagen (1975:635)

Moms
Alla priser i Avfallstaxan är angivna inklusive moms.

Särskilda avgifter
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa 
eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras 
avgift per timme. Vid behov får NSR:s styrelse besluta om tillfälliga avgifter 
baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten.

Tolkningsföreträde
Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande avfallstaxan.

Definitioner

Grundavgift är en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice, 
fakturering, planering, utveckling, information, administration och 
återvinningscentraler samt insamling och behandling av farligt avfall och 
grovavfall. 
Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för 
fastigheter där ingen verksamhet sker och som dessutom betraktas som 
obeboeliga. 

Grundavgift Avgift/
år

Villahushåll, 
permanentboende

800 kr

Villahushåll, fritidsboende 740 kr
Flerfamiljsfastighet *
Verksamhet *
Uppehåll 420 kr
Befrielse 420 kr
* Ingår i den rörliga avgiften

Rörlig avgift är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och 
behandling av hushållsavfallet. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av 
abonnentens val av behållarstorlek, tömningsintervall m.m.

Återvinningspremie – premie som återbetalas till abonnenter som väljer 
abonnemang med två fyrfackskärl. Premiens storlek är beroende av de intäkter 
NSR får in vid försäljning av insamlat producentansvarsmaterial.

Övriga definitioner anges i kommunens renhållningsordning.
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Undantag enligt renhållningsordningen

Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 

Gemensamma avfallsbehållare eller uppställningsplats
När två eller flera fastigheter har gemensamma avfallsbehållare betalar varje 
hushåll grundavgift. Den rörliga avgiften debiteras på den fastighetsinnehavare 
som innehar abonnemanget. Fastighetsinnehavarna sköter själv den ekonomiska 
ersättningen sinsemellan.
Ansökan om gemensamma avfallsbehållare eller uppställningsplats görs hos 
kommunen.

Uppehåll
Vid tidsbestämt uppehåll i hämtning av hushållsavfall debiteras endast 
grundavgift.
NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl. 
Ansökan om uppehåll görs hos kommunen.

Befrielse
Vid befrielse från hämtning av hushållsavfall debiteras endast grundavgift.
NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl.
Ansökan om befrielse görs hos kommunen.

Förlängt hämtningsintervall
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 
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VILLAHUSHÅLL

Abonnemang

Villahushåll – en- eller tvåfamiljsfastighet. Till denna kategori räknas samtliga 
fastigheter taxerade som småhus.

Permanentboende - när någon är folkbokförd på fastigheten.

Fritidsboende - Villahushåll som endast utnyttjas för fritidsändamål och där 
ingen är folkbokförd på fastigheten. Fritidsboende kan även välja bland 
abonnemang för permanentboende.

Matavfallspåsar ingår i abonnemang som har insamling av matavfall.
Vill man ha fler matavfallspåsar klämmer man en tom matavfallspåse i kärlet för 
matavfall och får då en bunt matavfallspåsar nästa gång kärlet töms. Fler påsar 
kan hämtas på återvinningscentralen.

Fyrfackskärl
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner samt mjukplastsäckar ingår i 
abonnemanget.

Kärl 1: Matavfall och restavfall i kärlet.
 Hårdplast- och metallförpackningar i insatsen.
Kärl 2: Tidningar och pappersförpackningar i kärlet.
 Förpackningar färgat och ofärgat glas i insatsen.
Plastsäck: Mjukplastförpackningar

Abonnemang för permanentboende

Tömningar per år Grund- Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarst
orlek

Kärl 1 Kärl 2 * avgift avgift premie avgift/å
r

370+370 l 
kärl

26 13 800 kr 1200 kr -50 kr 1950 kr

240+240 l 
kärl

26 13 800 kr 1200 kr -50 kr 1950 kr

660+660 l 
kärl

26 13 800 kr 2600 kr -50 kr 3350 kr

370+370 l 
kärl 

26 26 800 kr 2300 kr -50 kr 3050 kr

240+240 l 
kärl

26 26 800 kr 2300 kr -50 kr 3050 kr

* Extra Kärl 2 med 13 tömn/år, 830 kr/år
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Hämtning av grovavfall och mjukplastförpackningar – Sidan 11
Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9
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Abonnemang för fritidsboende

Tömningar per år
*

Grund- Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarst
orlek

Kärl 1 Kärl 2 avgift avgift premie avgift/å
r

370+370 l 
kärl

19 10 740 kr 1000 kr -15 kr 1725 kr

240+240 l 
kärl

19 10 740 kr 1000 kr -15 kr 1725 kr

370+370 l 
kärl 

19 19 740 kr 1785 kr -15 kr 2510 kr

240+240 l 
kärl

19 19 740 kr 1785 kr -15 kr 2510 kr

* Kärlen töms varannan vecka under vecka 14–39 och var fjärde vecka resten av 
året. (19 tömn/år)
   Alternativt töms kärl 2 var fjärde vecka under vecka 14–39 och var åttonde 
vecka resten av året. 
   (10 tömn/år)

Hämtning av grovavfall och mjukplastförpackningar – Sidan 11
Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9

Tvåfackskärl
Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget.
Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation 
eller återvinningscentral.

Abonnemang för permanentboende

Tömnin
gar

Grund- Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorlek per år avgift avgift premie avgift/å
r

370 l kärl 26 800 kr 3500 kr 0 kr 4300 kr
240 l kärl 26 800 kr 3500 kr 0 kr 4300 kr

370 l kärl * 52 800 kr 5850 kr 0 kr 6650 kr
* Nytecknas ej.

Abonnemang för fritidsboende

Tömnin
gar

Grund- Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorlek per år * avgift avgift premie avgift/å
r
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370 l kärl 19 740 kr 2500 kr 0 kr 3240 kr
240 l kärl 19 740 kr 2500 kr 0 kr 3240 kr
* Kärlet töms varannan vecka under vecka 14–39 och var fjärde vecka resten av 
året.

Hämtning av grovavfall – Sidan 11
Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9
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Övriga abonnemang för permanentboende och 
fritidsboende
Ett kärl för restavfall ingår i abonnemanget.

Hemkompost
För villahushåll där fastighetsägaren fått beviljat från kommunen förlängt 
tömningsintervall och att kompostera allt matavfall på fastigheten. Abonnenten 
måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation eller 
återvinningscentral. 

Tömning
ar 

Grund
-

Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorle
k

per år avgift avgift premie avgift/å
r

190 l 13 ** 800 kr 1200 kr 0 kr 2000 kr
190 l * 4 ** 800 kr 400 kr 0 kr 1200 kr
140 l * 4 ** 800 kr 400 kr 0 kr 1200 kr

Specialdispens
Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan 
teckna abonnemang för blandat hushållsavfall (restavfall). För att få teckna 
abonnemang krävs intyg på att man inte kan sortera sitt avfall.  Intyg kan ges 
från vårdcentral, hemtjänst eller liknande 
Ansökan om abonnemang med specialdispens görs hos NSR. 
Specialdispens beviljas för max 2 år i taget.

Tömningar per år Grund
-

Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorle
k

Kärl 1 avgift avgift premie avgift/å
r

190 l 19 *** 740 kr 1200 kr 0 kr 1940 kr
190 l 26 800 kr 1400 kr 0 kr 2200 kr

240 l * 26 800 kr 1900 kr 0 kr 2700 kr
370 l 26 800 kr 1900 kr 0 kr 2700 kr

Kompletteringskärl
För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan 
abonnemang tecknas i kombination med fyrfacks- eller tvåfackskärl. 
För kompletteringskärlet betalas ingen extra grundavgift.

Tömningar per år Grund
-

Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorle
k

Kärl 1 avgift avgift premie avgift/å
r

190 l 19 *** 0 kr 1200 kr 0 kr 1200 kr
190 l 26 0 kr 1800 kr 0 kr 1800 kr

240 l * 26 0 kr 2000 kr 0 kr 2000 kr
370 l 26 0 kr 2000 kr 0 kr 2000 kr

* Nytecknas ej.
** Kan tecknas av både permanent- och fritidsboende. Grundavgift fritidsboende 
740 kr/år.   
     4 tömn/år = tömning var 13:e vecka.
*** Kan endast tecknas av fritidsboende.

Hämtning av grovavfall – Sidan 11
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Sommartömning – Kärl med matavfall
Tömning varje vecka under vecka 24–35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie 
tömningar.

Tömnin
gar

Total

Sommartömn
ing

per år avgift/år

Kärl med 
matavfall

6 500 kr

Trädgårdsavfall - Villahushåll
Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48 eller
tömning var fjärde vecka, vecka 9–45 eller 10–46.

Tömnin
gar

Total

Behållarstor
lek

per år avgift
/år

370 l kärl 10 * 800 kr
20 950

 kr
190 kärl 20 800 kr
* Nytecknas ej.

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd 
farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på 
annan överenskommen eller anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 
06.00 på tömningsdagen.
Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste 
trädgårdskärlet stå närmast tomtgränsen och max 2 meter in på tomten.
Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl.

Dragväg - Villahushåll
Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice.

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast och 
grovavfall.
Dragväg som överstiger 50 meter kan inte nytecknas av arbetsmiljöskäl.

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den 
bör inte ha någon lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri.
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se 

Kärlen ska placeras 0–2 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg 
där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen,
eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast 
kl. 06.00 på tömningsdagen.
Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas 
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dragväg från renhållningsfordonet fram till första kärlet. Avståndet räknas som 
enkel väg fram till första kärlet. 

Prisexempel

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 12,50 kr

Tömningar per år
Dragväg 13 26 39 52

0-2 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
3-10 m 163 kr 325 kr 488 kr 650 kr

11-20 m 325 kr 650 kr 975 kr 1300 kr
21-30 m 488 kr 975 kr 1463 kr 1950 kr
31-40 m 650 kr 1300 kr 1950 kr  2600 kr
41-50 m 813 kr 1625 kr 2438 kr 3250 kr

Grovavfall – Villahushåll

Lämna på Återvinningscentral
Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på 
NSR:s återvinningscentraler. 
Myndiga personer som inte är folkbokförda i någon av de uppräknade 
kommunerna men som tecknat ett avfallsabonnemang för en villafastighet i 
någon av kommunerna kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s 
återvinningscentraler. 
För båda ovanstående gäller att de 12 första besöken är kostnadsfria, därefter 
kostar det 250 kr per besök. Återvinningsmaterial som lyder under lagen om 
producentansvar som till exempel tidningar, förpackningar och elektronikavfall 
lämnas kostnadsfritt.

Hämtning vid fastigheten
I abonnemang för villahushåll ingår hämtning av grovavfall 6 gånger per år, max 
5 kollin per gång.
Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i 
anslutning till fastigheten eller på annan överenskommen eller anvisad plats. 
Grovavfall hämtas som separata och oemballerade kollin.
Fler hämtningar, eller om man vill få många kollin grovavfall hämtade vid samma
tillfälle, kan beställas mot särskild avgift. 
Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning.

Mjukplastförpackningar - Villahushåll

I abonnemang med fyrfackskärl ingår hämtning av 
mjukplastförpackningar 6 gånger per år.
Mjukplastförpackningar samlas i en plastsäck som hämtas efter budning. Ny 
plastsäck fås i samband med hämtning.
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Hämtning av mjukplast bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. Hämtning sker vid 
tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till 
fastigheten eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Mjukplastsäck ska
vara losstagen från säckställ eller liknande och knuten vid hämtning.

Trädgårdsavfall – Sidan 10
Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 12  Slamtömning – Sidan 25
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Tilläggstjänster och andra avgifter - Villahushåll

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift
Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte 
skett efter påpekande utgår felsorteringsavgift.
Villahushåll, per kärl och tillfälle 150 kr

Extratömning inom tre arbetsdagar, per behållare och 
tillfälle

Avgift

Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i 
avfallsbehållaren uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta 
hämtas mot särskild avgift.
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice.
Villakärl 150 kr
Villakärl, då avfallet måste tömmas som restavfall pga 
felsortering

250 kr

Låst dörr eller grind Avgift
Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind utgår 
avgift för öppnande.    
Dörrar/grindar som är olåsta eller försedda med kodlås eller 
digital nyckel ingår i abonnemanget.
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är 
olåsta eller 
försedda med kodlås eller digital nyckel.
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. 
De ska vara försedda med uppställningsanordning och ha 
tillräcklig storlek.
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se 
Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås Ingår
Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system” 
(Swedlock) eller har tagg/pac-bricka. Pris per kärl och tömning 5 kr
Dörrar/grindar med fysisk nyckel. Pris per kärl och tömning. 10 kr

SMS-tjänst Avgift
Villahushåll kan få en påminnelse om att ställa ut sina kärl för 
tömning.
Anmäl dig hos NSR:s kundservice.

Utan
kostna

d

Abonnemangsändring * Per
tillfälle

Per
kärl

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr
Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr
Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr
Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr
Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr
Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr
* Ingen avgift utgår:
      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte eller 
nytecknande.
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      - då villahushåll byter till abonnemang med fyrfackskärl.
      - vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid 
flerfamiljsfastigheter   
        och verksamheter.

Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll.
Avgift

per
lock

och år
190 l kärl 50 kr
240 l kärl 75 kr
370 l kärl 100 kr

Hämtning av grovavfall utöver de hämtningar som ingår 
i villahushållens abonnemang eller då man önskar 
hämtning av fler kollin per tillfälle.
Hämtning av grovavfall bokas hos NSR:s kundservice.

Avgift

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 350 kr
Per lastningsminut utöver 5 minuter 70 kr
Hämtning av grovavfall bokas hos NSR:s kundservice.

Övriga priser

Per
påbörj

ad
timme

Flakbil/servicebil med förare 900 kr
Renhållningsfordon med förare 1250

kr
Extrapersonal 350 kr
Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer.
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FLERFAMILJSFASTIGHETER och VERKSAMHETER

Abonnemang

Flerfamiljsfastighet – Bostadshus med minst tre bostadslägenheter.
Samfällighetsföreningar med gemensamt avfallsutrymme kan betraktas som 
flerfamiljsfastighet.
Verksamhet – Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, 
affärer, kontor, hotell, båtklubbar m.m. som inte är avsedda för boende.

Matavfall
Flerfamiljsfastigheter: 100 st. 9-liters matavfallspåsar/hushåll och år ingår i 
abonnemang för matavfall.
Verksamheter: 100 st. 9-liters matavfallspåsar per matavfallskärl och år ingår i 
abonnemang för matavfall.

Matavfallspåsar kan beställas hos NSR:s kundservice. 
Beställda påsar hämtas på NSR, Makadamgatan 8 i Helsingborg eller på 
kommunens återvinningscentral efter mottagen bekräftelse. Alternativt kan 
utkörning bokas mot särskild avgift.
Kontakta NSR:s kundservice för beställning och eventuell utkörning.

Tömningar Total
avgift/år

Schemal
agd

tömning
Behållarstorlek per år Vardagar Helgdag

ar *
140 l kärl (Verksamheter) 26 250 kr

52 450 kr
190 l kärl 
(Flerfamiljsfastigheter)

26 330 kr

52 600 kr 300 kr
Markbehållare, 0-1 kbm ** 26 6400 kr
Inkl. insatssäckar 52 12 800 kr
Markbehållare, 0-1 kbm ** 26 6000 kr
Exkl. insatssäckar 52 12 000 kr
Markbehållare Nivåvakt***

*
300 kr/tömn

Matavfallstank, 0–5 kbm *** 915 kr/tömning
* Erbjuds endast under juni, juli och augusti. Pris per kärl och tömning.
** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och 
godkända 
     lyftanordningar. NSR hanterar inte kundernas egna insatssäckar.
*** NSR ansvarar för tömning av matavfallstankar vid flerfamiljsfastigheter och 
verksamheter som   
      ger upphov till matavfall, t.ex. restauranger, storkök och butiker. Tömning 
beställs hos NSR:s 
      kundservice. Behandlingsavgift 275 kr/ton tillkommer.
**** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information.
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Sommartömning – Kärl med matavfall
Tömning varje vecka under vecka 24–35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie 
tömningar.

Tömning
ar

Total

Sommartömn
ing

per år avgift
/år

Kärl med 
matavfall

6 500 kr

Restavfall

Tömninga
r

Total
avgift/år

Schemala
gd

tömning
Behållarstorlek per år Vardagar Helgdagar

*
190 l kärl 26 2200 kr
 52 4000 kr
370 l kärl 26 3300 kr

52 6000 kr 300 kr
660 l kärl 26 4400 kr

52 8000 kr
1000 l kärl ** 26 6160 kr

52 11200 kr 400 kr
Markbehållare, 0-3 kbm *** 26 19 100 kr
Inkl. insatssäckar 52 38 200 kr
Markbehållare, 3-5 kbm *** 26 31 100 kr
Inkl. insatssäckar 52 62 200 kr
Markbehållare, 0-3 kbm *** 26 18 000 kr
Exkl. insatssäckar 52 36 000 kr
Markbehållare, 3-5 kbm *** 26 30 000 kr
Exkl. insatssäckar 52 60 000 kr
Markbehållare, 0-3 kbm Nivåvakt**

**
750

kr/tömn
Markbehållare, 3-5 kbm Nivåvakt**

**
1200

kr/tömn
Container - Sidan 21
* Erbjuds endast under juni, juli och augusti. Pris per kärl och tömning.
** Endast då kärlet står i omedelbar närhet till renhållningsfordonets 
uppställningsplats.
*** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och 
godkända 
       lyftanordningar. NSR hanterar inte kunds egna insatssäckar. 
**** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information.

Sommartömning – Kärl med restavfall
Tömning varje vecka under vecka 24–35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie 
tömningar.

Tömning Total
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ar
Sommartömn
ing

per år avgift
/år

Kärl med 
restavfall

6 600 kr

Akuttömning – mat- och restavfall
Akut extratömning beställd före kl. 15.00 vardagar utförs samma dag mot 
särskild avgift. 
Akuttömning kan endast beställas per telefon.

Behållarstorl
ek

Avgift per
kärl och
tillfälle

Matavfall 350 kr
Restavfall 500 kr
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Tömning av avfall oftare än en gång i veckan (tömning en 
gång/dag)
Gäller kärl container och markbehållare.

Avgift för 
Tömningsfre
kvens

52 tömn/år
multiplicerat

med
2 ggr/vecka 104 

tömningar/år
2,2

3 ggr/vecka 156 
tömningar/år

3,5

4 ggr/vecka 208 
tömningar/år

4,9

5 ggr/vecka 260 
tömningar/år

6,4

Tömning av avfall oftare än en gång per dag
Erbjuds endast under juni, juli och augusti.
Kontakta NSR för information.

Fyrfackskärl – för mindre flerfamiljsfastigheter och 
verksamheter
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner ingår i abonnemanget. Max 3 
uppsättningar per hämtställe.

Matavfallspåsar ingår i abonnemanget. Läs mer på sidan 15

Hämtning av grovavfall och mjukplast ingår inte i abonnemanget.

Kärl 1: Matavfall och restavfall i kärlet.
 Hårdplastförpackningar och metallförpackningar i insatsen.
Kärl 2: Tidningar och pappersförpackningar i kärlet.
 Färgade och ofärgade glasförpackningar i insatsen.

Tömningar per år
*

Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarst
orlek

Kärl 1 Kärl 2 avgift premie avgift/å
r

370+370 l 
kärl

26 13 2535 kr -50 kr 2485 kr

660+660 l 
kärl

26 13 4000 kr -50 kr 3950 kr

* Andra tömningsintervall erbjuds ej.

Tvåfackskärl – för mindre verksamheter
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Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget.
Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation 
eller återvinningscentral.

Tömnin
gar

Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorlek per år avgift premie avgift/å
r

370 l kärl 26 3900 kr 0 kr 3900 kr
240 l kärl 26 3730 kr 0 kr 3730 kr
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Trädgårdsavfall
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48 eller var fjärde vecka, vecka 
9–45 eller 10–46.

Tömnin
gar

Total

Behållarstor
lek

per år avgift
/år

370 l kärl 10 * 800 kr
20 950

 kr
190 kärl 20 800 kr
* Nytecknas ej.

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd 
farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på 
annan överenskommen eller anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 
06.00 på tömningsdagen.
Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste 
trädgårdskärlet stå närmast tomtgränsen och max 2 meter in på tomten.
Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl.

Evenemangstaxa
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Vid tillfälliga publika evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning hos
NSR. För större publika evenemang, för miljöstation och evenemangscontainers 
offereras separat.
Kontakta NSR:s kundservice för mer information och för bokning. Bokning måste 
göras minst två veckor före önskad startdag.

Kärlhyra
Per kärl 
och dygn

Matavfall 10 kr
Återvinningsmaterial 10 kr
Restavfall 20 kr

Total
avgift

Utsättning, hemtagning och sluttömning per kärl
Utsättning 100 kr
Hemtagning och sluttömning, matavfall och 
återvinningsmaterial 

50 kr

Hemtagning och sluttömning, restavfall 100 kr
Utsättning, hemtagning och sluttömning görs 
vardagar kl. 8-16. Övriga tider offereras.
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Extratömning
Per kärl 

och
tömning

Samtliga fraktioner och kärlstorlekar, vardagar kl. 
8-18.

100 kr

Samtliga fraktioner och kärlstorlekar, övriga tider Offert
Behandlingsavgifter ingår i priserna.  

Dragväg
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice.

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast och 
grovavfall.
Dragväg som överstiger 50 meter nytecknas inte av arbetsmiljöskäl.

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den 
bör inte ha någon lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri.
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se 

Kärlen ska placeras 0–5 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg 
där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen,
eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast 
kl. 06.00 på tömningsdagen.
Avståndet mäts från tomtgränsen till mitten av miljöhus eller motsvarande.
Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas 
dragväg från renhållningsfordonet fram till mitten av miljöhus eller motsvarande. 
Avståndet räknas som enkel väg. 

Prisexempel

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 12,50 kr

Tömningar per år
Dragväg 13 26 39 52 104

0–5 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
6-10 m 163 kr 325 kr 488 kr 650 kr 1300 kr

11–20 m 325 kr 650 kr 975 kr 1300 kr 2600 kr
21–30 m 488 kr 975 kr 1463 kr 1950 kr 3900 kr
31–40 m 650 kr 1300 kr 1950 kr  2600 kr 5200 kr
41–50 m 813 kr 1625 kr 2438 kr 3250 kr 6500 kr
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Grovavfall (hushållsavfall)
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på 
NSR:s återvinningscentraler. 
De 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 250 kr per besök. 
Återvinningsmaterial som lyder under lagen om producentansvar som till 
exempel tidningar, förpackningar och elektronikavfall lämnas kostnadsfritt.

Budad hämtning

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters 
lastning

350 kr

Per lastningsminut utöver 5 minuter 70 kr

Schemalagd hämtning
26 eller 52 hämtningar per år. Pris per hämtning. 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters 
lastning

300 kr

Per lastningsminut utöver 5 minuter 60 kr

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 dagar från bokning.
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Container och Autoflak/Lastväxlare
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Container – Restavfall

Tömnin
gar

Total

Behållarstor
lek

per år avgift/år

3 kbm 26 19 665 kr
52 35 815 kr

6 kbm 26 31 100 kr
52 58 010 kr

8 kbm 26 40 470 kr
52 76 620 kr

10 kbm 26 49 880 kr
52 94 400 kr

Tilläggsavgifter - 
container

Total
avgift

Utsättning 1495 kr
Hemtagning * 1495 kr
Bomkörning 400 kr
* Tömning och behandlingsavgift ingår.

Autoflak/Lastväxlare – Restavfall och Trädgårdsavfall     

Hyra
Behållarstorlek per år per

månad
per vecka

*
18–42 kbm 17 995

kr
1610 kr 635 kr

Utsättning 550 kr
 

Tömning
Startavgift, 1 timme 800 kr
Per påbörjad halvtimme utöver första 
timmen

400 kr

Behandlingsavgift Per ton
Restavfall 1300 kr
Grovavfall 1800 kr
Matavfall 900 kr
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Trädgårdsavfall 375 kr

Hemtagning inkl. sluttömning ** 550 kr

Tilläggsavgifter
Losstagning av komprimatorbehållare 
och nätning ingår i timdebiteringen.
Bomkörning 300

kr
* Minimidebitering är en vecka
** Behandlingsavgift tillkommer om behållaren innehåller avfall.

Abonnemang för trädgårdsavfall – Sidan 18     Tilläggsavgifter och andra avgifter 
– Sidan 22

Tilläggstjänster och andra avgifter
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift
Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte 
skett efter påpekande utgår felsorteringsavgift.
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per kärl och tillfälle 150 kr
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per markbehållare och 
tillfälle

1500
kr

Överfullt – Flerfamiljsfastigheter och verksamheter Avgift
Då kärlen är överfulla vid tömning och därmed kräver extra 
manuell hantering.
Restavfall och matavfall, per kärl och tillfälle 500 kr
Tidningar och förpackningar, per kärl och tillfälle 400 kr
Container, samtliga fraktioner, per kubikmeter, per tillfälle 250 kr

Extratömning inom tre arbetsdagar, per behållare och 
tillfälle

Avgift

Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i 
avfallsbehållaren uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta 
hämtas mot särskild avgift.
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice.
Mjukplastsäckar, per abonnemang 200 kr
Restavfall – kärl 190–370 l 300 kr
Restavfall – kärl 660–1000 l 350 kr
Matavfall - kärl 140–370 l 150 kr
Två- eller fyrfackskärl som måste tömmas som restavfall pga 
felsortering

250 kr

Markbehållare, 0-1 kbm, matavfall (inkl. insatssäck) 1025
kr

Markbehållare, 0-3 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1185
kr

Markbehållare, 3-5 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1565
kr

Markbehållare, 0-1 kbm, matavfall (exkl. insatssäck) 1000
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kr
Markbehållare, 0-3 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1140

kr
Markbehållare, 3-5 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1520

kr
Bomkörning, markbehållare 600 kr
Container, 3 kbm, restavfall 970 kr
Container, 6 kbm, restavfall 1625

kr
Container, 8 kbm, restavfall 2060

kr
Container, 10 kbm, restavfall 2500

kr
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Låst dörr eller grind Avgift
Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind tas 
en avgift ut för att låsa upp dem.
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. 
De ska vara försedda med uppställningsanordning och ha 
tillräcklig storlek.
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se
NSR planerar att gå över till ett ”ennyckel-system” där en 
intelligent nyckel används för att öppna alla låsta 
soprumsdörrar i Båstad. 
Nyckeln kan också användas som ”tagg” om taggen har s.k. 
”öppen kod”. 
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är 
olåsta, har kodlås eller är anslutna till NSR:s ”ennyckel-system”.

 

Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås. Ingår
Dörrar/grindar som ansluts till ”ennyckel-system” (Swedlock) 
eller har tagg/pac-bricka med ”öppen kod”. Pris per fraktion och
tömning

5 kr

Dörrar/grindar med fysisk nyckel eller har taggar med sluten 
kod.
Pris per fraktion och tömning

10 kr

Abonnemangsändring * Per
tillfälle

Per
kärl

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr
Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr
Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr
Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr
Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr
Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr
* Ingen avgift utgår:
      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte eller 
nytecknande.
      - då villahushåll byter till abonnemang med fyrfackskärl.
      - vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid 
flerfamiljsfastigheter   
        och verksamheter.

Utkörning av matavfallspåsar Avgift
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per tillfälle 450 kr

Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll.
Avgift

per
lock

och år
190 l kärl 50 kr
240 l kärl 75 kr
370 l kärl 100 kr

Övriga priser

Per
påbörj

ad

Avfallstaxa 2020 – Båstads kommun Sida 29

http://www.nsr.se/


timme
Flakbil/servicebil med förare 900 kr
Renhållningsfordon med förare 1250

kr
Extrapersonal 350 kr
Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer.
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SLAMTÖMNING

Abonnemang ska tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slam. 
Avgifterna som anges gäller vid maximalt 20 meters slanglängd mellan 
renhållningsfordonets uppställningsplats och anslutnings-punkt till anläggningen 
som ska tömmas. Vid längre slanglängd än 20 meter tas särskild avgift ut.

Inför slamtömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att 
tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil (fosforfällor). Brunnen 
eller tanken ska vara frilagd, väl synlig, tydligt markerad och lättillgänglig för 
tömning. Körbar väg fram till brunnen/tanken ska finnas. Behövs framgrävning, 
handräckning eller utnyttjande av särskild inhyrd lyftanordning för lockets 
avlägsnande utgår särskild avgift.
Brunnslock får väga max 25 kg.

För att minska risken för skador på våra fordon ska det finnas en fri bredd på 
minst 4 meter och en fri höjd på minst 4 meter där fordonet ska köra.

Priset ”Schemalagd årlig tömning” gäller första tömningen per år. Om man 
önskar fler schemalagda tömningar per år betalar man för ”Budad tömning inom 
7 dagar” för övriga tillfällen.

Budad tömning utförs vardagar inom 7 resp. 2 arbetsdagar.

Bomkörning – Debiteras då planerad tömning av brunn/tank inte kan utföras på 
grund av hinder som entreprenören inte råder över.

Matavfallskvarnar får inte anslutas till det kommunala avloppsnätet utan ska 
anslutas till en tank.
Kostnad för tömning av matavfallstank, se sidan 15.

Beställning av slamtömning görs hos NSR:s kundservice

Två- och trekammarbrunnar, minireningsverk *, 
septiktankar och slamavskiljare
Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.

Schemal
agd
årlig

Budad tömning

Brunnsstorlek tömning inom 7
dagar

Inom 2
dagar

0 - 1,49 kbm 625 kr 780 kr 1125 kr
1,5 – 2,99 kbm 935 kr 1170 kr 1645 kr
3,0 – 6,00 kbm 1350 kr 1685 kr 2100 kr
Tillägg per kbm slam över 
6 kbm

375 kr 375 kr 375 kr
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* Minireningsverk – Inplastad instruktion för handhavande och tömning ska finnas
på anläggningen 
   i samband med tömning, lätt åtkomlig för tömningspersonalen.

Slutna tankar
Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.

Schemal
agd
årlig

Budad tömning

Brunnsstorlek tömning inom 7
dagar

Inom 2
dagar

0 - 1,49 kbm 750 kr 935 kr 1380 kr
1,5 – 2,99 kbm 1125 kr 1405 kr 1820 kr
3,0 – 6,00 kbm 1500 kr 1875 kr 2195 kr
Tillägg per kbm slam över 
6 kbm

375 kr 375 kr 375 kr

Akuttömning av slamavskiljare eller sluten tank               

Kan endast beställas per telefon.
Tömning bokas genom NSR:s kundservice. När NSR:s kundservice har stängt tas 
beställningen emot på jourtelefon 010-45 00 500. 
Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske 
genom slamsugning.

Akuttömning Avgift
Tömning samma dag - Beställning vardagar före kl.
14.00

4225 kr

Tömning nästa arbetsdag Beställning vardagar. 2600 kr
Tömning inom 4 timmar - Beställning vardagar 
samt lördagar, söndagar och helgdagar 6100 kr
Tömning inom 24 timmar - Beställning vardagar 
samt lördagar, söndagar och helgdagar 5400 kr

Fettavskiljare
Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och 
ska samlas in genom kommunens försorg. Tömning ska ske minst en gång per år 
enligt kommunens renhållningsordning.

Schemal
agd

Budad tömning

Brunnsstorlek
årlig

tömning Inom 7
dagar

Inom 2
dagar

0 - 1,49 kbm 1250 kr 1625 kr 1910 kr
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1,5 – 6,00  kbm 1690 kr 2200 kr 2565 kr
Tillägg per kbm slam över 
6 kbm

750 kr 750 kr 750 kr

Avfallstaxa 2020 – Båstads kommun Sida 33



Fosforfällor
Tömning ska utföras i den omfattning som kommunen bestämmer.

Tid på plats, per påbörjad timme 1590 kr
Behandlingsavgift, per kbm 130 kr

Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar
Ex. BDT-brunnar

Tömning i samband med schemalagd tömning av 
slamavskiljare eller sluten tank. 400 kr
Tömning vid andra tillfällen 1590 kr
Behandlingsavgift 150 kr/ton tillkommer.

Toalettbodar
Ex. ”Bajamaja”

Toalettbod inkl. 1 kbm slam, per tillfälle 900 kr
Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten, 
per tillfälle

1000 kr

Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten 
+ städning, per timme 1135 kr
Saneringsvätska, per liter 130 kr

Extra tjänster

Slanglängd, per påbörjade 5 meter utöver 20 
meter

110 kr

Bomkörning 550 kr
Slamsugning, per timme 1135 kr
Extrapersonal, per timme 420 kr
Telefonavisering 100 kr
Kombispolning i samband med tömning 
(Måste beställas i förväg) 1340 kr

Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja
Hämtning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.
Behållare tillhandahålles av NSR.

Pris per fat och tömning 500 kr
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Hämtning av latrin
Latrin uppsamlas i 45-liters engångsbehållare av plast. I abonnemanget ingår 
engångsbehållare med lock och plastsäckar. På hämtningsdagen ska abonnenten 
knyta ihop plastsäcken och sedan placera den väl förslutna behållaren vid 
renhållningsfordonets stannplats. Latrinkärl hämtas inte i klosettutrymme.

Abonnemang
Hämtnin
gar per

år

Total
avgift/år

Villahushåll, permanentboende * 26 5000 kr
Villahushåll, fritidsboende ** 16 3000 kr
* Hämtning varannan vecka året runt.
** Hämtning varannan vecka under vecka 14–39, samt vecka 46, 2 och 10.
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Serviceavgifter 2020 – 
Flerfamiljsfastigheter och 
verksamheter
Båstads kommun 
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Samtliga priser är inklusive moms

Enligt beslut i NSR:s styrelse 2019-11-22
Gäller fr.o.m. 2020-04-01 
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Ljuskällor, batterier och småelektronik från 
flerfamiljsfastigheter

Total avgift/år
Tömninga

r
per år

Småel-pak
et *

Enbart 
batteribox

13 1625 kr 1300 kr
6 815 kr 600 kr
3 450 kr 300 kr

* Ljuskällor, batterier och småelektronik

Extratömning Avgift
Per tillfälle 250 kr

Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 22

Avfallstaxa 2020 – Båstads kommun Sida 37



Avfallstaxa 2020 – Båstads kommun Sida 38



NSR AB   251 89  Helsingborg

042-400 13 40     kundservice@nsr.se     
www.nsr.se
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PM – Förslag till ny avfallstaxa i 
Båstad 
från 1 april 2020

Inledning
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och
tjänster som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna 
taxor och tjänster i de fem kommuner där NSR ansvarar för insamling av 
hushållsavfall.

Ledorden vid arbetet med avfallstaxan har precis som tidigare varit:
Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyrning.
Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella 
miljömålen.

2010 beslutade Kommunfullmäktige i 11 nordvästskånska kommuner att 
sjösätta projektet Skitlite 2020 med många tuffa mål för avfallsbolagen, 
bland annat skulle kostnaderna för avfallsabonnemangen halveras till 
2020. Dessa mål har nu arbetats in i företagets ägardirektiv.

I årets taxeförslag görs endast marginella justeringar för villahushåll. Dock 
görs ett informationsarbete för att locka fler abonnenter att välja 
abonnemang med två fyrfackskärl. 
För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priset för matavfallskärl 
samtidigt som priset för restavfallskärl höjs.
Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att 
utsorteringen av matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska 
behandlas så att växtnäring och energi tas tillvara. Målet är också att 
utsorteringen och insamlingen av återvinningsmaterial ska öka samtidigt 
som mängden restavfall minskar. 
Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 % 
matavfall och återvinningsmaterial. 

I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art. 

Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom 
olika informationsåtgärder.

Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2020.



Förslag

Miljöstyrning
Innebär att taxan för enskilda abonnemangstyper sätts oberoende av 
självkostnads-priset. För villahushåll innebär detta att abonnemang med 
fyrfackskärl ges ett fördelaktigare pris än abonnemang med två- och 
enfackskärl, medan det för flerfamiljsfastigheter och verksamheter innebär
att abonnemang med restavfallskärl är mycket dyrare än 
matavfallskärlsabonnemang. 
Miljöstyrningen görs för att ge kunderna ett ekonomiskt incitament att 
sortera ut matavfall och återvinningsmaterial och minska mängden 
restavfall. På så sätt når vi högre i EU:s avfallstrappa där 
materialåtervinning är högre än energiåtervinning.

Som exempel är taxan för de vanligaste tvåfackskärlen dyrare än 
självkostnadspriset medan fyrfacksabonnemangen ligger nivån för 
självkostnadspris.
För flerfamiljsfastigheternas restavfallskärl är taxan högre än 
självkostnadspriset medan motsvarande siffra för matavfallet är lägre.

Abonnemang för villahushåll
Här görs endast marginella förändringar i taxorna.

Abonnemang för flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Priserna för tömning av matavfall sänks med runt 20 % för att locka fler 
abonnenter att sortera ut sitt matavfall.
Priserna för tömning av restavfall höjs i motsvarande grad.

Styreffekter  
Målet med informationsinsatserna är att få fler villaägare ska välja 
fyrfackskärl för att 
kunna utöka utsorteringen av matavfall och återvinningsmaterial. Av 
samma skäl sänks priserna för matavfallskärl för flerfamiljsfastigheter och 
verksamheter samtidigt som taxan för restavfall höjs. Målet med förslaget 
är att abonnenterna ska se över sina abonnemang så och att insamlingen 
av matavfall därmed ökar samtidigt som restavfallsmängderna minskar.

Taxeuttag 
Intäkter från taxan uppräknade med KPI för att bli jämförbara med 2020 
var 
2018 28,8 Mkr. Med föreslagna förändringar förväntas taxeuttaget 2020 bli 
29,4 Mkr. 
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Länsstyrelsen 
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Postadress 

20515 Malmö 
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Kontaktperson 

Milj ötillsynsenheten 
Trine Gadmar 
010-2241495 
trine. gadmar@lansstyrelsen.se 

Båstad kommun 
Kommunstyrelsen 

bastads.kommun@bastad.se 

Elektronisk delgivning 

Föreläggande om inrättande av 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 
vid Stenhottan, Båstad kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att Båstad kommun ska inrätta verksamhetsområde för 
spillvatten och dricksvatten vid Stenhutten genom en allmän anläggning. 
Verksamhetsområdet ska minst omfatta fastigheterna Fogdarp 3:35, Fogdarp 3:34, 
Södra Karstorp 1 :36, Södra Karstorpl :37, Södra Karstorp 1 :23, Södra Karstorp 
1:24, SödraKarstorp 1;13, SödraKarstorp 1:30, SödraKarstorp 1:31, Södra 
Karstorp 1 :34, Södra Karstorp 1 :35, Södra Karstorp 1 :36, Södra Karstorp 6:29, 
Södra Karstorp 6:18, Karstorp 6:23, Södra Karstorp 6:28 i Båstad kommun. 

Kommunen ska ha fattat beslut om inrättandet senast den 1 juni 2020. I beslutet ska 
anges när genomförandet senast ska vara klart. 

Beskrivning av ärendet 

Ägarna till 25 fastigheter vid Stenhotten och Viarphult i Båstads kommun har den 20 
september 2018 lämnat en begäran till Länsstyrelsen Skåne om utökat verksamhets
område för avloppsvatten och anslutning till kommunalt dricksvatten för 
fastigheterna med stöd av Lagen om allmänna vattentjänster (2006 :412). 

Kommunstyrelsen har den 12 december 2018 inkommit med yttrande där det 
hänvisas till svar från Nord Västra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA). Enligt NSVA 
så framgår det av landsbyggstrategin från 2016 att det inte är ett område det är 
aktuellt att ansluta. Av kommunens svar framgår det att de inte anser att området 

vare sig utgörs av samlad bebyggelse enligt definition i plan och bygglagen, eller 
bebyggelse i ett större sammanhang för vilka skyldighet föreligger att ansluta 
området till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt 6 § lagen 

BesOksadress 

Södergatan 5 

Telefon I Fax Bankgiro 

010-224 10 00 vx 102-2847 

E-post och webb 

skane@lansstyrelsen.se 

Sociala medier 

Facebook: lansstyrelsenskane 

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



BESLUT 2(4) 

länsstyrelse·n 
Skåne 2019-12-19 Dnr 567-28845-2018 

om allmänna vattentjänster. Det hänvisas istället till anläggning av enskilda eller 

gemensamhetsinrättade anläggningar. 

Länsstyrelsen har efterfrågat en behovsanalys hos NSVA som underlag för 

bedömningen. En kortare behovsanalys inkom den 17 juli 2019 till länsstyrelsen. Av 

den framgår att man har tittat på hur nära fastigheterna ligger varandra och deras 

tomtstorlekar samt geologin i området. NSVA skivar också att "om något område 

ligger "närmare paragraf-6 gränsen" så är det Stenhotten, och de två 

områden bör bedömas separat". 

Miljöavdelningen i Båstad har fatt yttrar sig över inkomna handlingar. Yttrande 

inkom den 16 oktober 2019. Miljöavdelningen gör bedömningen att det finns behov 

av en allmän VA-anläggning om det inte kan lösas med en gemensamhetsanläggning. 

Kommunstyrelsen har efterföljande fått yttrar sig över Miljöavdelningens yttrande i 

ärendet. Inget yttrande har inkommit till Länsstyrelsen från kommunstyrelsen . 

Motivering till beslutet 

Kommunen är skyldig att inrätta verksamhetsområde för en allmän vattentjänst i ett 

större sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för hälsa eller miljö. 

Större sammanhang 
Beträffande tolkningen av begreppet "större sammanhang" anges i proposition 

2005 /06 :78 (sid 42) att kraven på ett ingripande normalt inte far vara begränsade 

till en eller ett fåtal fastigheter utan ska vara av den art att mer omfattande åtgärder 

krävs. Hur m ånga som ska vara berörda är framför allt beroende på hur starkt 

hälsoskyddet gör sig gällande men enligt praxis behövs det åtminstone en något så 

när samlad bebyggelse av 20-30 fastigheter (jfr prop. 1955: 121 s.61). En utbyggnad 

av en befintlig eller planerad anläggning kan dock ske för betydligt farre fastigheter. 

I praxis har till och med enstaka fastigheter i närheten av ett befintligt 

verksamhetsområde ansetts planmässigt och i övrigt ha ett så nära samband med 

bebyggelsen inom verksamhetsområdet att fastigheternas va-frågor skulle lösas i det 

större sammanhanget med denna bebyggelse. 

Miljö- och hälsoskyddsrekvisiten 
För att miljöskyddsrekvisitet ska vara uppfyllt för ett kommunalt ansvar anges i 

proposition 2005/06:78 (sid 45) att den allmänna anläggningen ska förhindra eller 

åtminstone väsentligt motverka påtaglig olägenhet för miljön. För att ett kommunalt 

ansvar ska uppstå med avseende på hälso-skyddsrekvisitet framgår dock i praxis att 

de hälsovådliga olägenheterna inte m åste ha uppstått. Det räcker med att det finns 

en risk för olägenheter för att en utbyggnadsskyldighet kan föreligga. 

Det finns en risk för förorening av grundvattnet och enskilda vattentäkter från 

avloppsanläggningarna. Inom området är det små fastigheter med litet jorddjup och 

till och med berg i dalen på vissa ställen. Vissa fastigheters vattentäkter ligger 

nedströms andra fastigheters utsläpp av avloppsvatten. Av miljöförvaltningen 



BESLUT 3(4) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2019-12-19 Dnr 567-28845-2018 

yttrande och länsstyrelsens utredning framgår det alltså att det finns ett behov av en 

allmän anläggning. 

Länsstyrelsen anser därför med hänvisning till att fastigheterna ligger i en "större 

sammanhang'', nära ett befintligt VA-område samt hälsoskyddsrekvisiten att området 

utgör ett sådant område där avlopp enligt 6 § lagen (2006 :412) om allmäm1a 

vattentjänster behöver ordnas i större sammanhang. Därmed är kommunen också 

skyldig att bestämma verksamhetsområde och snarast se till att behovet av 

vattentjänster tillgodoses genom allmän anläggning. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Detta beslut är fattat med stöd av 51 §jämte 6 § lag om allmänna vattentjänster. 

Information 
Du som bara fått en kopia av beslutet ska inte bekräfta att du tagit del av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. Det är bar a kommunen som kan överklaga 

detta beslut, det står i 52 §lag om allmänna vattentjänster .. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Rima Dauod med miljöhandläggare Trine Gadmar 

som föredragande . 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www .lansstyrelsen.se/ dataskydd. 



Du kan överklaga beslutet 

Bilaga 1 
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark

och miljödomstolen. 

Hur överklagar jag beslutet? 

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 

tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 

överklagan till Länsstyrelsen i Skåne län antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller 

med post; Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö. 

Tiden för överklagande 

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 

överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att 

du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre 
veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Ditt överklagande ska innehålla 

• Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer, 

• hur du vill att beslutet ska ändras, samt 

• varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 

Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 

skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och 

telefonnummer. 

Behöver du veta mer? 

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, skane@lansstyrelsen.se. 

eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. Ange diarienummer 28845-2018. 
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Datum: 2019-12-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000919/2019 – 600 
 
 

Angående fördjupad utredning kring grundskolestrukturen  
på norra sidan av Båstads kommun 2020-2028 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 
Fastställa förslag till grundskolestruktur på norra sidan av Båstads kommun för åren  
2020-2028 i enlighet med föreliggande förslag. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående föreslås 
kommunstyrelsen besluta: 
 
Utifrån föreliggande förslag uppdra Teknik och service att: 
 
a). Påbörja en förstudie och framtagande av programhandling avseende Strandängsskolan  
och dess verksamhet. 
 
b). Hitta funktionella och verksamhetsanpassade lokaler för den verksamhet som idag finns  
i A-husets lokaler. 
 
c). Påbörja en förstudie och framtagande av en programhandling avseende Östra Karups skola 
gällande specialsalar och ett till två klassrum.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkommet ärende med underlag från utbildningsnämnden angående fördjupad utredning 
kring grundskolestrukturen på norra sidan av Båstads kommun 2020-2028.   
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 



 

Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-12-10 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

UN § 159  Dnr UN 000461/2019 - 600 

Fördjupad utredning kring grundskolestrukturen på norra sidan av 
Båstads kommun 2020-2028 

 
Beskrivning av ärendet Föreliggande utredning har visat är att det finns en viss outnyttjad kapacitet i 

befintliga skolor på norra sidan av Båstads kommun. För att möjliggöra ett 
nyttjande av denna kapacitet krävs ett antal åtgärder framför allt på 
Strandängsskolan men även på Östra Karups skola vilka redovisas i 
utredningen.  

 Behovet av ny skola i Hemmeslöv kan med detta förslag senareläggas efter 
planperioden, samtidigt som befintliga skollokaler optimeras och nyttjas fullt ut 
under en längre period. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Inga-Britt Henriksson, skolchef, daterad 2019-11-27, med 

tillhörande bilaga.  
 
Föredragande Inga-Britt Henriksson, skolchef, och Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, 

föredrar ärendet.  
 
Ajournering Sammanträdet ajourneras 14.25 - 14.35 
 
Yrkanden Helena Stridh (BP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande 

tilläggsyrkande: 
 Bjärepartiet yrkar på att, i det fortsatta arbetet med nya skolorganisationen 

(norr), skall man inom förvaltningen ta fram och för nämnden vid kommande 
möten redovisa hur verksamheten avser att arbeta med OSA (AFS 2015:4) samt 
hur man lever upp till Arbetsmiljölagen (1972:1160) i den nya 
skolorganisationen. Vi saknar helt information om detta i föreliggande underlag 
och önskar dragning vid möte under 2020.  

 
 Uno Johansson (C), Susanne Jung (M), Mats Lundberg (L) och Thomas Nerd (S) 

yrkar bifall till förvaltningens förslag och till tilläggsyrkande från Helena Stridh 
(BP)  

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med tilläggsyrkande 

från Helena Stridh (BP) och finner att detta bifallits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-12-10 2 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

 
 
Beslut Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

Fastställa förslag till grundskolestruktur på norra sidan av Båstads kommun för 
åren 2020-2028 i enlighet med föreliggande förslag. 

 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående 
föreslår utbildningsnämnden kommunstyrelsen besluta: 

 

Utifrån föreliggande förslag uppdra Teknik och service att: 

 

a) Påbörja en förstudie och framtagande av programhandling avseende 
Strandängsskolan och dess verksamhet. 

b) Hitta funktionella och verksamhetsanpassade lokaler för den verksamhet 
som idag finns i A-husets lokaler. 

c) Påbörja en förstudie och framtagande av en programhandling avseende 
Östra Karups skola gällande specialsalar och ett till två klassrum. 

 

Utbildningsnämnden beslutar: 

 

Uppdra åt förvaltningen att ta fram och för nämnden vid kommande möten 
redovisa hur verksamheten avser att arbeta med OSA (AFS 2015:4) samt 
hur man lever upp till Arbetsmiljölagen (1972:1160) i den nya 
skolorganisationen. 
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Datum:	2019‐11‐27	 Till: Utbildningsnämnden	
Handläggare:	Inga‐Britt	Henriksson	
Dnr: UN	000461/2019‐600	
	
	

Fördjupad utredning kring grundskolestrukturen på norra sidan av  
Båstads kommun 
	
	
Förslag till beslut 
	
Utbildningsnämnden	föreslår	kommunfullmäktige	besluta:	
	
Fastställa	förslag	till	grundskolestruktur	på	norra	sidan	av	Båstads	kommun	för	åren	2020‐
2028	i	enlighet	med	föreliggande	förslag.	
	
Under	förutsättning	att	kommunfullmäktige	beslutar	enligt	ovanstående	föreslår	Utbildnings‐
nämnden	kommunstyrelsen	besluta:	
	
Utifrån	föreliggande	förslag	uppdra	Teknik	och	service	att:	
	
a) Påbörja	en	förstudie	och	framtagande	av	programhandling	avseende	Strandängsskolan	och	

dess	verksamhet.	
b) Hitta	funktionella	och	verksamhetsanpassade	lokaler	för	den	verksamhet	som	idag	finns	i	

A‐husets	lokaler.	
c) Påbörja	en	förstudie	och	framtagande	av	en	programhandling	avseende	Östra	Karups	skola	

gällande	specialsalar	och	ett	till	två	klassrum.	
	

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Föreliggande	utredning	som	grundades	på	den	av	kommunfullmäktige	fastställda	befolknings‐
prognosen	har	visat	är	att	det	finns	en	viss	outnyttjad	kapacitet	i	befintliga	skolor	på	norra	
sidan	av	Båstads	kommun.	Föra	att	möjliggöra	ett	nyttjande	av	denna	kapacitet	krävs	ett	antal	
åtgärder	framför	allt	på	Strandängsskolan	men	även	på	Östra	Karups	skola	vilka	redovisas	i	
utredningen.		
Behovet	av	ny	skola	i	Hemmeslöv	kan	med	detta	förslag	senareläggas	efter	planperioden,	sam‐
tidigt	som	befintliga	skollokaler	optimeras	och	nyttjas	fullt	ut	under	en	längre	period.	
	
Bakgrund	
	
I	samband	med	att	fullmäktige	den	27	mars	2019	antog	förslaget	om	en	Likvärdig	förskole‐	och	
grundskolestruktur	för	norra	och	södra	sidan	i	Båstads	kommun	ingick	ett	uppdrag	att	göra	en	
fördjupad	studie	kring	skolorna	Strandäng,	Östra	Karup	och	den	i	planprocess	föreslagna	sko‐
lan	i	Hemmeslöv.	
	
I	utredningen	har	bland	annat	följande	delar	analyserats,	
Prognoser	och	elevstatistik,	en	analys	för	att	säkerställa	beslutsunderlaget	både	på	kort	och	
lång	sikt.	
Behov	av	antal	klasser/paralleller	per	årskurs	under	perioden	fram	till	2028	
Ytbehov,	antal	m2/elev,	inomhus	och	utomhus	på	samtliga	enheter	
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Analys	och	status	för	samtliga	lokaler	vid	Strandängskolan	inklusive	A	byggnaden	
Analys	och	status	för	lokalerna	vid	Östra	Karups	skola	
Analys	av	planförslag	för	Hemmeslövs	skola	
Vilka	möjligheter	finns	för	anpassning	och	upprustning	av	befintliga	lokaler	för	att	motsvara	
moderna	lärmiljöer	och	ett	modernt	pedagogiskt	arbetssätt.	
Utbildningsekonomiska	förutsättningar	och	perspektiv	
Nuvarande	upptagningsområde	och	eventuella	behov	av	justeringar			
	
Utöver	ovanstående	har	Barn	och	skola	bjudit	in	till	nio	workshops	fördelat	på	fyra	elevråd,	två	
föräldraråd,	två	tillfällen	för	medarbetare	och	ett	tillfälle	för	rektorsgruppen	för	aktuella	sko‐
lor.	
Synpunkterna	från	dessa	nio	workshops	utgör	tillsammans	med	övrig	faktainsamling	en	grund	
för	det	framtagna	förslaget.		
I	utredningen	har	Barn	och	skola	samverkat	med	Teknik	och	service	och	Samhällsbyggnad	
både	vad	avser	underlag	gällande	fastigheterna,	prognoser	och	dialog	kring	möjliga	lösningar.	
	
	
	
	
	
	
Beslutet ska expedieras till:	
Rektorer,	förskola,	grundskola,	gymnasium	och	vuxenutbildning	
Jan	Bernhardsson	Teknik	och	service	
Roger	Larsson	Samhällsbyggnad	
Elisabeth	Edner	Ekonomi	
Erik	Lidberg	Kommundirektör	
	
Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
Fördjupad	utredning	kring	grundskolestrukturen	på	norra	sidan	av	Båstads	kommun	2020‐
2028	
	
Samråd har skett med:	
Elevråden,	föräldraråden,	personalgrupperna	och	rektorerna	på	Strandäng	och	Östra	Karups	
skolor	
Jan	Bernhardsson	Teknik	och	service	
Roger	Larsson	och	Olof	Selldén	Samhällsbyggnad	
Erik	Lidberg	kommundirektör	
	
	



 

 
 

      

 

 

 

Fördjupad utredning kring 
grundskolestrukturen på norra 

sidan av Båstads kommun  

2020-2028  
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Sammanställd av 

Inga-Britt Henriksson skolchef 

Margareta Ekelund Svensson biträdande skolchef  

Marika Forsell, utvecklingsledare   

Birgitta Berséus, förskoleutvecklare  

Jan Bernhardsson verksamhetsområdeschef Teknik och service 

 

Grundskolestruktur för norra sidan av Båstads kommun 

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

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

arbetsmiljölagens	krav. 
	
Flera	utredningar	har	sedan	dess	utarbetats	såsom	Likvärdig	utbildning,	Framtida	
kompetensförsörjning	och	Förskole‐	och	skollokaler.	Diskussioner	och	beslut	har	vid	olika	
tillfällen	tagits	i	Utbildningsnämnden,	Kommunstyrelsen	och	Kommunfullmäktige.	
	
I	samband	med	att	fullmäktige	den	27	mars	2019	antog	förslaget	om	en	Likvärdig	förskole‐	och	
grundskolestruktur	för	norra	och	södra	sidan	i	Båstads	kommun	ingick	ett	uppdrag	att	göra	en	
fördjupad	studie	kring	skolorna	Strandäng,	Östra	Karup	och	den	i	planprocess	föreslagna	skolan	
i	Hemmeslöv.	
	
I	utredningen	har	bland	annat	följande	delar	analyserats,	
Prognoser	och	elevstatistik,	en	analys	för	att	säkerställa	beslutsunderlaget	både	på	kort	och	lång	
sikt.	
Behov	av	antal	klasser/paralleller	per	årskurs	under	perioden	fram	till	2028	
Ytbehov,	antal	m2/elev,	inomhus	och	utomhus	på	samtliga	enheter	
Analys	och	status	för	samtliga	lokaler	vid	Strandängskolan	inklusive	A	byggnaden	
Analys	och	status	för	lokalerna	vid	Östra	Karups	skola	
Analys	av	planförslag	för	Hemmeslövs	skola	
Vilka	möjligheter	finns	för	anpassning	och	upprustning	av	befintliga	lokaler	för	att	motsvara	
moderna	lärmiljöer	och	ett	modernt	pedagogiskt	arbetssätt.	
Utbildningsekonomiska	förutsättningar	och	perspektiv	
Nuvarande	upptagningsområde	och	eventuella	behov	av	justeringar			
	
Utöver	ovanstående	har	Barn	och	skola	bjudit	in	till	nio	workshops	fördelat	på	fyra	elevråd,	två	
föräldraråd,	två	tillfällen	för	medarbetare	och	ett	tillfälle	för	rektorsgruppen	för	aktuella	skolor.	
Synpunkterna	från	dessa	nio	workshops	utgör	tillsammans	med	övrig	faktainsamling	en	grund	
för	det	framtagna	förslaget.		
I	utredningen	har	Barn	och	skola	samverkat	med	Teknik	och	service	och	Samhällsbyggnad	både	
vad	avser	underlag	gällande	fastigheterna,	prognoser	och	dialog	kring	möjliga	lösningar.	
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En likvärdig grundskolestruktur 
	
Argument	för	en	likvärdig,	hållbar	och	tidsenlig	skolorganisation	i	Båstad	tar	sin	utgångspunkt	i	
nationella	riktlinjer	för	elevers	rätt	till	likvärdig	utbildning	enligt	skollagens	formulering	(kap.1	
2§	skollagen).	Alla	barn	och	ungdomar,	oberoende	av	kön,	geografisk	hemvist	samt	sociala	och	
ekonomiska	förhållanden,	ska	ha	lika	tillgång	till	utbildningen	i	det	offentliga	skolväsendet.	
Lagen	fastslår	även	att	utbildningen	ska	vara	likvärdig	inom	varje	skolform,	oberoende	av	var	
den	anordnas	i	landet	och	alla	elever	erbjudas	möjlighet	att	nå	skolans	mål.	Likvärdighetskravet	
framställs	även	i	läroplanerna	för	det	obligatoriska	skolväsendet,	förskoleklassen,	fritidshemmet	
samt	de	frivilliga	skolformerna.		
	
Några	primära	förutsättningar	för	att	också	kunna	nå	de	politiska	målen	i	det	reviderade	skol‐	
och	utbildningsprogrammet	är	att	verka	för	en	adekvat	förskole‐	och	grundskolestruktur	där	
maximal	nytta	bidrar	till:	
	

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

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

	
En	likvärdig	skolorganisation	kan	erbjuda	och	stödja	den	mängd	olika	områden	som	bidrar	till	
ökad	likvärdighet	som	till	exempel	tillgången	till	behöriga	lärare,	förskollärare,	fritidspedagoger	
och	skolledare.	En	sådan	skolorganisation	möjliggör	också	bättre	villkor	för	kollegialt	lärande,	
där	mer	verkningsfull	resursfördelning	går	att	utvinna.	Vidare	erbjuder	en	likvärdig	
skolorganisation	ökad	tillgänglighet	till	specialsalar,	förenklad	digital	infrastruktur	och	mer	
flexibla	lärmijöer	för	såväl	barn,	elever	som	för	pedagoger.	Dessutom	bidrar	en	mer	likvärdig	
skolstruktur	till	en	ökad	förmåga	att	kompetensförsörja	verksamheten	där	Båstads	
attraktionskraft	är	allt	mer	avgörande	i	en	tid	av	akuta	svårigheter	att	rekrytera	behöriga	lärare.	
Behöriga	lärare	säkerställer	barn	och	elevers	rätt	till	likvärdig	utbildning.	Tillgången	till	ett	
mångfald	av	kamrater	är	nödvändig	för	den	enskilde	individens	tillväxt	och	sociala	utveckling	då	
barn	och	elevers	olikheter	utgör	en	tillgång	i	undervisningen	och	för	lärandet.		
	
Tillgången	till	likvärdiga	resurser	kan	bättre	säkerställa	flexibilitet	i	undervisningen.	Barn	och	
elever	möter	fler	lärare	som	dagligen	utmanas	i	sin	praktik,	där	fler	samordningsvinster	sker	
genom	det	kollegiala	samtalet.	Då	fler	lärare	möts	skapas	goda	villkor	för	utveckling	av	
undervisningspraktiken	som	på	sikt	leder	till	ökad	måluppfyllelse.		
	
En	likvärdig	skolorganisation	skapar	bästa	förutsättningar	för	god	resursanvändning	där	
pedagogisk	flexibilitet	stödjer	barn‐	elever,	samt	medarbetares	hälsa	och	lärande.	
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Prognoser	och	elevtal	
	
År	2019	har	Båstads	kommun	ca	1600	folkbokförda	barn	i	skolåldern	6‐16	år.	Det	totala	
elevantalet	i	kommunens	skolor	uppgår	hösten	2019	till	ca	1430.	Övriga	elever	går	framförallt	
på	Båstad	Montessori	(125	elever)	men	även	på	fristående	och	kommunala	skolor	utanför	
kommunen.	Båstads	kommun	tar	även	emot	elever	från	andra	kommuner	i	mån	av	plats.	Båda	
de	för	utredningen	aktuella	skolorna	tar	emot	elever	från	andra	kommuner,	främst	då	från	
Laholm	och	Ängelholm.	
	
Den	av	Kommunfullmäktige	beslutade	befolkningsprognosen	för	2028	visar	på	en	ökning	till	ca	
2080	folkbokförda	barn	i	skolåldern	6‐16	år.	
Om	fördelningen	mellan	fristående	och	andra	kommunala	verksamheter	blir	den	samma,	
kommer	den	kommunala	skolverksamheten	i	Båstads	kommun	ta	emot	ca	1830‐1850	elever	år	
2028.		
För	södra	sidan	är	organisationen	med	om‐	och	tillbyggnad	av	Förslövs	skola	och	nybyggnation	
av	Västra	Karups	skola	väl	dimensionerad	och	kommer	att	kunna	ta	emot	den	tillväxt	som	södra	
sidan	förväntas	ha	under	de	kommande	åren.	
	
Utredningen	för	norra	sidans	skolorganisation	har	utgått	från	ett	delningstal	på	25	elever	per	
grupp/klass,	Båstads	kommun	har	idag	sju	paralleller	i	kommunen.	För	norra	sidan	är	
parallellerna	fördelade	enligt	följande,	Östra	Karup	en	parallell	för	årskurserna	F‐6	ca	170	
elever.	Strandäng	F‐6	två	paralleller	ca	270	elever	och	Strandäng	7‐9	fyra	paralleller	ca	280	
elever.	
	
I	analysen	av	prognoser	och	elevantal	görs	bedömningen	att	ytterligare	en	parallell	kan	komma	
att	behövas	på	norrsidan	i	slutet	av	perioden	2020‐2028.	En	utökning	av	ytterligare	en	parallell	
ger	kommunen	en	möjlig	beredskap	för	en	eventuell	kraftigare	tillväxt	än	vad	prognosen	idag	
visar.	
I	samband	med	att	Strandängskolan	optimeras	utifrån	föreliggande	förslag	kommer	detta	få	
konsekvenser	för	Östra	Karups	skola.	Strandängskolan	kommer	med	ett	ökat	elevunderlag	fullt	
ut	att	nyttja	samtliga	specialsalar	och	ytterligare	klassrum	på	enheten.	Detta	innebär	att	en	
översyn	av	möjligheten	att	utöka	Östra	Karups	organisation	med	ett	till	två	klassrum,	slöjd	och	
hemkunskapssalar	bör	göras.		
De	åtgärder	som	denna	utredning	visar	vad	gäller	behovet	anpassningar	för	Östra	Karups	skola	
kan	kombineras	med	en	utredning	att	förlägga	en	eventuell	fjärde	parallell	på	denna	enhet.	
	
Förvaltningen	kommer	löpande	se	över	upptagningsområdena	i	förhållande	till	de	beslut	som	
kommer	att	fattas	i	frågan.	
	
Ytbehov	och	lokalernas	status	
	
Enligt	Boverkets	rekommendationer	ska	en	elev	ha	tillgång	till	ca	30	m2	utomhusyta	och	
inomhusytan	ska	inte	understiga	12	m2	per	elev.	I	utredningen	har	dessa	rekommendationer	
utgjort	beräkningsunderlag	för	analys	av	lokalerna	vid	skolorna	Östra	Karup	och	Strandäng.	
	
Tomtytan	vid	Östra	Karups	skola	uppgår	till	12	567	m2	vilket	ger	med	skolbyggnaden	
borträknad	en	friyta	utomhus	per	elev	på	ca	60	m2	med	nuvarande	elevantal.	
Idag	har	skolan	en	situation	med	moduler	som	tillkom	i	samband	med	försäljning	av	en	villa	som	
nyttjats	för	skoländamål	och	en	större	elevtillströmning	2015.	Modulerna	är	idag	uppsagda	i	
samband	med	besparingskrav	för	2020.		
	
Tomtytan	vid	Strandängsskolan	uppgår	till	32	517	m2	vilket	ger	med	skolbyggnaderna	
borträknade	en	friyta	utomhus	per	elev	på	ca	42	m2	med	nuvarande	elevantal.		
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Den	samlade	inomhusytan	med	A‐huset	och	idrottshallen	inräknad	skulle	ge	ca	20	m2	per	elev	
med	2019	års	siffror.	
	
Utöver	befintliga	fastigheteter	finns	i	planarbetet	förslag	på	en	skola	i	Hemmeslöv.	Skolan	är	
tänkt	att	rymma	ca	500‐600	elever.		
När	det	är	lämpligt	att	påbörja	processen	för	byggnation	av	ny	skola	är	avhängigt	av	vad	
programhandlingarna	för	Östra	Karup	och	Strandäng	visar,	vad	gäller	möjligheter	att	fortsatt	
nyttja	dessa	lokaler	under	ytterligare	ett	antal	år	samt	befolkningstillväxten	i	Hemmeslöv.	
 
	
Strandängsskolan		
	
I	utredningen	har	samtliga	lokaler	på	fastigheten	analyserats	och	räknats	in	i	förslaget	till	beslut.	
	
Idag	har	skolan	ca	545‐550	elever	och	om	anpassningar	och	nyttjande	av	A	huset	möjliggörs,	kan	
elevantalet	på	Strandängsskolan	utökas	till	ca	750.	
	
Detta	förutsätter	förändringar	i	lokalernas	disposition,	anpassningar	av	lokaler,	förbättrad	
trafiksituation	och	en	övergripande	analys	av	statusen	vad	gäller	idrottshallen,	både	som	
undervisningslokal	men	också	som	en	del	av	Båstads	kommuns	föreningsverksamhet.		
	
Bedömningen	som	görs	av	Strandängsskolan	från	Teknik	och	service	är	följande	
Bokfört	värde	2018	är	ca	70	miljoner	kronor.	
Planerat	underhåll	för	kommande	år	beräknas	uppgå	till	11	miljoner	för	F‐6	lokaler	och	18	
miljoner	för	7‐9	lokaler	detta	inkluderar	även	tillagningsköket.	
Fastighetens	bedömda	livslängd	med	genomförd	underhållsplan	beräknas	bli	mellan	20	och	25	
år	för	byggnaden	som	inrymmer	F‐6	och	30‐35	år	för	byggnaden	som	inrymmer	7‐9.			
Budget	för	byggnation	av	klassrum,	anpassningar	och	viss	modernisering	bedöms	uppgå	till	50	
miljoner.	
	
	
Utifrån	det	som	hittills	framkommit	i	en	första	utredning	av	fastighetens	möjligheter	ser	
förvaltningen	Barn	och	skola	följande	scenario;	(underlaget	utgörs	här	av	dokumentationen	från	
de	nio	workshopstillfällena.)	
A	huset	utgör	ett	nav	för	de	praktiskt	estetiska	ämnena	såsom	slöjd,	hemkunskap	och	bild	
inklusive	något	eller	några	hemklassrum	för	de	äldre	årskurserna.	
Utrymme	frigörs	i	byggnaden	för	F‐6	i	samband	med	att	slöjdsalarna	flyttas	och	möjliggör	
därmed	en	annan	klassrumsfördelning	med	större	och	mindre	rum	utifrån	en	mer	modern	
lärmiljö.	
Möjligheten	att	även	flytta	någon	av	klasserna	till	nuvarande	högstadiebyggnad	finns	om	A	
byggnaden	även	har	nämnda	hemklassrum	för	årskurserna	7‐9.		
Rektorsgruppens	önskemål	är	att	förlägga	administrations	och	personaldelen	i	centrum	av	
skolan	det	vill	säga	mellan	byggnaderna	F‐6	och	7‐9.		
Vid	samtliga	workshops	med	eleverna	framkom	betydelsen	av	utemiljön,	det	är	därför	av	största	
vikt	att	dessa	miljöer	särskilt	beaktas	och	planeras	tillsammans	med	eleverna	i	en	eventuell	
programhandling.		
I	dialog	med	Teknik	och	service	framkom	att	det	kan	vara	möjligt	att	öppna	upp	skolgården	mot	
havet,	en	tilltalande	tanke	att	arbeta	vidare	med	om	detta	är	möjligt.		
Vid	workshopen	med	eleverna	framkom	även	en	oro	kring	trafiksituationen,	denna	oro	delades	
med	vårdnadshavarna	och	måste	särskilt	beaktas	i	det	fortsatta	arbetet.	
De	äldre	eleverna	såg	stora	fördelar	av	att	skolan	ligger	i	centrala	Båstad,	närheten	till	handel	
men	också	till	gymnasieskolan	lyftes	som	positivt.	En	av	elevrepresentanterna	argumenterade	
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starkt	för	hållbarhet	och	ekonomi	medan	en	annan	elev	menade	att	äldre	byggnader	ur	
ekonomisk	synpunkt	inte	var	värda	att	behålla.	
	
Östra	Karups	skola	
	
I	utredningen	har	samtliga	lokaler	på	fastigheten	analyserats	och	räknats	in	i	lagt	förslag.	
	
Under	förutsättning	om	beslut	av	ytterligare	en	parallell	på	norrsidan	kan	denna	mycket	väl	
förläggas	på	Östra	Karups	skola.		
Skolan	har	under	senare	år	genomgått	viss	renovering	och	ett	underhållsarbete	med	bland	annat	
en	ny	ventilation	har	genomförts.	Skolan	bedöms	vara	i	gott	skick.	
Idag	transporterar	vi	elever	från	Östra	Karup	till	Strandäng	för	undervisning	i	slöjd,	
hemkunskap	och	språk.	Oavsett	var	en	utökning	av	en	parallell	förläggs,	kommer	behov	av	
nämnda	specialsalar	och	ett	till	två	klassrum	att	uppstå	på	Östra	Karups	skola	och	en	vidare	
utredning	om	hur	dessa	kan	placeras	bör	göras.		
	
Bedömningen	som	görs	av	fastigheten	från	Teknik	och	service	är		
Bokfört	värde	2018	är	ca	18	miljoner	kronor.	
Planerat	underhåll	uppskattas	till	ca	2	miljoner	kronor.	
Fastighetens	livslängd	bedöms	till	20‐25	år	för	den	äldre	byggnadsdelen	och	40‐45	år	för	den	
nyare	delen.	
Budget	efter	avyttring	av	modul	uppgår	till	ca	11	miljoner	kronor	och	avser	då	
klassrumsbyggnation.	
	
	
Idag	har	skolan	ca	170	elever	vilket	innebär	en	parallell.	Detta	gör	skolan	extra	sårbar,	både	vad	
avser	tjänstefördelning	och	resurstilldelning.	I	en	likvärdig	skolstruktur	bör	detta	beaktas	
utifrån	ett	utbildningsekonomiskt	perspektiv.		
Skolans	kapacitet	vad	gäller	ytor	medger	en	ytterligare	parallell	och	skulle	möjliggöra	ett	
elevantal	på	ca	350	elever.		
För	eleverna	skulle	det	innebära	en	högre	kvalitet	och	större	möjligheter	för	skolan	att	anpassa	
för	de	olika	behov	som	idag	finns	i	våra	klassrum.		
Även	här	är	utemiljön	av	största	vikt	och	angeläget	att	eleverna	ges	inflytande	över	hur	miljön	
planeras.		
Vid	workshopen	framkom	ett	starkt	önskemål	från	vårdnadshavarna	att	barnen	inte	ska	bussas	
till	Strandängskolan	som	idag	för	slöjd,	hemkunskap	och	språk.	De	anförde	både	tiden	barnen	
sitter	i	bussen	och	miljöaspekten.	De	föreslog	att	församlingshemmet	kunde	utgöra	en	lösning	i	
det	korta	perspektivet.		
I	workshopen	med	eleverna	lyfte	de	möjligheten	med	fler	kamrater,	lättare	att	hitta	den	
vännen/vännerna	som	passar	en	bäst	och	ett	större	utbud	av	aktiviteter,	en	fördel	som	framkom	
var	jämnare	lag	i	fotboll.	Kring	riskerna	lyfte	de	en	oro	för	att	inte	känna	sig	lika	trygg,	även	
detta	ett	viktigt	perspektiv	i	samband	med	utredningen.	
	
Hemmeslöv	
	
Planen	för	en	ny	skola/förskola	i	Hemmeslöv	är	nu	ute	på	samråd.	Under	förutsättning	att	
planen	antas	har	Båstads	kommun	försäkrat	sig	om	en	möjlig	skol‐	och	förskoleutbyggnad	när	
tillväxten	visar	på	behovet.	Enligt	nuvarande	prognos	och	med	föreliggande	förslag	kan	detta	
behov	uppstå	i	slutet	av	planperioden	ca	år	2028.	I	investeringsplanen	2020	finns	inga	medel	
avsatta	för	ny	skola	i	Hemmeslöv.	
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Summering	
	
Föreliggande	utredning	som	grundades	på	den	av	kommunfullmäktige	fastställda	
befolkningsprognosen	har	visat	är	att	det	finns	en	viss	outnyttjad	kapacitet	i	befintliga	skolor	på	
norra	sidan	av	Båstads	kommun.	För	att	möjliggöra	ett	nyttjande	av	denna	kapacitet	krävs	ett	
antal	åtgärder	framför	allt	på	Strandängsskolan	men	även	på	Östra	Karups	skola.		
	
Strandäng	

 Tillgång	till	A	huset	
 Flytta	de	praktiskt	estetiska	ämnena	till	A	huset	och	om	möjligt	även	några	hemklassrum	

för	åk	7‐9	
 Anpassa	F‐6	men	även	7‐9	till	en	mer	modern	lokalstruktur	
 Förlägga	administrationslokalerna	och	personalutrymmena	i	enhetens	mitt	det	vill	säga	

mellan	F‐6	och	7‐9	
 Förbättra	trafiksituationen	kring	skolan.	
 Utveckla	utemiljön	för	både	undervisning	och	återhämtning	
 Medel	för	underhåll	nyttjas	maximalt	i	samverkan	med	Båstadhem	
 Avsatta	medel	för	anpassning	och	viss	modernisering	nyttjas	optimalt	

Östra	Karup	
 Undersöka	möjligheterna	att	bygga	om	och	till	för	slöjd,	hemkunskap	och	språk	som	en	

konsekvens	av	den	förtätning	som	görs	på	Strandäng.	
 Konsekvensanalys	i	samband	av	avvecklingen	av	moduler	utifrån	de	beslut	som	fattas	i	

denna	utredning.		
	

	
Behovet	av	ny	skola	i	Hemmeslöv	kan	med	detta	förslag	senareläggas	efter	planperioden,	
samtidigt	som	befintliga	skollokaler	optimeras	och	nyttjas	fullt	ut	under	en	längre	period.	
	
Förslag	till	beslut		
	
Utbildningsnämnden	föreslår	kommunfullmäktige	besluta:	
	
Fastställa	förslag	till	grundskolestruktur	på	norra	sidan	av	Båstads	kommun	för	åren	2020‐2028	
i	enlighet	med	föreliggande	förslag.	
	
Under	förutsättning	att	kommunfullmäktige	beslutar	enligt	ovanstående	föreslår	
Utbildningsnämnden	kommunstyrelsen	besluta:	
	
Utifrån	föreliggande	förslag	uppdra	Teknik	och	service	att:	
	
a) Påbörja	en	förstudie	och	framtagande	av	programhandling	avseende	Strandängsskolan	och	

dess	verksamhet.	
b) Hitta	funktionella	och	verksamhetsanpassade	lokaler	för	den	verksamhet	som	idag	finns	i	A‐

husets	lokaler.	
c) Påbörja	en	förstudie	och	framtagande	av	en	programhandling	avseende	Östra	Karups	skola	

gällande	specialsalar	och	ett	till	två	klassrum.	
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Angående riktlinjer för avstängning i samband med utebliven betalning av 
avgift för barnomsorg/skolbarnomsorg 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
Ändra riktlinjerna för avstängning i samband med utebliven betalning av avgift för  
barnomsorg/skolbarnomsorg. De nya riktlinjerna innebär att barn inte blir avstängda  
från förskola och fritidshem med anledning av vårdnadshavares obetalda skulder.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkommet ärende med underlag från utbildningsnämnden angående riktlinjer för avstängning 
i samband med utebliven betalning av avgift för barnomsorg/skolbarnomsorg. 
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UN § 158  Dnr UN 000437/2019 - 600 

Riktlinjer för avstängning i samband med utebliven betalning av 
avgift för barnomsorg/skolbarnomsorg 

 
Beskrivning av ärendet Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag. Kommuner som fråntar 

barn sin förskoleplats åsidosätter både skollagen och barnkonventionen. 
Artikel 3 i barnkonventionen innebär att barnets bästa ska sättas i främsta 
rummet. I avstängningsbesluten åsidosätts ett sådant barnperspektiv och 
vuxenperspektivet tar över. I dagens system är det barnet som får ta 
konsekvensen när föräldrarna inte betalar avgiften. Dessa rutiner och system 
stämmer inte överens med dagens lagstiftning och bör ses över.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Birgitta Berséus, förskoleutvecklare, daterad 2019-11-13, 

med tillhörande bilaga.  
 
Föredragande Birgitta Berséus, förskoleutvecklare, föredrar ärendet.  
 
Beslut Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

Ändra riktlinjerna för avstängning i samband med utebliven betalning av avgift 
för barnomsorg/ skolbarnomsorg. De nya riktlinjerna innebär att barn inte 
blir avstängda från förskola och fritidshem med anledning av 
vårdnadshavares obetalda skulder. 
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Datum:	2019‐11‐13	 Till: Kommunstyrelsen	
Handläggare:	Birgitta	Berséus	
Dnr: UN	000437/2019‐600	
	
	

Riktlinjer för avstängning i samband med utebliven betalning av avgift 
för barnomsorg/skolbarnomsorg 
	
	
Förslag till beslut 
	
Utbildningsnämnden	föreslår	kommunstyrelsen	besluta	att	ändra	riktlinjerna	för	avstängning	i	
samband	med	utebliven	betalning	av	avgift	för	barnomsorg/skolbarnomsorg.		
De	nya	riktlinjerna	innebär	att	barn	inte	blir	avstängda	från	förskola	och	fritidshem	med	an‐
ledning	av	vårdnadshavares	obetalda	skulder.	
	
	
Sammanfattning av ärendet	
Med	anledning	av	Skollagens	skrivningar(kap.1.	4§		och	kap.8.	2§)	och	att	Barnkonventionen	
blir	svensk	lag	den	1	januari	2020	ser	förvaltningen	att	det	finns	anledning	att	ompröva	före‐
skrifterna	att	stänga	av	barn	på	grund	av	vårdnadshavares	obetalda	skulder.	
	
Bakgrund	
I	riktlinjer	för	Båstads	kommuns	debiterings‐	och	kravverksamhet	avseende	barnomsorg(dnr:	
92/04‐906	från	2004‐01‐29)	står	följande:	
Avstängning	från	barnomsorg	tillämpas	i	enlighet	med	barnomsorgstaxan	då	avgift	ej	erlagts	3	
månader	efter	förfallodag.	Beslut	om	avstängning	finns	i	kommunens	barnomsorgstaxa.	
På	Kommunstyrelsen	2019‐11‐06	beslutades	om	ändring	i	Riktlinjer	för	Båstads	kommuns	
debiterings‐	och	kravverksamhet	avseende	barnomsorg.	Ändringen	innebär	att	betalningspå‐
minnelse	ska	skickas	till	gäldenären.	
	
Rätten	till	förskola	är	reglerad	i	skollagen	och	förskolan	når	idag	i	stort	sett	alla	barn.	Svensk	
och	internationell	forskning	visar	att	både	barnet,	familjen	och	samhället	gynnas	av	att	barn	
går	i	förskola.	Barn	från	sämre	socioekonomiska	förhållanden	gynnas	mest.	Förskolan	kan	vä‐
sentligt	bidra	till	att	skapa	jämlika	förutsättningar	och	kompensera	för	bristande	levnadsför‐
hållanden	i	hemmet.	Därför	är	det	ett	allvarligt	beslut	att	stänga	av	barn	från	förskolan.		
		
Aktuellt	
Den	1	januari	2020	blir	Barnkonventionen	svensk	lag.	Kommuner	som	fråntar	barn	sin	försko‐
leplats	åsidosätter	både	skollagen	och	barnkonventionen.	Artikel	3	i	barnkonventionen	inne‐
bär	att	barnets	bästa	ska	sättas	i	främsta	rummet.	I	avstängningsbesluten	åsidosätts	ett	sådant	
barnperspektiv	och	vuxenperspektivet	tar	över.	I	dagens	system	är	det	barnet	som	får	ta	kon‐
sekvensen	när	föräldrarna	inte	betalar	avgiften.	Dessa	rutiner	och	system	stämmer	inte	över‐
ens	med	dagens	lagstiftning	och	bör	ses	över.		
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Konsekvenser av beslut	
	
Samhälle	
Genom	att	barn	inte	blir	avstängda	kan	vårdnadshavare	fortsätta	sina	studier	eller	arbete	
vilket	kan	innebära	att	familjen	kan	betala	av	sin	skuld	över	tid	och	därmed	blir	mindre	
socioekonomiskt	utsatt.	
	
Verksamhet	
Barnet	kan	tas	emot	i	verksamheten	och	pedagogerna	kan	fullfölja	sitt	utbildningsuppdrag	i	
förhållnde	till	barnet.	
 
Ekonomi	
Kommunen	hanterar	ärendet	enligt	gällande	principer	vid	obetalda	fakturor.	
	
Barnkonsekvensanalys 
Barnets	bästa	beaktas	
Barnets	rätt	till	utbildning	beaktas	
Barnets	rätt	till	utveckling	beaktas	
Barnet	kan	genom	bibehållen	barnomsorgsplats	få	en	större	trygghet	i	en	situation	som	kan	
bedömmas	som	extra	utsatt	
	
	
	
	
Beslutet ska expedieras till:	
Rektorer	i	förskola	och	skola	
Ekonomiavdelningen	
	
Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
Barnkonsekvensanalys	
	
Samråd har skett med:	
Skolchef	Inga‐Britt	Henriksson	
Strateg	Filippa	Swanstein		
Skoljurist	Nina	Linné	
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Barnkonsekvensanalys: Riktlinjer för avstängning i samband med 
utebliven betalning av avgift för barnomsorg/skolbarnomsorg 

	
1.	Skall	det	genomföras	en	barnkonsekvensanalys?	
	
Ja:	x	
	
Motivering	för	beslutet:	Förskolan	kan	väsentligt	bidra	till	att	skapa	jämlika	förutsätt‐
ningar	och	kompensera	för	bristande	levnadsförhållanden	i	hemmet.	Därför	är	det	ett	
allvarligt	beslut	att	stänga	av	barn	från	förskolan.		
(Barnkonventionen	artikel	2,	3	och	4).	
	
2.	Hur	påverkas	barn	och	ungdomar	av	beslutet?	
	
Positivt:	x		Negativt:		 	 	 	 	 	
	
Motivering	för	beslutet:	Barns	möjlighet	till	omsorg,	utveckling	och	lärande	tillsam‐
mans	med	andra	barn	och	utbildade	pedagoger	avbryts	inte	pga	av	familjens	ekono‐
miska	situation.	Svensk	och	internationell	forskning	visar	att	både	barnet,	familjen	och	
samhället	gynnas	av	att	barn	går	i	förskola.	Barn	från	sämre	socioekonomiska	förhål‐
landen	gynnas	mest.	
	
3.	Har	barn	och	ungdomar	haft	möjlighet	till	inflytande	i	beslutet?	
	
Ja:		 	 	 	 	 		Nej:	x	
	
Motivering	för	beslutet:			
	
4.		Strider	beslutet	mot	barns	och	ungdomars	rättigheter	enligt	Barnkonvention‐
en?	
	
Ja:		 	 	 	 	 	Nej:	x	
	
Motivering	för	beslutet:		
	
(Artikel	2	
Alla	barn	har	samma	rättigheter	och	lika	värde.	Ingen	får	diskrimineras.	
	
Artikel	3	
Barnets	bästa	ska	alltid	komma	i	första	rummet.	
	
Artikel	4	
Konventionsstaterna	ska	sträva	efter	att	till	det	yttersta	av	sina	tillgängliga	resurser	söka	
förverkliga	barnets	sociala,	ekonomiska	och	kulturella	rättigheter.	När	resurserna	inte	
räcker	till	bör	man	söka	lösningar	genom	internationellt	samarbete.) 
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KSau § 229  Dnr KS 000883/2019 - 900 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2020 - förslag  

 
Beskrivning av ärendet I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 

stadgas att respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Kommunstyrelsen har 
därför att varje år anta en kontrollplan för verksamheten inom sitt 
ansvarsområde för det kommande året. 

 
 Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för 

kommunstyrelsens ansvarsområde för 2020. Varje verksamhetsområde har fått 
i uppdrag att se över och göra uppdateringar av kontrollmoment för den 
verksamhet som faller under kommunstyrelsens ansvarsområde.  

 
 Kommunstyrelsens plan för intern kontrollen 2020 är upprättat i enlighet med 

förslaget till tillämpningsanvisningar för intern kontroll.     
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Elisabet Edner, ekonomichef, 2019-12-02, med 

tillhörande bilaga.   
 
Förvaltningens förslag  Förslag till intern kontrollplan 2020 för verksamheter under 

kommunstyrelsens ansvar godkänns. 
 
Föredragande  Elisabet Edner, ekonomichef, föredrar ärendet.   
 
Yrkanden Ordförande yrkar att förslaget kompletteras med Bildning och arbetes 

verksamhet.       
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller tilläggsyrkandet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 
1. Förslag till intern kontrollplan 2020 för verksamheter under 
kommunstyrelsens ansvar godkänns.    
 
2. Förslaget kompletteras med Bildning och arbetes verksamhet. 
 
.  

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-12-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Lena Törnros 

Dnr: KS 00xxx/2019 - xxx 

 
 

Förslag  till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
Förslag till intern kontrollplan 2020 för verksamheter under kommunstyrelsens ansvar god-
känns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 stadgas att respek-
tive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respek-
tive verksamheter. Kommunstyrelsen har därför att varje år anta en kontrollplan för verksam-
heten inom sitt ansvarsområde för det kommande året. 
 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för kommunstyrelsens an-
svarsområde för 2020. Varje verksamhetsområde har fått i uppdrag att se över och göra upp-
dateringar av kontrollmoment för den verksamhet som faller under kommunstyrelsens an-
svarsområde.  
 
Kommunstyrelsens plan för intern kontrollen 2020 är upprättat i enlighet med förslaget till 
tillämpningsanvisningar för intern kontroll. 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga verksamhetsområdeschefer inom kommunstyrelsens ansvarsområde,  
kommunrevisionen, Ekonomiavdelningen, Kansliet, IT-avdelningen., Upphandlingsavdelning-
en, HR avdelningen.   
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till intern kontrollplan för 2020 för kommunstyrelsen. 
Bruttorisklista för kommunstyrelsen 
Bilaga 1 Rutin för kontroll av FB Webb 
Bilaga 2 Rutin för kontroll av fastighetsbeteckning 
Bilaga 3 Anvisningar upprättande av internkontrollplan - diarieföring av planprocesser 
 
 

Båstad och 2019-12-02 
 

 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 

 



Anvisningar upprättande av internkontrollplan
Rutin/System
Beskriv den rutin, process eller det system som kontrolleras.

Kontrollmoment
Beskriv kontrollmomentet?

Kontrollansvar
Vilken tjänst/titel har ansvaret för att kontrollen utförs?

Frekvens
Hur ofta och vid vilka tillfällen skall kontrollmomentet genomföras?

Metod
Beskriv vilken metod som skall tillämpas för att utföra kontrollmomentet. D.v.s, beskriv hur ni 
går till väga för att utföra kontrollen.

Rapportering till
Vem skall den kontrollansvarige rapportera till att kontrollmoment utförts enligt beslutade 
frekvens och metod samt vilket resultat kontrollen givit.

RV-Analys

Ange för varje kontrollmoment den nivå på skala 1-5 för ”Väsentlighet” som beskriver vilken 
påverkan på verksamheten/kostnaden det skulle medföra om ett fel uppstår samt ange den 
nivå på skala 1-5 för ”Risk” som beskriver vilken sannolikheten är för att ett fel kan uppstå. 

Ange även VR-tal för varje kontrollmoment enligt befintlig matris för bedömning av risk och 
väsentlighet vid intern kontroll.

Kommentar
Komplettera med ev. ytterligare kommentar för att förtydliga eller tillföra annan betydelsefull 
information.

Motivering till val av kontrollmoment
Om ni vill ha kvar ett kontrollmoment från tidigare år motivera varför ni anser att det skall vara 
kvar. Om ni väljer ett nytt kontrollmoment, motivera varför ni väljer det.
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Rapportering VR
till Analys

1 Representation
Kontroll av korrekt hantering 
av intern och extern 
representation

Ekonom 3 ggr/år Stickprov i Proceedo Ekonomichef
V=4
R=4
V/R=16

Systematisk uppföljning av ställda krav avseende 
representation

2 Utbetalning i Procapita
Kontroll att utbetalning går 
till rätt mottagare med rätt 
mottagarkonto

Ekonom 3 ggr/år Stickprov i Procapita Ekonomichef
V=5
R=5
V/R=25

Brister  uppdagade under 2019

3 Försäkringar
Att kommunen inte anmäler 
försäkringsskador och missar 
ersättning

Ekonom 2 ggr/år

Avstämning av 
polisrapporter och 
interna 
skaderapporter

Ekonomichef
V=4
R=4
V/R=16

Kontroll är viktig för säkerställan av att 
försäkringsfrågor hanteras korrekt vad gäller 
självrisker, interna rapporter, polisanmälningar och  
anmälningar till försäkringsbolag

4 Upphandlingsrutiner Regler, kontroll att det följs Upphandlare 1 ggr/år Stickprov i Inyett Upphandlingschef
V=4
R=5
V/R=20

Det finns brister inom våra inköps- upphandlings- och 
avtalsuppföljningsprocesser och vi har påbörjat 
arbetet med att ifrån grunden inventera, skapa 
struktur och bygga upp rutiner kring samtlliga ovan 
nämnda områden Därför är varken 2018 års 
uppföljning och 2019 års kontrollplanspunkter för 
upphandling ej applicerbara. Det finns inte systemstöd 
för att mäta bakgrundsparametrarna enligt 
definitionen på kontrollplanspunkterna för 
upphandling.

5
Utbetalning av 
ersättningar till 
förtroendevalda

Kontroll av att sökt 
ersättning överenstämmer 
med utbetald ersättning

Nämndsekreterare 2 ggr/år

2 stickprov på sökt 
ersättning 
kontrolleras 2 
månader efter att 
den är inskickad till 
HR-servicecenter för 
utbetalning

Kanslichef
V=4
R=3
V/R=12

Kommunstyrelsen beslutade 2017 om införandet av 
kontrollmomentet på grund av felaktigt utbetalde 
arvoden. Förvaltningen ser fortsatt behov av att 
kontrollera så att rätt arvoden utbetalas

6 Expediering av beslut

Kontrollera att expediering 
av beslut har skett till rätt 
personer/organisationer och 
i god tid

Nämndsekreterare 2 ggr/år

2 stickprov på 
ärenden. Kontrollera 
i diariet att 
expediering har ägt 
rum till vem och när

Kanslichef
V=4
R=3
V/R=12

Viktigt att beslut expedieras, meddelas (33§FL), så att 
dessa kan verkställas (KL6:4)

7 Kontroll av utdrag ur 
belastningsregistret

Kontrollera att utrag är gjort 
och registrerats i WinLas HR-avdelningen 2 ggr/år Stickprov i WinLas HR-chef

V=4
R=3
V/R=12

Viktigt att utdrag ur registret görs innan anställning 
påbörjas

8 Kontroll av bisysslor

Kontrollera att det finns  
anmälningsblankett i 
personalkten av dom som 
angvit att de har bisyssla

HR-avdelningen 1 ggr/år Stickprov i WinLas HR-chef
V=4
R=3
V/R=12

Viktigt att samtliga medarbetare som anmäler bisyssla 
lämnar in blanketten till sin chef och sedan till HR-
avdelningen

Metod Motivering till val av kontrollmoment

Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen i Båstads kommun
Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

Kommunledning
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Rapportering VR
till Analys

Metod Motivering till val av kontrollmomentRutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

9

Säkerställa att 
kontrollen inför 
löneutbetalningen 
struktureras och sker på 
ett likvärdigt sätt för att 
kunna följas upp 
politiskt 

Kontollera att 
avikandetjänsgöring, 
frånvaro mm är inlagt samt 
att löneposten är beviljad

HR-avdelningen 2 ggr/år Listor från Personec 
P HR-chef

V=5
R=3
V/R=15

Mycket viktigt kontroll då iskför lönskuld uppstår och 
att medarbetaren då blir återbatlningsskyldig för 
bruttolönen. Risk finns att den uppstår om inte 
kontroll görs att ex frånvaro läggs in i tid

10 Återställning av 
information

Kontrollera att det går att 
återställa en server från back-
up systemet

IT-driftsansvarige 1 gång/år
Återskapar 
information från 
backupsystemet

IT-chef
V=4 
R=3, 
V/R=12

Om information försvinner så får det stor påverkan 
och information behöver återställas. Det är låg risk att 
hårdvaran ska gå sönder då vi  har redundanta system 
risken är större att någon manuellt råkar ta bort 
information. Vi måste säkerställa att återskapande av 
information fungerar

Teknik och
service

1
Rutin utbetalning av 
investeringsbidrag till 
föreningar

Kontroll av investerings-
bidragen är utbetalade till 
rätt syfte

Fastighets- 
fritidshandläggare 1 ggr / år Stickprov Verksamhets-

områdeschef

V= 3
R= 3
V/R= 9

Att investeringen är genomförd enligt de krav som är 
ställda i investeringsbidraget som föreningen har 
erhållit. Kontrollen sker vid uppföljningen per 30 nov

2
Rutiner vid 
vattenavbrott och 
vattenbrist

Kontroll av rutiner för 
vattenavbrott eller 
vattenbrist är upprättade och 
efterföljs

Projektingenjör 1 ggr / år Stickprov Verksamhets-
områdeschef

V= 3
R= 4
V/R= 12

Att rutiner vid vattenavbrott eller vattenbrist saknas 
och därmed försörjningen av vatten hotas. Kontrollen 
sker vid uppföljningen per 31 aug

3 Rutiner vid specialkost
Kontroll av rutiner för 
matgäster som har behov av 
specialkost

Måltidschef 1 ggr / år Stickprov Verksamhets-
områdeschef

V= 4
R= 3
V/R= 12

Vid brister i informationsöverföring, dokumentation, 
kompetens eller praktisk hantering riskerar matgäster 
få felaktig kost vilket kan innebära allvarliga 
konsekvenser ur hälsosynpunkt. Kontrollen sker vid 
uppföljningen per 30 nov

4 Rutiner av 
egenkontroller

Uppföljning av genomförda 
egenkontroller inom måltid, 
lokalvård och för  fordon 
inom Räddningstjänst

Resp avd chef 1 ggr/år Stickprov Verksamhets-
områdeschef

V= 4
R= 3
V/R= 12

Vid brister i egenkontrollen riskeras verksamheten att 
inte bli utförd enligt ställda krav och lagstiftning. 
Kontrollen sker vid uppföljningen per 30 nov

5 Rutiner vid inköp
Kontroll att varan eller 
tjänsten är inköpt av avtalad 
leverantör

Fastighets- 
fritidshandläggare 1 ggr/år Stickprov Verksamhets-

områdeschef

V= 3
R= 3
V/R= 9

Att de avtal som finns med leverantörer följs. 
Kontrollen sker vid uppföljningen per 30 nov
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Rapportering VR
till Analys

Metod Motivering till val av kontrollmomentRutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

1
Diarieföring av 
grundhandlingar i 
planprocessen

Kontroll att grundhand-
lingar i detaljplane- och 
översiktsplaneprocesserna är 
diarieförda i ByggR. 
Detaljplanerna ska även vara 
komplet-ta i planpärm samt i 
T: katalogen.
Se separat Bilaga 3 
"Anvisningar upprättande av 
internkontrollplan 
diarieföring i planprocesser"

Handläggare/ 
administratör på 
planavdelningen

Roterande uppdrag 
mellan 
handläggarna

En gång per 
halvår

Granskar de planer 
som vunnit laga 
kraft sedan 
föregående kontroll 
för detaljplane-
processen samt de 
delmål som uppnått 
senan föregående 
kontroll för 
översiktsplaneproce
ssen

Verksamhets-
områdeschef

V=3
R=3
V/R=9

Viktigt att alla moment i planprocesserna diarieförs 
korrekt för att bibehålla tydlighet och transparens i 
processerna och gentemot medborgaren. 
Kontrollmomentet kvarstår eftersom det är väsentligt 
och behöver fortsatt kontrolleras

2 Kontroll av internt 
karttittskåp FB webb

Kontrollera att kartans 
funktioner och innehåll 
fungerar och är korrekt. Se 
"Bilaga 1-Rutin för kontroll 
av FB webb.docx"

Roterande uppdrag 
för handläggare på 
geodataavdelnigen

Minst 1 
gång/år

Stickprov av 
kartlager och 
funktioner i kartan, 
Se "Bilaga 1-Rutin 
för kontroll av FB 
webb.docx"

Verksamhets-
områdeschef

Påverkan varierar 
beroende på 
vilken funktion 
som eventuellt 
brister. Generellt 
gäller att: V=3 R=3 
V/R=9

Viktigt att innehållet i kartan är korrekt så att 
handläggarna får rätt information

3 Kontroll av innehållet i 
fastighetsförteckningar

Kontrollera att 
informationen i 
fastighetsförteckningarna 
blivit korrekt: se "Bilaga 2-
Rutin för kontroll av 
Fastighetsförteckning.docx"

Roterande uppdrag 
för handläggare på 
geodataavdelnigen

Minst 1 
gång/år

Stickprov av 
kartlager och 
funktioner i kartan, 
Se "Bilaga 2-Rutin 
för kontroll av 
Fastighetsförtecknin
g.docx"

Verksamhets-
områdeschef

Påverkan varierar 
beroende på 
vilken funktion 
som eventuellt 
brister. Generellt 
gäller att: V=3 R=3 
V/R=9

Viktigt att innehållet i fastighetsförteckningen är 
korrekt så att utskick som görs i samband med 
planarbete är korrekt och når alla som har rätt att få 
den

4 Översyn av 
nybyggnadskarta (NBK)

Att se över produktion och 
innehåll i produkten. Bilaga 2-
Rutin för kontroll av 
nybyggnadskarta.docx

Kart/GIS-
handläggarna.

Löpande 
under året, 
rapporteras 
halvårsvis 
till VoC

Samråd med 
berörda aktörer, 
analys och 
utveckling

Verksamhets-
områdeschef

V=3 
R=3
V/R=9

Ny kontrollpunkt! Viktigt att informationen i NBK är 
ändamålsenlig och korrekt, då den är ett viktigt 
underlag för projektering och genomförande av 
byggnationer

5 Rutin för  fakturering av 
plan- och kartavgifter

Kontroll av att fakturering 
skett

Administratör och 
handläggare Kvartalsvis Stickprov på 2 st 

ärenden
Verksamhets-
områdeschef

V=3 
R=4
V/R=12

Fakturering är väsentligt och vi ser ingen anledning att 
utöka eller förändra rutinen

6 Rutin för kontering av 
intäkter och kostnader

Kontroll av att både 
inkommande och utgående 
fakturor konteras rätt i 
enlighet med kodplanen

Administratör och 
handläggare Kvartalsvis

Stickprov av två 
intäkts- och två 
kostnadsposter

Verksamhets-
områdeschef

V=3
R=4
V/R=12

Att konteringen blir korrekt är väsentligt för att 
underlätta och genomföra en korrekt uppföljning av 
ekonomin. Kontrollmomentet kvarstår

Samhällsbyggnad



Väsentlighet Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:
Mycket allvarlig 5 Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa
Allvarlig 4 Uppfattas som allvarliga för intressenter och kommuner
Kännbar 3 Uppfattas som besvärande för intressenter och komrnunen
Lindrig 2 Uppfattas som liten av såväl intressenter som av kommunen
Försumbar 1 Är obetydlig för de olika lntressenterna och kommunen

Risk Sannolikhetsnivåer för fel:
Mycket sannolik 5 Det är mycket sannolikt att fel ska uppstå
Sannolik 4 Det är sannolikt  att fel uppstår
Möjlig 3 Det flnns risk för att fel ska uppstå
Mindre sannolik 2 Risken är mycket llten att fel ska uppstå
Osannolik 1 Risken är praktiskt taget obefintlig att fel skall uppstå

Matris för bedömning av risk och väsentlighet vid intern kontroll

Väsentlighet
Mycket allvarlig 5 10 15 20 25
Allvarlig 4 8 12 16 20
Kännbar 3 6 9 12 15
Lindrig 2 4 6 8 10
Försumbar 1 2 3 4 5

Osannolik Mindre 
sannolik

Möjlig Sannolik Mycket 
sannolik

Risk



Bilaga: Metod kontroll "Regler för upphandling"

Rutin/System
Regler för upphandling

Kontrollmoment
1. Avtalstrohet - Svarar på hur avtalstrogna Båstads kommun är sina ramavtalsleverantörer totalt sett, per varugrupp (samt på verksamhetsnivå). 80% är bra!
2. Direktupphandling - Svarar på hur många otillåtna/tillåtna direktupphandlingar som gjorts, det sammanlagda värdet på dessa, samt var/hur de är dokumenterade (om annat än Tendsign).

Kontrollansvar
Upphandlare

Frekvens
December årligen

Metod

1. Avtalstrohet

Avtalstrohet totalt=Ta fram lista på alla transaktioner gällande varor och tjänster under året. Dividera totalsumma för avtalsleverantörer med totalsumma icke avtalsleverantörer. (förslagsvis i Inyett)
Avtalstrohet per varugrupp=Välj slumpmässigt ut 4 SNI-koder. 2 för varor och 2 för tjänster (förslagsvis i Inyett). 
Avtalstrohet på verksamhetsnivå=kräver att transaktionerna (ver nr) går att härleda till olika verksamheter.

2. Direktupphandling och 
dokumentation

Ex.

Leverantör kontraktsvärde förfarande dokumenterad via

Leverantör 1 350 000 odir ej dok

Leverantör 2 200 000 dir ej dok

Leverantör 3 etc…. 100 000 dir Diabas

Sa kontraktsvärde 650 000

Rapportering till
Ekonomichef, kommunchef?

V/R Analys
Avtalstrohet: V=3, kännbar R=3, Möjlig =9
Direktupphandling och dokumentation: V=3, kännbar, R=4 Sannolik =12

Kommentar
Komplettera med ev. ytterligare kommentar för att förtydliga eller tillföra annan betydelsefull information.

Ta fram statistik över samtliga leverantörerav varor och tjänster. Sortera bort alla avtalsleverantörer.  Kontrollera förfarande och dokumentation för de 20 översta positionerna för icke-avtalsleverantörer. Presentera enl tabell:



Verksamhets
område

Risker Förtydligande Med i IK plan 2020 (Ja/Nej) V/R Motivering om nej

KLK Söka statliga bidrag Inte missa statliga bidrag Nej V5/R4 20 Kommunen har ett system för översikt av sökbara bidrag

KLK Konsekvensanalalys På beslut på minst 3-5 år Nej V3/R3 9

Under 2020 kommer ärendeberedningen att förändras, vilket 
möjliggör för förvaltningen att centralt upptäcka om det saknas 
konsekvensbeskrivningar i tjänsteutlåtande. Det arbetet kan i sin 
tur leda till att formerna för framtagande av tjänsteutlåtande 
revideras under året. Mot bakgrund av det kommer tillföras 
kvalitetskontroller i det ordinarie arbetet föreslås att 
kontrollmoment ej tillförs under innevarande år, utan att det tas 
upp för förnyad dialog inför 2021

KLK Upphandlingsrutiner Regler, kontroll att det följs Ja V4/R5 20

KLK Försäkringar Att kommunen inte anmäler försäkringsskador och missar ersättning Ja V4/R4 16

KLK Löneskuld
Kontrollerar chefer löneutbetalningar i dagsläget många fel vilket 
kräver mycket administration

Nej V4/R4 16 Intern arbetsrutin upprättas

KLK Sparade semesterdagar Kontroll för cheferna att semesterskulden inte ökar Nej V2/R3 6 Lågt riskvärde
KLK Ny leverantörer Fel bankgiro till ny leverantör - endast en som lägger upp Nej V5/R2 10 Direktåtgärd redan genomfört

KLK För många inköpare 
För många handlar för kommunens räkning utan att veta rutinerna 
kring detta

Nej V3/R4 12
Förändring av inköpsorganisation med bl a införande av 
inköpsgrupper inom respektive verksamhetsområde där ett av 
syftena är att minsak antalet inköpare

KLK Rekvisition
Presentkort ges som rekvisition, om butik inte har koll kan personen 
få pengar kontant istället

Nej V2/R2 4 Lågt riskvärde

KLK Momshantering Kontroll att rätt moms är dragen på fakturor Nej V4/R4 16
Extraåtgärd under 2019 kommer att ge resultat även för 2020. 
Följs upp internt

KLK Momsersättning
Kontroll att rätt momsersättning söks

Nej V4/R4 16
Extraåtgärd under 2019 kommer att ge resultat även för 2020. 
Följs upp internt

KLK Fakturor i Procapita Kontroll av fakturor försvårad Nej V2/R2 4 Direktåtgärd pågår överflyttning till Proceedo. Tidigare risk 25

KLK Utbetalning i Procapita Brister uppdagade 2019 Ja V5/R5 25

KLK Bisysslor
Kontrollera att det finns  anmälningsblankett i personalkten av dom 
som angvit att de har bisyssla.

Ja V5/R2 10

KLK Representation Kontroll av korrekt hantering av intern och extern representation Ja V4/R4 16

TS Hantering av bränsle Kontroll på kommunens fordonsförbrukning Nej
Fordonsorgansisation med bla bränslehantering är under 
framtagande

TS Fastigheter Säkerhetsrutiner vid tillträde till kommunens lokaler Nej Rutiner finns och arbete pågår att säkerställsa dessa
TS Beredskapsrutiner Vinterväghållning, fastighet risker för halkolyckor Nej Rutiner finns och arbete pågår att säkerställsa dessa

TS Varmhållningsrutiner mat till boenden Varmhållning av leverans av mat Nej Finns med som del under rutiner egenkontroller

TS Smitta, brand mm i kök Produktionsbortfall av kök Nej Rutiner finns och arbete pågår att säkerställsa dessa
TS Lokalförsörjning Avsaknad av ändamålsenliga verksamhetslokaler Nej Lokalförsörjningsplan är under framtagande

TS
Rutin utbetalning av investeringsbidrag 
till föreningar

Kontroll av investerings-bidragen är utbetalade till rätt syfte Ja V3/R3 9

TS Rutiner vid vattenavbrott och vattenbrist
Kontroll av rutiner för vattenavbrott eller vattenbrist är upprättade 
och efterföljs

Ja V3/R4 12

TS Rutiner vid specialkost Kontroll av rutiner för matgäster som har behov av specialkost Ja V4/R3 12

Bruttorisklista Kommunstyrelsen



TS Rutiner av egenkontroller
Uppföljning av genomförda egenkontroller inom måltid, lokalvård och 
för  fordon inom Räddningstjänst

Ja V4/R3 12

TS Rutiner vid inköp Kontroll att varan eller tjänsten är inköpt av avtalad leverantör Ja V3/R3 9

SB Detaljplan Risk för felaktiga planer Nej Politiskt beslut, kan det var felaktigt?

SB Befolkningsprognos Kan den beslutas utifrån önskad uppnått befolkningsmål Nej
Finns inget rätt eller fel i en prognos. Vi har inga mål satta av 
politiken i befolkningsprognosen

SB
Diarieföring av grundhandlingar i 
planprocessen

Kontroll att grundhandlingar i detaljplane- och 
översiktsplaneprocesserna är diarieförda i ByggR. Detaljplanerna ska 
även vara komplet-ta i planpärm samt i T: katalogen.
Se separat Bilaga 3 "Anvisningar upprättande av internkontrollplan 
diarieföring i planprocesser" Ja V3/R3 9

SB Kontroll av internt karttittskåp FB webb
Kontrollera att kartans funktioner och innehåll fungerar och är 
korrekt. Se "Bilaga 1-Rutin för kontroll av FB webb.docx" Ja V3/R3 9

SB
Kontroll av innehållet i 
fastighetsförteckningar

Kontrollera att informationen i fastighetsförteckningarna blivit 
korrekt: se "Bilaga 2-Rutin för kontroll av Fastighetsförteckning.docx" Ja V3/R3 9

SB Översyn av nybyggnadskarta (NBK)
Att se över produktion och innehåll i produkten. Bilaga 2-Rutin för 
kontroll av nybyggnadskarta.docx Ja V3/R3 9

SB
Rutin för  fakturering av plan- och 
kartavgifter Kontroll av att fakturering skett Ja V3/R4 12

SB Rutin för kontering av intäkter och kostnad
Kontroll av att både inkommande och utgående fakturor konteras rätt 
i enlighet med kodplanen Ja V3/R4 12



Anvisningar upprättande av internkontrollplan

Risk
Beskriv den rutin, process eller det system som är en risk

RV-Analys

Ange för varje kontrollmoment den nivå på skala 1-5 för ”Väsentlighet” som 
beskriver vilken påverkan på verksamheten/kostnaden det skulle medföra 
om ett fel uppstår samt ange den nivå på skala 1-5 för ”Risk” som beskriver 
vilken sannolikheten är för att ett fel kan uppstå. 

Ange även VR-tal för varje kontrollmoment enligt befintlig matris för 
bedömning av risk och väsentlighet vid intern kontroll.

Med i Internkontrollplan 2020
Ja, nej

Motivering till varför man inte valt att ta med en risk i intern kontrollplanen
Motivera varför ni väljer att följa upp andra risker istället för de ni väljer 
bort



Rutin för kontroll av FB webb 
 
Rutin/System 
Geodata ajourför det karttittskåp (FB webb) som används internt av kommunens 
handläggare. Där presenteras information som kan vara till stöd för handläggningen inom 
olika verksamhetsområden.  Kartan består av bakgrundskartor med grundläggande 
kartinformation såsom vägar och byggnader samt verksamhetsspecifik information om tex 
detaljplaner, riksintressen, fornminnen, skolskjutshållplatser, parkskötsel mm  
Bakgrundskartan och dess funktioner ansvarar geodata för, medan den 
verksamhetsspecifika informationen har en tema-ägare på respektive verksamhetsområde 
som ansvarar för att deras information är korrekt.  

 
Kontrollmoment 

Kontrollera att kartans funktioner och innehåll fungerar och är korrekt. 

 
Kontrollansvar 

Kontroll utförs av handläggare på geodataavdelningen. 

 
Frekvens 

Minst 1 gång/år 

 
Metod 
Tre slumpmässigt utvalda lager i bakgrundskartan, samt tre verksamhetsspecifika lager 
kontrolleras. Lagrens aktualitet kontrolleras och stäms av med övrig information i 
metadatalistan. Kontakt tas med tema-ägare för att kontrollera att deras information är 
korrekt och att personen vet om vad det innebär att vara tema-ägare. 
Sökfunktionen och verktygen i kartan ska kontrolleras så att de fungerar. 

 
Rapportering till 

Chef för verksamhetsområdet. 

 
V/R Analys 

 

Påverkan varierar beroende på vilken funktion som eventuellt brister. Generellt gäller att: 
V=3 
R=3 
V/R=9 
 
 

 
Kommentar 

 

 Motivering till val av kontrollmoment 



Viktigt att innehållet i kartan är korrekt så att handläggarna får rätt information. 

 



Rutin för kontroll av Fastighetsförteckning 
 
Rutin/System 
Geodata upprättar fastighetsförteckningar till planavdelning vid upprättandet av nya 
detaljplaner. Det sker oftast i planens granskningsskede och uppdateras oftast någon gång 
under planprocessen. En fastighetsförteckning innehåller information över de fastigheter 
som berörs när en ny detaljplan ska upprättas. Information som finns med är bland annat 
information om fastighetsägare, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar samt servitut. 

 
Kontrollmoment 

Kontrollera att fastighetsförteckningen innehåller all den information som ska finnas med. 

 
Kontrollansvar 

Kontroll utförs av handläggare på geodata-avdelningen. 

 
Frekvens 

Minst 1 gång/år 

 
Metod 
Välj slumpmässigt ut två fastighetsförteckningar som har gjorts under året. Kontrollera att 
alla fastigheter som ska finnas med också gör det, både innanför och utanför planområdet. 
Information om beställningen ska finnas i ByggR. Kontrollera att alla rubriker finns med 
(att alla bitar av en fastighetsförteckning har gåtts igenom). Stäm av så att 
fastighetsförteckningen gjorts enligt manual. 

 
Rapportering till 

Chef för verksamhetsområdet. 

 
V/R Analys 

 

Påverkan varierar beroende på vilken funktion som eventuellt brister. Generellt gäller att: 
V=3 
R=3 
V/R=9 
 
 

 
Kommentar 

 

 Motivering till val av kontrollmoment 
Viktigt att informationen i fastighetsförteckningen är korrekt, så att utskick som görs i 
samband med planarbete blir rätt och att alla som har rätt att ta del av informationen får 
den.  

 



Anvisningar upprättande av internkontrollplan – 
diarieföring i planprocesser 
 

Rutin/System 
 
Kontroll av att beslutsdokumenten för planprocessen är diarieförda i ByggR.  
 

Kontrollmoment 

 
Dokument att kontrollera för detaljplan 
 
Kontrollera att tjänsteskrivelser med bilagor samt protokoll är diariefört i Bygg R, på T: 
katalogen samt i pärmen för varje av följande skeden. Kontrollen utförs på de planer som laga 
kraft sedan föregående kontroll. 
 
Kontrollmoment: 

 Planbesked 
 Samråd 
 Granskning/utställning 
 Antagande 
 Laga kraft  

 
 
Dokument att kontrollera för översiktsplan 
 
Kontrollera att tjänsteskrivelse med bilagor samt protokoll är diariefört i Bygg R i följande 
skeden, (om planen nått dessa delmål):  
 
Kontrollmoment: 

 Uppdrag om ny översiktsplan/aktualisering 
 Antagande av utvecklingsstrategier till grund för översiktsplan 
 Samråd 
 Granskning/utställning 
 Antagande 
 Laga kraft  

 
Kontrollansvar 
 

 

Handläggare/assistent på planavdelningen. 

 
Frekvens 
 

 

En gång per halvår, två ärenden per handläggare för detaljplaner. 

 
Metod 
 

Samtliga planarkitekter, översiktsplanerare samt assistent granskar två aktuella ärenden som 
någon annan än en själv är handläggare för.   

 



Rapportering till 
 
Samhällsbyggnadschefen 
 
V/R Analys 

V=3 
R=3 
V/R=9 

 
Motivering till val av kontrollmoment 
 

Viktigt att alla moment i planprocesserna diarieförs korrekt för att bibehålla tydlighet och 

transparens i processerna och gentemot medborgaren. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-12-12 1 av 3 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 228  Dnr KS 000663/2019 - 900 

Firmateckning - kommunens firma 

 
Beskrivning av ärendet I samband med undertecknande av avtal, överenskommelser etc. efterfrågas 

ofta firma-tecknare för kommunen. Firmatecknare är en civilrättslig term som 
inte tas upp i kommunallagen. Detta till trots har många kommuner utsett 
firmatecknare för att underlätta hanteringen.  

 
 Då den nuvarande bestämmelsen om firmateckning i Båstads kommun har ett 

antal år på nacken, samt att förvaltningsorganisation, titlar etc. ändrats sedan 
dess, finns behov av att uppdatera beslutet angående kommunens 
firmatecknare.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Henrik Andersson, nämndsekreterare, 2019-12-02, med 

tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag  1. Ekonomichef, teknik- och servicechef eller kommundirektör undertecknar 

köpekontrakt, köpebrev, gåvo- och bytesavtal, arrendeavtal samt leasingavtal.  
 

2. Ekonomichef eller kommundirektör tecknar kommunal borgen samt 
undertecknande av lånehandlingar vid upptagande av kommunala lån, i samråd 
med kommunstyrelsens ordförande.  
 
3. Exploateringsingenjör eller kommundirektör undertecknar exploaterings- 
och servitutsavtal.  
 
4. Kommundirektör, ekonomichef, teknik- och servicechef, HR-chef eller 
kanslichef tecknar kommunens firma i övriga förekommande fall inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
 
5. Tecknande av handlingar i ärenden beslutade av kommunstyrelsen ska alltid, 
inom ramen för principen två i förening, även undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande eller vid dennes förfall kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande. 
 
6. Kommunstyrelsens beslut från den 14 september 2011, § 221, upphävs 
härmed.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-12-12 3 av 3 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 228  Dnr KS 000663/2019 - 900 

Firmateckning - kommunens firma, forts. 

 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

 
1. Ekonomichef, teknik- och servicechef eller kommundirektör undertecknar 
köpekontrakt, köpebrev, gåvo- och bytesavtal, arrendeavtal samt leasingavtal.  
 
2. Ekonomichef eller kommundirektör tecknar kommunal borgen samt 
undertecknande av lånehandlingar vid upptagande av kommunala lån, i samråd 
med kommunstyrelsens ordförande.  
 
3. Exploateringsingenjör eller kommundirektör undertecknar exploaterings- 
och servitutsavtal.  
 
4. Kommundirektör, ekonomichef, teknik- och servicechef, HR-chef eller 
kanslichef tecknar kommunens firma i övriga förekommande fall inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
 
5. Tecknande av handlingar i ärenden beslutade av kommunstyrelsen ska alltid, 
inom ramen för principen två i förening, även undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande eller vid dennes förfall kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande. 
 
6. Kommunstyrelsens beslut från den 14 september 2011, § 221, upphävs 
härmed. 
 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-12-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000663/2019 – 900 
 

Firmateckning - kommunens firma 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Ekonomichef, teknik- och servicechef eller kommundirektör undertecknar köpekontrakt, 
köpebrev, gåvo- och bytesavtal, arrendeavtal samt leasingavtal.  
 
2. Ekonomichef eller kommundirektör tecknar kommunal borgen samt undertecknande  
av lånehandlingar vid upptagande av kommunala lån, i samråd med kommunstyrelsens  
ordförande.  
 
3. Exploateringsingenjör eller kommundirektör undertecknar exploaterings- och  
servitutsavtal.  
 
4. Kommundirektör, ekonomichef, teknik- och servicechef, HR-chef eller kanslichef tecknar 
kommunens firma i övriga förekommande fall inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
 
5. Tecknande av handlingar i ärenden beslutade av kommunstyrelsen ska alltid, inom  
ramen för principen två i förening, även undertecknas av kommunstyrelsens ordförande  
eller vid dennes förfall kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. 
 
6. Kommunstyrelsens beslut från den 14 september 2011, § 221, upphävs härmed. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med undertecknande av avtal, överenskommelser etc. efterfrågas ofta firma-
tecknare för kommunen. Firmatecknare är en civilrättslig term som inte tas upp i kommunal-
lagen. Detta till trots har många kommuner utsett firmatecknare för att underlätta hanteringen.  
 
Då den nuvarande bestämmelsen om firmateckning i Båstads kommun har ett antal år på 
nacken, samt att förvaltningsorganisation, titlar etc. ändrats sedan dess, finns behov av att 
uppdatera beslutet angående kommunens firmatecknare. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  Olof Nilsson, kanslichef  
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschefer, ekonomichef, HR-chef, kanslichef, kommunkansli, 
ekonomiavdelning. 
 
Samråd har skett med: 
Kommundirektör, ekonomichef, exploateringsingenjör, SKL - Avdelningen för juridik. 
 



BÅSTADS KOMMUN 

Ekonomiutskottet 
Kommunstyrelsen 

EU 
KS 

§ 113 
§ 221 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

2011-08-31 
2011-09-14 

dnr. KS 994/11 -900 

12 
12 

Firmateckning - kommunens firma 

Ärendebeskrivning Då verksamhetsområdet verksamhetsstöd från och med den 1 oktober kommer 
att ingå i verksamhetsområdet kommunledning, behöver gällande beslut om fir
mateckning uppdateras. 

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från chefen för kommunkansliet Jens Odevall, bilaga. 

Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

KS 110914 
Beslut 

justerandes signatur 
au/pres 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsens beslut 2011-02-09, § 42, upphävs. 

2. Kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, 1 :e vice ordföran
de, bemyndigas att å kommunens vägnar med kontrasignation av; 

Ekonomichefen, teknik och servicechefen eller kommunchefen under
teckna köpekontrakt, köpebrev, gåvo- och bytesavtal samt arrendeavtal. 

- Exploateringschefen eller kommunchefen underteckna exploaterings
och servitutsavtal. 

Ekonomichefen eller kommunchefen teckna kommunal borgen samt un
dertecknande av lånehandlingar vid upptagande av kommunala lån. 

Kommunchefen, ekonomichefen, teknik och servicechefen, personalche
fen, kanslichefen eller kommunsekreteraren teckna kommunens firma i 
övriga förekommande fall inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

3. Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2011. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ekonomiutskottets förslag bifalles. 

ks/nämnd kf utdragsbestyrkande 

;m 1 1 



BÅSTADS KOMMUN 

Datum: 2011-07-27 
Handläggare Jens Odevall 
Dnr: 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Verksamhetsornrådeschefer, ekonomichef, personalchef och kommunkansliet 

Firmateckning - kommunens firma 

I (I) 

Då verksamhetsområdet verksamhetsstöd från och med den 1 oktober kommer att ingå i 
verksamhetsområdet kommunledning, behöver gällande beslut om finnateckning upp
dateras. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1. Kommunstyrelsens beslut 2011-02-09, § 42, upphäves. 
2. Kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, 1 :e vice ordförande, be
myndigas att å kommunens vägnar med kontrasignation av; 

- ekonomichefen, teknik och servicechef eller kommunchefen underteckna köpekon
trakt, köpebrev, gåva- och bytesavtal samt arrendeavtal. 

- Exploateringschefen eller kommunchefen underteckna exploaterings- och servitutsav
tal 

- ekonomichefen eller kommunchef teckna kommunal borgen samt undertecknande av 
lånehandlingar vid upptagande av kommunala lån. 

- kommunchef, ekonomichefen, teknik och servicechefen, personalchefen, kanslichefen 
eller kommunsekreterare teckna kommunens firma i övriga förekommande fall inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

3. Detta beslut träderi kraft den 1 oktober 2011. 

Båstad enligt ovan 

Jens Odevall 
Chef kommunkansliet 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-12-12 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 221  Dnr KS 000807/2019 - 100 

Underhållsplan för offentlig konst 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommuns offentliga konstinnehav består av ett överskådligt antal 

konstverk. Kommunen har också cirka 900 verk så kallad löskonst/tavlor och 
mindre konstföremål som har behov av underhåll. Inventering av löskonst sker 
regelbundet men det finns också behov av att göra och dokumentera en 
inventering av den offentliga konsten. I dagsläget finns ingen underhållsplan för 
den offentliga konsten vilket inte innebär att underhåll inte genomförs. Det 
finns dock behov av en tydlig plan som sträcker sig över en längre tid samt 
beräkning av kostnader för detta. Kulturavdelningen har i dagsläget inte någon 
budget för detsamma. Det finns en budget om 60 tkr för kulturmiljövård vilket 
inte är detsamma som underhåll av offentlig konst, dock har dessa medel till 
viss del används för underhåll och renovering eftersom gränsdragningen inte 
alltid är helt tydlig.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Helene Steinlein, kulturstrateg och kulturskolechef, 2019-

11-25.   
 
Förvaltningens förslag  Kulturavdelningen får i uppdrag att göra en inventering av och ge förslag på en 

underhållsplan för offentlig konst som inkluderar en beräkning av kostnader.  
 
Föredragande  Helene Steinlein, kulturstrateg och kulturskolechef, föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 
Kulturavdelningen får i uppdrag att göra en inventering av och ge förslag på en 
underhållsplan för offentlig konst som inkluderar en beräkning av kostnader. 
     

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-11-25 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000807/2019 

 

Underhållsplan för offentlig konst i Båstads kommun   
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kulturavdelningen i uppdrag att göra en inventering av och ge förslag på 
en underhållsplan för offentlig konst som inkluderar en beräkning av kostnader.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Båstads kommuns offentliga konstinnehav består av ett överskådligt antal konstverk. Kom-

munen har också cirka 900 verk så kallad löskonst/tavlor och mindre konstföremål som har 

behov av underhåll. Inventering av löskonst sker regelbundet men det finns också behov av 

att göra och dokumentera en inventering av den offentliga konsten. I dagsläget finns ingen 

underhållsplan för den offentliga konsten vilket inte innebär att underhåll inte genomförs. 

Det finns dock behov av en tydlig plan som sträcker sig över en längre tid samt beräkning av 

kostnader för detta. Kulturavdelningen har i dagsläget inte någon budget för detsamma. Det 

finns en budget om 60 tkr för kulturmiljövård vilket inte är detsamma som underhåll av of-

fentlig konst, dock har dessa medel till viss del används för underhåll och renovering ef-

tersom gränsdragningen inte alltid är helt tydlig.  
 
Bakgrund 
Det finns omkring femton offentliga konstverk som har olika behov av regelbundet underhåll. Visst 

underhåll kan verksamhetsområde teknik och service bistå medan annat behöver professionell exper-

tis. 

 
Aktuellt 

Turistbyrån har gjort en bra sammanställning av offentliga konstverk i Båstads kommun och 

här finns aktuell information, se länk https://www.bastad.com/sv/skulpturer-i-bastad. Utöver 

dessa finns också två konstverk i Grevie och i Förslöv skapade av Gustav Kraitz. Konstverket i Förs-

löv renoverades under 2019 genom att medel omfördelades från renovering av Scalabiografen till 

renovering av konstverket i Förslöv.  

 

 

 

Helene Steinlein 

Kulturstrateg och kulturskolechef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: KSAU, KS  
 
 
 

https://www.bastad.com/sv/skulpturer-i-bastad


 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-12-12 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 222  Dnr KS 000678/2018 - 100 

Svar på motion - Översyn av regelverk för föreningsbidrag 

 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerar den 6 juli 2018 om att kommunstyrelsen dels 

får i uppdrag att se över regelverket för föreningsbidrag till kulturföreningar. 
Syftet är dels att få en rättvis för-delning av de medel som står till förfogande 
för verksamheten dels att kommunstyrelsen ska beräkna kostnaden för ett 
genomförande av bidrag till kulturorganisationer enligt det före-slagna 
regelverket.       

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Helene Steinlein, kulturstrateg och kulturskolechef, 2019-

12-05. 
 Motion, 2018-07-06.        
 
Förvaltningens förslag  1. Motionen anses besvarad.   
 
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk som avser 

fördelning av kulturföreningsbidrag utifrån en föreslagen 
fördelningsnyckel/kriterier.    

 
Föredragande  Helene Steinlein, kulturstrateg och kulturskolechef, föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Ordförande yrkar att punkt 1 ändras till: 
 
 Motionen bifalls.    
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget ändringsyrkande och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 
 1. Motionen bifalls.  
 
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk som avser 

fördelning av kulturföreningsbidrag utifrån en föreslagen 
fördelningsnyckel/kriterier.    

     
 

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-12-05 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000678/2019-100 

 

Svar på motion - Översyn av regelverk för kultur- och föreningsbidrag 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen bifalls.  
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk som avser fördelning av kulturföre-
ningsbidrag utifrån en föreslagen fördelningsnyckel/kriterier. 
 

Sammanfattning av ärende 
Socialdemokraterna motionerar den 6 juli 2018 om att kommunstyrelsen dels får i uppdrag att 
se över regelverket för föreningsbidrag till kulturföreningar. Syftet är dels att få en rättvis för-
delning av de medel som står till förfogande för verksamheten dels att kommunstyrelsen ska 
beräkna kostnaden för ett genomförande av bidrag till kulturorganisationer enligt det före-
slagna regelverket.  
 

Konsekvenser av beslut 
Uppdraget kan genomföras inom ordinarie arbetstid men kan komma att resultera i höjda an-
slag för bidrag till kulturföreningarna.  

 
 
 
Bildning och arbete 
Helene Steinlein, Kulturstrateg och Kulturskolechef 
  
Beslutet ska expedieras till: 
Kulturavdelningen.  
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-07-06.  
 
 



'~ -----~s cialdemokrater a 
Båstads Arbetarekommun 2018-07-06 

MOTION 

Översyn av regelverk för föreningsbidrag. 

BÅSTADS KOMM UN 
Kommunstyre!Gen 

2018 -07- 12 j 
Dnr.'.S.$. .. 9.9.R.~.}flT29W 
••••••••••••• I I I •• I I • • • ··~·· • • aall 

Många ideella föreningar gör stora samhällsnyttiga insatser i Båstads 
kommun. Dessa föreningars arbete ger en god livskvalitet och ett rikare 
samhällsliv för såväl kommunmedborgare som besökare. 
För sin verksamhet kan föreningarna söka och erhålla ekonomiskt stöd från 
kommunen vilket är bra. Det verkar som om regelverket för dessa stöd är 
av äldre datum och ibland inte fördelas på ett sätt som gynnar alla 
föreningar rättvist. Anslagen i budgeten till dessa bidrag behöver också ses 
över så de stämmer med dagens verklighet. 

Socialdemokraterna yrkar därför att 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över regelverket för 
förenings bidrag till kulturföreningar med syfte att få en rättvis 
fördelning av de medel som står till förfogande för verksamheten 

2. Kommunstyrelsen ska beräkna kostnaden för ett genomförande av bidrag 
till kulturorganisationer enligt det föreslagna regelverket 

För Socialdemokratiska KF-gruppen 

Ingela Stefansson Irene Ebbesson 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-12-12 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 223  Dnr KS 000416/2018 - 600 

Svar på motion - Kulturgaranti till alla elever 

 
Beskrivning av ärendet Beslut om att ta fram en kulturgaranti kan effektueras inom befintliga resurser. 

Däremot är uppdraget sannolikt förknippat med ökade kostnader mot 
bakgrund av att barnkultursamord-narens arbetstid över tid inte kan förläggas 
på konkret innehåll i kulturgarantin. Då kommer kulturavdelningen att behöva 
något ökade resurser för att köpa in verksamhet.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Helene Steinlein, kulturstrateg och kulturskolechef, 2019-

12-05. 
 Motion, 2018-04-18.     
 
Förvaltningens förslag 1. Motionen anses vara besvarad.   

 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till kulturgaranti för 
alla barn och elever i Båstads kommun från förskola till åk 9. Innehåll och 
ekonomi ska tydligt redovisas. Förslaget till kulturgaranti syftar till att vidga 
kulturbegreppet och synliggöra de konstnärliga språken som en del av våra liv 
och ge gemensamma kulturella upplevelser. Kulturgarantin  
beslutas av Kommunfullmäktige.    

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 
1. Motionen anses vara besvarad.   
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till kulturgaranti för 
alla barn och elever i Båstads kommun från förskola till åk 9. Innehåll och 
ekonomi ska tydligt redovisas. Förslaget till kulturgaranti syftar till att vidga 
kulturbegreppet och synliggöra de konstnärliga språken som en del av våra liv 
och ge gemensamma kulturella upplevelser. Kulturgarantin  
beslutas av Kommunfullmäktige.    

 
Notering Bo Wentd (BP) deltar ej i beslutet.       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

s 
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Datum: : 2019-12-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000416/2018 – 600 
 
 

Svar på motion - Kulturgaranti till alla barn och elever 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses vara besvarad. 
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till kulturgaranti för alla barn och  
elever i Båstads kommun från förskola till åk 9. Innehåll och ekonomi ska tydligt redovisas. 
Förslaget till kulturgaranti syftar till att vidga kulturbegreppet och synliggöra de konstnärliga 
språken som en del av våra liv och ge gemensamma kulturella upplevelser. Kulturgarantin  
beslutas av Kommunfullmäktige. 
 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Beslut om att ta fram en kulturgaranti kan effektueras inom befintliga resurser. Däremot är 
uppdraget sannolikt förknippat med ökade kostnader mot bakgrund av att barnkultursamord-
narens arbetstid över tid inte kan förläggas på konkret innehåll i kulturgarantin. Då kommer 
kulturavdelningen att behöva något ökade resurser för att köpa in verksamhet. 
 
 
 
Bildning och arbete 
Helene Steinlein, Kulturstrateg och Kulturskolechef     
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Barn och skola 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-04-18. 
 
 
 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyretsen 

Motion 2018 -04- 11, .. 
Dnr.' /. : .9.9.Q.~f. ~/i..<?.(.~ -~ 
...................................... 

KUL TURGARANTI TILL ALLA ELEVER 

Liberalerna i Båstad vill ge barn och unga möjlighet att uppleva professionell kulturutövning 

och att själva skapa och påverka sin omgivning med hjälp av kultur. Alla barn och unga ska 

ges möjlighet att känna att de vill och kan uttrycka sina åsikter och välja på vilka sätt och 

med vilka uttryck. 

Därför vill Liberalerna med denna motion 

Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till en kulturgaranti för samtliga 
elever från förskola till och med åk 9. 
Kulturgarantins syfte är att vidga kulturbegreppet och synliggöra de konstnärliga 
språken som en del av våra liv och som ett verktyg för att levandegöra 
undervisning och där gemensamma upplevelser kan bli en utgångspunkt för samtal 
om tex identitet, känslor och värderingar. 

Detta sker i våra förskolor och skolor idag men vi vill med en garanti ge en tydlig signal och 

fokus på barns lika rätt till kultur och bästa möjliga förutsättningar för barns och ungas 

tillgång till kultur - både i skapande och som kulturupplevelse. 

Båstad april 2018 

TAD 

~ 
Mats Lundberg 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-12-12 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 226  Dnr KS 001142/2018 - 900 

Svar på motion - Jämställt försörjningsstöd 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade 2018-11-18 om att införa jämställt försörjningsstöd 

dvs. att ett försörjningsstöd alltid ska betalas ut lika till bägge parter i ett 
förhållande, som ansöker om gemensamt försörjningsstöd.  

 
 Genom att arbeta med att utreda, bedöma och besluta om ekonomiskt bistånd 

på individuell grund men utifrån jämställdhetsperspektiv kan en verksamhet 
som ekonomiskt bistånd aktivt främja möjligheter för bägge parter till jämlikt 
inflytande kring den ekonomiska makten och därmed också främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män, som idag är ett hinder för egenförsörjning. Utifrån de 
uppgifter som den nationella genomlysningen visade kring hur förutsättningar 
för ekonomiskt bistånd och perspektiv kring jämställdhet samverkar känns det 
angeläget att tydliggöra rutiner som främjar jämställdhet och egenmakt inom 
ekonomiskt bistånd. Att använda ord som alltid (eller aldrig) kan dock vara 
begränsade eller till och med vara kontraproduktivt för den enskilda individen 
(inte sällan kvinnan).  

 
 Förvaltningen föreslår att Båstads kommun och ekonomiskt bistånd ska 

använda jämställt försörjningsstöd som styrande och aktiv norm, men ha 
möjlighet att utifrån individuella bedömningar eller särskilda sammanhang 
kunna välja en annan ordning än att alltid i alla sammanhang välja att dela 
försörjningsstödet precis lika mellan parterna, om den individuella 
bedömningen visar på skäl för att aktivt avvika från beslutat norm om jämställt 
försörjningsstöd.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Filippa Swanstein, utvecklingsstrateg och Josephine 

Tegnér, enhetschef på Bildning och arbete, 2019-11-14. 
 Motion, 2018-18-06.    
 
Förvaltningens förslag 1. Motionen anses besvarad.  

 
2. Försörjningsstöd skall anta en huvudregel som innebär att försörjningsstöd 
betalas ut till bägge parter i ett förhållande om båda parter i ett förhållande 
ansöker om försörjningsstöd.    

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 1. Motionen anses besvarad.  

 
2. Försörjningsstöd skall anta en huvudregel som innebär att försörjningsstöd 
betalas ut till bägge parter i ett förhållande om båda parter i ett förhållande 
ansöker om försörjningsstöd.    

 
Notering Ebba Krumlinde (C) deltar ej i beslutet.         



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-11-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Filippa Swanstein 

Dnr: KS 001142/2018 – 900 
 
 

Svar på motion - Jämställt försörjningsstöd 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad.  
 
2. Försörjningsstöd skall anta en huvudregel som innebär att försörjningsstöd betalas ut till 
bägge parter i ett förhållande om båda parter i ett förhållande ansöker om försörjningsstöd. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartiet motionerade 2018-11-18 om att införa jämställt försörjningsstöd dvs. att ett 
försörjningsstöd alltid ska betalas ut lika till bägge parter i ett förhållande, som ansöker om 
gemensamt försörjningsstöd.  
 
Genom att arbeta med att utreda, bedöma och besluta om ekonomiskt bistånd på individuell 
grund men utifrån jämställdhetsperspektiv kan en verksamhet som ekonomiskt bistånd aktivt 
främja möjligheter för bägge parter till jämlikt inflytande kring den ekonomiska makten och 
därmed också främja jämställdhet mellan kvinnor och män, som idag är ett hinder för egenför-
sörjning. Utifrån de uppgifter som den nationella genomlysningen visade kring hur förutsätt-
ningar för ekonomiskt bistånd och perspektiv kring jämställdhet samverkar känns det angelä-
get att tydliggöra rutiner som främjar jämställdhet och egenmakt inom ekonomiskt bistånd. Att 
använda ord som alltid (eller aldrig) kan dock vara begränsade eller till och med vara kontra-
produktivt för den enskilda individen (inte sällan kvinnan).  
 
Förvaltningen föreslår att Båstads kommun och ekonomiskt bistånd ska använda jämställt 
försörjningsstöd som styrande och aktiv norm, men ha möjlighet att utifrån individuella be-
dömningar eller särskilda sammanhang kunna välja en annan ordning än att alltid i alla sam-
manhang välja att dela försörjningsstödet precis lika mellan parterna, om den individuella be-
dömningen visar på skäl för att aktivt avvika från beslutat norm om jämställt försörjningsstöd. 
 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad samt att 
försörjningsstöd skall anta en huvudregel som innebär att försörjningsstöd betalas ut till bägge 
parter i ett förhållande om båda parter i ett förhållande ansöker om försörjningsstöd.    
 
Bakgrund 
 
Möjligheten till egen försörjning är avgörande för individens självbestämmande och därmed 
möjligheten att kunna ha makt och inflytande över sitt eget liv. Jämställdhetsperspektivet inom 
verksamheten ekonomiskt bistånd innebär, i enlighet med uppdraget enligt socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL, att medverka till och underlätta för människor att få egen försörjning. Det 
handlar även om att kvinnor och män (eller par i allmänhet) som ansöker om ekonomiskt bi-
stånd blir bemötta och bedömda på lika villkor och att det stöd och de insatser som erbjuds är 
utformade utifrån kvinnors och mäns behov.  
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Vidare innebär jämställdhetsperspektivet att det finns arbetssätt och rutiner för att upptäcka 
våldsutsatthet och våldsutövande samt att stödja de våldsutsatta och de som utövar våld att få 
relevanta stödinsatser.  
 
I det kartläggningsresultat som Socialstyrelsens tagit fram centralt under 2018 på uppdrag av 
Regeringen kopplat till frågan om jämställt försörjningsstöd, blir det tydligt att något strate-
giskt arbete för att främja jämlika förutsättningar för kvinnor och män inom verksamheten 
ekonomiskt bistånd ej pågår i någon mätbar omfattning nationellt.  
 
Denna nationella analys går också att applicera på såväl strukturen som rutinerna i Båstads 
kommun dvs. här pågår inte ett systematiserat jämställdhetsarbete inom verksamheten eko-
nomiskt bistånd. Att införa en princip om jämställt försörjningsstöd skulle dock kunna utgöra 
en faktor för att påbörja ett systematiserat jämställdhetsarbete inom ekonomiskt bistånd. 
 
 
 
 
 
Bildning och arbete   Bildning och arbete 
Filippa Swanstein, Utvecklingsstrateg  Josephine Tegnér, Enhetschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
Bildning och arbete 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 – Så här arbetar socialtjänsten och ekonomiskt bistånd idag med utbetalningar. 
Bilaga 2 – Sammanfattning av den nationella genomlysningen av socialtjänstens arbete med 
ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv.  
Motion, 2018-18-06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAGA 1 – Så här arbetar socialtjänsten och ekonomiskt bistånd idag med utbetalningar 
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Vid ansökan om ekonomiskt bistånd idag så begärs alltid kontuppgifter in från båda parter som 
söker biståndet. Ofta anger parterna att de har ett konto gemensamt. Vid första mötet sker sedan 
samtal kring den ekonomiska planeringen och hanteringen varvid det även samtalas kring önskat 
utbetalningskonto, om det finns fler än ett. I dagsläget är det således sökanden och medsökande 
som själva gör valet om vart insättning ska ske. Utbetalning sker således i första hand utifrån själv-
bestämmanderätten och inte till en part till följd av könstillhörighet. Vid varje månadsansökan finns 
det möjlighet för sökande att ange huruvida man vill byta utbetalningskonto eller om utbetalning 
ska ske enligt tidigare uppgifter.  
 
I många fall söker inte endast familjer om ekonomiskt bistånd, i sin helhet, utan familjer ansöker 
även om kompletterande ekonomiskt bistånd. Detta innebär att parterna i familjen har egna in-
komster, men att dessa inte räcker till, som helhet. Detta innebär i regel att det redan finns en 
grund för ojämställda ekonomiska förutsättningar mellan parterna, då en av parterna kan ha flera 
tusen i inkomst från annat håll, medan den andra kan stå helt utan. Utifrån det här perspektivet kan 
det istället vara mer verksamt att rikta biståndet till den som har lägst inkomst i familjen, oavsett 
kön, för att uppnå ett mer jämställt utgångsläge kring ekonomin. En sådan uppdelning eller hante-
ring görs inte idag och är något som kan utvecklas vidare inom ekonomiskt bistånd. Det är särskilt 
viktigt att lyfta att det dock inte sällan är just kvinnan som är den som har ”lägst” eller lägre in-
komst i familjen, varvid utbetalningar troligen då hade tillfallit kvinnan. Den generella sökande inom 
ekonomiskt bistånd är däremot ofta en man i ett ensamhushåll.  
 
Utifrån ett jämställdhetsperspektiv är det även aktuellt att se över hur samtal förs med klienterna 
kring ekonomisk hantering, val av utbetalningskonto, fakturor etc. då erfarenheter visar att eko-
nomi som helhet ofta är ett område som är manligt kodat dvs. det är mannen som är den som pra-
tar och den som frågorna ställs till. Detta är även är ett utvecklingsområde för att främja jämställd-
hetsperspektiven inom ekonomiskt bistånd.  
 
Det arbete som i dagsläget pågår kring jämställdhetsperspektiv inom ekonomiskt bistånd är att 
socialsekreterarna upprättar genomförandeplaner mot egenförsörjning på ett strukturerat sätt för 
varje enskild. Inom detta arbetssätt så utgör jämställdhetsperspektivet en viktig del. Fokus har 
också varit att börja med kvinnorna. Målet är att alla individer ska ha en upprättad och tydlig plane-
ring, vilket ibland riskerar att bli sekundärt för kvinnor. Detta då kvinnor, som målgrupp inom eko-
nomiskt bistånd, oftare än männen är mer föräldralediga, har en mer bristande självbild kring för-
mågor och möjligheter i livet, sämre i svenska språket (för dem som ej har svenska som modersmål) 
osv. Detta enskilda möte, där handläggare träffar individ enskilt, kan fungera som forum för samtal 
kring kvinnans situation där frågor om exempelvis våld kan ingå. Under hösten 2019 har merparten 
av socialsekreterarna  inom ekonomiskt bistånd utbildats i FREDA-kortfrågor (som handlar om att 
identifiera våld eller risker för våld), men processen har blivit fördröjd utifrån underbemanning och 
en ökad arbetsbelastning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAGA 2 – Sammanfattning av den nationella genomlysningen av socialtjänstens arbete med 
ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv  
 
Ekonomiskt bistånd är det yttersta skyddsnätet i det sociala välfärdssystemet. För verksamheten 
ekonomiskt bistånd finns två huvuduppdrag, att medverka till och underlätta för människor att få 
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egen försörjning samt att i avvaktan på detta ge ekonomiskt bistånd till försörjningen under vissa 

förutsättningar. I enlighet med SoL
1
 ska arbetet syfta till att frigöra och utveckla människors egna 

resurser, under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras sociala situation.  
 
Insatserna ska alltid utgå från personens behov och livssituation och de ska utformas så att perso-
nen så snart som möjligt kan klara sin egen försörjning. Verksamheten ska bygga på respekt för 
människors rätt till självbestämmande och integritet, och ska så långt det är möjligt utformas i sam-
verkan med den det berör. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyl-
digheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Med bakgrund av ovanstående har 
verksamheten ekonomiskt bistånd en viktig roll när det gäller att främja jämställdhet exempelvis 
genom att införa en princip om att alltid bevilja försörjningsstöd och göra utbetalningar på jäm-

ställdgrund. Den nationella genomlysningen som Socialstyrelsen
2 gjorde 2018 på området visade 

exempelvis följande centrala strukturer i Sverige:  

 Att ekonomi är ett område som ofta är manligt kodat dvs. männen pratar, ges utrymme och 
tar (förväntas att ta) ansvar för räkningar, utbetalningar, ekonomi som helhet i relation till 
sin partner (kvinnan)  

 Att det konto som uppges för utbetalningar oftast är mannens  

 Att ekonomi är ett sätt att utöva makt över sin partner (kvinnan) genom att kontrollera vad 
och vilka inköp som görs, vart en kan befinna sig eller har möjlighet att göra  

 Att vara den som kontrollerar ekonomin gör den andra partner ekonomiskt sårbar vilket är 
ett hinder för att exempelvis våga lämna en destruktiv eller våldsam relation 

 Att ekonomiskt våld dvs. begränsa och kontrollera sin partner (kvinnan) genom att beskära 
hennes insyn, kontroll eller makt kring ekonomiska frågor har samma mönster oavsett vari-
från en kommer dvs. det går över etnicitet 

 
Socialtjänsten har även en viktig roll när det gäller Sveriges genomförande av Agenda 2030. Att 
utveckla arbetet inom ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv ex. inför en princip eller 
en norm om jämställt försörjningsstöd, bidrar till att närmre uppnå vissa av målsättningarna. Upp-
draget kopplar främst till målen 1, 3, 5, 8 och 10. 

 
 
 
 
 

                                                             
1
 Socialtjänstlagen  

2
 Kartläggning med socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv (2018), 

Socialstyrelsen 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyre lsen 

2018 -11- 20 

Motion 
Jämställt försörjningsstöd 

Onr.K.3 ... .09..\ .. Y.1../. 
.2D.\ .~ .. ... ~ .. 0.QO. ... ..... 

Ekonomiskt övertag är effektivt för den som vill utöva makt över 
sin partner. Trots detta är det fortfarande vanligt i många 
kommuner att försörjningsstöd (i vardagstal kallat socialbidrag) 
till par betalas ut till en av parterna. Vem av dem som får 

Ci(B Ett luiUJxxrt uaJ 
06J CENTERPARTIET 

pengarna skall paret själva bestämma. Detta leder ofta till att kvinnor 
hamnar i ekonomiskt underläge då det framförallt är männen som tar emot 
pengar. 

Våld i nära relationer är en vardag som många kvinnor lever i. Ett sätt att 
minska kvinnors utsatthet och öka möjligheterna för kvinnor att lämna 
destruktiva relationer är att stärka kvinnors ekonomiska självständighet, 
och här spelar försörjningsstöd en central roll. 

Att få tillgång till sina egna pengar är också viktigt för de kvinnor som 
nyligen kommit till Sverige. Vi vet att det i många kulturer är mannen som 
har hand om ekonomin, ett mönster som enkelt kan fortsätta i Sverige om vi 
inte visar en annan väg. För att stärka nyanlända kvinnors position i 
samhället är det centralt att de har tillgång till egen ekonomisk trygghet, 
därför behövs den här satsningen både för att stärka jämställdheten och 
integrationen. 

Att inte ha bestämmanderätt över sin egen ekonomi är n ågot som försvårar . 
kvinnans möjligheter att ta makten över sitt eget liv. Som liberala feminister 
är det centralt för oss i Centerpartiet att öka människors frihet, för det krävs 
det makt över sina egna tillgångar. 

Centerpartiet i Båstads kommun vill därför att försörjningsstöd alltid skall 
betalas ut till båda parter i ett förhållande, i de fall då båda parter i ett 
förhållande ansöker om försörjningsstöd, för att säkerställa att båda parter 
har möjlighet till ekonomisk makt. 

Vi yrkar: 
- Att Båstads kommun beslutar att försörjningsstöd alltid skall betalas ut till 
båda parter i ett förhållande om båda parter i ett förhållande ansöker om 
försörjningsstöd. 

Båstad 2018-11-18 

Centerpartiet i Båstad 

~~ 
Ebba Krumlinde (C) 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-12-12 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 225  Dnr KS 000091/2019 - 100 

Svar på motion - Översyn av regler och avgifter för lån av 
kommunägda lokaler 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 29 januari 2019 att  kommunen genomför en 

översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler och att 
utgångspunkten ska vara att ingen hyra ska utgå.  

 
 Motionen tangerar ett pågående utredningarbete där teknik och service har fått 

i uppdrag av kommunstyrelsen att inventera alla lokaler i Båstads kommun 
som är lämpliga att hyra/låna ut till föreningar. I inventeringen kommer teknik 
och service att utreda eventuella kostnader för att hyra lokalerna. Mot 
bakgrund av beslutet som kommunstyrelsen fattade 2019-03-13 så föreslår 
förvaltningen att motionen anses besvarad och att Teknik och service beaktar 
motionen i sitt inventeringsarbete.         

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef och Johan Peterson, 

nämndsekreterare, 2019-11-01. 
 Motion, 2019-01-29.       
 
Förvaltningens förslag  1. Motionen anses besvarad.  

 
2. Teknik och service beaktar motionen i sitt inventeringsarbete.   

 
Yrkanden Ordförande yrkar att Marie Eriksson, gatu- och parkchef, informerar om teknik 

och services kommande inventeringsarbete när ärendet behandlas på 
kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari.        

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller tilläggsyrkandet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 

1. Motionen anses besvarad.  
 
2. Teknik och service beaktar motionen i sitt inventeringsarbete.   
 
3. Marie Eriksson, gatu- och parkchef, informerar om teknik och services 
kommande inventeringsarbete när ärendet behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 januari. 
 

 
Notering Ebba Krumlinde (C) deltar ej i beslutet.       

 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

  

1 (1) 

 
Datum: : 2019-10-30. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000091/2019-100 
 
 

Svar på motion - Översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda loka-
ler 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad.  
 
2. Teknik och service beaktar motionen i sitt inventeringsarbete.   
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartiet motionerade den 29 januari 2019 att  kommunen genomför en översyn av regler 
och avgifter för lån av kommunägda lokaler och att utgångspunkten ska vara att ingen hyra ska 
utgå.  
 
Motionen tangerar ett pågående utredningarbete där teknik och service har fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att inventera alla lokaler i Båstads kommun som är lämpliga att hyra/låna ut 
till föreningar. I inventeringen kommer teknik och service att utreda eventuella kostnader för 
att hyra lokalerna. Mot bakgrund av beslutet som kommunstyrelsen fattade 2019-03-13 så 
föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad och att Teknik och service beaktar motion-
en i sitt inventeringsarbete.       
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Teknik och service.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-03-13 § 46 
Motion, 2019-01-29. 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och service.  
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Motion angående översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler 

Centerpartiet önskar en översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler. Bakgrunden är 

att många av civilsamhällets organisationer saknar egna lokaler för sina aktiviteter och att hyra 

lokaler för olika ändamål oftast är för dyrt. 

Att stödja civilsamhällsorganisationer är självklart om man som kommun vill stärka det demokratiska 

samtalet och ger förutsättningar för delaktighet och inflytande över hur viktiga delar av livet gestaltar 

sig för enskilda och grupper. 

Idag upplever vi att det finns många lokaler inom kommunen i skolor, vård boenden, bibliotek mm 

som skulle kunna användas på tider där de idag står tomma. Till glädje för pensionärsorganisationer, 

socialt inriktade organisationer, politiska organisationer, barn och ungdomsorganisationer mm. 

Organisationerna måste självklart ha sitt säte i Båstad kommun och företräda demokrati som 

samhällsystem och inte bedriva verksamhet som skapar positiva attityder till våld, hot, rasism eller 

bruk av alkohol och andra droger. 

Centerpartiet yrkar därför att 

• Kommunen genomför en översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler 

• Utgångspunkten ska vara att ingen hyra ska utgå 

Båstad 2019-01-28 

Kjell Jonsson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-12-12 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 227  Dnr KS 000866/2017 - 380 

Svar på motion - Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och 
upprustning av idrottshallar 

 
Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 21 augusti 2017 om att Båstads kommun ska ta 

fram en handlingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar i 
kommunen. De vill genom denna plan se hur behoven av inomhustider ser ut i 
de olika kommundelarna, vilken typ av som aktiviteter som främst efterfrågas 
och vilka typer av aktiviteter som kan bli aktuella i framtiden samt vilka behov 
som finns av arenor för inomhusseriespel för olika idrotter, idag och i 
framtiden.  

 
 Motionärernas förslag tangerar förvaltningens intentioner då en 

lokalförsörjningsplan kommer att arbetas fram under första kvartalet 2020 i 
samband med budgetprocessen. När denna plan är på plats kommer 
förvaltningen ha en tydlig bild över hur förvaltningen bör arbeta med 
kommunens idrottshallar. Denna plan kommer att besvara motionärernas 
frågeställningar och förenkla arbetet med att ge kommunens idrottsföreningar 
de bästa möjliga förutsättningarna för att verka i Båstads kommun.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef och Johan Peterson, 

nämndsekreterare, 2019-11-01. 
 Motion, 2017-08-21.     
 
Förvaltningens förslag 1. Motionen anses besvarad. 

 
2. Motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av 
lokalförsörjningsplanen.   

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av 
lokalförsörjningsplanen.   
 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: : 2019-12-05. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000866/2017-380 
 
 

Svar på motion - Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och  
upprustning av idrottshallar 

 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av lokalförsörjningsplanen.   

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Liberalerna motionerade den 21 augusti 2017 om att Båstads kommun ska ta fram en hand-
lingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar i kommunen. De vill genom denna 
plan se hur behoven av inomhustider ser ut i de olika kommundelarna, vilken typ av som akti-
viteter som främst efterfrågas och vilka typer av aktiviteter som kan bli aktuella i framtiden 
samt vilka behov som finns av arenor för inomhusseriespel för olika idrotter, idag och i framti-
den.  
 
Motionärernas förslag tangerar förvaltningens intentioner då en lokalförsörjningsplan kom-
mer att arbetas fram under första kvartalet 2020 i samband med budgetprocessen. När denna 
plan är på plats kommer förvaltningen ha en tydlig bild över hur förvaltningen bör arbeta med 
kommunens idrottshallar. Denna plan kommer att besvara motionärernas frågeställningar och 
förenkla arbetet med att ge kommunens idrottsföreningar de bästa möjliga förutsättningarna 
för att verka i Båstads kommun.  
 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad samt att 
motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av lokalförsörjningsplanen.  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-08-21. 
Teknik- och service.  
 
Samråd har skett med: 
Teknik- och servicechef. 
 



BÅSTADS i<OMMUN 
Komrnuns.~yr~l$tfl 

MOTION 2017 -06- 2 1 . 
Dn~.f.~.~~Gfi/ 
f) r!ittft6.J1.Ll •• :::J.8.0,11 ...... 11. 

INOMHUSHALLAR I VÅR KOMMUN 

Våra idrottsföreningar gör ett fantastiskt arbete med att engagera och fostra våra barn och 

ungdomar i sina verksamheter. Det är inte bara en bra fritidsverksamhet som görs utan 

föreningarna lägger grunden till en god livsstil med motion och rörelse flera gånger i veckan . 

För att föreningarna ska kunna bedriva verksamhet året om är de beroende av tillgången på 

inomhushallar. I anslutning till våra skolor finns idrottshallar och de används mycket flitigt av 

främst våra idrottsföreningar men även privatpersoner och företag. Dessutom finns 

föreningsägda hallar i Båstad och Grevie. 

Behovet av halltider ökar och kön till de mest attraktiva tiderna är lång. Dessutom finns 

behov av tider för seriespel och tävlingar för bland annat innebandy. 

En del idrottshallar är i stort behov av upprustning/renovering och en åtgärdsplan för dessa 

hallar måste tas fram. 

Vi Liberaler vill att: 

Kommunen tar fram en handlingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar i vår 

kommun. 

För detta behövs en kartläggning av behoven, såsom 

- hur ser behoven av inomhustider ut i de olika kommundelarna? 

- vilken typ av aktiviteter efterfrågas främst och vilka typer av aktiviteter kan bli aktuella i 

framtiden? 

- vilka behov finns av arenor för inomhusseriespel för olika idrotter, idag och i framtiden? 

Båstad augusti 2017 

~R~ 
Thomas An äersson Mats Lundberg 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-12-12 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 224  Dnr KS 000694/2019 - 100 

Svar på medborgarförslag - Attraktivare arbete för 
hemtjänstpersonal  

 
Beskrivning av ärendet 2019-09-10 inom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

Båstads kommun ska göra hemtjänstsperonalens arbete med attraktivt, 
exempelvis genom att bjuda på gratis fika.  

 
 Förvaltningen är tacksam för att förslagsställaren uppmärksammar en 

yrkesgrupp som värnar om många av de mest sköra och svaga i vår kommun. 
Hemtjänst i Båstads kommun bygger på två stora organisationer, en del finns 
på Skogsliden och här bistår man våra kommunmedborgare på norra sidan av 
Hallandsåsen. Den andra delen finns på Bjäredalen, strax intill Förslövs 
tågstation, och här ansvarar man för tätorterna på söder.  

 
 Båstads kommun jobbar ständigt med ambitionen om att vara en arbetsgivare 

som erbjuder en god arbetsmiljö och att kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare för personalen. Detta är ett arbete som är nödvändigt att alltid 
utveckla då det är en hård konkurrens om den personal som vill jobba med 
omvårdnadsarbete. 

 
 Eftersom att hemtjänsten är en del av Båstads kommun som helhet, är det svårt 

att särbehandla gruppen personal som arbetar i hemtjänsten. Kommunen kan 
inte erbjuda förmåner som inte andra yrkesgrupper får ta del av. Detta innebär 
att gratis fika, frukt eller annat specifikt inte kan köpas in endast för 
hemtjänstpersonalen. Däremot försöker förvaltningen se till så rast och 
återhämtning kan tryggas kontinuerligt under dagen.     

 
Förvaltningens förslag Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef och Johan Peterson, 

nämndsekreterare, 2019-11-01. 
 Medborgarförslag, 2019-09-10.    
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
 
 Medborgarförslaget anses besvarat.    
 

 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

  

1 (1) 

 
Datum: : 2019-11-01. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000694/2019 – 100 
 
 

Svar på medborgarförslag - Attraktivare arbete för hemtjänstpersonal  
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget anses besvarat.  

 
Sammanfattning av ärendet 
2019-09-10 inom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att Båstads kommun ska 
göra hemtjänstsperonalens arbete med attraktivt, exempelvis genom att bjuda på gratis fika.  
 
Förvaltningen är tacksam för att förslagsställaren uppmärksammar en yrkesgrupp som värnar 
om många av de mest sköra och svaga i vår kommun. Hemtjänst i Båstads kommun bygger på 
två stora organisationer, en del finns på Skogsliden och här bistår man våra kommunmedbor-
gare på norra sidan av Hallandsåsen. Den andra delen finns på Bjäredalen, strax intill Förslövs 
tågstation, och här ansvarar man för tätorterna på söder. 
 
Båstads kommun jobbar ständigt med ambitionen om att vara en arbetsgivare som erbjuder en 
god arbetsmiljö och att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för personalen. Detta är 
ett arbete som är nödvändigt att alltid utveckla då det är en hård konkurrens om den personal 
som vill jobba med omvårdnadsarbete. 
 
Eftersom att hemtjänsten är en del av Båstads kommun som helhet, är det svårt att särbe-
handla gruppen personal som arbetar i hemtjänsten. Kommunen kan inte erbjuda förmåner 
som inte andra yrkesgrupper får ta del av. Detta innebär att gratis fika, frukt eller annat speci-
fikt inte kan köpas in endast för hemtjänstpersonalen. Däremot försöker förvaltningen se till så 
rast och återhämtning kan tryggas kontinuerligt under dagen. 
 
Mot bakgrund av att detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget anses besvarat.  
 
 
Kommunledningskontoret  Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Förslagsställaren.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2019-09-10. 
 
Samråd har skett med: 
Vård och omsorg.  
 
 



Medborgarförslag 

BÅSTADS KOMMUf\l 
Kommunstyrel sen 

2019 -09- 10 
Dnr .. K.~ .. O.QO.W..4.j/ 
.. Z.Q),q , ~ .. .l..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 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-12-13 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000891/2019 – 900 
 
 

Kommunstyrelsens beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Beslutsloggen för januari 2020 godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det en rutin 
för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde bifogas en förteckning 
över de fattade beslut som ska verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 



Kommunstyrelsens beslutslogg - Januari 2020

Ärenderubrik Beslutsinstans Dnr Beskrivning	av	ärendet Status Prioritering
1 Översyn	av	näringslivspolicy §	183,	KS	2017‐06‐07	 000652/2017 Översyn	av	näringslivspolicyn Avvaktar	översyn	av	

näringslivsorganisationen.
2

2 Båstads	kommuns	
näringslivsorganisation

§	163,	KS	2017‐06‐07 000321/2017			 Ärendet	återremitterat	i	juni	‐17.	
Förvaltningen	får	följande	
uppdrag:	A)	Förtydliga	samtliga	
beslutspunkter	för	hur	det	
kommunala	ansvaret	rörande	
näringslivsfrågor	ska	utformas.	
B)	Tydliggöra	förslaget	angående	
gränsdragningen	samt	inhämta	
synpunkter	från	tillväxtrådet.

KS	feb	beslutar:	1.	Arbetet	med	
destinationsutveckling	och	
turismservice	samt	företagsservice	till	
medlemsföretag	hanteras	av	Båstad	
Turism	och	Näringsliv	såsom	tidigare.	
2.	Båstads	kommuns	näringslivsarbete	
ska	prioriteras	inom	den	kommunala	
förvaltningen	och	ske	i	nära	
samarbete	med	kommunledningen.	3.	
Båstads	kommuns	näringslivarbete	
ska	ske	i	ett	nära	samarbete	med	
närliggande	näringslivsfunktioner,	för	
att	minska	behovet	i	Båstads	kommun	
av	mer	resurser,	minska	sårbarheten	
och	ge	större	effekt.	4.	Förvaltningen	
uppdrag	att	bryta	ner	beslutad	
näringslivspolicy	i	kommunledningens	
verksamhetsplan.	5.	
Destinationsutvecklingsärenden	i	
Familjen	Helsingborg	representeras	av	
kommunen	och	Båstad	Turism	och	
näringsliv.															Ledningsgruppens	
uppdatering	20181113:	Båda	ärenden	
om	kommunens	näringslivsarbete	
behålls.	Behöver	få	nya	politikens	
inriktning.

2



Kommunstyrelsens beslutslogg - Januari 2020

3 Uppdrag	med	anledning	av	
fastighetsutredningen/optimal	
fastighetsorganisation

§	102,	KS	2016‐04‐27 000593/2016 Beslut	i	KS	2019‐08‐21	att	arbeta	
vidare	med	förslag	nr	6	i	KPMG:s	
utredning.	Till	det	uppdraget	
läggs	även	ett	uppdrag	att	utreda	
hur	en	koncernledningsstruktur	
för	Båstads	kommun	ska	kunna	
utformas.	I	uppdraget	redovisas	
hur	de	affärsdrivande	bolagen	ska	
kunna	styras	med	en	gemensam	
koncernmoder	”Båstads	kommun	
AB”	och	där	andra	eventuella	
kommunala	bolag	ska	kunna	
inordnas.	Kommande	förslag	
baseras	på	benchmarking	från	
andra	kommuner.	Förslaget	till	
ny	struktur	tas	fram	i	samråd	
mellan	Båstads	kommun	och	
Båstadhem.				

För	handläggning	i	förvaltningen,	
Teknik	och	service	tillsammans	med	
KPMG	som	utrett	ärendet.

1

4 Väckt	ärende:	Strategiskt	ägande	av	
Båstads	kommuns	fastigheter

§	133,	KS	2018‐05‐02 000446/2018 Thomas	Andersson	(L)	väcker	ett	
nytt	ärende	på	sammanträdet,	
mot	bakgrund	av	diskussionerna	i	
ärendet	som	gäller	
igångsättningsbeslut	av
vård‐	och	omsorgsboendet	i	
Förslöv.	Han	yrkar:	I	samband	
med	framtagande	av	förslag	till	
förvaltning	av	kommunens	och	
Båstadhems	fastigheter	ska	också	
underlag	för	beslut	om	strategiskt	
ägande	av
kommunens	fastigheter	tas	fram.

Har	samband	med	ärendet	ovan;	
Uppdrag	med	anledning	av	
fastighetsutredningen/optimal	
fastighetsorganisation.

1

5 Utvärdering	av	skötselavtal	avseende	
grönyteskötseln

§	210,	KS	au	2017‐09‐19 000979/2017 Ärendet	får	väckas	och	
förvaltningen	får	i	uppdrag	att	
bereda	ärendet.				

För	handläggning,	Teknik	och	service.	
Ytterligare	enkät	är	på	gång	för	att	
komplettera	den	första	enkäten.

2
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6 Utredningsuppdrag	fastigheten	
Plommonet

§	304,	KS	2017‐12‐06 001313/2016 Teknik	och	service	tar	fram	status	
för	byggnad	och	kostnader	för	
återställning.	Finns	även	med	i	
förskoleutredningen.

Förvaltningen	avvaktar	politisk	
inriktning,	på	gång	under	våren	2020.	
Fastigheten	finns	med	listan	över	
tänkbara	kommunala	objekt	att	sälja.

1

7 Försäljning	av	Hamnen	3 §	153,	KS	2018‐06‐07 001506/2016 Försäljning	av	fastigheten	
Hamnen	3	i	Torekov	till	
Båstadhem	AB	och	förvaltning	av	
fastigheten	till	dess	försäljning	är	
genomförd.

Har	samband	med	ärendet	ovan;	
Plommonet.	Tecknat	avtal	med	
Båstadhem	t	o	m	2020‐03‐31.	
Inkommen	begäran	att	omvandla	
fastigheten	till	bostadsrätter.

1

8 Kommunalt	huvudmannaskap	‐	
vägföreningar/samfälligheter

§	93,	KS	2016‐06‐13 000511/2016 Förvaltningen	gavs	enligt	beslut	i	
KS	2016‐04‐13	i	uppdrag	att	göra	
en	utredning	vad	kommunalt	
huvudmannaskap	får	för	
konsekvenser	samt	att	upprätta	
en	tidsplan	över	hur	detta	skulle	
kunna	genomföras.	Till	ärendet	
hör	även	frågan	om	driftning	av	
lekplatser	i	kommunen	(KS	
001262/2016).

Arbete	pågår,	Teknik	och	service.	
Primärt	en	förstudie.	Till	politisk	
behandling	eller	information	under	
december	2019	om	hur	vi	går	vidare.

1

9 Väckt	ärende	‐	Trafiksituationen	i	
Grevie	(hastigheter)

§	209,	KS	2018‐09‐05 000685/2018 Christer	de	la	Motte	(M)	väckte	
ärendet.

För	handläggning	i	förvaltningen:	
Teknik	och	service.	Synpunkter	för	
vidare	dialog	med	Polisen	och	
Trafikverket.

2

10 Svar	på	motion	‐	Alkolås	i	
kommunala	fordon

§	84,	KS	2019‐04‐10 001120/2017 Motion	från	Centerpartiet. Tas	upp	för	politisk	behandling	i	
samband	med	att	styrdokument	
för	kommunens	fordonshantering	ska	
upp	för	beslut.

1

11 Väckt	ärende	‐	Tillfällig	och	
permanent	återvinningsanläggning

§	235,	KS	2019‐10‐09 000763/2019 Bjärepartiet	väckte	ett	nytt	
ärende	på	KS	angående	tillfällig	
och	permanent	
återvinningsanläggning.

För	handläggning	i	förvaltningen:	
Kommundirektör,	Teknik	och	service.

12 Planläggning	av	Lindströms	backe	i	
Västra	Karup

§	98,	KS	2015‐03‐11 000478/2015 Ärendet	skickas	till	förvaltningen	
för	beredning.

För	handläggning	i	förvaltningen.	Den	
bakas	delvis	in	i	ny	ÖP.	Avvaktas	i	
väntan	på	rekommendationer	
gällande	gamla	vattentäkter.

3
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13 Väckt	ärende:	Översyn	och	revidering	
av	Personalpolitiskt	program	för	
Båstads	kommun

§	104,	KS	2018‐04‐04 000300/2018 Gösta	Gebauer	(C)	väckte	ärendet	
på	KS.

HR,	verksamheten	och	med	politikens	
medverkan	ska	göra	en	översyn	av	
programmet	under	2020.	Programmet	
i	sin	nuvarande	form	kan	ersättas	med	
en	arbetsgivarpolicy	med	
förtydliganden	inom	medarbetar‐	och	
ledarskapsområdet.	Eftersom	
programmet	är	ett	beslut	i	KS	kommer	
det	att	lyftas	i	FU	i	början	av	2020	för	
att	få	klartecken	att	gå	igång	med	en	
komplett	revidering.

2

14 Åtgärder	med	anledning	av	
extraordinär	situation	inom	individ‐	
och	familjeomsorgen

§	257,	KS	2019‐12‐04 000794/2019	
001179/2018

Kommunstyrelsens	ordförande	
får	i	uppdrag	att	återkomma	med	
förslag	till	hur	den	politiska	
styrningen	rörande	individ‐	och	
familjeomsorgen	ska	se	ut	på	
både	kort	och	lång	sikt.	Samråd	
ska	ske	med	
utbildningsnämndens	
ordförande.

15 Svar	på	medborgarförslag	‐	Anställ	
en	syn‐	och	hörselinstruktör	i	
Båstads	kommun

§	275,	KS	2019‐12‐04 000211/2018 Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	
utreda	möjligheten	till	att	hyra	in	
en	syn‐	och	hörselinstruktör	från	
grannkommunerna	eller	från	
Region	Skåne.	Vid	eventuell	
tillkommande	kostnad	ska	denna	
hanteras	i	kommande	
budgetberedning	(helt	i	sedvanlig	
ordning).

Ärenden	som	kan	tas	bort	från	
beslutsloggen:
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Datum: 2020-01-08 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000880/2019 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna delgivningar: 
 
a).  Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 2019-10-08 
 
b). Ekonomiskt bistånd - Månadsstatistik t o m november 2019 
 
c). Protokoll från styrelsemöte 6 2019 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 2019-10-10 
 
d). Protokoll från styrelsemöte 6 2019 med styrelsen i NSR AB 2019-10-10 
 
e). Protokoll nr 4 2019 - Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 2019-10-09 
 
f). Protokollsutdrag från myndighetsnämnden - Ekonomisk månadsuppföljning per den  
30 november 2019 
 
g). Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 2019-12-03 
 
h). Protokoll från pensionärsrådet 2019-12-05 
 
i). Ekonomirapport januari-november 2019 för Båstads kommun 
 
j). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden - Ekonomisk månadsuppföljning per den 
30 november 2019 
 
k). Mötesanteckningar från ägarsamråd med Sydvatten AB 2019-11-08 
 
l). Beslut från länsstyrelsen - Föreläggande om inrättande av verksamhetsområde för  
allmänna vattentjänster vid Stenhotten 
 
m). Protokoll från styrelsemöte 7 2019 med styrelsen i NSR AB 2019-11-22 
 
n). Protokoll från styrelsemöte 7 2019 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 2019-11-22 
 
o). Protokoll nr 5 2019 - Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 2019-11-21 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 

Tid och plats: 

Närvarande: 

Sekreterare: 

Ärenden: 

2019-10-08 kl. 9-11 Kommunhuset, Astrakan 

Karin Bengtsson 
Mikael Bertilsson 
Lars Henningsson 
Fredrik Olofsson 
Rose-Marie Östberg 
Johan Olsson Swanstein 
Ingela Stefansson 
Erik Lidberg 

Sari Bengtsson 

1. Mötet öppnas 
Johan Olsson Swanstein öppnar mötet 

2. Val av justerare 
Lars Henningsson 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns 

4. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna 

5. Avstämning mot Tillväxtrådets verksamhetsplan 2019 

1 (3) 

Enligt Karin fortlöper det mesta enligt plan. Ung Drive genomfördes under som
maren. Deltagarna var nöjda. Frågan är dock om det ska arrangeras även somma
ren 2020. 
Projektet Game Set Matchning är avslutat och varit lyckat. 
Näringslivssafari går av stapeln den 23 oktober. Övriga gemensamma företagsbe
sök har dock uteblivit, men kommer att återupptas under 2020. 
Evenemangsstrategi och näringslivsstrategi måste tas fram och vara klara under 
2020 enligt Johan. 

6. Uppföljning av Prästliden och crowdfunding med näringslivet 
Tanken är att för varje tia kommunen bidrar satsar näringslivet lika mycket. 
Crowdfunding måste kommuniceras till näringslivet på ett tydligt sätt. 
BTN tar upp detta på sitt kommande möte. Små företag har inte möjlighet att delta 
i finansieringen. Se även punkt 10. 

7. Företagsbesök 
Företagsbesök har varit uppskattade och till 2020 ska det planeras 8 gemensamma 
företags besök (BTN och kommunen) . Petra bokar datum. 
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8. Nytt samarbete mellan Båstads kommun och BTN om service till företag - företags-
lots 

För närvarande har kommunen ingen näringslivskoordinator eller -lots . 
Ambitionen är att förbättra företagsservicen genom samarbete mellan kommu
nens kundcenter och via företagslots placerad under BTN. 
Karin återkommer med en mer detaljerad plan. BTN ska ta upp frågan på kom
mande styrelsemöte. 
BTN har bra relationer och förtroende bland företagen. Vi behöver ha närmare 
samarbete. 

9. Svenskt Näringslivs ranking- företagsklimat 2019 
Båstad har halkat ner i rankingen och hamnar på plats 164 (118 2018). Det är 
områden "tjänstemännens attityder" och "politikernas attityder" som drar ner 
resultatet. Troligtvis är ÅVC-ärendet en bidragande orsak. Industrigruppen och 
kommunen måste få en bättre relation. Industrigruppen kommer att ta upp frå
gan på höstmötet. 

10. Utsmyckning rondeller 
Gatu- och parkchef Marie Eriksson presenterar skisser över fem olika rondeller 
inom kommunen. Fyra av dem är befintliga och en är en ny planerad rondell. 
Viktigt att rondellerna blir lättskötta men inte tråkiga. 

Rondellen i Östra Karup: ska anknyta till Bjäres kust, 5 vepor som kan bytas ut 
vid olika tillfällen 
Entre Båstad: behålla befintliga träd, blomsterlökar under träden 
Ny rondell Köpmansgatan/Fridhemsgatan: Konstverk med inspiration från 
MMF-matta 
Kattviksrondellen: Träd i raka linjer med inspiration från fruktodlingar 
Förslövsrondellan: Träd med ljus karaktär, konstverk som symboliserar rö
relse, exempelvis galopperande hästar 

Planen ska visas upp under näringslivs lunchen. 

Om företagen ska kunna bidra måste kostnadsberäkning tas fram till nästa vecka. 
Karin och Marie ska träffa industrigruppen den 15 oktober. Detta måste läggas 
fram som ett försköningspaket - allt i ett. 

11. Övrigt 
Bokningen till "Milestone Series"-cykellopp har öppnat. Den 13 september 2020 
går den Skandinaviska starten. 

~·~~------
Sari Bengtsson Lars Henningsson 
sekreterare Justerare 



SOCIALBIDRAGSSTA TISTIK 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Januari 427 659 542 067 470 610 576 004 721 850 643 902 727 966 478 947 372 094 663 353 471 314 

Februari 450 409 663 576 589052 722 528 722 910 771 033 550 890 487 222 474 398 659 848 583 544 

Mars 588 399 886 019 603 960 751 491 775 412 822 814 763 970 438 334 510 703 620 415 542 495 

April 546 718 552 753 547 034 626 339 755 775 789 828 734 099 549 029 609 170 583 114 514 539 

Maj 494 874 489 202 572 906 721 599 688 838 712 625 665 980 581 009 467 724 669 464 489 580 

Juni 517 185 446 156 618 650 587 310 578 411 590 040 684 843 421 505 497 658 487 464 436 936 

Juli 531 268 570 912 371 566 565 568 635 492 615 809 622 431 341 026 406 898 465 032 578 223 

Augusti 397 570 398 297 413319 479 140 461 451 597 611 506 806 425 418 441 354 421 074 535 976 

September 420 935 497 873 509 263 437 103 548 830 673 318 563 779 273 206 394 932 455 130 461 517 

Oktober 444 234 499 995 497 833 622 675 568 878 711 603 462 053 393 356 542 995 526 513 519 671 

November 578 095 426 934 506 550 628 898 678 324 524 548 462 947 332 473 580 567 436 502 492 982 

December 653 926 521 983 686 911 770 016 760 219 927 499 584 373 465 979 614 723 493 780 0 

Totalt 6 053 281 6 495 770 6 387 658 7 488 671 7 896 390 8 380 630 7 330 137 5 187 504 5 913 216 6 481 689 5 626 777 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 



. ANTAL AKTUELLA HUSHÅLL 

2017 2018 2019 

Januari 120 138 117 

Februari 129 147 102 

Mars 123 144 103 

April 126 147 106 

Maj 126 149 93 

Juni 130 143 99 

Juli 130 140 102 

Augusti 130 135 98 

September 136 123 103 

Oktober 131 124 101 

November 134 125 97 

December 134 116 



SOCIALBIDRAGSSTATISTIK Integration vuxna 

2017 2018 2019 

Januari 199 729 181 224 218 067 

Februari 107 914 253 976 210 130 

Mars 224 412 269 635 230 879 

April 152 889 243 317 147 767 

Maj 334 099 229 289 262 553 

Juni 291 003 192 335 240 263 

Juli 247 393 188 984 273 338 

Augusti 196 186 223 787 173 965 

September 207 648 169 162 161 838 

Oktober 258 864 209 687 175 629 

November 215 918 181 913 199 272 

December 276 958 243 413 

totalt 2713013 2 586 722 2 293 701 

ANTAL AKTUELLA HUSHÅLL Integration vuxna 

2017 2018 2019 

Januari 67 60 50 

Februari 74 51 37 

Mars 70 52 36 

April 68 54 35 

Maj 70 53 31 

Juni 70 53 43 

Juli 70 56 42 

Augusti 76 54 40 

September 73 54 42 

Oktober 61 53 39 

November 61 49 37 

December 54 53 
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Protokoll Styrelsemöte 6/2019 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 

Torsdag 2019-10-10, kl. 09:00-09:45 - på Valhall Park, Ängelholm 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Eva Holm, Eva Ingers, Bo Lambertsson Persson, Jessica Andersson, 
Anders Månsson, Liselotte Reimer, Rob:in Holmberg och Bitten 
Mårtensson. 

Claes Wastensson, Sven Rydström, Åsa Holmen, Pia Möller och Lennart 
Nilsson. 

Personalrepr: Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Övriga: Kim Olsson, VD 
Martina Troedsson, Sekreterare 

Anmält förhinder: Gustaf Wingårdh, Niklas Svalö, Arvid Straube, Jann Thomasen, Joel 
Hallkvist, Lennart J ensen 

Mötets Öppnande 

§ 40 Ordförande Eva Holm förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
§ 41 att godkänna föreslagen dagordning 
§ 42 att ordföranden jämte Anders Månsson justerar protokollet 
§ 43 att godkänna styrelseprotokoll 5/ 2019 

§ 44 Presentation av Kristina 
VD Kim Olsson har tidigare berättat att en stiftelse kunde vara en bra källa till 

finansiering. Vera Park Circularity AB skulle kunna söka bidrag av en stiftelse 

som ligger nära till stiftelsens ändamål och med fokus på de företag som verkar 

:inom Nordvästra Skåne. 

Ett ramavtal är slutet mellan Vera Park Circularity AB och NOWaste foundation 

om 5 tydliga affärssituationer för att kunna nå verksamhetens fulla potential. 

Tre utav styrelsemedlemmarna i NOWaste foundation Kristina Wojnicki, 
Göran Engberg och Mats Örth presenterar deras roll i stiftelsen och vad 
stiftelsens ändamål, strategi, tidsplan och f:inansier:ing innebär. 

;/1t, 
1 I 



Stiftelsens ändamål enligt Kristina Wojnick.i är att; 

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja global hållbar utveckling. Genom att formedla 
kunskap om resursforsörjning samt effektiva avfallskretslopp skapa forutsättningar får 
urbanisering och utveckling i harmoni med ekosystemet. 

Stiftelsen skall även ha till ändamål att kommersialisera produkter och tjänster avseende 
hållbar utveckling for avfallshantering, miljövård, resursforsörjning och energi for 
människor, fåretag, resurser och därmed fårenlig verksamhet nationellt och 
internationellt, samt aktivt främja undervisning och vetenskaplig forskning inom hållbar 
utveckling som berör avfallshantering, miljövård, resursforsörjning och energi for 
människor, foretag, resurser och därmed forenlig verksamhet. Stiftelsen ämnar även att 
samverka med andra nationella och internationella stiftelser. 

Göran Engberg berättar att stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom att lämna 
bidrag genom att bland annat stödja företag, individer och institutioner avseende 
utbildning inom områden som är närliggande till stiftelsens ändamål och med 
speciellt fokus på de individer som verkar i Nordvästra Skåne. 

Kristina Wojnicki presenterar Waste to Asset som är en samarbetsmodell kring 
processer och systern där avfall ses som en tillgång för att skapa en ny produkt. 

Strategin för framtiden handlar om att hitta lösningar för att ta hand om gammalt 
avfall, hitta lösningar för att stoppa klimatförändringar och att hitta lösningar för 
att reducera avfallsmängder. Det handlar om att bygga lösningar beroende på 
hur långt olika länder har nått i sin utveckling. Att skapa förståelse för hur 
marknaden fungerar både internationellt och nationellt är ett viktigt led i arbetet 
just nu. Kristina berättar om den tidsplan som finns och de pågående aktiviteter 
för finansiering som de arbetar med för tillfället. 

Beslutar 

att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 

§ 38 Övriga frågor 

Inga andra frågor diskuterades. 

§ 39 Mötets avslutande 
Ordförande Eva Holm tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2019-10-10 

Vid protokollet Justeras 
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Protokoll Styrelsemöte 6/2019 med styrelsen i NSR AB 
Torsdag 2019-10-10, kl. 09:45-12:00 - på Valhall Park, Ängelholm 

Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Eva Holm, Eva Ingers, Bo Lambertsson Persson, Jessica Andersson, 
Anders Månsson, Liselotte Reimer, Robin Holmberg och Bitten 
Mårtensson. 

Claes Wastensson, Sven Rydström, Åsa Holmen, Pia Möller och Lennart 
Nilsson. 

Personalrepr: Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Övriga: Kim Olsson, VD 
Dragana Damljanovic, Ekonomichef under § 69 och § 73 
Cecilia Holmblad, Renhållningschef under § 72 

Martina Troedsson, Sekreterare 

Anmält förhinder: Gustaf Wingårdh, Niklas Svalö, Arvid Straube, Jann Thomasen, Joel 
Hallkvist, Lennart Jensen 

§ 65 Mötets Öppnande 
Ordförande Eva Holm förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
§ 66 att godkänna föreslagen dagordning 
§ 67 att ordföranden jämte Anders Månsson justerar protokollet 
§ 68 att godkänna styrelseprotokoll 5/ 2019 

§ 69 Ekonomiska rapporter 
Ekonomichef Dragana Damljanovic informerar om resultatet till och med 
augusti 2019. 

Resultatet för NSR-koncemen visar ett resultat på- 2 Mkr vilket är bättre 
budget. 

Investeringar för 26 Mkr har genomförts. 
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Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 70 Avtal med Öresundskraft 
VD Kim Olsson berättade på föregående möte att i och med den process gällande 
Helsingborgs stads eventuella försäljning av Öresundskraft så är det ett intensivt 
arbete att titta hur detta skulle påverka övriga delar av koncernen. En del att titta 
på är då biogasavsättningen och den infrastruktur kring gasmackar som 
Öresundskraft har där biogasen är en liten del av Öresundskrafts verksamhet. 

I Helsingborgs stads klimat och energiplan lyfts fram att resor och transporter 
ska ha minsta möjliga miljöpåverkan genom att bryta beroendet av fossila 
bränslen men också vikten av att öka lokalt producerad biogas, ta tillvara på 
restprodukter och återvinna energi samt hitta alternativa lösningar för 
avsättning för lokalt producerad biogas. 

NSR har framfört som förslag att Helsingborgs stad skulle köpa mackarna och 
infrastrukturen och NSR skulle arrendera och sköta driften av dem en tid 
framöver. Förslagen som lyfts fram ligger inom ramen för ägarnas policy. 

Beslutar 
att ge presidiet i NSR i uppdrag att teckna avtal med Öresundskraft gällande 
överlåtandet av affärsåtaganden gällande fordonsgasleverans till maximalt 
belopp på 3 miljoner kronor under förutsättning att verksamhetens kalkyler visar 
lönsamhet 

att ge presidiet i NSR i uppdrag att teckna arrendeavtal med Helsingborgs stad 
gällande infrastruktur för fordonsgastankning. 

§ 71 Verksamhetsrapporter 
a.) Information kring producentansvar 
VD Kim Olsson berättar att i juni 2018 tog regeringen beslutet att producenterna 
från 2021 får hela det ekonomiska ansvaret för kommunikation, samla in och 
återvinna förpackningar och returpapper samt att samråda med kommunerna. 

Producenterna kan samverka med kommunerna för att få det insamlat. En 
kommun får därmed samla in på uppdrag av ett insamlingssystem som har 
erhållit tillstånd. NSR:s styrka och förhoppning är att vi kan fortsätta erbjuda 
fastighetsnära insamling genom de kärl och abonnemang vi har idag och att 
ytterligare effektivisera kostnaderna. 

FTI har satt igång en process där de har kontaktat olika kommuner för att ha 
samråd. De har dock inte kontaktat NSR:s ägarkommuner än. Naturvårdsverket 
har fått i uppdrag att följa upp för hur uppbyggnaden av insamlingen fortgår 
och ge tillstånd. 
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b.) Information kring biogasutredning 
VD Kim Olsson informerar om den utredning som regeringen har tillsatt för att 
utreda långsiktiga förutsättningar och spelregler för biogasproduktion i Sverige. 
Analyser ska göras med hänsyn till de nya energi och klimatpolitiska målen där 
insamling av matavfall som blir till biogas är ett bra exempel på cirkulär ekonomi 
samt lyfta de möjligheter som biogas kan bidra med när det gäller minskning av 
utsläpp vid exempelvis transporter. 

Importerad gas ifrån Danmark är kraftigt subventionerad och har påverkat 
förutsättningarna för svenska anläggningar. De ojämlika villkoren beror på att 
importerad biogas har produktionsstöd. Den svenska biogasen har 
konsumtionsstöd. Den importerade gasen är därmed billigare än den biogas som 
är producerad i Sverige. Därmed behövs nya långsiktiga styrmedel för att ta fram 
mer jämlika villkor, lyfta svensk produktion och skapa stabilitet. 

Den 31 maj 2019 skulle utredningen redovisats men den 2 maj 2019 förlängdes 
uppdraget till 31december2019. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 72 Renhållning 
a.) Information om avfallstaxor 2020 
Renhållningschef Cecilia Holmblad informerar om förslagen till nya 
avfallstaxor med start 1 april 2020. Taxorna avser att styra mot de nationella 
miljömålen samt mot kommunernas avfallsplaner. 

Det görs en fortsatt satsning på miljö och prisstyrning för att få ännu fler 
villahushåll att välja abonnemang med fyrfackskärl. Priserna för tömning av 
restavfall höjs för verksamheter/flerfamiljsfastigheter samtidigt som 
matavfallstaxan sänks. Målet med taxan är att minska kostnaden till 450 kronor 
per invånare och att restavfallsmängdema ska minska till 100 kg per person och 
år. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 

§ 73 Presentation av material till budget 2020 samt plan 2020-2022 
Ekonomichef Dragana Damljanovic presenterar budgeten för 2020 vilken bygger 
på en 3 årig affärsplan. Budgeten och planen innefattar ägardirektivets 
målsättningar till 2020 som består i att NSR ska 

vara ledande inom miljö och klimatfrågor 
värna utvecklingen av effektiv teknik och att en sund konkurrens 
upprätthålls 



arbeta för att minska den årliga avfallskostnaden för invånarna 
ha nöjda kunder 
sträva efter en soliditet om minst 15 % 

Dragana presenterar vad det kommunala renhållningsuppdraget består av samt 
berättar om de utmaningar som NSR står inför. 

Martina Troedsson återkommer med materialet samt med datum då frågor och 
funderingar på budgeten ifrån styrelsen senast ska vara Dragana tillhanda. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 

§ 7 4 Övriga frågor 
Inga andra frågor diskuterades. 

§ 75 Mötets avslutande 
Ordförande Eva Holm tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2019-10-10 
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Protokoll Nr 41 2019 Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 

Onsdag 2019-10-09. Klockan 08:30-11:30 på NSR:s huvudkontor, Helsingborg 

Närvarande från kommunerna: 
Helsingborg 

Ängelhohn 

Höganäs 

Båstad 

Åstorp 

Bjuv 

Närvarande från NSR: 
VD 
Ekonomichef 
Enhetschef Å VC 
Styrelsesekreterare 

1. Mötets öppnande 

Linda Ekström 
Emelie Lewin 
Elisabeth Lindqvist 

Anders Lundin 
Stefan Marthinsson 

Fredrik Arthursson 
Helena Ekman 

Thorsten Schnaars 

Kim Olsson 
Dragana Damljanovic 
Anna-Karin Falkenström 
Martina Troedsson 

B)\STf\DS KOM MUN 
Kommunstyrelsen 

Kim Olsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Kim hälsar Thorsten Schnaars ifrån Bjuv 
välkommen samt Emelie Lewin och Elisabeth Lindqvist ifrån Helsingborg. 

2. Godkännande av dagordningen. 
Föreslagen dagordning godkändes. 

3. Godkännande av föregående protokoll nr 3/2019 
Föregående protokoll godkändes. 

4. Information ifrån respektive kommun 
Bjuv 

• Thorsten Schnaars har inget att framföra. 
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Båstad 
• Ingen närvarande. 

Helsingborg 
• Emelie Lewin berättar att den regionala avfallsplanen togs upp i nämnden den 19 

september och att den ska upp i kommunfullmäktige den 26 november. Elisabeth 
berättar att de jobbar med att ta fram åtgärder utifrån avfallsplanen men att det är svårt 
att få med alla förvaltningar då de är så många. Organisationen måste ses över så att 
alla är representerade för att minska avfallsmängdema och att hitta bra arbetssätt 
tillsammans och utbyta ideer och tankar. 

Höganäs 
• Fredrik Arthursson berättar att han ska träffa Christer K visth ifrån NSR angående 

Slamhantering. VD Kim Olsson berättar att NSR haft inrangeringsförhandling med 
facket och de anställda i Höganäs kommun som erbjuds att gå över per 1 januari 2020. 
Arbetet med att föra över data med alla kunduppgifter är på gång och tester genomförs 
nu under hösten. 

Åstorp 
• Ingen närvarande. 

Ängelholm 
• Anders Lundin berättar att studiebesök på NSR är på gång. Stefan Marthinsson 

informerar att taxan tas upp som information och att beslut sedan ska tas i 
fullmäktige. 

5. Ekonomiska rapporter 
Ekonomichef Dragana Darnljanovic informerar om resultatet till och med augusti 2019. 

Resultatet för NSR-koncemen visar ett resultat på - 2 Mkr vilket är bättre budget. 
Investeringar för 26 Mkr har genomförts. 

6. Avtal med Öresundskraft 

VD Kim Olsson berättade på föregående möte att i och med den process gällande 
Helsingborgs stads eventuella försäljning av Öresundskraft så är det ett intensivt arbete att 
titta hur detta skulle påverka övriga delar av koncernen. En del att titta på är då 
biogasavsättningen och den infrastruktur kring gasmackar som Öresundskraft har där 
biogasen är en liten del av Öresundskrafts verksamhet. 

NSR har framfört som förslag att Helsingborgs stad skulle köpa mackarna och infrastrukturen 
och NSR skulle arrendera och sköta driften av dem en tid framöver. Förslagen som lyfts fram 
ligger inom ramen för ägarnas policy. 
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7. Verksamhetsrapporter 
a. Information kring producentansvar 

VD Kim Olsson berättar att i juni 2018 tog regeringen beslutet att producenterna från 2021 får 
hela det ekonomiska ansvaret för kommunikation, samla in och återvinna förpackningar och 
returpapper samt att samråda med kommunerna. 

Producenterna kan samverka med kommunerna för att få det insamlat. En kommun får 
därmed samla in på uppdrag av ett insamlingssystem som har erhållit tillstånd. NSR:s styrka 
och förhoppning är att vi kan fortsätta erbjuda fastighetsnära insamling genom de kärl och 
abonnemang vi har idag och att ytterligare effektivisera kostnaderna. 

FTI har satt igång en process där de har kontaktat olika kommuner för att ha samråd. De har 
dock inte kontaktat NSR:s ägarkommuner än. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att följa 
upp och säkerställa att uppbyggnaden av insamlingen fortgår och ge tillstånd. 

b. Information kring biogasutredning 
VD Kim Olsson informerar om den utredning som regeringen har tillsatt för att utreda 
långsiktiga förutsättningar och spelregler för biogasproduktion i Sverige. Analyser ska göras 
med hänsyn till de nya energi och klimatpolitiska målen där insamling av matavfall som blir 
till biogas är ett bra exempel på cirkulär ekonomi samt lyfta de möjligheter som biogas kan 
bidra med när det gäller minskning av utsläpp vid exempelvis transporter. Den 31maj2019 
skulle utredningen redovisats men den 2 maj 2019 förlängdes uppdraget till 31 december 2019. 

Importerad gas ifrån Danmark är kraftigt subventionerad och har påverkat förutsättningarna 
för svenska produktionsanläggningar. De ojämlika villkoren beror på att importerad biogas 
har produktionsstöd. Den svenska biogasen har konsumtionsstöd. Den importerade gasen är 
därmed billigare än den biogas som är producerad i Sverige. 

8. Renhållning 
a. Information om avfallstaxor 2020 

VD Kim Olsson informerar om förslagen till nya avfallstaxor med start 1 april 2020. Taxorna 
avser att styra mot de nationella miljömålen samt mot kommunernas avfallsplaner. Målet med 
taxan är att minska kostnaden till 450 kronor per invånare och att restavfallsmängdema ska 
minska till 100 kg per person och år. 

Det görs en fortsatt satsning på miljö och prisstyming för att få ännu fler villahushåll att välja 
abonnemang med fyrfackskärl. Priserna för tömning av restavfall höjs för verksamheter och 
flerfamiljsfastigheter samtidigt som matavfallstaxan sänks. Ju mer kunderna sorterar och gör 
rätt desto billigare blir abonnemangskostnaden. 

9. Presentation av material till budget 2020 samt plan 2020-2022 
Ekonomichef Dragana Damljanovic presenterar budgeten för 2020 vilken bygger på en 3 årig 
affärsplan. Budgeten och planen innefattar ägardirektivets målsättningar till 2020 som består 
i attNSR ska 

vara ledande inom miljö och klimatfrågor 
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värna utvecklingen av effektiv teknik och att en sund konkurrens 
upprätthålls 
arbeta för att minska den årliga avfallskostnaden för invånarna 
ha nöjda kunder 
sträva efter en soliditet om minst 15 % 

Dragana presenterar vad det kommunala renhållningsuppdraget består av samt berättar om 
de utmaningar som NSR står inför. 

Martina Troedsson återkommer med materialet samt med datum då frågor och funderingar 
på budgeten senast ska vara Dragana tillhanda. 

10. Mötesplan för delegationerna 2020 - ändring 
Martina Troedsson berättar att på förra mötet i september lyftes förslag till datum för 2020. 
Synpunkter lämnades till att flytta mötet i februari en vecka framåt. Förslaget lyftes upp på 
styrelsemötet och beslut togs att ändra mötesdatumet i februari 2020. Den nya mötesplanen 
läggs upp på TeamEngine. 

11. Övriga frågor 
VD Kim Olsson berättar att en ny trädgårdskampanj kommer att göras i Båstad den 10 
november. 

Anna-Karin Falkenström, Enhetschef ÅVC berättar om "Töm säcken" där NSR under hösten 
kommer att introducera kunderna till att tömma säcken när de kommer till 
återvinningscentralen. 

Anna-Karin berättar också om att NSR erbjuder praktikplatser på återvinningscentralema som 
ett sätt att komma in i arbetslivet igen. Anna-Karin har fått kontaktuppgifter till några 
tjänstemän inom kommunerna men efterfrågar fler namn. 

14. Mötets avslutande 
Kim Olsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Helsingborg 2019-10-09 

Vid protokollet 
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fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdat um 

2019-12-03 

Dnr MN 000052/2019 - 905 

Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 november 2019 

Beslut Myndighetsnämnden godkänner redovisningen och översänder den 
till kommunstyrelsen. 

Sida 

20 av 23 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för 
att följa upp hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser 
föreslå åtgärder och på så sätt professionellt visa på god ekonomisk 
hushållning, konkreta förbättringsförslag och tydliga möjligheter till 
omprioriteringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-11-21, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen, samhällsbyggnad 

usterandes si aturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-11-21 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2019-843 

Tj ä nsteskrive I se 1 (1) 

Myndighetsnämnden 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 30 november 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen och översänder den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för att följa upp 
hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser föreslå åtgärder och på så 
sätt professionellt visa på god ekonomisk hushållning, konkreta förbättringsförslag och 
tydliga möjligheter till omprioriteringar. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning ekonomiskt utfall med prognos (delas ut på sammanträdet) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000·0944 

sambal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016.11.24 



Samhällsbyggnad - Prognos per nämnd
November 2019

Samhällsbyggnad - Kommunstyrelsen Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Intäkt Kostnad Ansvar Vsht

Planarbete -665 -1 323 658 -1 460 -985 475 -150 625 2101 2005
Geodata -1 277 -1 183 -93 -1 303 -1 303 0 0 0 2103 2002
Hållbar utveckling -293 -243 -51 -265 -330 -65 0 -65 2003, 2101 2630
Ledning och administration 507 -29 537 -53 457 510 -25 535 2108, 2109 2006, 2007

Summa Samhällsbyggnad KS -1 728 -2 778 1 051 -3 081 -2 161 920 -175 1 095

Samhällsbyggnad - Myndighetsnämnden Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Intäkt Kostnad Ansvar Vsht

Miljö- och hälsoskydd, Energirådgivning -1 728 -2 025 297 -2 232 -1 952 280 -450 730 2003 2610, 2252
Alkohol och tobak - tillstånd och tillsyn -170 -200 30 -224 -274 -50 90 -140 2003 2671
Bygglov 1 948 917 1 031 987 1 887 900 1 000 -100 2102 2004
Bostadsanpassning -831 -1 300 469 -1 418 -968 450 0 450 2102 5209

Summa Samhällsbyggnad MN -781 -2 608 1 827 -2 888 -1 308 1 580 640 940

Totalt Samhällsbyggnad -2 509 -5 386 2 877 -5 968 -3 468 2 500 465 2 035

Januari-november Helår Avvikelse

Januari-november Helår Avvikelse

Kommentarer Samhällsbyggnad KS

Planarbete
Detaljplan för hamnen i Torekov anslag 200 tkr. Vakans Översiktsplanerare längre 
än förväntat, lägre intäkter under hösten pga. ny planarkitekt.

Geodata
Ortofoto flygfoto anslag 63 tkr (budget 120 tkr)

Hållbar utveckling

Ledning och administration
Pågående vakans på administrationen samt outnyttjad konsultbudget på ledning 
genererar överskott för året som åtgärder för återhållsamhet av kostnader med 
anledning av beslutad Handlingsplan för budget i balans för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden (Dnr 000583/2019).

Kommentarer Samhällsbyggnad MN

Miljö- och hälsoskydd
Vakanser under året har genererat både lägre personalkostnader och lägre intäkter 
för bl.a. avloppsinventering.

Alkohol och tobak

Bygglov

Bostadsanpassning
Minskat bostadsanpassningsbidrag -100 tkr



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 

Tid och plats: 

Närvarande: 

Sekreterare: 

Ärenden: 

2019-12-03 kl. 9-11 Kommunhuset, Astrakanen 

Karin Bengtsson 
Mikael Bertilsson 
Lars Henningsson 
Fredrik Olofsson 
Rose- Marie Östberg 
Johan Olsson Swanstein 
Ingela Stefansson 
Bo Wendt till (10.00) 
Henrik Andersson (till kl. 09.50) 
Erik Lidberg 

Sari Bengtsson 

1. Mötet öppnas 
Johan Olsson Swanstein öppnar mötet 

2. Valavjusterare 
Karin Bengtsson 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns 

4. Föregående minnesanteckningar 
Diskussion: 
Punkt 7. Företagsbesök 2020 är inbokade. 
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Punkt 9. Just nu väntar vi på återkoppling från NSR. Industrigruppen önskar en 
mindre och modernare ÅVC. 

Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna 

5. Verksamhetsplan 2019 
Karin noterar att vi har lyckats genomföra och leverera allt enligt årets verksam
hetsplan. 

6. Verksamhetsplan 2020 
Karin har gjort en översyn. Förslag: 

• Fortsätta med näringslivsluncher och företags besök. 
• Genomföra någon sorts näringslivsskola tillsammans med Ängelholm 
• Arrangera "Workwalk", som i Helsingborg, 
• Vässa företagsklimatet. Erik berättar om att vi har för avsikt att samarbeta 

med Höganäs, som har ett bra företagsklimat. De har bra kultur och attity
der till företagande. 

Karin färdigställer ett förslag på verksamhetsplan 2020 
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7. Samarbete Båstads kommun och BTN 
Henrik Andersson informerar om att det finns en gällande näringslivspolicy från 
2015. 
Protokoll från 2017, dokument från 2018. 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat om nya mål och en ny 
plan för kommande år. Ett av KF-målen har särskild fokus på företagande. 
Den politiska viljan är en grunden som tjänstemännen ska konkretisera och om
sätta till konkreta åtgärder. 
Nu måste vi vara konkreta och åstadkomma en åtgärds- eller handlingsplan som 
ska presenteras till företagen. 
Tillväxtrådet bör vara med i detta arbete. 

Bilaga: Presentation av Henrik A. 

8. Utsmyckning av rondeller - hur går vi vidare? 
Karin har diskuterat frågan om rondeller med företagarna. Ingen kunde tänka sig 
att det var så dyrt. Rondeller är inte kommunens ansvar, men kommunen och fö
retagen vill ha snygga rondeller. 
Frågor som lyfts fram: vem sköter och betalar driften? 
Vad är trafikverkets ansvar? 
Erik får uppdraget att undersöka och att ta upp frågan med trafikverket. 
Ambitionen var att få med de största företagen. 
Viktigt att det är så underhållsfritt som möjligt. 
För att hålla kostnaden nere får jobba i etapper - att flytta oss åt rätt håll. 
Kan ett företag göra arbetet som gåva? 
Marie får kopplas in även om vi inte kan genomföra hela rondellplanen. 

9. Taxor och avgifter - företagen 
Diskussion om VA-taxor och andra kommunala avgifter. 
Brukar beslutas i samband med budgeten varje år. 
Måste diskuteras i tid inför nästa års budget. 
Avgifterna ska vara egenfinansierade, inte skattefinansierade. 
Enligt Bo har NSVA förnyat taxorna fyra år sedan. 
Vissa upplever att kommunen har höga taxor jämfört med andra kommuner. 
Vi måste ta fram fakta, jämföra hur våra taxor ser ut jämfört med andra kommu
ners taxor. På grund av kommuners olika förutsättningar kan det vara svårt att 
jämföra, men vi måste kunna förklara varför våra taxor ser ut som de gör. 
Tillväxtrådet beslutar att kommunen ska göra en genomlysning och jämfö
relse på taxor och avgifter. 
Taxorna ska kunna redovisas på kommunens hemsida. 

10. Mötesdatum 2020 
Efter en diskussion bestäms det att Tillväxtrådet ska ha fyra möten under 2020, 
två på våren och två på hösten. Petra ska ta fram datumförslag. Hellre få möten 
och arbete och uppdrag mellan möten. 

11. Övrigt 
Karin, Erik och Johan har haft ett möte och kommit överens om att Karin ska få en 
arbetsplats i kommunhuset. Samma gäller näringslivslotsen, ett uppdrag som är på 
gång. 

Karin informerar om att BTN har haft det jobbigt med trafikverket när det gäller 
olika motionsevent. 
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Lasse berättar att fotbollslandslaget kommer under våren till Båstad för uppvärm
ningsträning. 

Vägarbetet har påbörjats. Diskussion om hur vi ska göra för att minimera gnisslet 
under byggnadstiden. Alla ska ansvara för att informera på ett bra sätt både via 
hemsidorna och på andra sätt. 

Ställplatser i Prästliden, behandlas av KSAU den 12 december. 

Johan tackar och önskar God Jul! 

Johan Olsson Swanstein 
Ordförande 

Sari Bengtsson 
sekreterare 

Karin Bengtsson 
Justerare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 2019-12-05, kl. 10.00-12.00 

Plats Kommunhuset i Båstad 

Närvarande Lars Elofson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Barbro Hansson, ledamot 
Karin Sörensson, ledamot 
Karin Wilsson, ledamot 
Lillemor Johnsson, tjg. ersättare 
Stellan Andersson, ersättare 
Karin Aurell Paulsson, ersättare 
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Ulf Jiewertz, vård- och omsorgsnämndens ordförandetom punkt 3 
Irene Ebbesson, vård- och omsorgsnämndens V.ordförandetom punkt 3 

Frånvarande Inger Westin 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordförande öppnar mötet. 
Upprop av deltagande ledamöter. 
Val av sekreterare: Karin Sörensson. 
Val av justerare: Gunilla Linghoff. 

2. Godkännande av dagordningen 
Rådet godkände dagordningen, viss omkastning av punkter på grund av inkallade gäster. 

3. Information från Vård och Omsorg 
Ulf Jiewertz berättar om turerna runttidningsartikeln i HO om Ängahällans mötesplats. Allt 
var klart att när Haga Park är klart så flyttar man över verksamheten dit. Papper är skrivna 
med Båstadhem att kunna förlänga en månad i taget. Detta för att det inte ska bli något 
glapp. Kanske skulle det framkommit att hyreskostnaden för Ängahällan är mer än 
500 000 kr/år för att få en förståelse. 
Bygget av Haga Park följer tidsplanen. Ängagården är de som först flyttar in där. Sedan 
kommer de som vistas på Norra Vram att tas hem. Hyra för att använda samlingslokalerna 
på Haga Park är inte klara. 

Angående budgeten så är det stort minus i år. Budgeten för 2020 blev gynnsam för Vård och 
omsorgs räkning, ökning med 12,5 mkr, men man vet att Haga Park kommer att kosta 
mycket. 

Vård och omsorg har en tuff situation men man jobbar framåt. Bl a så startar man med 
Vägledningsdokumentet för bistånds bedömarna efter nyår. 



2 (3) 

Karin Wilson ställde frågan om kall mat, som många klagar på. Maten är kyld och en del vill 
ha den så för att kunna äta senare. Inget är klart hur det kommer att bli. Diskussioner är 
på gång. 

På Karin Sörenssons fråga om Lyan, så är den öppen fem dagar i veckan. 

Lillemor Johnsson berättar att man inte kan stänga en verksamhet som man har bistånd på, 
vilket skett i somras med Lyan. Det är en skyldighet att ge det biståndet som är beviljat. 

7 januari 2020 tillträder nya vård- och omsorgschefen Christin Johansson. 

Vi river den skrivning som Lars Elofson och Christer Nordin lämnat till KS angående 
Ängahällans mötesplats. Den är redan besvarad, eftersom man kan förlänga hyres
kontraktet för Ängahällans mötesplats. Se ovan. 

4. Information från kommunens säkerhetschef 
Christofer Thoren presenterar sig och som ny har han fått mycket att arbeta med. Han 
arbetar tätt med polis, IT-chef m fl. Han tittar på bl a kris beredskapen, hur gör vi i det 
digitala samhället, interna säkerheten, byggnader, passersystem mm. En uppmaning till oss 
var att titta över och berätta om utrymningsvägar vid möten och träffar. Bra att alla vet vart 
de ska ta vägen. Var finns det hjärtstartare? vilket också är bra att veta. Diskussion kom upp 
hur man använder den. Kanske viktigare att man startar hjärt/lungräddning direkt och 
larmar ambulans? Ingen hinner hämta apparaten om den inte är precis i närheten. 
Angående säkerhetsskydd så arbetar han med en analys som sedan ska ge ett 
åtgärdsförslag. 

Vi är ju datoriserade till max vilket ställer till det vid en kris. Praktiska lösningar måste 
också till. 

Stellan Andersson tar upp hur sårbart det är vad det gäller vårt viktigaste livsmedel, 
vattnet. Hur sårbart är det? Vilka säkerhetssystem finns? Christofer Thoren har en dialog 
med NSVA och Sydvatten. 

Vi efterlyser ett enkelt tips: Hur klarar vi oss i 72 timmar? Kontakt kan tas med 
Civilförsvarsföreningarna. De brukar kunna åka ut och berätta. 

5. Information angående mobilanvändning och digitala hjälpmedel 
Nike Sandberg kunde inte närvara, men hälsade att en informationsstund kommer i 
Agardhssalen måndagen den 9 december kl. 16-18, kallad Trygg och säker. 
Blivit en miss för att få ut information om denna träff tyvärr. Inga affischer uppsatta 
och inget telefonnummer att anmäla sig till. Bara en emailadress, de har lovat att bättra sig 
i detta framöver. 

6. Digitalisering - en värld i förändring 
IT-chef Anders Björk informerar om hur snabbt allt går och att det som är nytt och okänt 
blir svårt. Här blir utbildning viktigt. Inte bara för oss äldre. Det är även en stor kostnad för 
att skaffa telefon, läsplatta, datorer mm. Sedan tillkommer abonnemang. Christer Nordin 
upplyser om en man som säljer begagnad, servad IT-utrustning med garanti. Han mailar 
ut telefonnummer för spridning efter mötet. Viss utbildning ger bankerna gratis, men inte 
med allt. 
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7. Nya översiktsplanen för Båstads kommun 
Vi blev inbjudna att ta del av kommunens nya översiktsplan som ska gälla fram till 2030. 
En mycket trevlig framställning från planavdelningen på Samhällsbyggnad. Utbyggnationen 
i kommunen kommer att bli de områden som ligger där stationerna finns. Denna översikts
plan ligger tillgänglig på nätet. De var tacksamma för synpunkter från KPR. Presidiet skriver 
till dem och berättar om synpunkter. Inte glömma att ta med det positiva. De som var med 
på träffen hittade inget negativt vid framställningen. Stellan Andersson upplyste om vilken 
enorm kostnad detta får för att bl a Torekov ska få en ny vattenledning dit. Mångmiljon
projekt bara det. För närvarande pågår geologiska undersökningar överallt. 

8. Genomgång av skrivelser 
Lades till handlingarna. Lars Elofson menade att det är viktigt att vi följer upp det som är 
ivägskickat och de svar vi fått. 

9. Genomgång av förra mötets protokoll 
Lades till handlingarna. 

10. Övriga frågor 
Stig Andersson meddelar att vid övergångsställena vid skola/bensinstation i Förslöv så har 
det, trots svar från Trafikverket om start nästa år med belysning, satts upp stolpar nu. 
Trafikingenjören bjuds in till ett KPR-möte till våren. 

Stellan Andersson tar återigen upp frågan om varför det inte finns någon trafiksäkerhets
nämnd. Denna fråga ligger nu hos kommunstyrelsen. 

Kain Wilson tar upp problemet med ombyggnationen av Köpmansgatan. Företaget som 
utför arbetet blockerar vägen med sina arbetsredskap så att det är svårt att ta sig fram. 
Lars Elofson tar direkt kontakt med trafikingenjören. 

Barbro Hansson upplevde vid första frostdagen att sandningen vid stationsområdet i 
Förslöv var glashal. Grus som var utlagd åkte ner i springorna på den markerade delen för 
synskadade. Detta gjorde att det var halt uppe på räfflorna. Barbro Hansson tar själv 
kontakt med stationen. 

Stellan Andersson tycker att det är för kort tid vid KPR:s möten. Dessa borde starta klockan 
09.30 eftersom frågorna är komplexa och fler. KPR är positiva till detta, frågan tas vidare. 

11. Nästa möte 
Torsdagen den 13 februari. 

114tt?'~ 
Karin Sörensson 
Sekreterare 

~~gf;~/ 
Juste rare 
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Ekonomirapport januari-november 2019 
 

Prognos årets resultat 
 

Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse 

Februari +16,1 +11,2 -4,9 

Mars +16,1 +9,3 -6,8 

April +16,1 +12,5 -3,6 

Maj +16,1 +8,7 -7,4 

Augusti +16,1 +3,0 -13,1 

September +16,1 -0,5 -16,6 

Oktober +16,1 +1,3 -14,8 

November +16,1 +4,1 -12,0 
 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på +4,1 
(+1,3) mkr, en negativ avvikelse mot budget med -12,0 
(-14,8) mkr.  

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt -32,3 (-34,8) mkr inklusive 
utnyttjad demografireserv.  

Verksamheternas negativa avvikelser finns främst 
inom vård och omsorg med -18,0 mkr, inom bildning 
och arbete ram med -15,7 mkr, teknik och service 
med -2,8 mkr, boendepeng med -2,6 mkr samt barn och 
skola ram med -1,9 mkr. 

Det prognostiserade resultatet på +4,1 mkr innebär att 
balanskravet kommer att uppfyllas. Senast kommunen 
hade ett negativt resultat var 2008. 

Prognosen innebär att inget av de två, av fullmäktige 
beslutade, finansiella målen kommer att uppfyllas. Pro-
gnostiserat överskott når inte upp till 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag och investeringarna täcks 
inte till 50 procent av skattemedel. 

 

Prognostiserade avvikelser -12,0 (-14,8)  
Föregående månads prognostiserade avvikelser i undre stapel med ljusare färg. 
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KF - KF
KF - skolpeng bo/grsk

KF - skolpeng gymn
KF - hemvårdspeng

KF - boendepeng
KS - kommunstyrelse

KS - kommunledningskontor
KS - teknik och service sk.fin.

KS - samhällsbyggnad
KS - bildning och arbete

MN - myndighetsnämnd
MN - teknik och service sk.fin.

MN - samhällsbyggnad
UN - utbildningsnämnd

UN - barn och skola ram
UN - barn och skola RE

UN - bildning och arbete ram
UN - bildning och arbete RE

VN - vård och omsorgsnämnd
VN - vård och omsorg

Valnämnd, Överförm, Komrev
Demografireserv

Finansförvaltning
Total avvikelse
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Kommunfullmäktige +1,1 (+0,8) 
KF – Kommunfullmäktige +0,2 (+0,2) 
Positiv avvikelse mot budget med anledning av att till-
fälliga beredningar ej aktualiserats och att arvodes-
kostnader har minskat. 

KF – Skolpeng, barnomsorg/grundskola +1,9 (+1,6) 
Prognosen för helåret är förbättrad +0,3 mkr. Delvis 
beror förändringen på att antalet barn inom förskolan 
och grundskolan inte blivit så många till antalet som 
prognostiserats för nyinskolning och inflyttning. Däre-
mot inom fritidshem är antalet elever fler än budgete-
rat. Prognosen tar hänsyn till; att inflyttning till kom-
munen kommer ske enligt befolkningsprognosen och 
befintliga månaders utfall och utveckling. Avvikelser 
finns inom skolpengen mellan de olika årskullarna och 
mellan egen regi, annan kommun och fristående regi. I 
prognosen för skolpengen finns en resurs 1,5 mkr re-
serverad för eventuellt avslag i en pågående process 
kring överklagan av 2019 års bidrag  hos Förvaltnings-
rätten. 

KF – Skolpeng, gymnasium -0,7 (-0,9) 
Förbättringen +0,2 mkr sedan föregående prognos be-
ror på att antalet elever är färre än budgeterat. Den to-
tala kostnaden för köp av gymnasieplatser prognostise-
ras bli ändå högre än budgeterat, detta med anledning 
av att färre elever väljer att studera på Akademi Båstad 
och fler istället väljer att studera i annan kommun och 
fristående verksamhet, vilket medför en högre kostnad 
per elev. Prognosen är beroende av elevernas val av ut-
bildning och kostnaden mellan olika utbildningar kan 
variera stort, vilket medför en viss osäkerhet till avvi-
kelsen vid årets slut. 

KF- Hemvårdspeng +2,3 (+2,2) 
Prognosen för hemvårdstimmarna inom omsorg och 
service visar 133 000 timmar jämfört med budget 
136 700 timmar, detta ger en prognostiserad positiv 
avvikelse om +1,9 mkr. Totalt prognostiseras en positiv 
avvikelse om +2,3 mkr avseende alla hemvårdstimmar. 
Intäkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas över-
stiga budget med +0,65 mkr. 

 

 

KF- Boendepeng -2,6 (-2,3) 
Beläggningen för vårdboende under perioden januari-
november låg på 100 procent. Köp av boendedygn vi-
sar en total negativ avvikelse om -4,0 mkr, avvikelsen 
beror på köp av korttidsplatser, och en extern somatik-
plats för hela året. För korttidsvård i intern regi har i 
genomsnitt 12 platser blivit belagda och det är 14 plat-
ser som är budgeterade, detta medför en prognostise-
rad positiv avvikelse om +1,1 mkr. 

Kommunstyrelsen -0,3 (-1,1) 
KS - Kommunstyrelse +0,1 (+0,1) 
Positiv avvikelse mot budget med anledning av att 
sammanträdestiden för kommunstyrelsen och dess ar-
betsutskott minskat avsevärt. 

KS - Kommunledningskontor +1,6 (+1,4) 
Vakanta tjänster och sjukskrivningar samt förändrat 
genomförande av projekt för målstyrning och kvalitets-
ledning bidrar till ett prognostiserat överskott jämfört 
med budget. Kommunledningskontoret tillämpar åter-
hållsamhet av kostnader i verksamheten för att bidra 
till att kommunstyrelsens verksamheter totalt sett hål-
ler budget i balans. 

KS - Teknik och service -2,8 (-2,5) 
Totalt prognostiserar teknik och service en negativ av-
vikelse om -2,8 mkr. 

En negativ avvikelse om -0,4 mkr prognostiseras rö-
rande budgeterade intäkter i samband med nya mark-
avtal för ledningsägare som är under behandling. 

Väghållning har belastats med fakturor från Bjäre Kraft 
avseende 2018 års felavhjälpning på gatubelysning. 
Verksamheten har tidigare inte fått information om 
dessa kostnader och prognostiserar därför en negativ 
avvikelse om -870 tkr. 

För kommunens parkeringsintäkter under sommaren 
prognostiseras en positiv avvikelse om +0,4 mkr. 

Inom fastighet finns en del engångsposter som kommer 
att påverka driften 2019, bland annat luftrenare på 
Västra Karups skola, rivning av byggnader på Förslövs 
skola samt demontage av Skogsbyns moduler. Sam-
mantaget prognostiseras ett underskott om -1,1 mkr 
för dessa poster. 
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Fordonsorganisationen är ännu inte fullt etablerad, och 
prognostiserar en negativ avvikelse om -0,6 mkr för 
uppskjuten intern intäkt. 

Nyrekryteringar av materialförvaltare inom Rädd-
ningstjänsten och säkerhetschef har pågått under året 
och medarbetarna började i augusti. För den vakanta 
perioden prognostiserar verksamheten en positiv avvi-
kelse om +580 tkr. 

KS – Samhällsbyggnad +0,9 (+0,4) 
Pågående vakans på administrationen samt outnyttjad 
konsultbudget på ledning genererar överskott för året. 
Samhällsbyggnad tillämpar återhållsamhet av kostna-
der i verksamheten för att bidra till att kommunstyrel-
sens verksamheter totalt sett håller budget i balans. 

KS – Bildning och arbete -0,1 (-0,4) 
Bildning och arbete prognostiserar totalt en negativ av-
vikelse om -0,1 mkr. Förbättringen +0,3 mkr sedan 
föregående prognos avser att arbetsmarknadsenheten 
haft lägre personalkostnader då det varit färre an-
ställningar placerade från Arbetsförmedlingen. Totalt 
prognostiserar arbetsmarknadsenheten en positiv av-
vikelse om +0,4 mkr vid årets slut då de även haft 
vakanta tjänster samt något högre intäkter än budg-
eterat.  

Verksamheten för försörjningsstöd förväntas avvika 
mot budget med -0,8 mkr. Försörjningsstöd för områ-
det integration avviker negativt mot budget då de scha-
blonbaserade intäkterna kommunen får från migrat-
ionsverket inte täcker de utgifter försörjningsstöd be-
lastas med. I takt med att kommunen förlorar den stat-
liga ersättningen och om kostnaden för försörjnings-
stöd återstår kommer detta medföra större underskott 
för försörjningsstöd under kommande år. 

Myndighetsnämnd +1,5 (+1,0) 
MN – Myndighetsnämnd -0,1 (-0,1) 
Negativ avvikelse mot budget till följd av högre kostna-
der för sammanträdesarvoden och ersättning för förlo-
rad arbetsförtjänst jämfört med budget. Nämnden har 
gjort åtgärder för sammanträdesplaneringen för att 
minska uppkommet underskott. 

 

 

MN – Samhällsbyggnad +1,6 (+1,0) 
Vakanta tjänster inom miljö- och hälsoskydd under 
året samt ett större antal fattade beslut i bygglovsären-
den bidrar huvudsakligen till ett prognostiserat över-
skott jämfört med budget. 

Utbildningsnämnd -17,6 (-17,6) 
UN – Barn och skola -1,9 (-1,9) 
Barn och skolas ramfinansierade verksamheter pro-
gnostiserar totalt en negativ avvikelse mot budget på  
ca -1,9 mkr. Lokaler för förskola och grundskola pro-
gnostiserar en avvikelse mot budget om ca -1,7 mkr på 
grund av ej budgeterade kostnader för moduler i 
främst Östra Karup men även för förskolemoduler för 
Klockarebyn. Skolskjutsverksamheten prognostiseras 
avvika mot budget om -0,5 mkr, främst på grund av för-
dröjd upphandling vilket gör att inköp av nya skolbus-
sar inte sker förrän tidigast i slutet av året. Denna för-
sening har medfört fortsatt dyra reparationskostnader 
av befintliga bussar samt inhyrning av externa bussar. 
Övergripande verksamhetsledning förväntas ge ca 
+0,2 mkr i avvikelse som resultat av vakans och åter-
hållsamhet. 

UN - Bildning och arbete -15,7 (-15,7) 
Bildning och Arbetes ramfinansierade verksamheter 
prognostiserar totalt en negativ avvikelse 
om -15,7 mkr. Prognosen är oförändrad jämfört med 
föregående prognos. 

Underskottet finns till största delen hos enheten in-
divid- och familj  som har en prognostiserad avvikelse 
på -14,3 mkr. Verksamheten genomgår flera processer 
för närvarande och just nu pågår kvalitetssäkring av 
både kostnader och intäkter. Totalt prognosticerar in-
divid och familj en total avvikelse för placeringskost-
nader vid årets slut till ca -10,6 mkr.  På grund av om-
struktueringar, arbetsrelaterade problem kommer ut-
redningsenheten för barn och unga avvika med 
ca -1 mkr mot budget för personalkostnader samt yt-
terligare -1 mkr i avvikelse mot budget uppstår på 
grund av kostnader för inhyrd personal, tolkar och 
konsulter som behövts anlitas för att stötta verksam-
heten. Kostnaderna för övertid, jour och beredskap vi-
sar underskott med nästan 1 mkr. 



  
 
 
 
Ekonomirapport 

 

  

Likt tidigare prognoser förväntas gymnasiesärskolan 
avvika -1,3 mkr mot budget med anledning av fler 
elever på helårsbasis än budgeterat. 

Vård och omsorgsnämnd -18,1 (-18,9) 
VN – Vård och omsorg -18,0 (-18,8) 
Utförare inom vårdboende prognostiserar en negativ 
avvikelse om -4,1 mkr. För att bibehålla kvalité och sä-
kerhet på vård- och omsorgsboende krävs en lägsta-
nivå på bemanning, denna bemanning är utöver vad 
som ges i budget. Vårdtyngden på boendena har varit 
hög kopplat till palliativ vård, med vak och ökad be-
manning. Ytterligare bidragande faktor är tillsättandet 
av ytterligare enhetschef på kommunens största bo-
ende, detta i linje med arbetsmiljöverkets inspektion 
och med politisk förankring. 

Inom vårdboenden har hyrundersköterskor behövts 
under sommaren vilket påverkat prognosen negativt. 
Bjärehemmets nedläggning prognostiserar en avvi-
kelse om -1,3 mkr på grund av kostnader avseende 
hyra, el samt personalkostnader som kvarstår efter 
stängning. 

Prognostiserad avvikelse för korttidsvård förväntas vid 
årets utgång bli -0,7 mkr. Detta beror i huvudsak på 
ökade kostnader för personal, i samband med en hög 
vårdtyngd. 

Hemvården prognostiserar en negativ avvikelse 
om -2,3 mkr, resultatet visar på höga kostnader kopp-
lade till introduktion. Köp av undersköterskor har skett 
till den del som inte kunde lösas genom egen personal 
samt vikarier. Mottagningsteamet prognostiserar en 
negativ avvikelse på ca -1,0 mkr. Larmorganisationen 
är inte budgeterad fullt ut och insatserna ökar i takt 
med att larm och annan digital tillsyn ska implemente-
ras. 

Centralt prognostiseras en negativ avvikelse 
om -0,6 mkr. Ett generellt sparbeting på 1,7 mkr är lagt 
på det centrala i ramen, men endast 1,1 mkr beräknas 
hanteras under 2019. 

Inom stöd och omsorg prognostiseras en negativ avvi-
kelse om -7,7 mkr. En stor del av avvikelsen beror på 
nya köpta platser inom LSS och SoL, uppgående 
till -3,2 mkr. 

Två nya personlig assistans ärenden har tillkommit, ej 
budgeterade under 2019. Tillsammans innebär dessa 
en ökad kostnad av ca 3 mkr på helårsbasis. Retroak-
tivt beslut är fattat från och med 2018-08-25, detta 
prövas i domstol.  

Det ökade antalet biståndsbeslut för kontaktpersoner 
medför en prognostiserad avvikelse om -0,3 mkr för 
helåret. 

Inom Hälso- och sjukvård prognostiseras en negativ 
avvikelse om -2,7 mkr. Rehabenhetens prognos är en 
negativ avvikelse på -0,7 mkr. Avvikelsen beror på för-
flyttningsutbildningar kopplade till Arbetsmiljöverkets 
krav. Enheten fick en minskad budget för hjälpmedel 
men utfallet har inte kunna minskas som planerat. En 
ny kostnadsmodell har antagits vid Medelpunkten, som 
innebär att kostnaderna ökar med ca 0,4 mkr årligen.  

Enheten för sjuksköterskors prognos på helår är en ne-
gativ avvikelse på -2,0 mkr och faktorer som påverkar 
detta är bemanning utöver budget dels till viss del ofi-
nansierade HSL-undersköterskor. 

Bidragande faktor är det utökade behovet av hälso- och 
sjukvårdskompetens. Inför budgetarbetet 2019 har 
inget budgettillskott gjorts, men både sjuksköterske- 
och rehabilteringsgruppen har tvingats att utöka be-
manningen för att bibehålla kvalitet och säkerhet. 

Valnämnd +0,2 (+0,2) 
Valnämnden förväntas göra en positiv avvikelse mot 
budget till följd av att det krävs något mindre resurser 
för att genomföra ett EU-val jämfört med ordinarie all-
männa val till riksdag, landsting och kommun. 

Överförmyndare -0,1 (-0,1) 
Prognostiserad avvikelse beror på släpande lönekost-
nader från 2018 inom administration och dyrare syste-
mintegration än budgeterat. 

Finansiering +21,2 (+21,1) 
Demografireserv +1,0 (+1,0) 
Demografireserven ska täcka eventuellt ökade kostna-
der till följd av ökade volymer kopplade till demo-
grafiska förändringar. 
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Finansförvaltning +20,2 (+20,1) 
Avvikelsen beror till största del på prognostiserade ex-
ploateringsintäkter på 12,6 mkr. Dessa är för försälj-
ning av tomter och är således engångsintäkter. Lägre 
avskrivningskostnader, högre skatteintäkter, utdelning 
från finansiella poster och räntekostnader samt övriga 
finansiella poster bidrog till en positiv avvikelse mot 
budget med +4,2 mkr, +2,1 mkr, +2,1 mkr respektive 
+2,7 mkr. Pensionskostnaderna prognostiseras dock 
bli 3,2 mkr högre än budget. 

Investeringar +42,1 (+45,6) 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. 

Prognosen för skattefinansierade investeringar är en 
positiv avvikelse på +2,3 mkr. För medfinansiering 
statlig infrastruktur prognostiseras en positiv avvikelse 
på +1,4 mkr. Avgiftsfinansierade investeringar progno-
stiseras ge en positiv avvikelse på +38,4 mkr. 

KS - Kommunkontor +2,0 (+1,4) 
Önskemål om överföring till år 2020 samt minskat be-
hov. 

KS - Teknik och service +39,7 (+43,8) 

Skattefinansierad	verksamhet	inklusive	medfinan‐
siering	till	statlig	infrastruktur	+1,3	(+3,4)	
Kattegattleden färdigställdes under 2018. Inga ytterli-
gare kostnader prognostiseras i projektet, vilket inne-
bär att det kommer redovisas ett överskott på 
+3,7 mkr. Även projekt avseende klimatanpassning 
samt Lejontrappan och ett flertal projekt inom gatu-
verksamheten bedöms redovisa ett överskott vid årets 
slut. Avseende klimatsäkring blir stenskoning vid Gul-
stad billigare än vad som inledningsvis bedömts. Öv-
riga projekt redovisar överskott bland annat på grund 
av att personella resurser saknats för genomförande av 
projekten. 

Byggnation av bryggor i Torekov bedöms redovisnings-
mässigt uppvisa ett underskott på drygt 2,1 mkr under 
2019. Detta beror på att externt investeringsbidrag 
från TTBF ska redovisas som en driftpåverkande post 
då bryggorna tas i bruk. 

Omvandling av banvallen har gått fortare än beräknat 
och kommer redovisa ett underskott under 2019. 
Sträckan mellan Grevie och Förslöv är i stort färdig-
ställd. Ansökan om delutbetalning på 50 procent av in-
vesteringskostnaderna för 2019 har sökts hos Trafik-
verket. Projektet innefattande även upprustning av 
Grevie före detta stationsområde bedöms redovisa ett 
underskott på totalt ca 0,9 mkr under 2019. 

Avgiftsfinansierad	verksamhet	+38,4	(+40,3)	
Avvikelsen på +38,4 mkr är hänförlig till ett antal pos-
ter, varav de större avser +7,6 mkr exploatering VA för 
tomten Förslöv 2:4, där projektet förväntas utföras 
2020 och +25 mkr för Sydvatten, där projektet pågår 
men kostnader skjuts fram till kommande år. 

KS - Samhällsbyggnad +0,3 (+0,3) 
Önskemål om överföring till år 2020 av 0,1 mkr. 

MN - Samhällsbyggnad +0,1 (+0,1) 
Önskemål om överföring till år 2020. 

Befolkning 
Den 30 november uppgick antalet invånare till 15 109 
vilket är en ökning med 161 personer sedan årsskiftet 
(14 948). Motsvarande uppgift för januari-november 
2018 är en ökning med 116 personer till 14 912. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflytt-
ningsnetto på +213 samt ett negativt födelsenetto 
på -52. Det flyttade ut 872 personer och 1 085 flyttade 
in och det föddes 117 barn och 169 personer avled. 
Uppgifterna är hämtade från Tekis Kid. 
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BUDGET PERIODENS 

PROGNOSTISERAD 
Värd- och omsGrgsliä..'1nden 2019, tkr AWIKELSE, tkr 

AWIKELSE, tkr (helår) Jan - Nov 19 
2019 -12- , o I 

onrVN..9.00D.1Ji minustecken står för minustecken står för högre minustecken står för högre 

.... ~~-~1 .. =.J..9.~ ..... kostnad kostnad än budget kostnad än budget 

Beställare 
Hemvårdspeng -57 674 2 342 2 300 

Boendepeng -63 216 -2 288 -2 600 

Resultatenheter 
Hemvård 0 -2 317 -2 250 

Vård- och omsorgsboende 0 -4 061 -4 060 

Ram 
Centralt -6 697 -834 -600 

Myndighetsenheten -6 197 -330 -370 

Stöd och Omsorg -46 773 -5 855 -7 730 

Hälso- och sjukvård -32 996 -2 61 1 -2 720 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg -27 486 -529 -240 

TOTAL VÅRD & OMSORG -241 040 -16 482 -18 270 



Vad som inkluderas under rubriker i Vård och omsorgs resultatrapport: 

TOTAL VÅRD & OMSORG= Vård- och omsorgsnämndens ansvar 

Beställare 
Hemvårds peng 
Hemvårdspeng X antalet hemvårdstimmar, avgifter från vård- och omsorgstagare för omvårdnad, trygghetslarm och 
hemsjukvård 

Boendepeng 

- Boendepeng X antalet boendedygn 

• Måltidsavgifter och avgifter för förbrukningsmaterial från vård- och omsorgstagare i särskilt boende 
Hyresintäkter från vård- och omsorgs tagare för blockuthyrningen av lägenheter i särskilt boende, samt hyreskostnaden för 
!omställda lägenheter 

Resultatenheter (utförare) 
Hemvård 

- Samtliga intäkter och kostnader för utförare av hemvård (inkluderar även intäkter för tillfälliga vistelser) 

Vård- och omsorgsboende 

• Samtliga intäkter och kostnader för utförare av särskilt boende och korttidsvård 

Ram 
Centralt 

• Central stab; vård- och omsorgschef, utredare, avdelningschefer, systemförvaltare, MAS och SAS samt systemlicenser 

Myndighetsenheten 

• Ledningsresurser för myndighetsenheten samt biståndshandläggare, del av mottagningsteam och avgiftshandläggare. 

Stöd och omsorg 

• Ledningsresurser för stöd och omsorg, samt personlig assistans, gruppboende (inkl. lokalkostnader) och servicelägenheter 
LSS, boendestöd, personligt ombud, daglig verksamhet, ledsagning, avlösning, korttidstillsyn samt kontaktpersoner. 

Köpta platser beträffande individer med funktionsnedsättning eller psykisk funktionsnedsättnlng samt Fontänhuset. 

Hälso- och sjukvård (HSL) 
Ledningsresurser för sjuksköterskor och rehab, samt HSL personal (sjukgymnaster, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, 
sjuksköterskor samt del av mottagningssteam och HSL assistenter) 
Tekniska hjälpmedel (Medelpunkten), inkontinens hjälpmedel, laboratoriematerial, transport av läkemedel (Svensk Dos) och 

• HSLs bilkostnader. Avgifter från vård- och omsorgstagare för hjälpmedelsabonnemang 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg 

- Samtliga hyreskostnader, budget och utfall. 

• Nattpatruller ordinärt boende, trygghetstelefoner och nyckelgömmor 

• Anhöriganställda hemvård och anhörigstöd 

• Demensteam inkl. demenssamordnare 

• Dagvård SOL (Lyan) inkl. intäkter från vård- och omsorgstagare för transporter 

Måltidsavgifterna från vård- och omsorgstagare ordinärt boende samt kostnaden för måltider inom ordinärt boende. 



PROGNOS TOTAL VÅRD & OMSORG: -18,3 mkr 
 

Beställaren 

Prognosen för hemvårdstimmarna är 133 000 timmar jämfört med budget 136 700 timmar vilket ger en 
prognostiserad positiv avvikelse om +1,9 mkr. Intäkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas överstiga 
budget med 0,7 mkr. Hemvårdspengen prognostiserar totalt ett överskott om 2,3 mkr.  

Beläggningen för vårdboende är under perioden januari-november på 100 procent. Köp av boendedygn 
visar en total negativ avvikelse om -4,0 mkr, avvikelsen beror på köp av korttidsplatser, samt 
boendeplaceringar inom somatik. För korttidsvård i intern regi har i genomsnitt 12 platser blivit belagda 
och det är 14 platser som är budgeterade, detta medför en prognostiserad positiv avvikelse om +1,1 
mkr. I nuläget vistas 5 personer inom korttidsvård i avvaktan på vård och omsorgsboende, varav 5 
personer i extern regi. Den ökade kostnaden inom korttidsvården beror på ökad volym och inte på att 
köpta platser är mycket dyrare än egen regi. Enheten har fortsatt en hög vårdtyngd och därmed en 
fortsatt ökad bemanning. 

Resultatenheter & ram  

Utförarsidans sammanlagda negativa avvikelse uppgår till 18 mkr. Den slutgiltiga prislappen för köp av 
bemanningsundersköterskor blev 427 tkr. En bidragande orsak till köp av undersköterskor var 
beställningarna av hemvård från andra kommuner, en lagstadgad skyldighet enligt socialtjänstlagen. 
Liknande tvingande bestämmelse finns dock inte inom hälso- och sjukvårdslagen, där kommunen själv 
bestämmer om man ska erbjuda hemsjukvård eller ej. Till december månad kommer tjänsteskrivelse 
om att vi till 2020 tar bort möjligheten att beställa hemsjukvård, vilket till viss del kommer att påverka 
inflödet även avseende hemtjänst. Finns dock fortfarande en risk för att vi även nästa sommar får köpa 
bemanningsundersköterskor. 

Introduktionsutbildningarna har till och med november månad kostat cirka 1,4 mkr. Därtill har insatser 
avseende förflyttningsutbildning fortsatt genomförts under året, en effekt av arbetsmiljöverkets 
inspektion och en lagstadgad skyldighet för att minimera risken för belastningsskador.  

Att skapa goda arbetsvillkor är ett prioriterat område för hela vård- och omsorg då konkurrensen om 
medarbetare hårdnar än mer i framtiden. Som ett led i detta så har vi projektet Heltidsresan, där vi aktivt 
arbetar med att se och skapa möjligheter för vår personal att utöka sin arbetstid. Detta kräver ett mer 
flexibelt arbetssätt, och ett bättre resursutnyttjande av personal. 

Under 2018 tillsattes avdelningschefer i verksamheten i syfte att säkra befintlig verksamhet, främja 
utveckling och stärka det nära ledarskapet. Trots att detta var ett politiskt förankrat, ligger helt i linje 
med kraven från Arbetsmiljöverket, finns det ingen budget för dessa tjänster utan budgeten har till del 
omfördelats inom verksamheten för att möjliggöra denna funktion. Detta motsvarar cirka 2,5 mkr för år 
2019. 

Hemvårdens utförare prognostiserar ett underskott om 2,3 mkr. 

En del av underskottet kan förklaras av en besparing på bilar som infördes i budget, men som inte gått 
att spara fullt ut. Som tidigare nämnts har vi köpt underskötersketjänster samt haft en ökad kostnad på 
grund av en akut situation på enhetschefssidan i början av året som innebar en utökad kostnad.  

Inom hemvården ses kännbara konsekvenser kopplade till nya lagen om utskrivningsklara. Detta har 
medfört en stor arbetsinsats, krav på flexibla lösningar och nya rutiner för de som arbetar inom 
hemvården. Hemvården möter föredömligt de behov som finns och tar hem medicinskt 
färdigbehandlade vård- och omsorgstagare inom lagstadgad tid. Dock innebär detta ofta att 
bemanningen måste utökas något utan garanterad arbetsuppgift, vilket kan medföra en ökad kostnad. 

Digitaliseringen av vården och omsorgen fortsätter att utvecklas och nu kan vi med glädje rapportera att 
trygghetskameror implementerats i verksamheten, såväl vid Almgården som i ordinärt boende. 



Under november månad har vi inom hemvård Norr, tillskapat ett hemstödsteam för personer med 
kognitiv svikt. Inledningsvis bedrivs verksamheten i liten skala och i nära samarbete med 
demensteamet. Inom demensteamet finns demenssköterska, arbetsterapeut samt sjuksköterska 
organiserad, speciellt för att möta målgruppen. Trots att vi endast varit i gång en kort period, ser vi stora 
vinster för de personer vi möter.  

Kopplat till Arbetsmiljöverkets föreläggande har vi fått lägga stort fokus, framför allt inom hemvården, 
för att se över rutiner m.m. som efterfrågats gällande arbetsmiljöarbetet. 

Utförare inom särskilt boende prognostiserar ett underskott om 4,1 mkr. Ledarskapet på kommunens 
största boende har utökats genom tillsättning av ytterligare en enhetschef, detta i linje med 
arbetsmiljöverkets inspektion och med politisk förankring. Dock saknas dessa lönekostnader i 
boendepengen. Det motsvarar ett underskott om -0,7 mkr för år 2019. Underskottet härrör också från  
nödvändigheten i att bemanningsnivån hålls på en nivå som kan klara kvalitet och säkerhet. För 
denna finns det inte budget fullt ut. Bedömningen i budgetarbetet är ett behov om 3,1 mkr och 
budgetförstärkningen blev 1 mkr för 2019. Statliga stimulansmedel delfinansierar den utökade 
bemanningen från och med juli men kommer inte att täcka hela behovet.  

Verksamheten har fortlöpande kostnader kopplade till hyra samt el vid Bjärehemmet. Sammantaget 
underskott, mestadels på grund av uteblivna intäkter och avvecklingskostnader, är 1,3 mkr. 

Inom stöd och omsorg prognostiseras ett underskott om 7,7 mkr. Det beror på att ärenden tillkommit 
under året samt beviljats insatser som inte var kända när detaljbudgeten togs fram, vilka kommer att 
ge ett stort underskott.  

Antalet personer i behov av extra stöd och hjälp i form av psykiatriboende ökar över tid vilket leder till 
ökade kostnader. Kommunen har inget psykiatriboende i egen regi utan köper platser av externa 
aktörer vilket är en del i underskottet inom Stöd och omsorg. En stor del av avvikelsen beror på nya 
köpta platser inom LSS och SoL, totalt prognostiseras ett underskott om -3,2 mkr, varav skolinternat 
uppgår till -1,7 mkr. 

Korttidsverksamheten och mottagningsteamet har en hög beläggning bland annat beroende av 
snabbare utskrivning från slutenvården men också på grund av allt fler äldre samt ökad sjuklighet i 
befolkningen. Enheterna ger vård och omsorg till personer med kroniska sjukdomar, en målgrupp som 
ökar i den kommunala vården. Ett förbättringsarbete har påbörjats för att öka effektiviteten i teamets 
arbete. Under år 2018 fick mottagningsteamet statliga stimulansmedel om ca 1,1 mkr, för år 2019 har 
mottagningsteamet inte fått någon ersättning för det. För närvarande kartlägges kostnaderna för 
mottagningsteamet med stöd av JOTIB, för att hitta en ersättningsmodell som passar för denna typen 
av verksamhet.  

Myndighetsenheten har haft problem med att hinna med uppföljningar på grund av inflöde av nya vård- 
och omsorgstagare. Det har medfört en otydlighet för verkställigheten då handläggarna inte hinner med 
dokumentation av beslut och uppföljning. En extra handläggare tillsattes under 2018 för att komma till 
rätta med denna problematik framför allt inom stöd och omsorg. Dock ersattes inte denna i budget och 
tillsammans med rehabiliteringsinsatser för medarbetare inom myndighet innebär det att verksamheten 
går med ett underskott om knappt 0,4 mkr hittills i år.  

För sjuksköterskor och medarbetare inom rehabilitering visas ett underskott om 2,6 mkr. Snabbare 
hemskrivning från slutenvården efter lagförändringen ger effekter i kommunal verksamhet i form av 
ökade behov av insatser. Antalet inskrivna i hemsjukvård är oförändrat, dock finns en märkbart högre 
vårdtyngd och behov av avancerad sjukvård. Den gemensamma nämnaren oavsett vårdform är 
behovet av hälso- och sjukvårdskompetens. Inför år 2019 önskades utökning avseende sjuksköterske- 
och rehabiliteringskompetens, det gavs ingen ekonomisk utökning men verksamheten har tvingats 
utöka bemanningen inom sjuksköterskegruppen i syfte att bibehålla kvalitet och säkerhet. 
Rehabiliteringsenheten förstärktes med en årsarbetare för att genomföra förflyttningsutbildningar till all 
omvårdnadspersonal med kontinuitet. Dessutom beslöt 2018 kommunens representant tillsammans 



med övriga kommuner att Medelpunkten fick ta ut en högre avgift vilket inte finns budgeterat. Det ger 
ett underskott om ca 0,35 mkr hittills i år. 

Vård och omsorg har inte heller fått budget för vissa hyror under 2019, tex tillkom hyra för Citadellet, 
som är utöver budget. Kostnaderna för renoveringar, reparationer och underhåll har ökat vid 
Ängahällan, Skogsliden samt Bjäredalen. 

Ekonomin är ansträngd. En handlingsplan har tagits fram och fattas beslut om i Vård- och 
omsorgsnämnden. Den innefattar såväl nedläggning av verksamhet, ökad återhållsamhet, 
schemaöversyner som hemtagning av extern verksamhet. Dock är det svårt att effektivisera inom ram 
på en sådan nivå att det går att komma i balans. Verksamheten kommer framåt att behöva hjälp med 
att prioritera bort sådant som inte ska ingå i kommunens erbjudande.  

Kommundirektören har beslutat att vakansprövning ska ske för tillsvidareanställningar och 
visstidsanställningar på tre månader eller längre för perioden 2019-10-24 – 2020-01-31. 
Vakansprövningen görs av verksamhetsområdeschefen.  

 

 



Hemvårds- och boendepeng 

I 

I 
I 

Utfall Budget Prognos Awikelse l 
(tkr) Jan-Nov 2019 2019 2019 i 

IHemvårdspeng -50488 -57 674 -55 374 2300! 
Boendepeng -60196 -63216 -65 816 -2600 

Vård och omsorg 

I Utfall Budget Prognos Awikelsel 
!(tkr) Jan-Nov 2019 2019 20191 

lvN-VÅRDOCH 

lOMSORG -126186 -120150 -138120 -17970 

-6897 -6698 -7298 -600 
1
centralt 

jMyndlghetsenhet -5978 -6197 -6567 -370 

Stöd och omsorg -48597 -46 773 -54503 -7730 

!Hälso- och sjukvård -32742 -32 996 -35 716 -2720 

I 
I 
!Verksamhets-
;övergripande äldreomsorg -25 663 -27486 -27726 -240 

!summa -119877 -120150 -131810 -11660 
I 

I :Resultatenheter 

!Hemvård -2253 0 -2250 -2 2501 

Vård- och omsorgs-

,boende -4056 0 -4060 -4060 
I 
!Summa -6309 0 -63!1.0 -6310 

llNV~STERING -1166 -3 380 -3380 0 



~SVDVATTEN ÄGARSAMRÅD 1 (4) 

Mötesanteckningar 
BÅSTADS KOMMUN 

2019-11-08 Kommunstyrelsen 

Plats Sydvatten, Malmö 

Närvarande Ilmar Reepalu (ordf), Anders Månsson, Bjuvs kommun, Lars-Åke Ståhl 
och Boris Blumenfeld, Burlövs kommun, Ingela Stefansson, Båstad 
kommun, Johan Andersson, Catharina Malmborg och Eva Hallberg, 
Eslövs kommun, Christian Orsing, Helsingborg stad, Ulf Mol in, Höganäs 
kommun, Ola Nyberg, Landskrona stad, Robert Wenglen och Lisa Bäck, 
Lomma kommun, Börje Hed, Lunds kommun, Jan-Inge Ahlfridh, Malmö 
stad, Teddy Nilsson och Stefan Larsson, Svalövs kommun, Ronny 
Johnsson, Svedala kommun, Thorvald Lindhe och Åke Grönvall , Vellinge 
kommun, Ola Carlsson, Ängelholms kommun, Jörgen Johansson, VD och 
Marie Nordkvist, kommunikationschef. 

Sekreterare Marie Nordkvist. 

Sammanträdestid Kl. 13.00-15.00. 

1. Mötets öppnande 

Ilmar Reepalu öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Aktuella mål och processer 

VD rapporterar att bolaget har inlett skiljeförfarande om krav på återbetalning av 
ersättning för kraftförluster för perioden 1988-2007. 

3. Ekonomi - prognos 2019, prel. budget 2020 och flerårsplan 2021-2029 

VD redovisar prognos 2019 och budget 2020 med flerårsplan. Budget och flerårsplan 
bygger på de principer för kostnadsfördelning som ägarkommunerna avtalat om i 
konsortialavtalet och som förts vidare till bolaget genom gällande ägardirektiv. 

Prognosen för 2019 följer i stort beslutad prognos per april 2019 med några justeringar 
vilket beror på omfördelningar mellan projekt samt att vissa projekt förskjuts något i tiden. 
Avskrivningar har justerats upp med 4 miljoner kronor då aktiveringarna blivit något 
högre än beräknat och den genomsnittliga avskrivningstiden något kortare. Elkostnaden 
justeras ner med 2 miljoner som en följd av minskad elförbrukning efter att råvatten
ledningen Äktaboden - Ringsjöholm tagits i drift. 

Total investeringsvolym under planperioden uppgår till 3 005 miljoner kronor, vilket är 
en ökning med 60 miljonerjämfört med 2019 års plan då ett solcellsprojekt på Vomb
verket har tillkommit. För att möta de planerade investeringarna såväl kostnadsmässigt 
som finansiellt ligger höjningen av den fasta avgiften i enlighet med flerårsplanen fram 
till 2027, som tidigare kommunicerats. För ett hushåll motsvarar höjningen för hela 
perioden fram till 2029 en genomsnittlig avgiftshöjning om 50 kr per år. Ägarrepresen
tanter utrycker vikten av att kunna förklara avgiftshöjningar och att dessa sätts i relation 
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till övriga taxe- och skattehöjningar i kommunerna. Medborgarnas totala skuldsättning 
och konsekvensen för topp-5-abonnenter hushåll vore intressant att se i en analys från 
Sydvatten. Intressant är också att kunna kommunicera och bidra till omställningen i 
näringslivet exempelvis gällande kylvatten i processindustrin; vilket har en klar koppling 
till punkt 6 på dagordningen om hur de tre organisationerna samordnas och nyttjas på 
bästa sätt för helheten. 

Där finns behov att öka borgensramen 2021, vilket medför att ärendet kommer att 
beredas till årsstämman 2020. 

4. Strategiska utvecklingsfrågor och projekt 

VD rapporterar om utbyggnader och redundans i dricksvattenförsörjningen där de båda 
verken på sikt ska kunna täcka upp för varandra. Kapacitetsutbyggnaden har bland annat 
befolkningsprognoser och minskad förbrukning som underlag. Vid den långsiktiga strate
giska planeringen krävs större behov av att kunna hantera variationer, av att kunna 
omprioritera och där finns ett ökat behov av marginaler. Samarbetet i Sydvatten innebär 
en god framförhållning för regionen. När det gäller nödvatten och reserver för 
katastrofberedskap är det ägarnas eget ansvar men det är ju fullt möjligt att samla i 
bolaget om man inte vill ha kvar det egna. 

Bolaget har infört den digitala arbetsplatsen samt inför en ny modell för informations
klassificering som har utarbetats baserat på den nya säkerhetsskyddslagen och MSB:s 
metodstöd. Sydvatten bedriver säkerhetskänslig verksamhet och omfattas av Säkerhets
skyddslagen vilket medför att styrelsen därför ska säkerhetsprövas. I inriktningen av 
totalförsvaret nämns idag även dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket har tillsam
mans med Försvarshögskolan, MSB och Fortifikationsverket tagit fram en utbildning om 
totalförsvar 2.0 för kommunala VA-organisationer. Bolaget har en säkerhets- och 
kvalitetschef som är mycket kunnig och har ingått i projektplaneringen och genomför
andet. Livsmedelsverket planerar med Försvarshögskolan etc. för fortsatta beredskaps
höjande utbildningar under 2019 där Sydvatten ingår i planeringen. 

VD redovisar därefter situationen för bolaget gällande reservkraft, vattenverkens och 
yttre anläggningars kapacitet samt mobila aggregat. Bolaget har ett planerat möte med 
E.ON:s yttersta ledning i november om elförsörjning Vombverket samt frågan om 
prioritering i nödläge. Därefter redogörs för systematiken för riskanalyser gällande 
projekt, underhåll och drift, där åtgärder för riskminskning görs för att kunna upprätthålla 
produktionssäkerhet. 

En övergripande utredning pågår om en tredje regional produktionsanläggning med en 
kapacitet som motsvarar dagens vattenverk. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan frågan 
ställas om det är avsaltningsverk som ska byggas eller om avloppsvattnet ska renas så att 
sötvattnet återanvänds. Från ägarhåll uttrycks särskilt att man vill se samordning i dessa 
stora frågor. Slutligen redovisas att inom projekt Klimatsäkert vatten finns möjligheter att 
söka medel från Formas för en pilotstudie kring projektets förslag. 

5. Fokus på råvattenkällorna, Forskningsstation Bolmen, Vombsjön 

VD informerar om den pedagogiska verksamheten och aktiviteter vid Forskningsstation 
Bolmen. Projekt AquaNet med dess mesokosmanläggning som drivs inom SITES 
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kommer att ingå i ett EU-baserat nätverk med motsvarande anläggningar. Forsknings
station Bolmen tilldrar sig intresse också från Region Kronoberg och Linneuniversitet där 
möten kommer att hållas. I juni kommer en internationell konferens att hållas på 
forskningsstationen. Projekt Fokus Vombsjön har haft sitt första verksamhetsår. Projektet 
syftar till att föra samman aktörer i området kring sjön och arbeta för en bättre vatten
kvalitet i sjön. Där sker aktiviteter av vetenskaplig karaktär samt dialogprojekt. 
Informationsmöte hålls den 19 november. 

6. Ägarutredning om samordning av de tre VA-organisationerna: Sydvatten, 
NSVA och VA SYD 

VD visar en bild över vilka kommuner som ingår i vilka organisationer och vilka 
kommuner som sköter VA i egen förvaltning. Gemensamt för de tre organisationerna är 
att de alla bedriver ett kommunalt arbete men att kommunerna har valt att bedriva 
verksamhet på olika sätt. Kan hela försörjningskedjan optimeras när det gäller resurs
effektivitet, hållbarhet, kvalitet etc.? Där finns mycket som skulle kunna förbättras när 
man ser till helheten. Hur skulle vi gjort om vi var en och samma organisation? I den 
följande diskussionen påtalas vikten av förtroende mellan politiker, tjänstemän, 
kommuner och att alla i Sydvatten ingående kommuner inte är med i någon av drift
organisationerna. Där finns en stor samsyn kring vikten av samverkan och att en 
organisatorisk sammanföring inte är aktuell nu. VA SYDs medlemskommuner diskuterar 
den organisationens utveckling samt finns funderingar om där finns anläggningar som 
borde ligga i Sydvatten. Med ett hållbarhets- och försörjningsperspektiv blir frågan om 
samverkan större än kommunikation, information och krishantering. Görs rätt investe
ringar? Går det att göra på annat sätt? Det gäller att hitta det som är gemensamt och att 
medborgarnas resurser används på bästa sätt. Ordförande informerar att presidierna i de 
tre organisationerna har för avsikt att träffas för samtal i dessa frågor. Ägarna finner detta 
angeläget och vill se en samordning för en ökad resurseffektivitet. Förslag uttalades om 
att en pmtalparagraf för samverkan skulle kunna tas fram till de tre organisationernas 
årsstämmor. 

7. Aktuella frågor i VA-branschen 

VD presenterar information från Svenskt Vatten gällande branschens framtida behov; VA 
behöver investera 24 mdr/år (idag är den 9 mdr/år), VA-taxan behöver fördubblas inom 
20 år, organisationernas kritisk massa bör vara minst 50 000 invånare och taxeskillna
derna är stora då den billigaste villan är 3 252 kr/år och den dyraste är 12 888 kr/år. 
Svenskt Vatten lyfter också behovet av en förändrad lagstiftning som möjliggör ökade 
samarbeten, finansiella samarbeten för mer regionaltekniska lösningar samt att kommun
gemensamma taxor ska vara möjligt. Svenskt Vattens representation i EU behöver bli 
starkare för att kunna påverka i tidiga skeden. 

VD redovisar en sammanställning av kommunernas investeringsvolymer inom VA i 
relation till Sydvattens de närmaste åren, data saknas från Höganäs och NSV A. 
Sydvattens andel av investeringsvolymen motsvarar i procent kostnaden för delägar
kommunernas dricksvattenproduktion samt ligger i nivå med de siffror Svenskt Vatten 
anger som branschens investeringsbehov. 
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Sydvattens årsstämma är onsdag den 3 juni kl. I 0.30. 

9. Nästa ägarsamråd 

Överenskoms att nästa samråd är fredag den 27 mars kl. 13.00, inleds med lunch. 

10. Mötets avslutande 

Ordförande tackar deltagarna för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

'\ lliw ' 'i'(Ilti 
Ilmar Reepalu 
Ordförande 

Marie Nordkvist 
Sekreterare 
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Postadress 

20515 Malmö 

~9.(.r. .~ ..... Qtl...... lAn 

Kontaktperson 

Milj ötillsynsenheten 
Trine Gadmar 
010-2241495 
trine. gadmar@lansstyrelsen.se 

Båstad kommun 
Kommunstyrelsen 

bastads.kommun@bastad.se 

Elektronisk delgivning 

Föreläggande om inrättande av 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 
vid Stenhottan, Båstad kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att Båstad kommun ska inrätta verksamhetsområde för 
spillvatten och dricksvatten vid Stenhutten genom en allmän anläggning. 
Verksamhetsområdet ska minst omfatta fastigheterna Fogdarp 3:35, Fogdarp 3:34, 
Södra Karstorp 1 :36, Södra Karstorpl :37, Södra Karstorp 1 :23, Södra Karstorp 
1:24, SödraKarstorp 1;13, SödraKarstorp 1:30, SödraKarstorp 1:31, Södra 
Karstorp 1 :34, Södra Karstorp 1 :35, Södra Karstorp 1 :36, Södra Karstorp 6:29, 
Södra Karstorp 6:18, Karstorp 6:23, Södra Karstorp 6:28 i Båstad kommun. 

Kommunen ska ha fattat beslut om inrättandet senast den 1 juni 2020. I beslutet ska 
anges när genomförandet senast ska vara klart. 

Beskrivning av ärendet 

Ägarna till 25 fastigheter vid Stenhotten och Viarphult i Båstads kommun har den 20 
september 2018 lämnat en begäran till Länsstyrelsen Skåne om utökat verksamhets
område för avloppsvatten och anslutning till kommunalt dricksvatten för 
fastigheterna med stöd av Lagen om allmänna vattentjänster (2006 :412). 

Kommunstyrelsen har den 12 december 2018 inkommit med yttrande där det 
hänvisas till svar från Nord Västra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA). Enligt NSVA 
så framgår det av landsbyggstrategin från 2016 att det inte är ett område det är 
aktuellt att ansluta. Av kommunens svar framgår det att de inte anser att området 

vare sig utgörs av samlad bebyggelse enligt definition i plan och bygglagen, eller 
bebyggelse i ett större sammanhang för vilka skyldighet föreligger att ansluta 
området till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt 6 § lagen 

BesOksadress 

Södergatan 5 

Telefon I Fax Bankgiro 

010-224 10 00 vx 102-2847 

E-post och webb 

skane@lansstyrelsen.se 

Sociala medier 

Facebook: lansstyrelsenskane 

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



BESLUT 2(4) 

länsstyrelse·n 
Skåne 2019-12-19 Dnr 567-28845-2018 

om allmänna vattentjänster. Det hänvisas istället till anläggning av enskilda eller 

gemensamhetsinrättade anläggningar. 

Länsstyrelsen har efterfrågat en behovsanalys hos NSVA som underlag för 

bedömningen. En kortare behovsanalys inkom den 17 juli 2019 till länsstyrelsen. Av 

den framgår att man har tittat på hur nära fastigheterna ligger varandra och deras 

tomtstorlekar samt geologin i området. NSVA skivar också att "om något område 

ligger "närmare paragraf-6 gränsen" så är det Stenhotten, och de två 

områden bör bedömas separat". 

Miljöavdelningen i Båstad har fatt yttrar sig över inkomna handlingar. Yttrande 

inkom den 16 oktober 2019. Miljöavdelningen gör bedömningen att det finns behov 

av en allmän VA-anläggning om det inte kan lösas med en gemensamhetsanläggning. 

Kommunstyrelsen har efterföljande fått yttrar sig över Miljöavdelningens yttrande i 

ärendet. Inget yttrande har inkommit till Länsstyrelsen från kommunstyrelsen . 

Motivering till beslutet 

Kommunen är skyldig att inrätta verksamhetsområde för en allmän vattentjänst i ett 

större sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för hälsa eller miljö. 

Större sammanhang 
Beträffande tolkningen av begreppet "större sammanhang" anges i proposition 

2005 /06 :78 (sid 42) att kraven på ett ingripande normalt inte far vara begränsade 

till en eller ett fåtal fastigheter utan ska vara av den art att mer omfattande åtgärder 

krävs. Hur m ånga som ska vara berörda är framför allt beroende på hur starkt 

hälsoskyddet gör sig gällande men enligt praxis behövs det åtminstone en något så 

när samlad bebyggelse av 20-30 fastigheter (jfr prop. 1955: 121 s.61). En utbyggnad 

av en befintlig eller planerad anläggning kan dock ske för betydligt farre fastigheter. 

I praxis har till och med enstaka fastigheter i närheten av ett befintligt 

verksamhetsområde ansetts planmässigt och i övrigt ha ett så nära samband med 

bebyggelsen inom verksamhetsområdet att fastigheternas va-frågor skulle lösas i det 

större sammanhanget med denna bebyggelse. 

Miljö- och hälsoskyddsrekvisiten 
För att miljöskyddsrekvisitet ska vara uppfyllt för ett kommunalt ansvar anges i 

proposition 2005/06:78 (sid 45) att den allmänna anläggningen ska förhindra eller 

åtminstone väsentligt motverka påtaglig olägenhet för miljön. För att ett kommunalt 

ansvar ska uppstå med avseende på hälso-skyddsrekvisitet framgår dock i praxis att 

de hälsovådliga olägenheterna inte m åste ha uppstått. Det räcker med att det finns 

en risk för olägenheter för att en utbyggnadsskyldighet kan föreligga. 

Det finns en risk för förorening av grundvattnet och enskilda vattentäkter från 

avloppsanläggningarna. Inom området är det små fastigheter med litet jorddjup och 

till och med berg i dalen på vissa ställen. Vissa fastigheters vattentäkter ligger 

nedströms andra fastigheters utsläpp av avloppsvatten. Av miljöförvaltningen 
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Länsstyrelsen 
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yttrande och länsstyrelsens utredning framgår det alltså att det finns ett behov av en 

allmän anläggning. 

Länsstyrelsen anser därför med hänvisning till att fastigheterna ligger i en "större 

sammanhang'', nära ett befintligt VA-område samt hälsoskyddsrekvisiten att området 

utgör ett sådant område där avlopp enligt 6 § lagen (2006 :412) om allmäm1a 

vattentjänster behöver ordnas i större sammanhang. Därmed är kommunen också 

skyldig att bestämma verksamhetsområde och snarast se till att behovet av 

vattentjänster tillgodoses genom allmän anläggning. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Detta beslut är fattat med stöd av 51 §jämte 6 § lag om allmänna vattentjänster. 

Information 
Du som bara fått en kopia av beslutet ska inte bekräfta att du tagit del av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. Det är bar a kommunen som kan överklaga 

detta beslut, det står i 52 §lag om allmänna vattentjänster .. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Rima Dauod med miljöhandläggare Trine Gadmar 

som föredragande . 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www .lansstyrelsen.se/ dataskydd. 



Du kan överklaga beslutet 

Bilaga 1 
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark

och miljödomstolen. 

Hur överklagar jag beslutet? 

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 

tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 

överklagan till Länsstyrelsen i Skåne län antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller 

med post; Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö. 

Tiden för överklagande 

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 

överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att 

du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre 
veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Ditt överklagande ska innehålla 

• Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer, 

• hur du vill att beslutet ska ändras, samt 

• varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 

Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 

skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och 

telefonnummer. 

Behöver du veta mer? 

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, skane@lansstyrelsen.se. 

eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. Ange diarienummer 28845-2018. 



Protokoll Styrelsemöte 7/2019 med styrelsen i NSR AB 
Fredag 2019-11-22, kl. 13:30-16:00 - NSR:s huvudkontor, Hjortshögsvägen 1. Helsingborg 

Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Eva Holm, Eva Ingers, Bo Lambertsson Persson, Jessica Andersson, 
Anders Månsson, Liselotte Reimer, Gustaf Wingårdh och Bitten 
Mårtensson. 

Claes Wastensson, Sven Rydström, Åsa Holmen, Pia Möller, Arvid 
Straube och Lennart Nilsson. 

Personalrepr: Lennart Jensen, Unionen 
Jann Thomasen, Transport 

Övriga: 

Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Kim Olsson, VD 
Dragana Damljanovic, Ekonomichef under § 80, § 81 och § 82 
Cecilia Holmblad, Renhållningschef under § 83 c, § 84 och § 85 

Martina Troedsson, Sekreterare 

Anmält förhinder: Robin Holmberg, Niklas Svalö, och Joel Hallkvist 

§ 76 Mötets Öppnande 
Ordförande Eva Holm förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
§ 77 att godkänna föreslagen dagordning 
§ 78 att ordföranden jämte Jessica Andersson justerar protokollet 
§ 79 att godkänna styrelseprotokoll 6/ 2019 

§ 80 Ekonomiska rapporter 
Ekonomichef Dragana Damljanovic informerar om resultatet till och med 
oktober 2019. 

Resultatet för NSR-koncernen visar ett resultat på- 6 Mkr vilket är sämre 
budget. Investeringar för 31 Mkr har genomförts. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 



§ 81 Budget 2020 samt plan 2020 - 2022 
Ekonomichef Dragana Damljanovic presenterade budgeten för 2020 på förra 
mötet vilken bygger på en 3 årig affärsplan. Budgeten och planen innefattar 
ägardirektivets målsättningar till 2020. Den 5 november var det 
budgetfrågestund med styrelsen och det fanns då möjlighet att inför denna 
frågestund att skicka in frågor. De frågor som inkom besvarades av Dragana 
under frågestunden. 

Beslutar 
att godkänna budgeten för 2020 samt plan 2020-2022 och lägga dem till 
handlingarna. 

§ 82 Informationshanteringsplan 
Ekonomichef Dragana Damljanovic berättar om informationshanteringsplanen 
som har tagits fram under 2019 och som bland annat lyfter frågan om gallring av 
allmänna handlingar. Helsingborgs stad och stadsarkivet har läst igenom den 
och har kommit med vissa tillägg. Det har identifierats ett antal 
förbättringsbehov vilket lyfts i handlingsplanen med diverse aktiviteter att jobba 
vidare med. 

Beslutar 
att fastställa bifogade informationshanteringsplan vilket innebär beslut om 
gallring av allmänna handlingar i enlighet med planen. 

att informationshanteringsplanen ska uppdateras årligen 

att beslut om uppdatering av informationshanteringsplanen delegeras till VD 

§ 83 Verksamhetsrapporter 
a.) Lokalisering Å VC 
VD Kim Olsson berättat att arbetet med den nya Å VC:n i Åstorp löper vidare 
med detaljplaner. 

När det gäller Båstad lokaliseringen har tekniska och ekonomiska delegationen 
lämnat förslag på att under den här tiden framöver kan det vara av intresse att 
göra en behovsanalys. Analysen kan spegla vilken service som kunderna 
efterfrågar men också utreda vilket behov som verkligen finns under tiden som 
det saknas en ny återvinningscentral. Renhållningschef Cecilia Holm.blad 
kommer att jobba för att ta fram en sådan analys. 
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b.) Information om implementering av producentansvarets nya regleringar 
VD Kim Olsson berättar att från 1 januari 2021 så är det förbjudet för 
kommunerna att samla in förpackningar och tidningar. En kommun får samla in 
på uppdrag av ett insamlingssystem som har erhållit tillstånd ifrån 
Naturvårdsverket. 

Såsom tidigare är NSR:s förhoppning att vi kan fortsätta erbjuda fastighetsnära 
insamling genom de kärl vi har idag till våra kunder och att NSR ytterligare kan 
effektivisera insamlingen och våra kostnader. 

FTI har sedan tidigare satt igång en process där de har kontaktat olika kommuner 
för att ha samråd. De har nu kontaktat NSR:s ägarkommuner genom att bjuda in 
till digitalt samråd. 

c.) Remiss avseende implementering av EU:s avfallsdirektiv 
Renhållningschef Cecilia Holmblad informerar att NSR ska skriva ett 
remissyttrande på genomförandet av nytt EU avfallsdirektiv som ska 
implementeras i svensk lagstiftning. I längden innebär det förändrade ansvar 
och utökade krav på en del områden. Remissvaren ska vara inskickade senast 7 
januari 2020. Cecilia presenterar syftet med direktivet som att 

o genomföra avfallshierarkin i hela Europa 
o minska mängderna avfall generellt per capita 
o säkerställa återvinning av hög kvalite 
o se avfall som betydande och tillförlitlig källa av råvaror 
o samordna EU ländernas avfallshantering och rapporteringskrav 

NSR ser det som positivt att mer fokus kommer att läggas på 
avfallsförebyggande. Idag saknas det ett nationellt mål för minskade 
avfallsmängder vilket NSR kommer att lyfta fram i vårt remissvar. 

Förändringar i ansvar föreslås med frival för verksamheter med därmed 
jämförligt hushållsavfall (avfall som uppkommer som ett resultat av att 
människor använder lokaler eller anläggningar) vilket NSR ställer sig kritiska 
till. Detta innebär att de kan välja att inte ha hämtning av NSR mer. Ett nytt 
rapporteringssystem och mer administration för kommunerna kommer att 
krävas då kunderna behöver söka tillstånd. 

Det nya förslaget innebär även mer ansvar för bygg och rivningsmaterial för NSR 
vilket kräver bättre sorteringssystern. Detta har varit oklart sen innan. I nya 
direktivet skärps även målen för bland annat plastförpackningar vilket är bra. 
När det gäller farligt avfall ställs det större krav på att sortera ut farligheter ur 
avfallet. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 84 Godkännande av avfallstaxor 
Cecilia Holrnblad informerar att förslagen till nya avfallstaxor med start 1 april 
2020 togs upp på förra mötet. Taxorna avser att styra mot de nationella 
miljömålen samt mot kommunernas avfallsplaner. Ledorden vid arbetet med 
avfallstaxorna är enkelhet, tydlighet, samordning samt miljöstyrning. Det 
görs därmed en fortsatt satsning på miljö och prisstyrning för att få ännu fler 
villahushåll att välja abonnemang med fyrfackskärl. Priserna för tömning av 
restavfall höjs för verksamheter och flerfamiljsfastigheter samtidigt som 
matavfallstaxan sänks. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och skicka förslagen till beredning i respektive 
ägarkommun. 

§ 85 Renhållning 
Renhållningschef Cecilia Holrnblad berättar att det har skickats ut brev i Båstad 
till de 4-facks kunder som har 26+ 26 tömningar för att få kunderna till att byta till 
13 tömningar på kärl 2. Detta är ett led i NSR:s effektiviseringsarbete för att 
inte tömma halvfulla kärl. Få kunder har hört av sig. Ändringen börjar gälla från 
1 januari 2020. 

Cecilia Holrnblad informerar om kampanjen "Töm säcken" där NSR från 1 
januari 2020 uppmanar kunderna till att tömma säcken när de kommer till våra 
återvinningscentraler. Information om kampanjen går ut i medier såsom 
tidningar, på bussar och radio. I restavfallet finns 70 % som kan sorteras ut i 
andra fraktioner. För att nå våra politiska mål måste NSR se till att det sorteras 
ut i rätt containrar. 

Cecilia Holrnblad berättar att det har varit problem med invägningarna av avfall 
från sopbilar. Detta har upptäckts vid stickkontroller som har gjorts. 
Chaufförerna har lagt avfallet i rätt högar men det kan vara fel i statistiken då det 
har vägts in mot fel fraktion. Just nu håller handläggare på att reda ut och gå 
igenom vågkvitton och justera eventuella fel. 

I avtalet med Ohlssons för Bjuv och Åstorp ingick det att de skulle mäta upp 
avstånd på dragvägar. Detta skulle göras för att planera rutterna. Nu har 
Ohlssons chaufförer gjort detta på flerfamiljshus och ganska många avstånd är 
fel. Detta har varit till kundens fördel. Dock har det påverkat den ersättning som 
Ohlssons skulle få ifrån NSR. NSR kommer att gå ut med ett brev till de kunder 
det berör och som kommer att efterdebiteras. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 
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§ 86 Övriga frågor 
Önskemål lämnas på att få de ekonomiska rapporterna en gång i månaden. VD 
Kim Olsson och Ekonomichef Dragana Damljanovic ska titta på detta. 

§ 87 Mötets avslutande 
Ordförande Eva Holm tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2019-11-22 

Vid protokollet 

/larfrY/"A frwd.ssc7 
Martina Troedsson / 
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Protokoll Styrelsemöte 7/2019 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 

Torsdag 2019-11-22, kl.13:00-13:30 -på NSR:s huvudkontor, Hjortshögsvägen 1. 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Helsingborg 

Eva Holm, Eva Ingers, Bo Lambertsson Persson, Jessica Andersson, 
Anders Månsson, Liselotte Reimer, Gustaf Wingårdh och Bitten 
Mårtensson. 

Claes Wastensson, Sven Rydström, Åsa Holmen, Pia Möller, Arvid 
Straube och Lennart Nilsson. 

Personalrepr: Lennart Jensen, Unionen 
J ann Thomasen, Transport 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Övriga: Kim Olsson, VD 
Martina Troedsson, Sekreterare 

Anmält förhinder: Robin Holmberg, Niklas Svalö, och Joel Hallkvist 

Mötets Öppnande 

§ 47 Ordförande Eva Holm förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
§ 48 att godkänna föreslagen dagordning 
§ 49 att ordföranden jämte Jessica Andersson justerar protokollet 
§ 50 att godkänna styrelseprotokoll 6/ 2019 

§ 51 Information om nuläge för långsiktig finansiering av verksamheten 
a.) Nowaste Foundations grundare Göran Engberg 

Göran Engberg och Kristina Wojnicki, två utav styrelsemedlemmarna i NOWaste 
foundation hälsas välkomna och presenterar sig själva och deras roll i stiftelsen. 

Göran Engberg har tidigare berättat att stiftelsen ska verka för sitt ändamål 
genom att lämna bidrag genom att bland annat stödja företag, individer och 
institutioner avseende utbildning inom områden som är närliggande till 
stiftelsens ändamål och med speciellt fokus på de individer som verkar i 
Nordvästra Skåne. 
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Göran visar en film som handlar om no waste future och som är tänkt att komma 
ut i bredare delning för att visa vad som behövs internationellt för att främja 
global hållbar utveckling och vårda den miljö vi lever i. Att börja sprida kunskap 
digitalt ligger i tiden. 

NoWaste Foundation är i ett intensivt skede där de jobbar med finansiering av 
stiftelsen. Processerna tar lång tid. En hel del möten har hållits och några är 
planerade att hållas framöver. 

Förslag finns att anordna en dag och bjuda in företag, investerare och filantroper 
för att visa vad som finns då Göran Engberg tror att visa upp vad som finns 
fysiskt i verkligheten är stor och önskvärd. Stiftelsen jobbar också med att ta fram 
en slags folder då det finns de personer som inte har tillgång till internet och som 
önskar fysiskt material i handen. Ett nyhetsbrev diskuteras också. 

För att gå vidare måste processer struktureras och dokumenteras. Att selektera 
ut de projekt att jobba vidare med är en del av de pågående aktiviteter som ska 
göras framöver. 

Beslutar 

att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 

§ 52 Övriga frågor 

Inga andra frågor diskuterades. 

§ 53 Mötets avslutande 
Ordförande Eva Holm tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2019-11-22 

Vid protokollet 

/h r-61& Trof'dJror; 
Martina Troedsson / 
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8 N!iill 
Protokoll Nr 5/ 2019 Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 

Torsdag 2019-11-21. Klockan 08:30-11:00 på NSR:s huvudkontor, Helsingborg 

Närvarande från kommunerna: 
Helsingborg 

Ängelholm 

Höganäs 

Båstad 

Åstorp 

Bjuv 

Närvarande från NSR: 
VD 
Ekonomichef 
Renhållningschef 
Styrelsesekreterare 

1. Mötets öppnande 

Linda Ekström 
Emelie Lewin 
Elisabeth Lindqvist 

Stefan Marthinsson 

Fredrik Arthursson 
Helena Ekman 

Andreas Jansson 

Jörgen Wallin 

Kim Olsson 
Dragana Damljanovic 
Cecilia Holmblad 
Martina Troedsson 

Kim Olsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Godkännande av dagordningen. 
Föreslagen dagordning godkändes. 

3. Godkännande av före gående protokoll nr 4/2019 
Föregående protokoll godkändes. 

4. Information ifrån respektive kommun 
Bjuv 

• Ingen närvarande 

Båstad 
• Andreas Jansson berättar att renhållningsordning och avfallsplan har varit uppe i 

kommunfullmäktige igår. 
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• Återställning av Svenstad pågår för fullt. Vid årsskiftet lämnas det till fastighetsägaren. 

Helsingborg 
• Emelie Lewin berättar att de jobbar för att hitta nya platser för FTI då några fick tas 

bort. Förslag till nya platser är kommunicerad till dem och sedan får de ansöka om 
tillstånd. 

• Elisabeth Lindqvist berättar att det finns ett antal invasiva arter gällande växter ifrån 
andra länder som sprider sig ohämmat ute skog och mark. Länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket har pekat ut gudaträd som en sådan art. På Helsingborgs kommuns 
mark finns det cirka 14 stycken som ska sågas ner. Nästa år förväntas det komma 
direktiv ifrån Länsstyrelsen om att inventera även parkslide och vresros som eventuellt 
sedan ska tas bort. Att ta fram en plan vore önskvärt för hur dessa jordar med rotdelar 
ska tas om hand när de kommer in till återvinningscentralen. Information på NSR:s 
hemsida ses över så att hanteringen sköts korrekt när jordar och växtdelar kommer in. 

Höganäs 
• Fredrik Arthursson berättar att han har träffat Christer Kvisth ifrån NSR angående 

Slamhantering. Fredrik berättar att de håller på att anpassa sig till 1 januari 2020 då 
NSR tar över renhållningen. 

Åstorp 
• Jörgen Wallin berättar att en politisk grupp är tillsatt för att se vad de ska göra med 

saltlagret. Arbetet med den nya återvinningscentralen går framåt. 

Ängelholm 
• Stefan Marthinsson berättar att frågan gällande dragvägar och anvisning av plats där 

tömningsfordonen inte kan komma till inte är löst än. 

5. Ekonomiska rapporter 
Ekonomichef Dragana Damljanovic informerar om resultatet till och med oktober 2019. 

Resultatet för NSR-koncemen visar ett resultat på - 6 Mkr vilket är sämre budget. 
Investeringar för 31 Mkr har genomförts. 

6. Budget 2020 samt plan 2020-2022 

Ekonomichef Dragana Damljanovic presenterade budgeten för 2020 på förra mötet vilken 
bygger på en 3 årig affärsplan. Budgeten och planen innefattar ägardirektivets målsättningar 
till 2020. Den 5 november var det budgetfrågestund med styrelsen och det fanns då möjlighet 
att inför denna frågestund att skicka in frågor. De frågor som inkom besvarades av 
Dragana. Budget och affärsplanen ska upp till beslut på styrelsemötet imorgon 22 november. 

7. Informationshanteringsplan 
Dragana Damljanovic berättar om den informationshanteringsplan som har tagits fram och 
som bland annat lyfter frågan om gallring av allmänna handlingar. Helsingborgs stad och 
stadsarkivet har läst igenom den och har kommit med vissa tillägg. Det har identifierats ett 
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antal förbättringsbehov vilket lyfts i handlingsplanen med diverse aktiviteter att jobba vidare 
med. 

8. Verksamhetsrapporter 
a. Lokalisering Å VC 

VD Kim Olsson berättat att arbetet med den nya Å VC:n i Åstorp löper vidare. 

När det gäller Båstad så ska NSR jobba med att göra en behovsanalys för att se vilken service 
som kunderna efterfrågar men också utreda vilket behov som verkligen finns under tiden som 
det saknas en ny återvinningscentral med bland annat kundundersökning som underlag. 

b. Information om implementering av producentansvarets nya regleringar 
VD Kim Olsson har tidigare berättat att från 1januari2021 så är det förbjudet för kommunerna 
att samla in förpackningar och tidningar. En kommun får samla in på uppdrag av ett 
insamlingssystem som har erhållit tillstånd. 

Såsom tidigare är NSR:s förhoppning att vi kan fortsätta erbjuda fastighetsnära insamling 
genom de kärl vi har idag till våra kunder och att ytterligare effektivisera insamlingen och 
dess kostnader. 

FTI har sedan tidigare satt igång en process där de har kontaktat olika kommuner för att ha 
samråd. De har nu kontaktat NSR:s ägarkommuner genom att bjuda in till digitalt samråd. 

c. Remiss avseende implementering av EU:s avfallsdirektiv 
Renhållningschef Cecilia Holmblad informerar att NSR ska skriva ett remissyttrande på 
genomförandet av nytt EU avfallsdirektiv som ska implementeras i svensk lagstiftning. I 
längden innebär det förändrade ansvar och utökade krav på en del områden. Remissvaren ska 
vara inskickade senast 7 januari 2020. Cecilia presenterar syftet med direktivet som att 

genomföra avfallshierarkin i hela Europa 
minska mängderna avfall generellt per capita 
säkerställa återvinning av hög kvalite 
se avfall som betydande och tillförlitlig källa av råvaror 
samordna EU ländernas avfallshantering och rapporteringskrav 

NSR ser det som positivt att mer fokus kommer att läggas på avfallsförebyggande. Idag 
saknas det ett nationellt mål för minskade avfallsmängder vilket NSR kommer att lyfta fram 
i vårt remissvar. 

Förändringar i ansvar föreslås med frival för verksamheter med därmed jämförligt 
hushållsavfall (avfall som uppkommer som ett resultat av att människor använder lokaler 
eller anläggningar) vilket NSR ställer sig kritiska till. Detta innebär att de kan välja att inte ha 
hämtning av NSR mer. Ett nytt rapporteringssystem och mer administration för 
kommunerna kommer att krävas då kunderna behöver söka tillstånd. 
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0 N511 
Det nya förslaget innebär även mer ansvar för bygg och rivningsmaterial för NSR vilket 
kräver bättre sorteringssystem. Detta har varit oklart sen innan. I nya direktivet skärps även 
målen för bland annat plastförpackningar vilket är bra. När det gäller farligt avfall ställs det 
större krav på att sortera ut farligheter ur avfallet. 

9. Godkännande av avfallstaxor 
Cecilia Holmblad informerar att förslagen till nya avfallstaxor med start 1 april 2020 togs upp 
på förra mötet. Taxorna avser att styra mot de nationella miljömålen samt mot kommunernas 
avfallsplaner. Ledorden vid arbetet med avfallstaxorna är enkelhet, tydlighet, samordning 
samt miljöstyrning. Det görs därmed en fortsatt satsning på miljö och prisstyrning för att få 
ännu fler villahushåll att välja abonnemang med fyrfackskärl. Priserna för tömning av 
restavfall höjs för verksamheter och flerfamiljsfastigheter samtidigt som matavfallstaxan 
sänks. 

Cecilia berättar att styrelsen den 22 november ska fatta beslut om att skicka vidare till 
respektive kommunfullmäktige. 

10. Renhållning 
Cecilia Holmblad berättar att det har varit problem med invägningarna av avfall från 
sopbilarna. Avfallet har lagts i rätt högar men kan vara fel i statistiken då det har vägts in mot 
fel fraktion. 

I Båstad har det skickats ut brev till de 4-facks kunder som har 26+26 tömningar för att få 
kunderna till att byta till 13 tömningar på kärl 2. Detta är ett led i NSR:s effektiviseringsarbete 
för att inte tömma halvfulla kärl. Få kunder har hört av sig. Ändringen gäller från 1 januari 
2020. 

Cecilia Holmblad berättar om kampanjen "Töm säcken" där NSR från 1 januari 2020 
uppmanar kunderna till att tömma säcken när de kommer till våra återvinningscentraler. 
Information om kampanjen går ut i medier såsom tidningar, på bussar och radio. I restavfallet 
finns 70 % som kan sorteras ut i andra fraktioner. För att nå våra politiska mål måste NSR se 
till att det sorteras ut rätt. 

OnDemand kommer att utökas ytterligare berättar Cecilia Holmblad. Cirka 2000 hushåll läggs 
till i testet med uppkopplade avfallskärl där kunden själv bestämmer när de behöver ha tömt 
sina avfallskärl. Testet innefattar fyrfackskärl samt trädgårdskärl. Just nu monteras reglagen 
och sändning testas så att signalen kan tas emot av NSR:s datasystem för tömning. 

11. Övriga frågor 
Linda Ekström informerar att ägardirektivet behöver ses över under 2020. A vfallsplanen är 
förhoppningsvis tagen till dess och gäller till 2024 så då finns det något att utgå ifrån. Linda 
tar kontakt med representanter för respektive kommun. 
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14. Mötets avslutande 
Kim Olsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Helsingborg 2019-11-21 

Vid protokollet 

4r6:z?,Trrxrirsa; 
Martina Troedsson / 
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Datum:	2020‐01‐08	 Till: Kommunstyrelsen	
Handläggare:	Henrik	Andersson	
Dnr: KS	001182/2018	–	900 
	
	

Anmälda delegationsbeslut  
	
	
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen	beslutar:	
Delegationsbesluten	redovisas	och	läggs	till	handlingarna.	
 
 
Sammanfattning av ärendet	
Anmälda	delegationsbeslut:	
	
a).	Delegationsbeslut	‐	Individ	och	familj	2019‐11‐01	‐	2019‐11‐30	
	
b).	Förteckning	över	avtal	om	månadsavlönade	anställningar	utfärdade	mellan		
2019‐11‐01	och	2019‐12‐01	
	
c).	Delegationsbeslut	‐	Individ	och	familj	2019‐12‐09	
	
d).	Delegationsbeslut	‐	Ekonomichefen	2019‐12‐19	
	
e).	Förteckning	över	avtal	om	månadsavlönade	anställningar	utfärdade	mellan		
2019‐12‐01	och	2019‐12‐18	
	
f).	Delegationsbeslut	‐	Gatu‐	och	parkchefen	2019‐12‐23	
	
g).	Delegationsbeslut	‐	Gatu‐	och	parkchefen	2019‐12‐27	
	
h).	Delegationsbeslut	‐	Trafikingenjören	2019‐12‐27	
	
i).	Delegationsbeslut	‐	Dödsboanmälan	t	o	m	2019‐12‐03	
	
				
	
	
Kommunledningskontoret	
Henrik	Andersson,	nämndsekreterare	
	



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -12- 0 ~. 

~~o.&.?..~/ 
.......... t .:::.r.o.e .... Z.: 

Delegationsbeslut 

Individ och familj Båstads kommun 

2019-11-01-2019-11-30 



Beslutsdatum 

2019-11-04 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-11-04 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-11-04 Vux Beslut inleda utredning L VM 7 § 

2019-11-05 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-11-06 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

2019-11-07 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-11-07 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-11-11 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalspararnetrar: Period: 20191101 20191130 

Qrgani~ation· Vuxenenheten 

]lndemiväer· 

Handlägggre· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-12-02 

Beslutsfattare· 

~ 

Beslut· 

PersQnnummer· * 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Josephine Tegner 

Arbetslös - Otillräcldig ersättnin 
Fanny Andreasson 

Anna Berg 

Anna Berg 

Jlryalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 663,00 

97 867,00 

850,00 

Sida 1I11 



Beslutsdatum 

2019-11-11 

2019-11-11 

2019-11-12 

2019-11-12 

2019-11-12 

2019-11-12 

2019-11-13 

2019-11-13 

2019-11-13 

U rva !spara metrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation

Undernivåer: 

Handläggare· 

20191101 

Vuxenenheten 

20191130 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-12-02 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Annelie Zerrnan 

Qendresa Ibishi 

Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerrnan 

Alexandra Borbelj 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Fanny Andreasson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

1 212,00 

1 399,00 

5 673,00 

164,00 

4 374,00 

7 824,00 

2 936,00 

Sida 2 I 11 



Beslutsdatum 

2019-11-13 

2019-11-13 

2019-11-13 

2019-11-13 

2019-11-13 

2019-11-14 

2019-11-14 

2019-11-14 

2019-11-15 

Urvalsnarametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek beslut omprövas enl 27 § FörvL o överl t FR 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek beslut omprövas enl 27 § FörvL o överl t FR 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Organisation

Undemivåer: 

Handläggare: 

20191101 - 20191130 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-12-02 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Bes! utsfattare 

Utredningen kan ej färdigställas 
Anna Berg 

Anna Berg 

Anna Berg 

Anna Berg 

Annelie Zerman 

Alexandra Borbelj 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Annelie Zerman 

Akut/Tillfälligt behov, utan förs' 
Alexandra Borbelj 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

326,00 

1 470,00 

4 174,00 

3 615,00 

Sida 3 / 11 



Beslutsdatum 

2019-11-15 

2019-11-18 

2019-11-19 

2019-11-19 

2019-11-19 

2019-11-19 

2019-11-19 

2019-11-19 

2019-11-19 

U rva !spa rarnetra r: 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation

Underniväer: 

Handläggare: 

20191101 

Vuxenenheten 

- 20191130 

Delegeringslista 

Utskri:ftsdatum: 2019-12-02 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Magnus Andersson 

Qendresa Ibishi 

Alexandra Borbelj 

Utredningen kan ej färdigställas 
Anna Berg 

Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetar heltid - Väntar på inkorr 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 598,00 

1 039,00 

6 766,00 

9 987,00 

Sida 4 / 11 



Beslutsdatum 

2019-11-19 

2019-11-20 

2019-11-20 

2019-11-20 

2019-11-20 

2019-11-20 

2019-11-20 

2019-11-20 

2019-11-20 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation

Undernivåer: 

Handläggare: 

20191101 

Vuxenenheten 

- 20191130 

Delegeringslista 

Utskriftsdaturn: 2019-12-02 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 093,00 

8 060,00 

3 866,00 

17 807,00 

60,00 

170,00 

Sida 5 / 11 



Beslutsdatum 

2019-11-20 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-11-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-11-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-11-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-11-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-11-21 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2019-11-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-11-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-11-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urvalsparametrar: 20191101 - 20191130 

Organisation: Vuxenenheten 
Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-12-02 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Fanny Andreasson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

115,00 

871,00 

1 740,00 

3 343,00 

24 145,00 

7 731,00 

5 239,00 

Sida 6111 



Beslutsdatum 

2019-11-21 

2019-11-21 

2019-11-21 

2019-11-21 

2019-11-22 

2019-11-22 

2019-11-22 

2019-11-22 

2019-11-22 

Urvalsparametrar: 

Ek Tandvård, bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation-

Undemivåer· 

Handläggare· 

20191101 

Vuxenenheten 

20191130 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-12-02 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

1 000,00 

8 644,00 

560,00 

5 018,00 

5 608,00 

2 999,00 

Sida 7I11 



Beslutsdatum 

2019-11-22 

2019-11-22 

2019-11-25 

2019-11-25 

2019-11-25 

2019-11-25 

2019-11-25 

2019-11-25 

2019-11-25 

Urvalsparametrar: 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation· 

Undernivåer· 

Handläggare· 

20191101 

Vuxenenheten 

- 20191130 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-12-02 

Beslutsfattare: 

Orsak: 

Beslut 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Fanny Andreasson 

Fanny Andreasson 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Fanny Andreasson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Fanny Andreasson 

Utredningen kan ej färdigställas 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

400,00 

3 562,00 

Sida 8111 



Beslutsdaturn 

2019-11-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-11-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-11-25 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-11-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-11-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-11-26 Vux L VM Särskild kostnad bifall 

2019-11-26 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 §bifall 

2019-11-26 Vux Missb Familjehemsplac SoL vårdkostnad 

2019-11-26 Vux Missb Familjehemsplac SoL vårdkostnad 

Urvalspararnetrar: 20191101 - 20191130 

Organisation: Vuxenenheten 
Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-12-02 

Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

544,00 

3 443,00 

203,43 

600,00 

86 730,00 

79 608,00 

80 600,00 

80 600,00 

Sida 9 I 11 



Beslutsdatum 

2019-11-26 Vux L VM Särskild kostnad bifall 

2019-11-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-11-27 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2019-11-27 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-11-27 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-11-27 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-11-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-11-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-11-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Urvalsparametrar: 20191101 20191130 

Organisation- Vuxenenheten 
Undemiväer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-12-02 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Josephine Tegner 

Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Väntar på etableringsersättning 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Fanny Andreasson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

40 950,00 

7 198,00 

15 020,00 

6 833,00 

200,00 

Sida 10 I 11 



Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2019-11-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-11-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-11-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-11-28 Ek Dödsboanmälan inges 

2019-11-29 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-11-29 Ek Inleda försörjningsinsats 

Urvalsparametrar: Period· 20191101 

Qrganisajign· Vuxenenheten 
J,lnderniväer: 

!::!andläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-12-02 

20191130 Beslutsfattare: 

Qrsak· 

Beslut· 

Eeq;onnummer: * 

Bes! utsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Qendresa Ibishi 

Anna Berg 

Annelie Zerman 

J,lrvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 125,00 

2 797,00 

817,00 

Sida 11I11 



Delegationsbeslut 

Individ och familj Båstads kommun 

2019-11-01-2019--11-30 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Båstads kommun 
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2019-11 _ o 1 o <:?J 

i Båstads kommun 

Urval: Tillsvidare 

Identitet Anställning 

EVAPERI.191115 Personlig assistent 
550915 Tillsvidare, From: 2019-11-18 

Utfärdat av: Eva-Marie Persson, Chef 

2 EV APERl .191115 Personlig assistent 
570427 Tillsvidare, From: 2019-11-18 

Utfärdat av: Eva-Marie Persson, Chef 

3 KARHOLI.191107 Undersköterska, hemtjänst 
580318 Tillsvidare, From: 2019-11-11 

Utfärdat av: Karin Holmgren, Chef 

4 KARHOLl.191106 Undersköterska, hemtjänst 
581230 Tillsvidare, From: 2019-11-11 

Utfärdat av: Karin Holmgren, Chef 

5 KARHOLl.191105 Undersköterska, hemtjänst 
591026 Tillsvidare, From: 2019-11-11 

Utfärdat av: Karin Holmgren, Chef 

6 LOTHOLI .191105 Lärare 
610816 Tillsvidare, From: 2019-08-12 

Utfärdat av: Lotta Holte, Chef 

7 KARHOLI.191105 Undersköterska, hemtjänst 
630302 Tillsvidare, From: 2019-11-11 

Utfärdat av: Karin Holmgren, Chef 

8 KARHOLl.191105 Undersköterska, hemtjänst 
631218 Tillsvidare, From: 2019-11-11 

Utfärdat av: Karin Holmgren, Chef 

sida 2 

Identitet Anställning 



9 KARHOLI.191105 Undersköterska, hemtjänst 
641006 Tillsvidare, From: 2019-11-11 

Utfärdat av: Karin Holmgren, Chef 

10 CECSIXI.191107 Vårdbiträde 
641013 Tillsvidare, From: 2019-12-01 

Utfärdat av: Cecilia Sixten, Chef 

11 KARHOLI.191105 Undersköterska, hemtjänst 
660223 Tillsvidare, From: 2019-11-11 

Utfärdat av: Karin Holmgren, Chef 

12 ANNHAL 1.191114 Undersköterska, hemtjänst 
720902 Tillsvidare, From: 2020-02-15 

Utfärdat av: Anne Hallenborg, Chef 

13 LENLWl.191107 Stödassistent boende 
800418 Tillsvidare, From: 2019-11-04 

Utfärdat av: Lena Ljungquist, Chef 

14 CECSIXI.191127 Vårdbiträde 
820116 Tillsvidare, From: 2019-12-01 

Utfärdat av: Cecilia Sixten, Chef 

15 ULRKRA 1.191107 Elevassistent 
870410 Tillsvidare, From: 2019-11-04 

Utfärdat av: Ulrika Krämer, Chef 

16 MARANDl0.191127 Undersköterska 
880922 Tillsvidare, From: 2019-12-01 

Utfärdat av: Maria Andersson, Chef 



r:HJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Bildning & arbete 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Underskrift 
Datum 

2019-12-09 
Namnförtydligande 

Sofia Lindström 



BÅSTADS 
KOMMUN 

INDIVID OCH FAMILJ 
2019-12-09 

Utdelning ur Socialsamfonden 

Julen 2019 

Ensamstående kvinna 2 850 kronor. 

Summa: 2 850 kronor. 

Totalt antal sökande ti 1 fonden: En person. 

Stlim 
Assistent Individ och familj 
0431-77044 

1 (1) 

180206\h: \administrationsgruppen 2017\mallar\brevpapper logga.dot\sl 



[l:1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 

SÅSIADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -1Z- ZO 
Dnrk~P.Q/.(?_l j 

1::aLJ. .... ::: .1.o..c? ...... / 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Underskrift 
Datum 

2019-12-19 
Namnförtydligande 

Elisabet Edner 



Båstads kommun 

BÅSTAD KOMMUN 
KtJmmunstyrelsen 

2019 -1Z- Z 0 I. 
oXS.v..Q!/J:.?::. . 
... '1:=.9.t..1.::::: .. 1..Q.e ... ... 

) ;; _ F~r eckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade mellan 2019-12-01 
och 2020- -0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

sida2 

i Båstads kommun 

Urval: Tillsvidare 

Identitet 

EV APERl.191217 
551212 

CAMPERI.191205 
580917 

LOTHOLI.191203 
640329 

ANNMULl.191217 
641227 

HELSANl .191204 
651101 

KENLARl.191217 
700531 

JOSTEGl.191205 
730805 

ERlWINl.191218 
770926 

Identitet 

Anställning 

Aktiveringsledare 
Tillsvidare, From: 2020-01-07 
Utfärdat av: Eva-Marie Persson, Chef 

Lärare 
Tillsvidare, From: 2020-01-07 
Utfärdat av: Camilla Persson, Chef 

Skoladministratör 
Tillsvidare, From: 2019-12-16 
Utfärdat av: Lotta Holte, Chef 

Undersköterska 
Tillsvidare, From: 2019-12-09 
Utfärdat av: Annika Mtiller-Hansen, Chef 

Kock/kokerska 
Tillsvidare, From: 2020-01-27 
Utfärdat av: Helena Sandren, Områdeschef 

Fritidsledare 
Tillsvidare, From: 2020-01-01 
Utfärdat av: Kent Larsson, Chef 

Socialsekreterare 
Tillsvidare, From: 2020-01-01 
Utfärdat av: Josephine Tegner, Chef 

Förskollärare 
Tillsvidare, From: 2020-01-01 
Utfärdat av: Erika Wingerstad, Chef 

Anställning 



9 ROGLARI.191216 Miljöchef 
810110 Tillsvidare, From: 2020-02-01 

Utfärdat av: Roger Larsson, Chef 

10 JOHHALl.191205 Stöd pedagog 
840222 Tillsvidare, From: 2019-12-16 

Utfärdat av: Johannes Häll, Chef 

11 KENLARI.191217 Fritidsledare 
860512 Tillsvidare, From: 2020-01-01 

Utfärdat av: Kent Larsson, Chef 

12 ANNAVAI.191206 Sjuksköterska 
871219 Tillsvidare, From: 2020-02-01 

Utfärdat av: Ann-Charlotte Aval!, Chef 

13 ERlLID 1.191212 Ekonomichef 
871220 Tillsvidare, From: 2019-09-01 

Utfärdat av: Erik Lidberg, Chef 

14 PELPETl.191217 Brandman 
890124 Tillsvidare, From: 2020-01-01 

Utfärdat av: Pelle Pettersson, Chef 

15 ANNMULl.191217 Undersköterska 
920716 Tillsvidare, From: 2019-12-09 

Utfärdat av: Annika Mtiller-Hansen, Chef 



\ y 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN! 
Kommunstyrelsen 

2020 -01- t I 
onrl.J..QQ./.{.. ... 1. 
<1-..Q - 0 ·: ....... 1. .~ ... ... 1.&? .......... coa 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

-....- - - - . 

. - -. -
• 

Lagrum Beslut Delegat 

• • 
TS011 2017-12-13 1381/2017 Uthyrning av solstolar Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2017-12-19 1409/2017 Brasseveckan Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2018-05-11 481/2018 Hyllnigskonsert, Birgit Nilsson Ingen erinran Marie Eriksson 

TS011 2018-05-22 518//2018 Bladbuss, Lyckantorget Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2018-05-31 513/2018 Skistar Swedish open Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2018-07-18 679/2018 Lastning/Lossning Padelbanor Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2018-08-17 760/2018 Valstuga, Skyltning Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2018-09-17 853/2018 Fålla för uppställning av hästar Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2018-10-08 880/2018 Kullamannen Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2018-10-09 896/2018 Bankbuss,Lyckantorget Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2018-10-10 927/2018 Julmarknad, Båstad torg Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2018-11-12 1022/2018 Jul på Norrviken Ingen erinran Marie Eriksson 

TS011 2018-01-08 1156/2018 Alla hjärtansdag, Lyckantorget Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-01-15 29/2019 Blod buss Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-02-18 79/2019 Kärl för textilåtervinning Avslås Marie Eriksson 

TS011 2019-02-27 67/2019 Summeron Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-03-06 195/2019 SR, husbilsturne, Lyckantorget Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-03-12 185/2019 Uteservering, Fiskhuset Tillstyrkes Marie Eriksson 
Torekov 

TS011 2019-03-29 240/2019 Konstutställning, Ingen erinran Marie Eriksson 
Allmänningen 28 

TS011 2019-04-08 304/2019 Uppställning av container, Tillstyrkes Marie Eriksson 
Hamnområdet Båstad 

TS011 2019-04-08 295/2019 Fyrens församling, Båstad Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-04-08 292/2019 Varuvisning, Hamnområdet Tillstyrkes Marie Eriksson 
Båstad 

TS011 2019-04-08 319/2019 Gatupratare, Beachflagga, Avslås Marie Eriksson 
Hamnområdet Båstad 

TS011 2019-04-17 343/2019 lnformationsmöte Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-05-13 384/2019 Skyltning Ingen erinran Marie Eriksson 



TS011 2019-05-13 382/2019 Torgmöte Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-02-27 106/2019 Eventområde, Cykel SM Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-02-11 125/2019 Byggställning Storgatan, Tillstyrkes Marie Eriksson 
Torekov 

TS011 2019-01-23 50/2019 Bankbuss, Lyckantorget Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-01-23 49/2019 Bankbuss, Hamnplan T orekov Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2018-12-19 1174/2018 Tidningställ Metro Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2018-11-26 1097/2018 Bankbuss, Lyckantorget Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-07-09 556/2019 Lilla filmfestivalen Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-03-12 150/2019 Diggiloo Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-04-08 317/2019 Uteservering hamnplan, Tillstyrkes Marie Eriksson 
Torekov 

TS011 2019-04-12 329/2019 Hinderlopp, Skansen Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-04-17 179/2019 Karnevalståg, Förslöv Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-04-30 339/2019 Mobila toaletter, Tillstyrkes Marie Eriksson 
Tandemstafetten 

TS011 2019-05-13 382/2019 Torgmöte Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-05-13 386/2019 Motionslopp, Örebäcksvallen Till strykes Marie Eriksson 

TS011 2019-05-16 412/2019 Kammarmusikfestival Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-06-07 458/2019 Uteservering Piraten, Moby Tillstyrkes Marie Eriksson 
Torekov 

TS011 2019-06-07 454/2019 Byggetablering, Båstad Avslås Marie Eriksson 

TS011 2019-06-07 457/2019 Skåpbil m. släp Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-06-11 255/2019 Torekov swimrun Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-06-13 481/2019 Glassförsäljning, Torekov Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-06-13 479/2019 Hamnfest, Torekov Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-06-13 483/2019 Grönsaksförsäljning, Förslöv Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-06-19 495/2019 Litteraturvagn, Båstad Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-06-19 493/2019 Fyrverkeri vid bröllopsfester, Ingen erinran Marie Eriksson 
Norrviken 

TS011 2019-06-19 494/2019 Varuvisning, Båstad Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-06-24 491/2019 Bankbuss,Lyckantorget Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-06-24 541/2019 Seglarveckan Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-06-24 490/2019 Hantverksmässa, Norrviken Ingen erinran Marie Eriksson 

TS011 2019-07-09 435/2019 Padelbana, Båstad Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-08-26 649/2019 Uteservering, Hamnkrogen, Tillstyrkes Marie Eriksson 
Torkov 

TS011 2019-08-23 656/2019 Uteservering, Hazienda, Tillstyrkes Marie Eriksson 
Torekov 

TS011 2019-10-30 813/2019 Byggställning Båstad Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-09-05 672/2019 Container, Båstad Tillstyrkes Marie Eriksson 



TS011 2019-08-20 638/2019 Teambuildning 

TS011 2019-08-01 530/2019 Bankbuss 

TS001 2019-08-08 627/2019 Conatiner Båstad 

TS011 2019-09-30 541/2019 Bankbuss 

Underskrift 
Datum 

2019-12-23 I 
Unders~rift / _,,..,---

Q/'-C.-~~ ~ 
Namnförtydligande 

Marie Eriksson 

Tillstyrkes Marie Eriksson 

Tillstyrkes Marie Eriksson 

Tillstyrkes Marie Eriksson 

Tillstyrkes Marie Eriksson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

BÅSTADS KOMMUN 
KommunstyrelsM 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

TS011 2019-10-14 760/2019 Byggställning, Torekov Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-04-08 257/2019 Swedish Open, Båstad Ingen erinran Marie Eriksson 

TS011 2019-08-01 496/2019 Byggetablering, Torekov Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-09-30 731/2019 Uppställning av buss, Båstad Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-10-14 770/2019 Politiskt möte Ingen erinran Marie Eriksson 

TS011 2019-10-09 744/2019 l<ullamannen Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-10-31 792/2019 Jul på Norrviken Ingen erinran Marie Eriksson 

TS011 2019-10-31 772/2019 Klädinsamlingscontainer Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-10-30 762/2019 Julmarknad, Båstad Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-11-14 847/2019 Bodetablering, Hjortsgata Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS011 2019-06-13 436/2019 Dandbandsfestival, Norrviken Ingen erinran Marie Eriksson 

TS011 2019-08-26 654/2019 Teambuilding, Riviera strand Ingen erinran Marie Eriksson 

TS 011 2019-08-26 650/2019 Politiskt möte, Förs löv Ingen erinran Marie Eriksson 

TS 011 2019-07-18 577/2019 Teambuilding, Båstad Tillstyrkes Marie Eriksson 

TS 011 2019-05-24 434/2019 Uthyrning solstolar/ Tillstyrkes Marie Eriksson 
trampbåtar, Skansen 

Underskrift 
Datum lu~=--2019-12-27 ~ 
Namnförtydligande 

Marie Eriksson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

BÅSTADS KOMM UN 

Delegationsbesl ut Kommunstyrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T002 2019-10-28 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Sol idens blommor i Båstad AB 2020-11-01 Johansson 

T002 2019-12-09 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Björkebergs i Båstad AB 2020-12-31 Johansson 

T002 2019-12-09 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
MMB i Båstad AB 2020-12-31 Johansson 

T002 2019-12-09 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Båstds kommun/Lokalvård 2020-12-31 Johansson 

T002 2019-12-09 18/19-350 Dispens från L TF tom 
Radio & TV HUs i Båstad AB 2020-12-30 

Underskrift 
Datum 

2019-12-27 I 
Underskrift 
~ ~ ~c=___,,.. __ _ 

Namnförtydligande 

Alexander Ejwertz Johansson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/A026 2019-11-14 

KS/A026 2019-12-03 

Underskrift 
Datum 

2020-01-08 
Namnförtydligande 

Cecilia Svensson 

Underskrin 

Dödsboanmälan ÄB 20 kap 8 a§ 

Dödsboanmälan ÄB 20 kap 8 a§ 

Dödsboanmä Cecilia Svensson 
Ian till 
Skatteverket 

Dödsboanmä Cecilia Svensson 
Ian tlll 
Skatteverket 
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