
Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Datum: torsdagen den 30 januari 2020 

Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00  

Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Upprop 

1. Val av justeringsperson KS au 

2. Godkännande av dagordning KS au 

3. Informationsärenden

1. Information om Skånes utvecklingsstrategi (RUSen), Karin
Swensson, enhetschef på Region Skåne

2. Bostadsmarknadsenkät, Olof Selldén

3. Kollektivtrafik 2021, Olof Selldén

4. Utredning fastighetsorganisation och bolagsstruktur, Jan
Bernhardsson

4. Yttrande över regional utvecklingsstrategi - Det öppna Skåne 2030 Klara Harmark-Peters KS 

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

6. Krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier,
samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner

Marie Eriksson KS 

7. Ändrad driftform för den fastighetsrelaterade grönyteskötseln i
Förslöv, Grevie och Västra Karup

Marie Eriksson KS 

8. Markanvisningsavtal för Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4, område 1
och 2

Susanna Almqvist KS 

9. Uppdatering av Regler för stöd till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet - Driftspoäng för padelbana, boulebana, utegym
och multisportarena

Hans Paganus KF 

10. Reglemente för krisledningsnämnd – antagande Christoffer Thorén/ 
Olof Nilsson  

KF 

11. Införande av flaggdag på Birgit Nilssons födelsedag Olof Nilsson KF 

12. Arbetsordning för kommunfullmäktige - revidering Olof Nilsson/  

Johan Peterson 

KS 

13. Val av ledamöter till kulturrådet Olof Nilsson KS 

14. Val av ledamöter till ungdomsrådet Olof Nilsson KS 

15. Svar på medborgarförslag - Informationsskylt om Malenbadets
historia

Hans Paganus KF 

16. Svar på motion - Motionsspår med belysning i Båstads kommun Olof Nilsson/  

Johan Peterson 

KF 
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Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

17. Svar på motion - Utökad samverkan med den idéburna sektorn Olof Nilsson/  

Johan Peterson 

KF 

Båstad den 20 januari 2020 

Johan Olsson Swanstein 
Ordförande 

Therese Zetterström 
Sekreterare 
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Datum: : 2020-01-03. Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000010/2020 – 100 

Val av justeringsperson 

Förslag till beslut 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Bo Wendt (BP).

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Kerstin Gustafsson (M).

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 4 februari kl. 16:00.

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsperso-
nen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och 
justeringspersonen på dag och tid som utskottet beslutar vid varje sammanträde. 

Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommunfull-
mäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella 
protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: : 2020-01-03. Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000011/2020 – 100 
 
 

Godkännande av dagordning  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2020-01-20 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: KS 000009/2020 – 100 
 
 

Informationsärenden  
 
 
1. Information om Skånes utvecklingsstrategi (RUSen), Karin Swensson, enhetschef på Region 
Skåne 
2. Bostadsmarknadsenkät, Olof Selldén  
3. Kollektivtrafik 2021, Olof Selldén  
4. Utredning fastighetsorganisation och bolagsstruktur, Jan Bernhardsson 
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Datum: 2020-01-15 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Klara Harmark-Peters  

Dnr: KS 000914/2019-300 
 
 

Yttrande över regional utvecklingsstrategi - Det öppna Skåne 2030 
 
 
Förslag till beslut 
 
Godkänna yttrandet över den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Region Skåne har, inom regeringsuppdraget för regionalt utvecklingsansvar i Skåne, reviderat 
den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Remisstiden går ut den 15 februari 
2020. 
 
I den reviderade versionen av den regionala utvecklingsstrategin har kopplingen till andra 
styr-dokument tydliggjorts. En ny struktur har utarbetats utifrån tre nivåer: vision och mål-
sättning-ar, områdesstrategier på regional nivå samt handlingsplaner och program på regional 
nivå. Därutöver har vissa förändringar genomförts i texten, som även har koncentrerats. Mo-
deller för genomförande har tagits fram och ett uppföljningssystem har utarbetats. 
 
Bakgrund 
Region Skåne har, inom regeringsuppdraget för regionalt utvecklingsansvar i Skåne, reviderat 
den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Den reviderade regionala utveckl-
ingsstrategin är sänd på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 15 februari 2020.  
 
Inom Familjen Helsingborg har ett gemensamt yttrande över den regionala utvecklingsstrate-
gin utarbetats. Båstads kommun ställer sig bakom det gemensamma yttrandet, men komplette-
rar det med ytterligare några synpunkter.  
 
Region Skåne önskar framförallt synpunkter på följande områden: 
1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker fram? Är det något som 
saknas? 
2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert eget eller gemen-
samt utvecklingsarbete i Skåne? 
3. Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till genomförande och hand-
ling kring det som lyfts? 
 
Yttrandet är strukturerat kring dessa frågeställningar. 
 
Aktuellt 
I den reviderade versionen av den regionala utvecklingsstrategin har kopplingen till andra 
styr-dokument tydliggjorts. En ny struktur har utarbetats utifrån tre nivåer: vision och mål-
sättning-ar, områdesstrategier på regional nivå samt handlingsplaner och program på regional 
nivå. Därutöver har vissa förändringar genomförts i texten, som även har koncentrerats. Mo-
deller för genomförande har tagits fram och ett uppföljningssystem har utarbetats.   
 
Det är positivt att Region Skåne har en regional utvecklingsstrategi med fokus på hållbarhet 
och Agenda 2030. De genomförda förändringarna har bidragit till en förbättrad struktur.  
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I yttrandet framförs bland annat synpunkter på var och en av delarna i den regionala utveckl-
ingsstrategins vision, men även några övergripande synpunkter framförs: 
 

 Det finns många målsättningar i strategin och många mål kan försvåra en kraftsamling 
och ett gemensamt fokus. Vissa mål i utvecklingsstrategin kan också läsas som strate-
gier, till exempel ”verka för” eller ”skapa förutsättningar för”. 

 Den regionala utvecklingsstrategin har en hög ambitionsnivå, utifrån breda penseldrag. 
Den behöver konkretiseras i handlingsplaner och i insatser tillsammans med relevanta 
aktörer. Det ska vara enkelt att förstå hur strategin kan omsättas till handling. 

 Motstående intressen, målkonflikter och komplexiteter bör lyftas fram, liksom sam-
band och olika principiella lösningar. Region Skåne behöver beskriva hur intressekon-
flikter ska hanteras och våga ta ställning i viktiga frågor. 

 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom ett aktivt deltagande i beslut om regionala strategier kan Båstads kommun vara med 
och påverka framtidens Skåne. Den reviderade utvecklingsstrategin har potential att bli ett 
verktyg för att nå en mer hållbar samhällsutveckling inom ett flertal områden. 
 

Verksamhet 
Den regionala utvecklingsstrategin lägger grunden till kommunens arbete med att nå en håll-
bar utveckling och vid framtagandet av kommunala strategier, planer och program. Därför är 
utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 viktig för kommunens alla verksamheter. 
 
Ekonomi 
Yttrandet över/antagandet av utvecklingsstrategin kan få ekonomiska effekter på längre sikt 
efter hand som den kommunala verksamheten antar nya mål och strategier. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ingen barnkonsekvensanalys är gjord. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Klara Harmark-Peters, Översiktsplanerare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Båstads kommuns yttrande över den regionala utvecklingsstrategin 
Familjen Helsingborgs gemensamma yttrande över den regionala utvecklingsstrategin  
 
Samråd har skett med: 
Familjen Helsingborgs kommundirektörsgrupp  
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Olof Selldén, Planchef, Samhällsbyggnad 
Carolina Holgersson Ivarsson, Projektledare, Strategi & Utveckling 
 



  

Båstads kommun 
 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 23 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se 
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Datum   
2020-01-15       

Handläggare       

Klara Harmark-Peters        
Vårt dnr  
000914/2019

 
 
 
 

Yttrande över regional utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030 
 
Ärendet 
Region Skåne har, inom regeringsuppdraget för regionalt utvecklingsansvar i Skåne, revi-
derat den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. I den reviderade versionen 
har kopplingen till andra styrdokument tydliggjorts. En ny struktur har utarbetats utifrån 
tre nivåer: vision och målsättningar, områdesstrategier på regional nivå samt handlings-
planer och program på regional nivå. Därutöver har vissa förändringar genomförts i texten, 
som även har koncentrerats. Modeller för genomförande har tagits fram och ett uppfölj-
ningssystem har utarbetats. Den reviderade regionala utvecklingsstrategin är sänd på re-
miss till berörda parter.  
 
Region Skåne önskar framförallt synpunkter på följande områden: 
1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker fram? Är det något 
som saknas? 
2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert eget eller ge-
mensamt utvecklingsarbete i Skåne? 
3. Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till genomförande och 
handling kring det som lyfts? 
 
Yttrandet är strukturerat kring dessa frågeställningar. 
 
Yttrande 
Det är positivt att Region Skåne har en regional utvecklingsstrategi med fokus på hållbarhet 
och Agenda 2030. De genomförda förändringarna har bidragit till en förbättrad struktur. 
Familjen Helsingborg har dock ett par övergripande synpunkter: 
 

 Det finns många målsättningar i strategin och många mål kan försvåra en kraftsam-
ling och ett gemensamt fokus. Vissa mål i utvecklingsstrategin kan också läsas som 
strategier, till exempel ”verka för” eller ”skapa förutsättningar för”. 

 Den regionala utvecklingsstrategin har en hög ambitionsnivå, utifrån breda pensel-
drag. Den behöver konkretiseras i handlingsplaner och i insatser tillsammans med 
relevanta aktörer. Det ska vara enkelt att förstå hur strategin kan omsättas till hand-
ling. 
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 Motstående intressen, målkonflikter och komplexiteter bör lyftas fram, liksom sam-
band och olika principiella lösningar. Region Skåne behöver beskriva hur intresse-
konflikter ska hanteras och våga ta ställning i viktiga frågor. 

 
Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker fram?  
Är det något som saknas? 
 
Skånes regionala utvecklingsstrategi  
Modellen av flernivåstyrning bör kompletteras med delregionala strukturplaner, utveckl-
ingsplaner och motsvarande. 
 
Det är viktigt att den regionala utvecklingsstrategin samspelar med den regionplan som 
håller på att tas fram. Illustrationen över den regionala utvecklingsstrategins struktur och 
texten bör kompletteras med kopplingen till regionplan och Strukturbild för Skåne.   
 
Skåne ska vara en stark tillväxtmotor  
Formuleringen att Skåne ska vara en stark tillväxtmotor riskerar att blandas ihop med de 
tidigare utpekade tillväxtmotorerna i Skåne: Malmö, Lund, Helsingborg samt Kristian-
stad/Hässleholm.  
 
Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer  
Kapitlet har fått en ny rubrik för att bredda upp och fokusera på en mångfald av livsmiljöer, 
medan begreppet flerkärnighet får mindre tyngd. Det medför att dokumentet inte är lika 
spetsigt som tidigare. Det finns komplexiteter som skulle behöva lyftas fram, för att tydlig-
göra riktningen inför framtiden. Ett exempel är ambitionen med hållbara trafikslag i hela 
Skåne kontra med vilken nivå av kollektivtrafik som kan erbjudas på stråk som inte är 
starka, vilket har koppling till ekonomiska resurser.  
 
Båstads kommun menar att olika strategier kan behövas för att åstadkomma en hållbar 
arbetspendling jämfört med vilka strategier som kan behövas för ett mer hållbart fritidsre-
sande. I detta sammanhang behöver mellanregionalt resande samt resor över landsgränsen 
beaktas, men även att resandet inom Skåne kan ha stora säsongsvariationer.  
 
I kapitlet tas de regionala kärnorna upp, men de är inte namngivna. Frågan om vilka orter 
som ska utgöra regionala kärnor, och vad det ska innebära, behöver hanteras med syfte att 
uppnå regional balans. Vi behöver arbeta för att bli en sammanhängande region, mellan 
olika delar av Skåne, mellan olika typer av orter och mellan stad och land. I Familjen 
Helsingborgs vision 2035 använder vi begreppet stadsbygd som samlande begrepp.  
 
Båstads kommun ser gärna att Region Skåne beskriver hur landsbygden ska lyftas som en 
självständig central drivkraft och vilka prioriteringar detta innebär. Det saknas även ställ-
ningstaganden kring hur utvecklingstrenden med minskande andel jordbruksmark ska 
hanteras. 
 
Av kapitlet framgår att det finns komplexiteter även gällande den fysiska planeringen, sam-
tidigt som vikten av att alla aktörer ska se sig som en del av helheten i regionen. Hur mål-
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konflikter ska hanteras i arbetet med ett helhetsperspektiv är en viktig fråga att ta med till 
regionplanearbetet.   
 
Skåne ska ha en frisk miljö och en hållbar resursanvändning 
Båstads kommun anser att mål och strategier för att uppnå en hållbar resursanvändning 
bör inkludera ställningstagande rörande jordbruksmarken. Strategin skulle tjäna på att bli 
mer tydlig avseende Region Skånes syn på innebörden av hållbar markanvändning, i syn-
nerhet hur de areella näringarna ska hanteras gentemot exploateringsintressen. Denna 
fråga bör följas upp i regionplanearbetet. 
Båstads kommun anser att kapitlet om frisk miljö och hållbar resursanvändning kunde för-
tydligas med att en välutbyggd, tillgänglig kollektivtrafik för landsbygdskommuner är en 
förutsättning för att kunna nå det regionala målet. 
 
Skåne ska vara globalt attraktivt  
Skåne utgör ett viktigt besöksmål i Sverige och även internationellt. Utvecklingen av be-
söksnäringen bör därför ges större tyngd i den regionala utvecklingsstrategin.   
 
Nya Öresundsförbindelser spelar en viktig roll för Skånes fortsatta utveckling och det är bra 
att det lyfts fram i strategin. Det är även positivt att de skånska flygplatserna lyfts fram. Vik-
ten med möjligheten att kunna resa kollektivt till flygplatserna i Skåne bör nämnas.  
 
Skåne ska ställa om för att klara välfärden  
I detta kapitel lyfts digitalisering av välfärden. Digitalisering medför dock större möjlighet-
er än så, t ex utveckling av smarta kommuner och städer. Digitalisering kan därför lyftas 
upp på en högre nivå. 
 
Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert eget eller gemensamt 
utvecklingsarbete i Skåne? 
 
Den regionala utvecklingsstrategin utgör grunden för utvecklingsarbetet i Skåne och kon-
kretiserad i insatser och planer kan den utgöra ett större stöd och vara mer användbar. En 
ambition bör vara att målsättningarna uppnås över hela Skåne, till exempel i Familjen 
Helsingborg, inte bara sammantaget för regionen. 
 
Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till genomförande och handling 
kring det som lyfts? 
 
Genomförande  
Kapitlet om genomförande kan förtydligas. När de tidigare målformuleringarna är bort-
tagna är det inte längre lika klart vad som ska uppnås fram till 2030 eller vem som ansvarar 
för genomförandet. Den regionala utvecklingsstrategin behöver också prioritera vilka ut-
maningar vi gemensamt ska arbeta med och kompletteras med planer och insatser som 
bidrar till genomförandet. I vissa utvecklingsprocesser kan det finnas behov av att Region 
Skåne är samordnare och stöd i genomförandet.  
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Uppföljning  
För att den regionala utvecklingsstrategin ska hållas aktuell behövs en kontinuerlig dialog 
mellan Region Skåne, kommunerna och delregionerna, i vårt fall Familjen Helsingborg. Dia-
logen kan exempelvis handla om uppföljning av strategin och praktiskt stöd för att uppnå 
målen. Det kan också finnas anledning att ha motsvarande dialog på andra arenor, exem-
pelvis kommuner med liknande förutsättningar alternativt utmaningar.  
 
Det vore också intressant att ta del av en uppföljning av målen i nuvarande regionala ut-
vecklingsstrategin, hur långt vi har kommit och en sammanfattad analys av varför i detta 
kapitel. 
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Ängelholm, 191206 

Yttrande över regional utvecklingsstrategi  

Det öppna Skåne 2030 

Ärendet 

Region Skåne har, inom regeringsuppdraget för regionalt utvecklingsansvar i Skåne, reviderat den 

regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. I den reviderade versionen har kopplingen till andra 

styrdokument tydliggjorts. En ny struktur har utarbetats utifrån tre nivåer: vision och målsättningar, 

områdesstrategier på regional nivå samt handlingsplaner och program på regional nivå. Därutöver har 

vissa förändringar genomförts i texten, som även har koncentrerats. Modeller för genomförande har tagits 

fram och ett uppföljningssystem har utarbetats. Den reviderade regionala utvecklingsstrategin är sänd på 

remiss till berörda parter.  

Region Skåne önskar framförallt synpunkter på följande områden: 

1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker fram? Är det 
något som saknas? 

2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert eget eller 
gemensamt utvecklingsarbete i Skåne? 

3. Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till genomförande 
och handling kring det som lyfts? 

 

Yttrande 

Det är positivt att Region Skåne har en regional utvecklingsstrategi med fokus på hållbarhet och Agenda 

2030. De genomförda förändringarna har bidragit till en förbättrad struktur. Familjen Helsingborg har 

dock ett par övergripande synpunkter: 

 

 Det finns många målsättningar i strategin och många mål kan försvåra en 
kraftsamling och ett gemensamt fokus. Vissa mål i utvecklingsstrategin kan också 
läsas som strategier, till exempel ”verka för” eller ”skapa förutsättningar för”.  

 Den regionala utvecklingsstrategin har en hög ambitionsnivå, utifrån breda 
penseldrag. Den behöver konkretiseras i handlingsplaner och i insatser tillsammans 
med relevanta aktörer. Det ska vara enkelt att förstå hur strategin kan omsättas till 
handling.  

 Motstående intressen, målkonflikter och komplexiteter bör lyftas fram, liksom 
samband och olika principiella lösningar. Region Skåne behöver beskriva hur 
intressekonflikter ska hanteras och våga ta ställning i viktiga frågor.  
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Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker fram?  

Är det något som saknas? 

Skånes regionala utvecklingsstrategi 

Modellen av flernivåstyrning bör kompletteras med delregionala strukturplaner, utvecklingsplaner och 

motsvarande.   

Det är viktigt att den regionala utvecklingsstrategin samspelar med den regionplan som håller på att tas 

fram. Illustrationen över den regionala utvecklingsstrategins struktur och texten bör kompletteras med 

kopplingen till regionplan och Strukturbild för Skåne.  

Skåne ska vara en stark tillväxtmotor 

Formuleringen att Skåne ska vara en stark tillväxtmotor riskerar att blandas ihop med de tidigare utpekade 

tillväxtmotorerna i Skåne: Malmö, Lund, Helsingborg samt Kristianstad/Hässleholm. 

Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer 

Kapitlet har fått en ny rubrik för att bredda upp och fokusera på en mångfald av livsmiljöer, medan 

begreppet flerkärnighet får mindre tyngd. Det medför att dokumentet inte är lika spetsigt som tidigare. 

Det finns komplexiteter som skulle behöva lyftas fram, för att tydliggöra riktningen inför framtiden. Ett 

exempel är ambitionen med hållbara trafikslag i hela Skåne kontra med vilken nivå av kollektivtrafik som 

kan erbjudas på stråk som inte är starka, vilket har koppling till ekonomiska resurser. 

I kapitlet tas de regionala kärnorna upp, men de är inte namngivna. Frågan om vilka orter som ska utgöra 

regionala kärnor, och vad det ska innebära, behöver hanteras med syfte att uppnå regional balans. Vi 

behöver arbeta för att bli en sammanhängande region, mellan olika delar av Skåne, mellan olika typer av 

orter och mellan stad och land. I Familjen Helsingborgs vision 2035 använder vi begreppet stadsbygd som 

samlande begrepp. 

Av kapitlet framgår att det finns komplexiteter även gällande den fysiska planeringen, samtidigt som vikten 

av att alla aktörer ska se sig som en del av helheten i regionen. Hur målkonflikter ska hanteras i arbetet 

med ett helhetsperspektiv är en viktig fråga att ta med till regionplanearbetet.  

Skåne ska vara globalt attraktivt 

Skåne utgör ett viktigt besöksmål i Sverige och även internationellt. Utvecklingen av besöksnäringen bör 

därför ges större tyngd i den regionala utvecklingsstrategin.  

Nya Öresundsförbindelser spelar en viktig roll för Skånes fortsatta utveckling och det är bra att det lyfts 

fram i strategin. Det är även positivt att de skånska flygplatserna lyfts fram. Vikten med möjligheten att 

kunna resa kollektivt till flygplatserna i Skåne bör nämnas.  
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Skåne ska ställa om för att klara välfärden 

I detta kapitel lyfts digitalisering av välfärden. Digitalisering medför dock större möjligheter än så, t ex 

utveckling av smarta kommuner och städer. Digitalisering kan därför lyftas upp på en högre nivå. 

 

Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert eget eller 

gemensamt utvecklingsarbete i Skåne? 

Den regionala utvecklingsstrategin utgör grunden för utvecklingsarbetet i Skåne och konkretiserad i 

insatser och planer kan den utgöra ett större stöd och vara mer användbar. En ambition bör vara att 

målsättningarna uppnås över hela Skåne, till exempel i Familjen Helsingborg, inte bara sammantaget för 

regionen. 

 

Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till genomförande och 

handling kring det som lyfts? 

Genomförande 

Kapitlet om genomförande kan förtydligas. När de tidigare målformuleringarna är borttagna är det inte 

längre lika klart vad som ska uppnås fram till 2030 eller vem som ansvarar för genomförandet. Den 

regionala utvecklingsstrategin behöver också prioritera vilka utmaningar vi gemensamt ska arbeta med och 

kompletteras med planer och insatser som bidrar till genomförandet. I vissa utvecklingsprocesser kan det 

finnas behov av att Region Skåne är samordnare och stöd i genomförandet. 

Uppföljning 

För att den regionala utvecklingsstrategin ska hållas aktuell behövs en kontinuerlig dialog mellan Region 

Skåne, kommunerna och delregionerna, i vårt fall Familjen Helsingborg. Dialogen kan exempelvis handla 

om uppföljning av strategin och praktiskt stöd för att uppnå målen. Det kan också finnas anledning att ha 

motsvarande dialog på andra arenor, exempelvis kommuner med liknande förutsättningar alternativt 

utmaningar. 

Det vore också intressant att ta del av en uppföljning av målen i nuvarande regionala utvecklingsstrategin, 

hur långt vi har kommit och en sammanfattad analys av varför i detta kapitel. 
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Datum: : 2020-01-22. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 001135/2016 – 900 
 
 

Förslag till revidering av de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna avseende 
20§, 21§ och 23§. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Godkänna revideringen gällande 20§, 21§ och 23§ i de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
2019-06-19 beslutade kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nu gällande Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen och 
2019-07-03 upphävde Länsstyrelsen 20§ första, andra och tredje meningen. 22§ samt 23§, 
första stycket.  
 
Föreliggande tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga innehåller förslag till en revidering av de 
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna gällande de ovanstående helt, eller delvis upphävda 
paragraferna. 
 

Bakgrund 
 
De Allmänna lokala ordningsföreskrifterna, syftar till att upprätthålla den allmänna ordningen 
på offentlig plats. Ordningslagens bestämmelser anses ibland inte vara tillräckliga för att re-
glera de ordningsproblem som kan uppstå i en enskild kommun.  
 
Därför ges kommunerna möjlighet till egna Allmänna lokala ordningsföreskrifter anpassade till 
kommunens eget behov. De lokala föreskrifterna ska innehålla ytterligare bestämmelser utö-
ver ordningslagen om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas.  
 
2013-03-27 och den 2016-11-23 beslutade kommunfullmäktige att anta en revidering av de 
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen. 
I de antagna föreskrifterna framgick det att de äldre antagna ordningsföreskrifterna upphörde 
att gälla i samband med att de nya föreskrifterna trädde i kraft.  
 
2017-01-10 upphävde Länsstyrelsen en rad olika paragrafer(KS001135/2016-900), med mo-
tiveringen: Kommunens föreskrifter får inte angå förhållanden som är reglerade i ordningsla-
gen eller annan författning eller som enligt lagen eller annan författning kan regleras på något 
annat sätt. Kommunen får heller inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Länsstyrelsen ska därför upphäva en före-
skrift som strider mot ordningslagen.  
 
2019-06-19 beslutade kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nu gällande Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun. Ett ställningstagande gällande 12§ sköts 
fram, då den paragrafen ansågs behöva ytterligare utredning. 
Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen och 2019-07-03 upphävde Länsstyrelsen 20§ första, andra 
och tredje meningen. 22§ samt 23§, första stycket. 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Aktuellt 
 
2019-07-03 upphävde Länsstyrelsen 20§ första, andra och tredje meningen. 22§ samt 23§, 
första stycket.  
 
I 20§ Hundar upphävdes nedan gulmarkerad text. 
 
” Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats eller plats som likställs med offentlig. 
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade 
områden. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress 
och telefonnummer. Hundar får inte vistas på de badplatser som anges i 3§ mom 2 under tiden 
1/5 - 15/9 mellan kl. 08.00 - 18.00. Detta med undantag för av kommunen särskilt anvisade om-
råden för hundbad (Se bilaga C).” 
 
Meningarna som upphävs av Länsstyrelsen regleras genom författning 2007:1150, tillsyn över 
hundar och katter (Tillsynslagen). Tillsynslagen innehåller även skyldighet för ägare att var-
aktigt märka och låta registrera hund i Jordbruksverkets register” 
 
Därför kan de upphävda meningarna anses som överflödiga.  
 
Förslag till ny lydelse 20§:  
 
Hundar får inte vistas på de badplatser som anges i 3§ mom 2 under tiden 1/5 - 15/9 mellan kl. 
08.00 - 18.00. Detta med undantag för av kommunen särskilt anvisade områden för hundbad 
(Se bilaga C). 
 
 
22§ Grillning upphävdes hela paragrafen. 
 
”Grillning på offentlig plats och plats som jämställs med offentligt får endast ske på iordning-
ställda fasta grillplatser under ordnade former.” 
 
22§ upphävdes som helhet på grund av att den ansågs ha fått en allt för vidsträckt tillämp-
nings-område och lägger därför onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade in-
skränkningar i den enskildes frihet. Länsstyrelsen anser att den geografiska utbredningen av 
förbud att grilla på offentlig plats bör noga övervägas, så att den endast omfattar områden där 
det finns ett reellt behov att av ordningsskäl begränsa grillning. 
 
De platser som finns inom kommunen där grillning kan uppfattas som ordningsstörande är de 
allmänna badplatser som upptas i 3§ mom. 2. 
 
Förslag till ny lydelse 22§:  
 
Grillning på allmänna badplatser upptagna under 3§ mom. 2, får endast ske på iordningställda 
fasta grillplatser under ordnade former. 
 
I 23§ Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor upphävdes nedan gulmarkerad text. 
 
”Användning av pyrotekniska varor tillåts endast på nyårsafton mellan kl. 18.00 - 02.00.  
Under övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten. 
 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från följande vård- och 
omsorgsboenden:  
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 Åsliden, Östra Karup 
 Skogsliden, Båstad 
 Ängagården, Förslöv 
 Haga park, Förslöv 
 Almgården, Grevie” 

 
Länsstyrelsen anser att paragrafen utgör en allt för omfattande begränsning beträffande till-
ståndsplikt i samband användning av fyrverkerier och pyrotekniska varor. Då i ovanstående 
lydelse medför att all användning av fyrverkerier och pyrotekniska varor är tillståndspliktig 
inom Båstads kommun med undantag på nyårsafton mellan 18.00–02.00. Förändring mot tidi-
gare lydelse, är att begränsning för att använda fyrverkerier och pyrotekniska varor föreslås 
att enbart gälla inom detaljplanerat område. 
 
Förslag till ny lydelse 23§:  
 
Användning av pyrotekniska varor inom detaljplanerat område tillåts endast på nyårsafton 
mellan kl. 18.00 - 02.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten. 
 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från följande vård- och 
omsorgsboenden:  

 Åsliden, Östra Karup 
 Skogsliden, Båstad 
 Ängagården, Förslöv 
 Haga park, Förslöv 
 Almgården, Grevie 

 

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

Park och gatuchef 
Länsstyrelsen 
Författningssamling (Kansli) 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1Allmänna lokala ordningsföreskrifter, med föreslagen revidering. 
 
Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson, Teknik & Service chef 
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~ KOMMUN 
Författningssamling 

Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 1995, § 199. 
Senast reviderad av kommunfullmäktige den 19 juni 2019, § 108 Dnr: KS 001135/2016-900. 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun 
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Denna ordningsföreskrift utgör revidering av gällande ordningsföreskrift antagen den 
20 december 1995. Båstads kommun föreskriver följande med stöd av 1§ förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
ordningsföreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområden 

1§ 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 
3 kap. ordningslagen (1993:1617) 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Båstads kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 23§ har 
till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användning 
av pyrotekniska varor. 

2§ 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom Båstads kommun vilka är offentlig plats 
enligt 1 kap. 2§ första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 23§ 
är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. För områden som 
kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens förskrifter om 
torghandel. 

3§ 

Mom1 

Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2§ 
andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 

- Allmänna badplatser upptagna under mom 2. 

- Idrottsplats - Örebäcksvallen i Båstad 

- Lekplatser upptagna under mom 3. 

- Begravningsplatser såväl inom som utom fastställd detaljplan 

Mom2 

Som allmän badplats räknas: 
- Stranden från Tångvägen till gränsen mot Laholms kommun 

- Skansen badet i Båstad 
- Stranden från Torekovs hamn till simbassängen vid Torekovs strand 

- Morgonbryggan i Torekov 

- Ydrehall i Torekov 

- Stranden vid Mäsinge och Glimminge Plantering 

- Ängelsbäcks-, Segelstorps- och Stora Hults strand 
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Mom3 

Lekplatser vilka jämställs med offentlig plats 
- Skansenbadet 

- Gulstad 
- Blåstad 

- Tångvägens lekplats 

Mellanvägens lekplats 
- Hindbärsvägens lekplats 

- Drivans lekplats 

- Oleborg 

U tskiftesvägen 
- Mellanvägen 
- Heden 

- Lyckeborgs lekplats, Torekov 
Ljungmansgatans lekplats, Torekov 

4§ 

Innan polismyndighet fattar beslut om tillstånd enligt 7§, 9§, 10§ första stycket, 11§, 12§, 
15§, 16§ 23§ bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

Lastning av varor mm. 

5§ 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter 
genom damm, spill eller dålig lukt. 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläcknings
utrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete 
hindras. 

Schaktning, grävning mm. 

6§ 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt 
att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

Störande buller 

7§ 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser tex. stenkrossning, 
pålning och nitning m.m. får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
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Containrar 

8§ 

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka container med ägarens eller nyttjanderättshavarens 
namn, adress och telefonnummer. 

Markiser, flaggor, skyltar m.m. 

9§ 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 
lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Antenn eller 
annan trådledning eller transparang får inte spännas över gata utan tillstånd från 
polismyndigheten. 

Affischering 

10§ 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd från polismyndigheten 
sättas upp på sådan husvägg, staket, stolpe eller liknande som vetter mot offentlig plats. 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

Högtalarutsändning 

11§ 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från 
polismyndigheten. 

Insamling av pengar 

12§ 

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör ett led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Förtäring av alkohol 

13§ 

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på allmän plats i Båstads tätort inom de 
områden vilka är markerade på bifogad karta, förutsatt att inte kommunen beviljat 
tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker enligt alkohollagen (Se bilaga A 
Alkoholförbudsområde ). 
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Ambulerande försäljning 

14§ 

Ambulerande försäljning får under tiden 15/6 -15/8 inte ske på offentlig plats inom ett på 
bifogad karta angivet område avgränsat av i öster Christian II:s väg, i söder Köpmans
gatan, i väster Kyrkogatan och i norr Laholmsbukten (Se bilaga B Evenemangsområde ). 
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk 
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 
1§ ordningslagen. 

Ridning 

15§ 

Ridning utanför anvisade leder eller områden på nedanstående allmänna platser är 
förbjuden. Undantag kan ges av polismyndigheten genom särskilt tillstånd. Inom 
naturreservat gäller särskilda reservatsföreskrifter. 

Idrottsplats - Örebäcksvallen i Båstad 

- Begravningsplatser såväl inom som utom fastställd detaljplan 

- Lekplatser upptagna under 3§ mom 3. 

Klitter och dynområden 

- Därutöver gäller att ridning inte får ske på de badplatser vilka anges i 3§ 
mom 2 under tiden 1/5 - 15/9. 

Cykling 

16§ 

Cykling är förbjuden utanför anvisade leder eller områden på nedanstående allmänna 
platser. Undantag kan ges av polismyndigheten genom särskilt tillstånd. 
Inom naturreservat gäller särskilda reservatsföreskrifter. 

- Allmänna badplatser upptagna under 3§ mom 2 under badsäsong 1/5 -15/9. 

- Idrottsplats - Örebäcksvallen i Båstad 
- Lekplatser upptagna under 3§ mom 3. 

- Begravningsplatser såväl inom som utom fastställd detaljplan 

- Klitter och dynområden 

Badförbud 

17§ 

Bad är förbjudet inom hamnområden och i närheten av markerade kablar. 

Camping 

18§ 

Camping får inte ske på offentlig plats eller plats som jämställs med offentlig. 



Hundar 

19§ 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den 
som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 20 och 21§. 
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller 
för polishund i tjänst. Inom naturreservat gäller särskilda reservatsföreskrifter. 

20§ 

Hundar får inte vistas på de badplatser som anges i 3§ mom 2 under tiden 1/5 - 15/9 mel
lan kl. 08.00 - 18.00. Detta med undantag för av kommunen särskilt anvisade områden fö n 
hundbad (Se bilaga C Hundbad). 

21§ 

Inom områden som omfattas av detaljplan ska föroreningar efter hund plockas upp från 
gång- och cykelbanor, gator, torg eller annat för gångtrafik upplåtet område, samt från 
gräsmattor och planteringar inom parkmark. 

Grillning 

22§ 

Grillning på allmänna badplatser upptagna under 3§ mom. 2, får endast ske på iordning
ställda fasta grill platser under ordnade former 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

23§ 

Användning av pyrotekniska varor inom detaljplanerat område tillåts endast på nyårsaf
ton mellan kl. 18.00 - 02.00. Under övriga tider å året krävs tillstånd från P.Olismyndig
heten. 

Det är förbjudet att använda yrotekniska varor närmare än 200 meter från följande vård
och omsorgsboenden: 

- Åsliden, Östra Karup 
- Skogsliden, Båstad 
- Ängagården, Förslöv 
- Haga park, Förslöv 
- Almgården, Grevie 

Avgift för att använda offentlig plats 

24§ 

För användning av offentlig plats och områden som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige. 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

25§ 
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Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av enligt 5-9§§, 10§ första 
stycket, 11§, 12§ första stycket, 13§, 14§ första stycket, 15-18§§ och 20-23§§ kan dömas 
till penningböter enligt 3 kap. 22§ andra stycket i ordningslagen. 

Övergångsbestämmelser 

26§ 

Dessa föreskrifter träder i kraft när kommunfullmäktige, efter anmälan till länsstyrelsen, 
beslutat om fastställande av föreskrifterna. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2019-07-17 
Äldre beslutade allmänna lokala ordningsföreskrifter upphör därmed att gälla. 
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Datum: : 2020-01-22. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 000007/2020 – 900 
 
 

Krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett 
förbud mot all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen från Södertälje kommun, daterad 2020-01-02.   

 
Sammanfattning av ärendet 
2020-01-02 inkom en skrivelse från kommunstyrelsen i Södertälje gällande krav på totalför-
bud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning 
till privatpersoner. Kommunstyrelsen i Södertälje har beslutat att verka för ett nationellt total-
förbud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsälj-
ning till privatpersoner. I och med skrivelsen krävs ett politiskt ställningstagande och av soli-
dariska skäl föreslår förvaltningen att Båstads kommun ställas sig bakom denna skrivelse.     
 
Aktuellt 
2020-01-02 inkom en skrivelse från kommunstyrelsen i Södertälje gällande krav på totalför-
bud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning 
till privatpersoner. I och med skrivelsen krävs ett politiskt ställningstagande om Båstads 
kommun väljer att ställa sig bakom Södertäljes skrivelse (Bilaga 1).  
 
Kommunstyrelsen i Södertälje har beslutat att verka för ett nationellt totalförbud för privat-
personer att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning till privatper-
soner. Man vill fortfarande ge olika myndigheter, organisationer och föreningar möjlighet att 
via polismyndigheten kunna söka tillstånd att använda fyrverkerier vid större evenemang (Bi-
laga 1). 
 
De ordningsstörande inslagen i Båstads kommun kan inte liknas vid de problem som Södertälje 
kommun upplever. Kommunerna har skilda förutsättningar gällande yta, bebyggelse och be-
folkningsmängd. Av solidariska skäl föreslår förvaltningen att Båstads kommun ställas sig 
bakom Södertäljes skrivelse gällande fyrverkeriförbud. Ett resultat av Södertäljes skrivelse kan 
dröja och utgången på initiativet är osäkert. Mot bakgrund av det har kommunfullmäktige tills-
vidare föreslagits ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter (23§). 
 
Teknik & serivice 
Marie Eriksson, Park och gatuchef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Park och gatuchef 
Södertälje kommun 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Skrivelse från Södertälje kommun. 
 
Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson, Teknik & Service chef 
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Krav på totalförbud för privatpersoner att använda 
fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning 
till privatpersoner 

Bakgrund/nuläge 
Södertälje kommun har ett stort problem med olaglig användning av fyrverkerier och andra 
pyrotekniska varor. Detta pågår främst under december och i början av januari men 
problematiken finns i varierande grad året om. Polisen, kommunen och räddningstjänsten i 
Södertälje kommun gör en gemensam bedömning att denna typ av ordningsstörning skapar 
mycket stor upplevd otrygghet i våra bostadsområden och är ett växande säkerhetsproblem. 

Utöver att detta fyrverkerianvändande skapar mycket stor otrygghet så för det med sig en 
mängd andra negativa konsekvenser: skadliga ljudnivåer, nedskräpning, miljöförstöring i form 
av bl.a. utsläpp av tungmetaller, bränder, personskador och svårt lidande för husdjur/tamdjur 
samt även vilda djur. 

Södertälje kommun har de senaste tio åren engagerat sig mycket i frågan. Vi har bl.a. lyckats 
driva igenom ytterligare skärpning av de lokala ordningsföreskrifterna där det i dag endast är 
tillåtet att använda pyrotekniska varor inom vissa centrala delar av kommunen med undantag för 
nyårsafton mellan klockan 23:00 och 01 :00. Det är så långt som kommunen har egen rådighet 
att besluta, men tyvärr räcker inte detta. 

Kommuner i Sverige kan inte i sina lokala ordningsförskrifter förbjuda all användning av 
fyrverkerier, då detta strider mot ordningslagen som säger att man "inte får lägga onödigt tvång 
på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (Ordningslag 
1993: 1617) 

Sedan flera år tillbaka bedriver också kommunen tillsammans med polismyndigheten och 
Södertörns brandförsvarsförbund årliga kampanjer för att stävja problemet. Aktiviteterna i dessa 
kampanjer ärt.ex. ökad tillsyn och bevakning av försäljningsställena, flygbladsutdelning, 
uppvaktning av handlarna med syftet att de avstår försäljning alternativt begränsar 
försäljningsperioden. 

Under de år som kommunen, polisen och räddningstjänsten tSödertälje har arbetat för att 
förebygga och minska problemtiken, så har vi sett en viss förbättring. Den minskade tillgången 
av fyrverkerier, bl.a. genom överenskommelser med handlarna, har inneburit att det i dag skjuts 
något färre raketer under december/januari månad än det gjorde för tio år sedan. Detta är 
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positivt, men problemnivån är fortfarande helt oacceptabel, där många människor och djur far 
illa. Som kommun kan vi tyvärr inte nå längre. 

Fyrverkeiier är otidsenliga och kan med fördel ersättas med t.ex. lasershower och eldshower. 

Strategi 
Kommunstyrelsen i Södertälje har beslutat att verka för ett nationellt totalförbud för 
privatpersoner att använda fyrverkerier samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning till 
privatpersoner. Möjligheten för olika myndigheter, organisationer och föreningar att få tillstånd 
av polismyndigheten att använda fyrverkeri vid större evenemang ska kvarstå. 

Kommuner anser vi dock ska föregå med gott exempel och avstå fyrverkerier vid kommunala 
evenemang. 

Vi har beslutat att uppvakta samtliga kommuner i Sverige i att förena sig med Södertälje 
kommun och skriva en gemensam skrivelse till regeringskansliet för att kräva detta totalförbud 
för privatpersoner. (Se bilagd skrivelse) 

Vi vet att det är många fler kommuner än Södertälje som har stora problem med denna 
problematik och vi välkomnar därför er att ansluta er till detta krav. 

Maila gärna era besked till säkerhetssamordnare Michael Mc Carthy senast den 

31 januari -2020: michael.mccarthy@sodertalje.se 

Med .. nlig hälsnin 

Boel Godner 
Kommunstyrelsens ordförande 
Södertälje kommun 
Telefon (direkt) 08-52306865 
E-post: boel.godner@sodertalje.se 
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Datum: 2020-01-07 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS000017/2019-900 

 
 

Förändring av driftsform gällande den fastighetsrelaterade gröny-
teskötseln på kommunala ytor i Förslöv, Grevie och Västra Karup. 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Den fastighetsrelaterade grönyteskötseln på kommunala ytor i Förslöv, Grevie och 
Västra Karup skall utföras i egen regi, efter det att befintligt driftsavtal upphör att gälla 
2020-04-30. 

2. Vinterväghållning på de för ärendet aktuella platserna upphandlas och skall utföras på 
entreprenad. 

3. Finansiering sker inom befintlig budget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Båstads kommun har sedan 2010 bedrivit fastighetsrelaterad grönyteskötsel genom en extern 
entreprenör i Förslöv, Grevie, Västra Karup och Östra Karup. 2013 återtogs skötseln av fastig-
heterna i Östra Karup åter i egen regi. 
 
Kommunen kommer de närmsta åren genomföra två större byggprojekt kopplat till fastigheter, 
Förslövs skola och Västra Karups skola. Under 2020/2021 kommer projektet Förslöv 2:4 att 
färdigställas, de allmänna ytorna och den nya tema lekplatsen kommer ligga under kommunalt 
huvudmannaskap. Vidare tillkommer även ett kommunalt driftsåtagande i och med att Ban-
vallsprojektet färdigställts, varför en översyn av driftsform gällande grönyteskötseln är lämp-
lig. I samband med att nu gällande skötselavtal löper ut föreslås att grönyteskötseln skall utfö-
ras i egen regi.  
 

Bakgrund 
2009-01-14  beslutade Kommunstyrelsen att den fastighetsrelaterade grönyteskötseln i Förs-
löv, Grevie Västra Karup och Östra Karup skulle utföras i extern regi (KS 000456/08-906).   
 
2013-10-09 i samband med att ovan nämnda skötselavtal var på väg att löpa ut beslutade 
Kommunstyrelsen att återta skötseln av Östra Karup i egen regi, men att behålla skötseln av 
Förslöv, Grevie och Västra Karup i extern regi (KS 000882/09-973). Motivet till att återta sköt-
seln i Östra Karup, var att det inte gick att påvisa en ökad effektivitet, samt likvärdig eller högre 
kvalité på det utförda arbetet genom konkurrensutsättning. 
 
Baserat på beslut KS 000882/09-973 tecknades avtal med extern utförare, gällande den fastig-
hetsrelaterade grönyteskötseln på kommunala ytor i Förslöv, Grevie och Västra Karup. 
De fastigheter som ingår i nu gällande avtal är  
 
Förslöv: 
Förslövs skola 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 
 

 

2 (3) 

 

Ängsbyns förskola 
Nya Skogsbyns förskola 
Brandstationen 
Förslövs station 
Bjäredalen 
 
Grevie: 
Backabyns förskola 
 
Västra Karup: 
Västra Karups skola 
Klockarebyns förskola 
Bjäre Krafts gamla lokaler 
 
Nu gällande avtal löper ut 2020-04-30 och går inte att förlänga ytterligare. 
 
Avtalskostnaden för 2019/2020 avseende grönyteskötseln uppgår till 714 970 kronor, utöver 
avtalssumman tillkommer årligen en rörlig kostnad för vinterväghållning. Summan för vinter-
väghållning är kopplad till den faktiska arbetsinsatsen som utförs och varierar år från år bero-
ende på väderlek. 2018/2019 var kostnaden för vinterväghållning 120 084 kronor.  
 

Aktuellt 
  
Under de kommande åren står kommunen inför två större byggprojekt, Förslöv skola och 
Västra Karups skola. Båda projekten är av mer omfattande karaktär och kommer att påverka 
de ytor som i dag ingår i skötselentreprenaden.  
 
Under 2020/2021 kommer projektet Förslöv 2:4 att färdigställas, de allmänna ytorna och den 
nya tema lekplatsen kommer ligga under kommunalt huvudmannaskap. I och med färdigstäl-
landet av Förslöv 2:4, den nyanlagda banvallen och Förslövs station som färdigställdes 2015 
har driftsområdet under kommunalt ansvar ökat framför allt i Förslöv. 
 
För att kunna genomföra idag upphandlat skötseluppdrag samt ytorna som ingår i Förslöv 2:4 i 
egen regi, krävs nyanställning av två säsongstjänster. 
 
Grönyteskötsel i entreprenadform kräver löpande uppföljning för att säkerställa att utförandet 
sker enligt det beställningsunderlag som ligger till grund för avtalet. Skötselentreprenaden 
styrs av i förväg fastställda ytor. Arbetsområdena för de båda byggprojekten kommer inte vara 
statiska utan förflyttas under byggtidens gång.  Att hela tiden uppdatera och omförhandla 
ytornas omfattning är resurskrävande och kräver samordning mellan byggentreprenören, 
kommunen och skötselentreprenören. Utförs inte samordning och noggrann uppföljning riske-
rar kommunen att beställda skötselåtgärder faller mellan stolarna, med försämrad kvalité på 
skötseln som direkt konsekvens.  
 
Tilläggas ska även att det är kostnadsdrivande när förutsättningar tydligt inte kan definieras i 
samband med en upphandling, vilket kommer vara fallet både på de två skolfastigheterna, men 
även gällande ytorna som tillkommer i samband med drifttagandet av Förslöv 2:4 med tillhö-
rande tema lekplats.  
 
Kommunen måste sträva efter en långsiktighet i sin grönyteskötsel. Långsiktigt tänkande är 
svårare att uppnå i entreprenadform, då avtalen vanligen sträcker sig över tre år med möjlig-
het till ett års förlängning. Genom skötsel i egen regi uppnås en bättre långsiktighet. 
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Genom att återta den fastighetsrelaterade grönyteskötseln i egen regi ges en större flexibilitet 
att behovsanpassa skötseln, så att den löper smidigt parallellt med byggprojekten.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
 

Verksamhet 
För att kommunen ska kunna återta den fastighetsrelaterade grönyteskötseln i egen regi, krävs 
det två nya säsongstjänster på nio månader vardera, med beräknad säsongsstart i mars. Genom 
de två anställningarna förstärks kommunens befintliga utförarorganisation och gör den mer 
robust under högsäsong, bättre förutsättningar ges för att upprätthålla en välfungerande be-
redskap vid oförutsedda händelser i form av exempelvis översvämningar, stormar och annan 
naturpåverkan. Organisationen blir också mindre sårbar vid frånvaro och sjukskrivningar.   
 
De två tjänsterna kommer ha utgångsort i Båstad, men hålla rast på den fastighet de befinner 
sig för tillfället för att minimera körtid. Lokaler för rast finns tillgängliga på respektive ort. 
Vinterväghållning påverkar inte då den befintliga verksamheten då den kommer upphandlas 
genom extern entreprenör. 
 

 
Ekonomi 
De två tänkta säsongsanställningarna ryms inom fastställd budget och inga övriga 
investeringar i fordons- och maskinpark kommer krävas. 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Park och gatuchef 
 
Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson, Teknik & Servicechef 
Ingemar Lundström, Projektingenjör 
Jan Cederqvist, Förrådschef 
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Datum: 2020-01-08. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000165/2019 – 200 

 
 

 

Markanvisningsavtal för Förslövs ängar, område 1 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att; 

1. godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Riksbyggen Ekonomisk före-
ning avseende Förslövs Ängar, norra delen av område 1.  

2. godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Veidekke Eiendom AB avse-
ende Förslövs Ängar, södra delen av område 1.  
 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Riksbyggen Bonum/Veidekke/Lijewalls arkitekter lämnade in det tävlingsbidrag som genere-
rade option på område 1 i markanvisningstävlingen för Förslövs Ängar. Optionen bär rätt att 
utan konkurrens förhandla med kommunen om villkoren för att få förvärva området. Området 
har nyligen fastighetsbildats och utgörs idag av fastigheten Slammarp 64:60.  
 
Två förslag till markanvisningsavtal har nu upprättats, ett med Riksbyggen Ekonomisk före-
ning och ett med Veidekke Eiendom AB. Att byggrätten fördelas mellan de två aktörerna ge-
nom två separata avtal grundar sig i praktiska detaljer kring fullgörande men även för att op-
timera möjligheterna att genomföra sin del av byggnationen om marknadsförutsättningarna 
skulle visa sig fattas för något av projekten.   
Markanvisningsavtalet är tillämpligt under hela utbyggnadsprocessen och syftar till att säkra 
de villkor som inte med bindande verkan kan vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller 
villkor kopplade till ställda krav/kriterier i ”inbjudan till markanvisning” och exploatörens 
utfästelse att infria dessa. Vissa villkor har kopplats till sanktioner.  
 
Teknik och service anser att utgångspunkten vid försäljning av kommunal tomtmark bör vara 
att överenskommen köpeskilling motsvarar värdet av byggklar mark. Begreppet byggklar 
mark ska inte tolkas innebära att kommunen har förberett tomten för byggnation men det ska 
kunna förutsättas att marken inte är förorenad eller belastad på ett sätt att den inte går att 
bebygga enligt gällande detaljplan.   
Det kan finnas faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående varför sanktionen 
avseende färdigställandetid anpassats att endast omfatta sådana förseningar som exploatören 
kan anses ha rådighet över. 
Teknik och service anser att markanvisningsavtalet har utformats på ett sätt som borgar för att 
motparten infriar det som utfästs i insänt tävlingsbidrag. 
 
 
Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med, och godkänts av, behörig hos Riks-
byggen Ekonomisk förening och Veidekke Eiendom AB.  
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Bakgrund 
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. 
Genomförd tävling resulterade i tilldelning av både område 1 och 2. Riksbyggen 
Bonum/Veidekke/Lijewalls arkitekter erhöll option på område 1 och Byggnads AB Gösta 
Bengtsson på område 2. Exploatörerna kommer tillsammans att uppföra 85 nya bostäder som 
planeras stå färdiga 2022/2023.  
Värdet av den samlade byggrätten uppgår till 11 700 000 kronor.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas avtal med angiven part i syfte att genomföra vad 
som angivits i insänt tävlingsbidrag, vilket innebär att Riksbyggen Ekonomisk förening och 
Veidekke Eiendom AB ska uppföra 45 bostäder för åldersgruppen +55 (enligt riksbyggens kon-
cept Bonum) jämte 28 bostäder i parhus med upplåtelseform bostadsrätt.   
Beslutet innebär också att kommunen förbinder sig att överlåta fastigheten Slammarp 64:60 
när vissa villkor i markanvisningsavtalet uppfyllts.  
Det är förvaltningens uppfattning att bostäderna som tillkommer genom exploatörernas pro-
jekt övervägande kommer att utgöra åretruntboende, något som kommunen värdesätter. 
 

Verksamhet 
Genom att godkänna förslag till beslut måste kommunen projektera lokalgata och Va för om-
råde 1.  Projektering påbörjas våren 2020 och samordnas mot aktuella bostadsprojekt till om-
fattning och tid.  För projektering måste konsult avropas och resurser avsättas hos teknik och 
service. 

 

Ekonomi 
Kommunen kommer initialt få kostnader för projektering av lokalgata, va och belysning under 
2020. Kostnaden uppskattas till 300 tkr.  
Utbyggnad sker efter samråd med Riksbyggen Ekonomisk förening och Veidekke Eiendom AB. 
Kostnaden för utbyggnad av lokalgata uppskattas till 1,3 mkr och kommer att  belasta investe-
ringskonto 5310 under 2020/2021.  
Kostnaden för utbyggnad av Vatten och avlopp uppskattas till 800 tkr. Kostnaden ska täckas 
genom uttag av anläggningsavgifter.  
Kommunen kommer erhålla intäkter vid försäljning av fastigheten Slammarp 64:60. Den sam-
lade intäkten uppskattas till 10,7 mkr och förväntas vara kommunen tillhanda kvartal 4 2020.  
 
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
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Beslutet ska expedieras till: 
1. Riksbyggen Ekonomisk Förening, Theodor Alexandris 
2. Veidekke Eiendom AB, Tony Petäja 
3. NSVA, Fredrik Jönsson och Lina Falk 

4. Bjäre Kraft Ekonomisk förening 

5. Veum  
6. Bjäre Biovärme AB 

 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Förslag till markanvisningsavtal med Riksbyggen Ekonomisk förening avseende Förs-

lövs Ängar, norra delen av område 1 
2. förslag till markanvisningsavtal med Veidekke Eiendom AB avseende Förslövs Ängar, 

södra delen av område 1 
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Datum: 2020-01-08. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000165/2019 – 200 
 

 
Markanvisningsavtal för Förslövs ängar, område 2 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att; 
godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Byggnads AB Gösta Bengtsson avse-
ende Förslövs Ängar, område 2.   

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Byggnads AB Gösta Bengtsson lämnade in det tävlingsbidrag som genererade option på om-
råde 2 i markanvisningstävlingen för Förslövs Ängar. Optionen bär rätt att utan konkurrens 
förhandla med kommunen om villkoren för att få förvärva området.  
 
Förslag till markanvisningsavtal har nu upprättats. Markanvisningsavtalet är tillämpligt under 
både utbyggnadsfas som förvaltningsfas och säkrar de villkor som inte med bindande verkan 
kan vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller villkor kopplade till ställda krav/kriterier 
i ”inbjudan till markanvisning” och exploatörens utfästelse att infria dessa. Vissa villkor har 
kopplats till sanktioner.  
 
Teknik och service anser att utgångspunkten vid försäljning av kommunal tomtmark bör vara 
att överenskommen köpeskilling motsvarar värdet av byggklar mark. Begreppet byggklar 
mark ska inte tolkas innebära att kommunen har förberett tomten för byggnation men det ska 
kunna förutsättas att marken inte är förorenad eller belastad på ett sätt att den inte går att 
bebygga enligt gällande detaljplan.   
Det kan finnas faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående varför sanktionen 
avseende färdigställandetid anpassats att endast omfatta sådana förseningar som exploatören 
kan anses ha rådighet över. 
Teknik och service anser att markanvisningsavtalet har utformats på ett sätt som borgar för att 
motparten infriar vad som utfästs i insänt tävlingsbidrag. 
 
Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med och godkänts av behörig hos Bygg-
nads AB Gösta Bengtsson 
 
 

Bakgrund 
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. 
Genomförd tävling resulterade i tilldelning av både område 1 och 2. Riksbyggen 
Bonum/Veidekke/Lijewalls arkitekter erhöll option på område 1 och Byggnads AB Gösta 
Bengtsson på område 2. Exploatörerna kommer tillsammans att uppföra 85 nya bostäder som 
planeras stå färdiga 2022/2023.  
Värdet av den samlade byggrätten uppgår till 11 700 000 kronor.  

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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2 (2) 

 

 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas avtal med angiven part i syfte att genomföra vad 
som angivits i insänt tävlingsbidrag, vilket innebär att med Byggnads AB Gösta Bengtsson ska 
uppföra 12 bostäder i parhus med upplåtelseform hyresrätt och med egen förvaltning.  
Beslutet innebär också att kommunen förbinder sig att överlåta del av fastigheten Förslöv 2:4 
när vissa villkor i markanvisningsavtalet uppfyllts.  
Det är förvaltningens uppfattning att bostäderna som tillkommer genom exploatörernas pro-
jekt kommer att utgöra åretruntboende, något som kommunen värdesätter. 
 

Verksamhet 
Förslag till beslut har inga konsekvenser för verksamheten. Förslövs Ängar, i den del som be-
rörs av det aktuella avtalet, är under utbyggnad. Utbyggnadsprojektet har redan nödvändiga 
resurser.  
 

Ekonomi 
Kommunen kommer erhålla intäkter vid försäljning av området om uppskattningsvis 1,7 mkr. 
Intäkten förväntas vara kommunen tillhanda kvartal 4 2020.  
 
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. Byggnads AB Gösta Bengtsson, Kristoffer Bengtsson 

2. NSVA, Fredrik Jönsson och Lina Falk 

3. Bjäre Kraft Ekonomisk förening 

4. Veum  
5. Bjäre Biovärme AB 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Förslag till markanvisningsavtal med Byggnads AB Gösta Bengtsson avseende Förslövs 
Ängar, område 2 
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Markanvisningsavtal Förslövs Ängar, fastigheten 
Slammarp 64:60, del av område 1. 

Parter 
 

Fastighetsägare: 
Båstads kommun, 269 80 Båstad,   212000-0944 
i följande text kallad kommunen   
 
Exploatör: 
Riksbyggen ekonomisk förening, 106 18 Stockholm,  702001-7781 
i följande text kallad exploatören,  
 
 
   

1. Bakgrund 
Markanvisningsområdet omfattar den kommunalt ägda fastigheten Båstad Slammarp 64:60. För området 
gäller detaljplan 1676, ”Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl”, lagakraftvunnen den 2 november 2018. 
Kommunen är ansvarig för detaljplanens genomförande och huvudmannaskapet är kommunalt.  
En öppen markanvisningstävling har genomförts för att generera förslag till exploatering av området. För 
område 1 lämnades det vinnande bidraget in av Riksbyggen ekonomisk förening/Veidekke och Liljewalls 
arkitekter.  
 

 
 

 
2. Markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtalet fastställer exploatörens rätt att förvärva del av område 1 under förutsättningar som 
följer av detta avtal.   
Villkoren i markanvisningsavtalet kan göras gällande genom hela processen tills exploatören levererat vad 
som utfästs i till kommunen insänt tävlingsbidrag. Markanvisningsavtalet innehåller sanktioner som kopplats 
till exploatörens åtaganden. 
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3. Marköverlåtelse  

3.1 Fastighetsbildning och överlåtelse 
För område 1 har fastigheten Slammarp 64:60 bildats, fortsättningsvis omnämnd fastigheten. 
Fastighetsbildning har sökts, genomförts och bekostats av Båstads kommun.  
Då exploatören tillsammans med Veidekke lämnat in ett gemensamt tävlingsförslag för utveckling av skilda 
delar av fastigheten kommer ny fastighetsbildning behöva genomföras. Kommunen ansöker om sådan på 
exploatörens och Veidekkes bekostnad. Kostnaden för lantmäteriförrättning fördelas lika mellan exploatören 
och Veidekke.   
Del av fastigheten överlåts till exploatören enligt de villkor som följer av detta markanvisningsavtal och 
påföljande köpeavtal.  

 

3.2 Köpeavtal  
För överlåtelse av del av fastigheten ska separat köpeavtal upprättas. Exploatören erlägger köpeskilling 
motsvarande 1 500 kronor/redovisad BTA 1. 
Kommunen upprättar köpeavtal för överlåtelsen när exploatören ansökt om bygglov. Exploatören ska ha 
ansökt om bygglov för aktuell byggnation senast den 1 oktober 2020 för att få behålla sin option att förvärva 
del av fastigheten.  

 
 

4. Markanvisningsvillkor 
 

4.1 Genomförande 
Exploatören ansvarar för att fastigheten exploateras i enlighet med inlämnat tävlingsbidrag, gällande 
detaljplan och preciserade krav/kriterier i ”Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse 
Förslövs Ängar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Exploatören ska; 

 inom fastigheten uppföra ca 45 lägenheter i flerbostadshus samt tillhörande parkering för bil och 
cykel. 

 leverera presenterad fördelning av lägenhetsstorlekar. 

 iordningställa till bostäderna hörande gemensamhetsytor i linje med inlämnat tävlingsbidrag. 

 tillsammans med Veidekke samordna de funktioner av praktisk och etestisk karaktär som är gemensam 
för de två bostadsprojekten.  
 

 

                                                           
1
 Beräknas med grund i det antal BTA som redovisas i givet bygglov.   
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4.2     Övriga villkor 
 

4.2.1 Markundersökningar 
Det ankommer på exploatören att utföra nödvändiga markundersökningar innan exploatering påbörjas. 
Exploatören äger rätt att på egen risk och på egen bekostnad utföra dessa undersökningar när 

markanvisningsavtal tecknats.  
  
4.2.2  Massor 
I det fall kommunen får användbara överskottsmassor från intilliggande exploatering ska exploatören 
erbjudas dessa. Massorna kommer i det fall, om parterna så överenskommer , avstjälpas på anvisad plats 
inom fastigheten utan att matjordsskiktet avlägsnas och är efter avlämning exploatörens att hantera.  

 
4.2.3 Markföroreningar 
Båstads kommun känner inte till några markföroreningar inom fastigheten.  I det fall föroreningar skulle 
påträffas under exploatering och saneringsbehov uppkommer för att bostäder ska kunna uppföras, ska 
kommunen bekosta nödvändiga utredningar och sanering (inkluderat återfyllnad) till nivå som av 
tillsynsmyndigheten anses acceptabel för bostadsbebyggelse.  
 

4.2.4 Bygglovshandlingar 
Innan bygglov söks ska kommunen, genom dess exploateringsingenjör, godkänna handlingarna och ges insyn 
i lägenhetsfördelning. Detta godkännande av bygglovshandlingarna är inte på något sätt en garanti för att 
bygglov kommer att lämnas. Beslutande nämnd i bygglovsärenden är myndighetsnämnden. 

 

4.2.5 Byggnadsskyldighet 
Exploatören förbinder sig att påbörja byggnation av bostäder i enlighet med givet bygglov senast den 1 
augusti 2021. För att byggnation skall anses påbörjad skall bottenplatta ha gjutits.  

 

4.2.6 Överlåtelse av avtal 
Exploatören äger rätt överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till den bostadrättsförening som 
bildas för bostadsprojektet. Kommunen ska skriftligen godkänna överlåtelsen för att den ska kunna göras 
gällande. 

 

5. Allmänna anläggningar 
Båstads kommun ansvarar för att fastigheten ansluts till el, fiber, vatten och avlopp. Kommunen ansvarar 
också för att lokalgatan som löper parallellt med fastigheten byggs ut i enlighet med gällande detaljplan.  
Kommunen kommer att projektera ovanstående utbyggnad första halvåret 2020 för att bygga ut när det är 
lämpat i förhållande till exploatörens och Veidekkes bostadsprojekt. Bjäre Biovärme har ställt sig positiva till 
att leverera fjärrvärme till fastigheten och exploatören måste under kommunens projektering meddela om 
fjärrvärme önskas för att utbyggnad ska kunna möjliggöras.  
NSVA anvisar anslutningspunkter för ren-, spill - och dagvatten.  
Exploatören bygger på egen bekostnad ut nödvändiga ledningar inom fastigheten fram till anvisade 
anslutningspunkter. 
Anslutningsavgifter faktureras i enlighet med gällande bestämmelser hos varje levererande aktör. 
 
 

6. Sanktioner 
 

6.1 Optionen upphör 
I det fall exploatören inte har sökt bygglov i enlighet med p 3.2 upphör optionen att gälla och kommunen är 
fri att överlåta fastigheten till annan intressent.  
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6.2  Vite 
 I det fall byggnation inom fastigheten inte påbörjats i enlighet med p 4.2.5 kan fastighetsägaren 

utkräva vite om 20 000 kronor per ingången månad till dess bottenplatta har gjutits. 

 I det fall byggnation inom fastigheten inte färdigställts senast 20 månader efter att startbesked givits 
kan fastighetsägaren utkräva vite med 75 000 kronor per ingången månad till dess slutbesked 
erhålls. Vitesbeloppet begränsas till att maximalt kunna uppgå till 1 000 000 kronor.  

 
Vite kommer inte att utkrävas i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utom 
exploatörens rådighet, ex. vid förekomst av markförorening med efterföljande saneringsarbete eller 
förekomst av arkeologi. För denna omständighet har exploatören bevisbördan.  

 
 

7. Fullgörande vid överlåtelse 
Vid 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 exploatören som ytterst 
ansvarig för bostadsprojektet åläggas fullgörande.  
 

8. Avtalets återgång 
Vid det fall att det köpeavtal som upprättas mellan parterna, se p 3.2, återgår så faller även detta 
markanvisningsavtal. Parterna bär de kostnader som eventuellt uppkommit med grund i detta avtal och har 
ingen rätt att kräva den andre på kompensation.  
Om exploatören nyttjat möjligheten att utföra markundersökningar enligt p 4.2.1 och avtalet återgår, ska 
exploatören på egen bekostnad återställa fastigheten om fastighetsägaren anser det påkallat. 
 

9. Giltighet 
Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att kommunstyrelsen har godkänt 
det och att beslutet vunnit laga kraft.  

 

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

11. Bilagor 
 Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse Förslövs Ängar 

 Tävlingsbidrag, Riksbyggen ekonomisk förening/Veidekke och Liljewalls arkitekter 
 
 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.  
 
 
Malmö 2020- Båstad 2020- 
För Riksbyggen ekonomisk förening  För Båstads kommun 
 

 

…………………………………………………. ……………………………………………….. 
 Johan Olsson Swanstein  
 Kommunstyrelsens ordförande 
 
…………………………………………………. ……………………………………………….. 
 Jan Bernhardsson 
 Teknik och servicechef  
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Markanvisningsavtal Förslövs Ängar, fastigheten 
Slammarp 64:60, del av område 1. 

Parter 
 

Fastighetsägare: 
Båstads kommun, 269 80 Båstad,   212000-0944 
i följande text kallad kommunen   
 
Exploatör: 
Veidekke Eiendom AB, Vävargatan 21, 222 37 Lund,  556550-7307 
i följande text kallad exploatören,  
 
 
   

1. Bakgrund 
Markanvisningsområdet omfattar den kommunalt ägda fastigheten Båstad Slammarp 64:60. För området 
gäller detaljplan 1676, ”Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl”, lagakraftvunnen den 2 november 2018. 
Kommunen är ansvarig för detaljplanens genomförande och huvudmannaskapet är kommunalt.  
En öppen markanvisningstävling har genomförts för att generera förslag till exploatering av området. För 
område 1 lämnades det vinnande bidraget in av Riksbyggen ekonomisk förening/Veidekke och Liljewalls 
arkitekter.  
 

 
 

 
2. Markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtalet fastställer exploatörens rätt att förvärva del av område 1 under förutsättningar som 
följer av detta avtal.   
Villkoren i markanvisningsavtalet kan göras gällande genom hela processen tills exploatören levererat vad 
som utfästs i till kommunen insänt tävlingsbidrag. Markanvisningsavtalet innehåller sanktioner som kopplats 
till exploatörens åtaganden. 
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3. Marköverlåtelse  

3.1 Fastighetsbildning och överlåtelse 
För område 1 har fastigheten Slammarp 64:60 bildats, fortsättningsvis omnämnd fastigheten. 
Fastighetsbildning har sökts, genomförts och bekostats av Båstads kommun.  
Då exploatören tillsammans med Riksbyggen ekonomisk förening lämnat in ett gemensamt tävlingsförslag 
för utveckling av skilda delar av fastigheten kommer ny fastighetsbildning behöva genomföras. Kommunen 
ansöker om sådan på exploatörens och Riksbyggen ekonomisk förening bekostnad. Kostnaden för 
lantmäteriförrättning fördelas lika mellan exploatören och Riksbyggen ekonomisk förening.   
Del av fastigheten överlåts till exploatören enligt de villkor som följer av detta markanvisningsavtal och 
påföljande köpeavtal.  

 

3.2 Köpeavtal  
För överlåtelse av del av fastigheten ska separat köpeavtal upprättas. Exploatören erlägger köpeskilling 
motsvarande 1 500 kronor/redovisad BTA 1. Kommunen upprättar köpeavtal för överlåtelsen när 
exploatören ansökt om bygglov. Exploatören ska ha ansökt om bygglov för aktuell byggnation senast den 1 
oktober 2020 för att få behålla sin option att förvärva del av fastigheten. 
Kommunen är medveten om att köpeavtalet kommer att tecknas av det helägda koncernbolaget Veidekke 
Villatomter AB, org. nr. 556633-0292. 
 
 

4. Markanvisningsvillkor 
 

4.1 Genomförande 
Exploatören ansvarar för att fastigheten exploateras i enlighet med inlämnat tävlingsbidrag, gällande 
detaljplan och preciserade krav/kriterier i ”Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse 
Förslövs Ängar”. 

 
 

Exploatören ska; 

 inom fastigheten uppföra minst 28 radhus samt tillhörande parkering för bil och cykel.  

 leverera presenterad fördelning av lägenhetsstorlekar. 

 iordningställa till bostäderna hörande gemensamhetsytor i linje med inlämnat tävlingsbidrag. 

 tillsammans med Riksbyggen ekonomisk förening samordna de funktioner av praktisk och etestisk 
karaktär som är gemensam för de två separata bostadsprojekten.  

 
 

                                                           
1
 Beräknas med grund i det antal BTA som redovisas i givet bygglov.   
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4.2     Övriga villkor 
 

4.2.1 Markundersökningar 
Det ankommer på exploatören att utföra nödvändiga markundersökningar innan exploatering påbörjas. 
Exploatören äger rätt att på egen risk och på egen bekostnad utföra dessa undersökningar när 

markanvisningsavtal tecknats.  
  
4.2.2  Massor 
I det fall kommunen får användbara överskottsmassor från intilliggande exploatering ska exploatören 
erbjudas dessa. Massorna kommer i det fall, om parterna så överenskommer, avstjälpas på anvisad plats 
inom fastigheten utan att matjordsskiktet avlägsnas och är efter avlämning exploatörens att hantera.  

 
4.2.3 Markföroreningar 
Båstads kommun känner inte till några markföroreningar inom fastigheten.  I det fall föroreningar skulle 
påträffas under exploatering och saneringsbehov uppkommer för att bostäder ska kunna uppföras, ska 
kommunen bekosta nödvändiga utredningar och sanering (inkluderat återfyllnad) till nivå som av 
tillsynsmyndigheten anses acceptabel för bostadsbebyggelse.  
 

4.2.4 Bygglovshandlingar 
Innan bygglov söks ska kommunen, genom dess exploateringsingenjör, godkänna handlingarna och ges insyn 
i lägenhetsfördelning. Detta godkännande av bygglovshandlingarna är inte på något sätt en garanti för att 
bygglov kommer att lämnas. Beslutande nämnd i bygglovsärenden är myndighetsnämnden. 

 

4.2.5 Byggnadsskyldighet 
Exploatören förbinder sig att påbörja byggnation av bostäder i enlighet med givet bygglov senast den 1 juni 
2021. För att byggnation skall anses påbörjad skall bottenplatta ha gjutits.  

 

4.2.6 Överlåtelse av avtal 
Exploatören äger rätt överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till det bolag som bildas för 
bostadsprojektet. Kommunen ska skriftligen godkänna överlåtelsen för att den ska kunna göras gällande. 

 

5. Allmänna anläggningar 
Båstads kommun ansvarar för att fastigheten ansluts till el, fiber, vatten och avlopp. Kommunen ansvarar 
också för att lokalgatan som löper parallellt med fastigheten byggs ut i enlighet med gällande detaljplan.  
Kommunen kommer att projektera ovanstående utbyggnad första halvåret 2020 för att bygga ut när det är 
lämpat i förhållande till exploatörens och Riksbyggen ekonomisk förening bostadsprojekt. Bjäre Biovärme 
har ställt sig positiva till att leverera fjärrvärme till fastigheten och exploatören måste under kommunens 
projektering meddela om fjärrvärme önskas för att utbyggnad ska kunna möjliggöras.  
 
NSVA anvisar anslutningspunkter för ren-, spill - och dagvatten.  
Exploatören bygger på egen bekostnad ut nödvändiga ledningar inom fastigheten fram till anvisade 
anslutningspunkter. 
Anslutningsavgifter faktureras i enlighet med gällande bestämmelser hos varje levererande aktör. 
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6. Sanktioner 
 

6.1 Optionen upphör 
I det fall exploatören inte har sökt bygglov i enlighet med p 3.2 upphör optionen att gälla och kommunen är 
fri att överlåta fastigheten till annan intressent. Kommunen ska skriftligen informera exploatören om att 
optionen har upphört att gälla.  
 
 

6.2  Vite 
 I det fall byggnation inom fastigheten inte påbörjats i enlighet med p 4.2.5 utgår vite med 20 000 

kronor per ingången månad till dess bottenplatta har gjutits. 

 I det fall byggnation inom fastigheten inte färdigställts senast 20 månader efter att startbesked givits 
utgår vite med 75 000 kronor per ingången månad till dess slutbesked erhålls. Vitesbeloppet 
begränsas till att maximalt kunna uppgå till 1 000 000 kronor.  

 
Vite utfaller inte i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utom exploatörens 
rådighet, ex. vid förekomst av markförorening med efterföljande saneringsarbete eller förekomst av 
arkeologi. För dessa omständigheter har exploatören bevisbördan.  

 

7. Giltighet 
Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att kommunstyrelsen har godkänt 
det och att beslutet vunnit laga kraft.  
 

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

9. Bilagor 
 

 Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse Förslövs Ängar 

 Tävlingsbidrag, Riksbyggen ekonomisk förening/Veidekke  
och Liljewalls arkitekter.  

 
 
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.  
 
 

Malmö 2020- Båstad 2020- 
För Veidekke Eiendom AB För Båstads kommun 
 

 

…………………………………………………. ……………………………………………….. 
 Johan Olsson Swanstein  
 Kommunstyrelsens ordförande 
 
…………………………………………………. ……………………………………………….. 
 Jan Bernhardsson 
 Teknik och servicechef  
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Markanvisningsavtal Förslövs Ängar, 
fastigheten Förslöv 2:4, område 2. 

Parter 
 

Fastighetsägare: 
Båstads kommun, 269 80 Båstad,   212000-0944 
i följande text kallad kommunen   
 
Exploatör: 
Byggnads AB Gösta Bengtsson, Fabriksvägen 2, 286 95 Eket 556108-1869 
I följande text kallad exploatören 
 
   

1. Bakgrund 
Markanvisningsområdet omfattar den kommunalt ägda fastigheten Båstad Slammarp 64:60. För 
området gäller detaljplan 1676, ”Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl”, lagakraftvunnen den 2 
november 2018. Kommunen är ansvarig för detaljplanens genomförande och huvudmannaskapet är 
kommunalt.  
En öppen markanvisningstävling har genomförts för att generera förslag till exploatering av området. 
För område 2 lämnades det vinnande bidraget in av Byggnads AB Gösta Bengtsson.  
 

 
 

 
2. Markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtalet fastställer exploatörens rätt att förvärva område 2 under förutsättningar som 
följer av detta avtal.   
Villkoren i markanvisningsavtalet kan göras gällande genom hela processen tills exploatören 
levererat vad som utfästs i till kommunen insänt tävlingsbidrag. Markanvisningsavtalet innehåller 
sanktioner som kopplats till exploatörens åtaganden. 
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3. Marköverlåtelse  

3.1 Fastighetsbildning och överlåtelse 
För område 2 ska avstyckning ske. Fastighetsbildning sökts och bekostas av Båstads kommun. 
Område 2 benämns i följande text, fastigheten.  
Fastigheten överlåts till exploatören enligt de villkor som följer av detta markanvisningsavtal och 
påföljande köpeavtal.  

 

3.2 Köpeavtal  
För överlåtelse av fastigheten ska separat köpeavtal upprättas. Exploatören erlägger köpeskilling 
motsvarande 850 kronor/redovisad BTA 1. 
Kommunen upprättar köpeavtal för överlåtelsen när exploatören erhållit bygglov. Exploatören ska ha 
ansökt om bygglov för aktuell byggnation senast den 1 juli 2020 för att få behålla sin option att 
förvärva del av fastigheten. Kommunen är medveten om att köpeavtalet kommer att tecknas med ett 
dotterbolag till Gösta Bengtsson Fastighets AB. 

 

4. Markanvisningsvillkor 
 

4.1 Genomförande 
Exploatören ansvarar för att fastigheten exploateras i enlighet med inlämnat tävlingsbidrag, gällande 
detaljplan och preciserade krav/kriterier i ”Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse 
Förslövs Ängar”. 
 

 
 

Exploatören ska; 

 Inom fastigheten uppföra 6 parhus tillhörande utomhusmiljö med parkering för bil. 

 Upplåta parhusen som hyresrätter i egen förvaltning. 

 
4.2     Övriga villkor 
 

4.2.1 Markundersökningar 
Det ankommer på exploatören att utföra nödvändiga markundersökningar innan exploatering 
påbörjas. Exploatören äger rätt att på egen risk och på egen bekostnad utföra dessa undersökningar 

när markanvisningsavtal tecknats. 

                                                           
1
 Beräknas med grund i det antal BTA som redovisas i givet bygglov.   
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4.2.2  Massor 
Kommunen kommer i enlighet med vad som överenskommits med exploatören att fylla upp den 
norra delen av fastigheten med fyllnadsmassor från pågående byggentreprenad i området. 
Kommunen tillser att massorna packas och lämnar exploatören packningsprover när åtgärden har 
slutförts. Kommunen garanterar att massorna är rena och lämplig för känslig markanvändning.  

 
4.2.3 Markföroreningar 
Båstads kommun känner inte till några markföroreningar inom fastigheten.  I det fall föroreningar 
skulle påträffas under exploatering och saneringsbehov uppkommer för att bostäder ska kunna 
uppföras, ska kommunen bekosta nödvändiga utredningar och sanering (inkluderat återfyllnad) till 
nivå som av tillsynsmyndigheten anses acceptabel för bostadsbebyggelse.  
 

4.2.4 Bygglovshandlingar 
Innan bygglov söks ska kommunen, genom dess exploateringsingenjör, godkänna handlingarna. 
Detta godkännande av bygglovshandlingarna är inte på något sätt en garanti för att bygglov kommer 
att lämnas. Beslutande nämnd i bygglovsärenden är myndighetsnämnden. 

 

4.2.5 Byggnadsskyldighet 
Exploatören förbinder sig att påbörja byggnation av bostäder i enlighet med givet bygglov senast den 
1 januari 2021. För att byggnation skall anses påbörjad skall grundläggning ha påbörjats.  

 

4.2.6 Överlåtelse av avtal 
Exploatören får inte överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan part utan 
kommunens medgivande. Kommunen ska skriftligen godkänna överlåtelsen för att den ska kunna 
göras gällande. 

5. Allmänna anläggningar 
Båstads kommun ansvarar för att fastigheten ansluts till el, fiber, vatten och avlopp. NSVA anvisar 
anslutningspunkter för ren-, spill - och dagvatten. Exploatören bygger på egen bekostnad ut 
nödvändiga ledningar inom fastigheten fram till anvisade anslutningspunkter. 
Anslutningsavgifter faktureras i enlighet med gällande bestämmelser hos varje levererande aktör. 
 

6. Sanktioner 
 

6.1 Optionen upphör 
I det fall exploatören inte har sökt bygglov i enlighet med p 3.2 upphör optionen att gälla och 
kommunen är fri att överlåta fastigheten till annan intressent.  
 

6.2  Vite 
 I det fall byggnation inom fastigheten inte påbörjats i enlighet med p 4.2.5 utgår vite med 

20 000 kronor per ingången månad till dess grundläggning har påbörjats. 

 I det fall byggnation inom fastigheten inte färdigställts senast den 1 mars 2022 utgår vite 
med 50 000 kronor per ingången månad till dess slutbesked erhålls. Vitesbeloppet begränsas 
till att maximalt kunna uppgå till 500 000 kronor.  

 
 
Vite utfaller inte i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utom 
exploatörens rådighet. För sådan omständighet har exploatören bevisbördan.  
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7. Fullgörande vid överlåtelse 
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 
exploatören som ytterst ansvarig för bostadsprojektet åläggas fullgörande.  
 

8. Giltighet 
Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att kommunstyrelsen har 
godkänt det och att beslutet vunnit laga kraft.  

 

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

10. Bilagor 
 Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse Förslövs Ängar 

 Tävlingsbidrag, Byggnads AB Gösta Bengtsson 
 
 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.  
 
 
Eket 2020- Båstad 2020- 
För Byggnads AB Gösta Bengtsson För Båstads kommun 
 

 

…………………………………………………. ……………………………………………….. 
 Johan Olsson Swanstein  
 Kommunstyrelsens ordförande 

 
 
…………………………………………………. ……………………………………………….. 
 Jan Bernhardsson 
 Teknik och servicechef  
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Båstad kommuns vision 2030 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang. 
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Inbjudan 
Är du intresserad av att bygga ett nytt 
bostadsområde i Båstads kommun? Då 
önskar kommunen bjuda in dig att tävla 
om byggrätterna i projektet kallat Förslövs 
ängar. 

Förslöv är Båstad kommuns näst största 
tätort och ligger söder om Hallandsås. 
Tävlingsområdet Förslövs ängar är beläget 
i centrala Förslöv, 1 km från järnvägs
stationen och i direkt anslutning till 
Skåneleden med utsikt mot Skälderviken. 
Platsen kännetecknas av det kuperade 
landskapet med stengärdsgårdar samt 
bokskogen med dess slingrande stigar. 

Varmt välkommen att bli en del av 
framtida Båstad! 



Förslöv och omvärlden 
Från Förslöv har du nära till omvärlden, 5 
minuter på cykeln tar dig till stationen och 
vidare till jobbet i Helsingborg, Halmstad, 
Lund eller Göteborg. Sedan tunneln genom 
åsen öppnades har den lilla orten vid havet 
närheten till den stora världen bara ett 
stenkast bort. 



Om rådesbeskrivning 
Förslöv är Båstad kommuns näst största tätort med drygt 2300 invånare och sedan färdigställandet 
av Hallandsåstunneln och Förslövs tågstation planeras det för en expansion av orten. Huvuddelen av 
bostäderna i Förslöv utgörs av friliggande småhus vilket också är den bostadsform som har dominerat 
bostads byggandet sedan mitten av 90-talet. Andelen lägenheter i flerbostadshus är ojämnt fördelat 
i förhållande till småhus vilket leder till låsningar för äldre, begränsar möjligheterna för till exempel 
ensamstående och försvårar för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Båstads kommun arbetar för 
att öka antalet hyres- och bostadsrätter för att kunna erbjuda invånarna en större möjlighet att välja 
ett boende som passar just deras livssituation. 

Förslövs samhälle 

Förslöv har anor tillbaka till 1100-talet då kyrkan först uppfördes. Byn har växt från ett 
lantbrukssamhälle till det villasamhälle det är idag där bebyggelsen är placerad i ett relativt kuperat 
landskap. De äldsta delarna av Förslöv består idag av villor uppförda i början av 1900-talet. Samhället 
har därefter växt österut med en stor andel bostäder uppförda under 60-70.-talet, huvuddelen av 
bostäderna var villor men även radhus och flerbostadshus har byggts ut under perioden. Den senaste 
större utbyggnaden skedde omkring år 2010 då området norr om Förslövs ängar byggdes ut med 
villabebyggelse. 

Servicen är väl utbyggd i Förslöv. Inom 500 meter från tävlings området nås bl.a. mataffärer, 
restauranger, bageri, postombud, vårdcentral, skola, förskolor och äldreboenden. 

Förslövs tågstation ligger ca 1 kilometer väster om tävlings området. Längs Vantingevägen går 
busslinje 503 och 504. Linje 503 går mellan Förslövs tågstation och Ängelholm med hållplats i direkt 
anslutning till tävlingsområdet. Buss 504 går mellan Förslövs tågstation och Båstad med närmaste 
hållplats belägen ca 500 meter norr om tävlingsområdet. 

Båstads kommun 
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Utbyggnadsområdet 
Förslövs ängar (Förslöv 2:4, Slammarp 64:1 och Slammarp 64:60) ligger i den sydöstra delen av 
Förslöv. Området omfattar byggrätt för flerbostadshus, villor och parhus. Utbyggnadsområdet är 
uppdelat i två delar, se kartbild nedan. 

Grundläggande förutsättningar 

• Gällande detaljplan är nr 1676, del av Förslöv 2:4 m.fl. - Etapp 1 
• Båstads kommun är huvudman för allmän platsmark 
• Fastigheten berörs inte av några kända föroreningar 
• Exploatören löser bil- och cykelparkering, återvinning samt sophämtning inom kvartersmark 
• Parkeringsnormen för området är satt till 1 pljlgh. I flerfamiljshus och radhus är 

cykelparkeringsnormen satt till 2,5 pl/lgh. 
• Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tillkommer 
• Markpriset är 850 kr /m2 BTA för hyresrätt och 1 500 kr /m2 BTA för bostadsrätt 
• Markanvisningsavtal/köpeavtal träffas mellan exploatör och Båstads kommun 

Samtliga undersökningar samt detaljplan finns att ladda ner på kommunens hemsida. 

Markanvisningstävling 
Syftet med en markanvisningstävling för Förslövs ängar är att generera goda förslag på hur området 
kan bebyggas utifrån ambitionen att bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. 
Förslövs ängar delas upp i två delar där område 1 ska bebyggas med bostäder i form av flerbostadshus 
och/eller en- och tvåbostadshus som inte får vara friliggande. Inom området, som är ca 14000 m2 

stort, ser gärna kommunen att en högre exploateringsgrad eftersträvas. Inom område 2 ska det 
byggas en- och tvåbostadshus där alla typer tillåts. Även inom detta område, som är ca 4500 m2 stort, 
ser kommunen gärna en högre exploateringsgrad exempelvis med sammanbyggda hus. Uppgiften 
för de tävlande är att planera och gestalta ny bebyggelse inom vald del. Det är tillåtet att lämna 
tävlings bidrag för båda delarna. För att få delta i markanvisningstävlingen ska den tävlande uppfylla 
kraven enligt rubriken "inlämningskrav". 



Til ldelningsprocess 
Processen startar med att kommunen publicerar och tillhandahåller en inbjudan till 
markanvisningstävling som godkänts politiskt. Intressenter kan sedan med ledning av denna inbjudan 
utforma och lämna in bidrag till kommunen. 

Kommunen utvärderar inkomna bidrag kontinuerligt tills kommunen funnit ett eller flera 
bidrag att påbörja samarbete kring. Det betyder att kommunen förbehåller sig rätten att avsluta 
tilldelningsprocessen innan den 1 oktober, som är den angivna sluttiden för tävlingen. 

Markanvisningsavtal tecknas med de byggherrar som genom politiskt beslut ges option på byggrätt. 

Deltagarrätt 
Tävlingen är öppen för alla fastighetsägare, byggherrar och aktörer som kan verifiera och säkerställa 
sin roll som aktör inom bygg- och fastighets branschen. 

Kommunen förbehåller sig rätten, att vid behov, själv inhämta uppgift om motpartens solvens. 

Tidsplan 
• Inbjudan till markanvisningstävlingen offentliggörs under andra kvartalet 2019 
• Bidrag kan lämnas in till och med den 1 oktober 2019 
• Tilldelningen avslutas när kommunstyrelsen tagit beslut om option för byggrätt inom området. 

Detta meddelas samtliga intressenter som lämnat in bidrag. 
• Kommunen bedömer att vinnande exploatör kan påbörja tilltänkt byggnation kvartal 2 2020 



Vad vi tycker är viktigt för området 
Lägenhetsfördel ni ng 

Området ska kunna erbjuda människor med olika 
behov, förutsättningar och önskemål ett brett 
spektra av boendeformer. 

Låg boendekostnad 

För att skapa möjlighet i kommunen till en 
rörligare bostadsmarknad och ge unga och äldre 
möjlighet att bekosta ett eget boende behövs fler 
bostäder med skälig boendekostnad. 

Energiförsörjning 

Att sänka energianvändningen i fastigheter 
ligger i linje med kommunens arbete med ett 
ekonomisk och ekologiskt hållbart samhälle. 

Barnperspektiv 

För att stimulera barn till mer rörelse på fritiden 
ska bostäder ha god kontakt med grönområden 
och ytor avsedda för lek. Barnen ska kunna röra 
sig i området trafiksäkert. Barn är vi från O -18 år 
och har således olika behov genom åren. 

Tillgänglighet 

Bostäder och närmiljö som tar hänsyn till alla 
oavsett förutsättningar. 

Uthyrnings lägenhet 

I byggnader med små lägenheter är det svårt 
att erbjuda släktingar och vänner möjlighet att 
övernatta, ett faktum som hindrar de boende att 
bjuda långväga gäster. 

Mötesplatser 

Mötesplatser kan finnas både i och utanför 
bostäderna. Exempel på mötesplatser kan vara 
en gemensamhetslokal, en vinterträdgård, 
odlingslotter, platser för fika/ grill, samlade 
postfack, gemensamt cykelgarage m.m. 

Ljussättning 

Med god ljussättning skapas inte bara trygga utan 
även inbjudande och tillgängliga miljöer. 

Arkitektur 

Gestaltning, fasader, färgsättning, tak, 
planlösningar, markmaterial, disposition av 
utomhusmiljöer och allmänna ytor. Speciellt 
viktigt inom område 1 som blir det första mötet 
med Förslöv och exempelvis kan utformas 
med belysning, utsmyckning eller konst mot 
Vantingevägen. 

Anpassning till landskapet 

Områdets kupering utgör en stor kvalitet. 
Anpassning till landskapets förutsättningar med 
t.ex. suterränghus och minskad användning 
av stödmurar är positivt för upplevelsen av 
landskapet. 

Ekosystemtjänster 

Båstads kommun arbetar aktivt för att skapa ett 
ekologiskt hållbart samhälle. Exempel på åtgärder 
är bland annat öppna dagvattenlösningar, gröna 
tak, grönytor som bidrar till hög biologisk 
mångfald, odlingsytor, gröna väggar, låg andel 
hårdgjorda ytor etc. 

Hur bidraget möter framtiden 

Genom att aktivt försöka möta kommande 
behov kan bostadsmiljön rustas efter vad 
vi bara kan ana idag. Det kan lika väl vara 
beteendeförändringar som digitalisering av den 
fysiska miljön som påverkar hur vi önskar leva 
framöver. Bil pool, laddstolpar för både bil och 
cykel, fritt Wifi både inom- och utomhus, postfack 
anpassade före-handel, digitala tjänster i hemmet 
och styrsystem för energiförbrukning är några 
exempel. 



Tåvlingsbidrag och inlämningskrav 

1. Förteckning över inlämnade handlingar (A4, PDF) 

2. PM Projektbidrag (PDF, skp-fil) 

• Beskrivning av bidraget i text 

• Representativa fasader och sektioner av byggnader 

• Parkeringslösningar för bil och cykel 

• SketchUp-modell över aktuellt kvarter i enkel vit volymskiss där våningsantalen är markerade, 
utan materialtexturer 

3. Anbud (PDF) 

• Val av delområde - 1, 2 eller båda 

• En uppskattning av antal m2 BTA i bidraget jämte en uppskattning av antal bostäder 

• Upplåtelseform 

• Lägenhetsfördelning (antal 1, 2, 3 och 4:or) 

• Preliminär tidplan för byggnation av föreslagen bebyggelse 

• Referensobjekt 

4. Formella handlingar (PDF) 

• Byggherrens namn, adress och organisationsnummer 

• Namn på byggherrens kontaktperson, telefonnummer och e-mail 

• Registrerings bevis, högst tre månader gammalt 

Allt material lämnas in i digitalt utskrivbart format (max A3) via e-mail. Tävlings bidrag ska lämnas på 

svenska. 



Inlämning 
Tävlings bidraget ska vara Båstads kommun 
tillhanda senast 2019-10-01. 

Bidrag ska skickas till 

samhallsbyggnad@bastad.se 

Märk mailet med rubriken Förslövs ängar -
markanvisningstävling 

Stora filer kan med fördel laddas upp till 
molntjänster. 

Frågor 
Vid eventuella frågor kontakta 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör eller 
Henrik Eliasson, planarkitekt 

Kontaktuppgifter: 

Susanna 

E-mail: susanna.almqvist@bastad.se 

Telefonnummer: 0431- 770 63 

Henrik 

E-mail: henrik.eliasson@bastad.se 

Telefonnummer: 0431- 773 90 

Information och uppdateringar om 
markanvisningstävlingen redovisas på 
kommunens hemsida: 

www.bastad.se/markanvisningforslovsangar 
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Datum: 2020-01-22 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS001081/2018 

 
 

Driftspoäng för padelbana, boulebana, utegym och multisportarena 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

1. Padelbana ger 4 driftspoäng, boulebana ger 1 driftspoäng, utegym ger 3 poäng och mul-
tisportarena ger 4 driftspoäng. De nya driftspoängen gäller från och med 1 januari 
2020 och den ökade kostnaden ryms inom budget för föreningsbidrag teknik och ser-
vice. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En uppdatering krävs av Bidragsbestämmelserna för barn- och ungdomsföreningar gällande 
driftspoäng till nya anläggningar. Föreningar har anlagt padelbanor, boulebanor, utegym och 
multisportarenor vilka är berättigade till driftsbidrag och dessa ska nu poängsättas. 
 
Aktuellt 
Båstads kommun stöder det lokala föreningslivet främst genom att bevilja olika ekonomiska 
bidrag. Gällande Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar antogs av kommun-
styrelsen 2016-04-13 § 81 och reviderades 2019-01-30 § 9.  
 
Föreningar har under 2019 anlagt padelbanor, boulebanor, utegym och multisportarena. Dessa 
anläggningar finns idag inte med i det poängsystem som ligger till grund för driftsbidraget. 
Poängens värde är idag 800 kr per driftspoäng. Driftsbidrag får alla föreningar som 
äger/arrenderar sina anläggningar och är avsett för drift av anläggningen, löpande och perio-
diskt underhåll, byte och inköp av inventarier och maskiner. Driftsbidraget täcker endast en 
del av föreningens underhållskostnad för anläggningen och bidragets storlek begränsas av den 
kommunala budgeten. 
 
Teknik och service har undersökt underhållskostnaderna per år för padelbana, boulebana, 
utegym och multisportarena och föreslår följande driftspoäng: 
 
Padelbana    4 poäng 3 200 kr 
Boulebana  1 poäng    800 kr 
Utegym  3 poäng 2 400 kr 
Multisportarena 4 poäng 3 200 kr 
 

Ekonomi 
De nya driftpoängen ryms inom budgeten för föreningsbidrag inom Teknik och service,  
 
Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Berörda barn- och ungdomsföreningar 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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FÖRSLAG  
Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar i Båstads kommun 

Nuvarande bidragsbestämmelser

ALLMÄNNA	BESTÄMMELSER

§1
Kommunala	bidrag	utgår	enligt	följande	normer	till	föreningar	som
bedriver	fritidsverksamhet	i	Båstads	kommun.	Bidrag,	som	utbeta‐
las	genom	kommunstyrelsen,	avser	att	täcka	en	del	av	kostnaderna
för	föreningens	verksamhet.	Medlemmarna	i	bidragsberättigad
förening	måste	därför	själva,	genom	skäliga	medlemsavgifter	och
egna	arbetsinsatser,	stödja	föreningens	verksamhet.

§2
Bidragsberättigad	förening	ska	vara	verksam	i	Båstads	kommun.	
Majoriteten	av	medlemmarna	ska	vara	mantalsskrivna	i	Båstads	
kommun.	Föreningen	ska	vara	ansluten	till	riksorganisation	som	av	
regeringen	förklarats	berättigad	till	statsbidrag	för	sin	centrala	
verksamhet.	Lokala	föreningar	kan	i	vissa	fall	undantas	från	regeln	
om	anslutning	till	en	riksorganisation,	efter	särskild	prövning	i	
kommunstyrelsen.	

§3
Föreningen	ska,	för	att	vara	bidragsberättigad,	ha	antagit	stadgar,	
valt	styrelse	och	varit	verksam	under	minst	12	månader.	

Reviderade bidragsbestämmelser

ALLMÄNNA	BESTÄMMELSER

§1
Det	kommunala	bidraget	avser	att	täcka	en	del	av	kostnaderna	för	
föreningens	verksamhet.	Medlemmarna	ska	därför	själva,	genom	
skäliga	medlemsavgifter	och	egna	arbetsinsatser,	stödja	förening‐
ens	verksamhet.

§2
Bidragsberättigad	förening	ska	vara	verksam	i	Båstads	kommun	
och	vara	öppen	för	alla.	Majoriteten	av	medlemmarna	ska	vara	
mantalsskrivna	i	Båstads	kommun.	Föreningen	ska	vara	ansluten	
till	riksorganisation	som	är	godkänd	för	erhållandet	av	statligt	stöd	
till	sin	centrala	verksamhet.	Lokala	föreningar	kan	undantas	från	
regeln	om	anslutning	till	en	riksorganisation	efter	särskild	pröv‐
ning.	

§3
Föreningen	ska	ha	antagit	stadgar,	valt	styrelse	och	varit	verksam	
under	minst	12	månader.	Undantag:	Vid	ansökan	om	startbidrag	
gäller	speciella	regler.	

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Teknik & service 
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§4
Bidrag	utgår	till	förening	som	har	minst	10	medlemmar	i	åldern	4‐
25	år	och	som	är	mantalsskrivna	i	Båstads	kommun,	Laholms	
kommun	och/eller	Ängelholms	kommun.	Föreningen	ska	genom‐
föra	minst	300	deltagaraktiviteter	per	år	för	åldersgruppen	4‐25	år.	

§5
Till	bidragsansökan	ska	bifogas	verksamhetsberättelse,	rapport	
över	ekonomisk	ställning	och	resultat	samt	revisionsberättelse.		

§6
Bidragsansökan	ska	inlämnas	till	kommunen	på	särskild	blankett	
och	vara	undertecknad	av	ordförande/kassör	och	revisor.		

§7
Lämnar	föreningen	avsiktligt	oriktiga	uppgifter	hanteras	sådan	
situation	civilrättsligt.	Inträffar	sådan	händelse	mer	än	en	gång	
förlorar	föreningen	rätten	till	kommunala	bidrag	nästkommande	
år.

§8
Beviljat	bidrag	utbetalas	endast	till	föreningens	plusgiro	eller	
bankgiro.

§9
Föreningen	ska	främja	en	livsstil	som	motverkar	bruk	och	miss‐
bruk	av	alkohol,	tobak	och	andra	droger	samt	mobbing.	En	förut‐
sättning	för	kommunalt	stöd	är	att	det	i	varje	förening	ska	finnas	en	
drog‐	och	mobbingförebyggande	policy.	

§4
Bidrag	utgår	endast	till	förening	som	har	minst	15	medlemmar	i	
åldern	7‐20	år	och	som	är	mantalsskrivna	i	Båstads	kommun,	La‐
holms	kommun	och	Ängelholms	kommun.	Föreningen	ska	ha	kon‐
tinuerlig	verksamhet	med	minst	300	deltagaraktiviteter	per	år	för	
åldersgruppen	7‐20	år	enligt	normer	för	kommunalt	verksamhets‐
bidrag.	

§5
Bidragsmottagande	förening	är	skyldig	att	ställa	sina	räkenskaps‐	
och	revisionshandlingar	till	förfogande	för	granskning	på	sätt	som	
kommunstyrelsen	beslutar.	

§6
Till	bidragsansökan	ska	bifogas	verksamhetsberättelse,	rapport
över	ekonomisk	ställning	och	resultat	samt	revisionsberättelse.
Undantag:	Vid	ansökan	om	startbidrag	gäller	speciella	regler.

§7
Bidragsansökan	ska	inlämnas	till	Teknik	&	service	på	särskilt	for‐
mulär	och	vara	undertecknad	av	ordförande/kassör	och	revisor.
Ansökningsformulär	tillhandahålles	av	Teknik	&	service.

§8
Föreningen	som	avsiktligt	lämnar	oriktiga	uppgifter	kan	krävas	på	
återbetalning	av	erhållet	bidrag.	

§9
Beviljat	bidrag	utbetalas	endast	till	sökande	föreningars	plus‐
giro/bankgiro/bankkonto.	

§10
Föreningen	ska	främja	en	livsstil	som	motverkar	bruk	och	miss‐
bruk	av	alkohol,	tobak	och	andra	droger.	Det	drogförebyggande	
arbetet	i	barn‐	och	ungdomsverksamheten	ska	framgå	av	förening‐
ens	verksamhetsberättelse.	
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STARTBIDRAG

Startbidraget	är	5	000	kr.	

Sökande	förening	ska	ha	minst	15	registrerade	medlemmar	i	åldern	
7‐20	år,	som	är	mantalsskrivna	i	Båstads	kommun,	Laholms	kom‐
mun	och	Ängelholms	kommun.	Föreningen	får	inte	ha	varit	verk‐
sam	på	orten	under	den	senaste	treårsperioden.	Då	speciella	skäl	
föreligger	kan	även	föreningar	av	lokal	karaktär	få	startbidrag.	

Till	ansökan	om	startbidrag	ska	bifogas:	
Intyg	att	föreningen	tillhör	riksorganisation	
Protokoll	från	styrelsens	konstituerande	sammanträde		
Stadgar	
Årsmötesprotokoll	eller	liknande
Medlemsmatrikel	
Verksamhetsplan	
Uppgift	om	föreningens	postgiro/bankgiro/bankkonto
Adress	till	styrelse	

Föreningen	är	återbetalningsskyldig	om	ingen	verksamhet	har	be‐
drivits	första	året	och	ingen	verksamhetsberättelse	samt	ekono‐
misk	rapport	redovisats.	

VERKSAMHETSBIDRAG	

Verksamhetsbidraget	innebär	att	föreningen	får	ett	bidrag	om	18	
kr	för	varje	gång	medlemmarna	i	ålder	7‐20	år,	skrivna	i	Båstads,	
Laholms	och	Ängelholms	kommuner,	är	aktiva	i	föreningens	verk‐
samhet.	

Följande	förutsättningar	ska	uppfyllas:	
Medlemmen	deltar	i	aktiviteter	minst	8	ggr	under	året	
Vid	varje	aktivitetstillfälle	ska	man	vara	minst	5	deltagare	inkl	le‐
dare	(tennis,	ridning	och	bågskytte	3	deltagare	inkl	ledare)	
Närvarokorten	ligger	till	grund	för	ansökan	

STARTBIDRAG

Startbidraget	är	10	000	kr.	

Sökande	förening	ska	ha	minst	10	registrerade	medlemmar	i	åldern	
4‐25	år,	som	är	mantalsskrivna	i	Båstads	kommun,	Laholms	kom‐
mun	och	Ängelholms	kommun.	Föreningen	får	inte	ha	varit	verk‐
sam	på	orten	under	den	senaste	treårsperioden.		

Till	ansökan	om	startbidrag	ska	bifogas:	
Intyg	att	föreningen	tillhör	riksorganisation	
Protokoll	från	styrelsens	konstituerande	sammanträde		
Stadgar	
Medlemsmatrikel
Verksamhetsplan
Uppgift	om	föreningens	plusgiro	eller	bankgiro	
Namn	och	adress	till	ordförande,	sekreterare	och	kassör	

Föreningen	är	återbetalningsskyldig	om	ingen	verksamhet	har	be‐
drivits	första	året	och	ingen	verksamhetsberättelse,	ekonomisk	
rapport	samt	revisionsberättelse	redovisats.	

VERKSAMHETSBIDRAG

Verksamhetsbidraget	innebär	att	föreningen	får	ett	bidrag	om	6	kr	
för	varje	gång	medlemmar	i	åldern	4‐6	år	samt	21‐25	år	är	aktiva.	
Föreningen	får	ett	bidrag	om18	kr	för	varje	gång	medlemmarna	i	
ålder	7‐20	år	är	aktiva.	För	att	vara	berättigade	till	verksamhetsbi‐
drag	ska	medlemmarna	vara	skrivna	i	Båstads,	Laholms	eller	Äng‐
elholms	kommun.	

Följande	förutsättningar	ska	uppfyllas:	
Medlemmen	deltar	i	aktiviteter	minst	8	ggr	under	året	
Vid	varje	aktivitetstillfälle	ska	man	vara	minst	5	deltagare	inkl	le‐
dare	(tennis,	ridning	och	bågskytte	3	deltagare	inkl	ledare)	
Närvarokorten	ligger	till	grund	för	ansökan	
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Aktiviteterna	ska	vara	planerade	av	styrelse,	sektion,	medlems‐
möte	eller	motsvarande	
Endast	en	sammankomst	per	idrottsgren	och	dag	får	medräknas	i	
samma	förening	
Aktiviteten	ska	vara	minst	1	timma	
Antal	aktiviteter	per	vecka	3	st	(gäller	inom	samma	sport)	

Bidrag	utgår	inte	till	entrébelagda	tävlingar,	kommersiella	ar‐
rangemang	och	studiecirklar.	

Bidraget	utbetalas	dels	i	mars	för	perioden	1	juli	och	31	december	
och	dels	i	september	för	perioden	1	januari	–	30	juni.	Ansöknings‐
handlingar	skickas	ut	av	Teknik	&	service.	

LOKALBIDRAG	

Lokalbidrag	utgår	om	50	%	av	godkänd	hyreskostnad	till	förening‐
ar	som	hyr	lokaler	för	sin	verksamhet.

För	lokalbidrag	gäller	ett	maxtak	om	50	000	kr	per	förening.	För
förening	som	har	både	lokal‐	och	driftsbidrag	gäller	maxtaket	på
50	000	kr	för	bidragen	räknade	tillsammans.

Lokalbidrag	utgår	inte	med	högre	belopp	än	vad	föreningen	erhållit	
om	de	ägt	lokalen.	Lokalbidrag	utgår	inte	till	subventionerade	loka‐
ler	som	hyrs	ut	av	kommunen.	

Avtal	om	hyra	av	lokal	ska	godkännas	av	kommunstyrelsen.	

Bidraget	utbetalas	i	mars	månad.	Ansökningshandlingar	skickas	ut	
av	Teknik	&	service.	

Aktiviteterna	ska	vara	planerade	av	styrelse,	sektion,	medlems‐
möte	eller	motsvarande	
Endast	en	aktivitet	per	idrottsgren/sport	och individ samt	dag	får	
medräknas	i	samma	förening	
Aktiviteten	ska	vara	minst	1	timma	
Högsta	antal	aktiviteter	per	individ	och	vecka	är	4	st	(gäller	inom	
samma	sport	eller	samma	förening)	
Om	2	eller	flera	föreningar	redovisar	en	och	samma	person	som	
aktiv	medlem	vid	samma	tillfälle	utgår	inget	bidrag.	Föreningarna	
får	själva	lösa	frågan	om	vem	som	är	berättigad	till	bidrag.	

Bidrag	utgår	inte	till	entrébelagda	tävlingar,	kommersiella	ar‐
rangemang	och	studiecirklar.	

Bidraget	utbetalas	dels	i	februari	för	perioden	1	juli	och	31	decem‐
ber	och	dels	i	augusti	för	perioden	1	januari	–	30	juni.		

LOKALBIDRAG

Lokalbidrag	utgår	om	50	%	av	godkänd	hyreskostnad	till	ideella	
föreningar	som	hyr	lokaler	för	sin	ideella	verksamhet.	

För	lokalbidrag	gäller	ett	maxtak	om	80	000	kr	per	förening	

Lokalbidrag	utgår	inte	till	hyra	av	kommunala	idrotts‐	och	gymnas‐
tiklokaler	eller	skattesubventionerade	lokaler,	såsom	Drivanan‐
läggningen	(Drivan‐,	Borga‐	och	Parkethallen),	Grevie	Idrottshall	
och	Förslövs	IFs	konstgräsplan.	

Avtal	om	hyra	av	lokal	ska	godkännas	av	kommunen.	

Bidraget	utbetalas	i	februari	månad.		
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DRIFTSBIDRAG

Förening	som	äger	och	driver	egen	anläggning	kan	ansöka	om	bi‐
drag	till	driften	av	anläggningen.	Kommunstyrelsen	har	rätt	till	
särskild	prövning	av	inkomna	ansökningar.	Varje	anläggning	po‐
ängsätts	enligt	särskilt	system	och	poängens	värde	i	kronor	be‐
stäms	årligen	av	kommunstyrelsen.	Driftsbidraget	är	i	nuläget	600	
kr/driftspoäng.	

För	driftsbidrag	gäller	ett	maxtak	om	50	000	kr	per	förening.	För	
förening	som	får	både	lokal‐	och	driftsbidrag	gäller	maxtaket	om	
50	000	kr	för	bidragen	räknade	tillsammans.	

Bidraget	är	avsett	för	drift	av	anläggningen,	löpande	och	periodiskt
underhåll,	byte	och	inköp	av	inventarier	och	maskiner.

Hyr	föreningen	varaktigt	ut	hela	eller	delar	av	anläggningen	till
annan,	utgår	inte	driftsbidrag	till	nämnda	del.	Undantag	kan	göras
för	uthyrning	till	andra	föreningar	som	uppfyller	kraven	för	lo‐
kal/driftsbidrag.	

Önskar	förening	ändring	av	poängsättningen	för	sin	anläggning	på
grund	av	ändrade	förhållanden,	ska	detta	meddelas	till	Teknik	&
service	senast	den	31	december.

Kommunstyrelsen	har	rätt	att	dra	in	hela	eller	delar	av	bidraget	om	
anläggningen	inte	sköts	på	ett	godtagbart	sätt.	

Bidraget	utbetalas	i	mars	månad.	Bokslut	och	verksamhetsberät‐
telse	ska	medföra	ansökan.	Ansökningshandlingar	skickas	ut	av	
Teknik	&	service.	

DRIFTSBIDRAG

Förening	som	äger	och	driver	egen	anläggning	eller	arrenderar	
anläggning	kan	ansöka	om	bidrag	till	driften	av	anläggningen.	Varje	
anläggning	poängsätts	enligt	särskilt	system	och	poängens	värde	i	
kronor	bestäms	i	samband	med	budgetarbetet.	Driftsbidrag	utbeta‐
las	endast	till	ideella	föreningar.	

För	driftsbidrag	gäller	ett	maxtak	om	130	000	kr	per	förening.	
* För	att	föreningar	ska	få	max	130	000	kr	i	driftsbidrag	måste
förening	också	uppvisa	minst	3	000	aktivitetstillfällen	per	år.

* 2	000‐2	999	aktivitetstillfällen	ger	ett	maxtak	om	100	000	kr.
* 1	000–1	999	aktivitetstillfällen	ger	ett	maxtak	om	70	000	kr.
* 150–999	aktivitetstillfällen	ger	ett	maxtak	om	50	000	kr.

Bidraget	är	avsett	för	drift	av	anläggningen,	löpande	och	periodiskt	
underhåll,	byte	och	inköp	av	inventarier	och	maskiner.	

Hyr	föreningen	varaktigt	ut	hela	eller	delar	av	anläggningen	till	
annan,	utgår	inte	driftsbidrag	till	nämnda	del.	Undantag	kan	göras	
för	uthyrning	till	andra	föreningar	som	uppfyller	kraven	för	lo‐
kal/driftsbidrag.

Önskar	förening	ändring	av	poängsättningen	för	sin	anläggning	ska	
detta	meddelas	till	kommunen	senast	den	31	december.	

Kommunen	har	rätt	att	dra	in	hela	eller	delar	av	bidraget	om	an‐
läggningen	inte	sköts	på	ett	godtagbart	sätt.	

Bidraget	utbetalas	i	februari	månad.		
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DRIFTSBIDRAG ‐ Poängsystem	

Idrottsplatser	
Matchplan	
Gräsplan	 >	60	x	100	m	 15	p	
Gräsplan	 <	40	x			60	m	 		5	p	

Konstgräsplan	
Konstgräsplan	 >	60	x	100	m	 	4	p	

Träningsplan
Grusplan	 >	60	x	100	m	 		8	p	
Grusplan	 <	60	x			40	m	 		3	p	

Belysning	
Belysning	 per	plan 1	p

Friidrott
Friidrottsbanor	 stybb	

Övriga	grönytor	
Gräsytor	 per	1	000	kvm 0,04	p

Klubbutrymmen	
Klubblokal	 per	kvm	 		0,06	p	
Omklädning	 per	kvm	 		0,08	p	
Bilokaler	 per	kvm	 		0,04	p	

Tennisanläggningar	
Tennisbana	 grus	 		7	p*	
Tennisbana	 asfalt	 		1	p	

*7	p	för	de	två	första	banorna,	därefter	3	p/bana

Ridanläggning	
Ridhus	 per	100	kvm	 		3	p	
Paddock	grus	 per	kvm	 		2	p*	
Stallboxar	 per	box	 		0,5	p	
Dressyrbana	 per	kvm	 		3	p**	

DRIFTSBIDRAG ‐ Poängsystem

Idrottsplatser	
Gräsplan	 >	60	x	100	m	 30	p	
Gräsplan	 <	40	x			60	m	 		5	p	

Konstgräsplan	 >	60	x	100	m	 15	p	

Grusplan	 >	60	x	100	m	 		8	p	
Grusplan	 <	60	x			40	m	 		3	p	

Belysning	 per	plan	 		1	p	

Övriga	gräsytor per	1	000	kvm 		0,04	p	

Klubbutrymmen
Klubblokal per	kvm 		0,06	p	
Omklädning per	kvm 		0,08	p	
Bilokaler per	kvm 		0,04	p	

Tennisanläggning
Tennisbana grus 		7	p	

Ridanläggning
Ridhus	 per	100	kvm	 		3	p	
Paddock	grus	 per	kvm	 		2	p*	
Stallboxar	 per	box	 		0,5	p	
Dressyrbana	 per	kvm	 		3	p**	
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Hoppbana gräs	 15	p
Uteridanläggning	 gräs	 		0,4	p***	
Uteridanläggning	 grus	 		0,3	p***	

*2	p	per	1000	kvm	upp	till	5000	kvm,	därefter	1	p	per	1000	kvm
**3	p	per	1000	kvm	upp	till	2500	kvm,	därefter	1	p	per	1000	kvm	
***per	1000	kvm	

Skid‐	och	fritidsanläggningar	
Skidbacke	med	lift	 	 		3	p	
Skidspår	 per	km	 		0,5	p	
Vandringsspår	 per	km	 		1	p	
Lägerplats	 		0,5	p	
Belyst	motionsslinga						 per	km 3	p
Ej	belyst	motionsslinga	 per	km 1	p

Skjutbanor	
Långhållsskytte	 per	bana 1	p
Korthållsskytte	och	
pistolbana	 per	bana 1	p
Banor	för	älg,	skeet,	
trap,	viltmål,	hare	 per	bana 1	p

Småbåtsanläggningar	
Brygga	 		0,5	p	
Sjösättningsramp	 	 		0,5	p	

Övriga	anläggningar	
Bisamhälle	 		0,5	p	
Bowlingbana	 		8	p	
Boulespelplan	 per	100	kvm	 		0,25	p	

Hoppbana	 gräs 15	p
Uteridanläggning	 gräs	 		0,4	p***	
Uteridanläggning	 grus	 		0,3	p***	

*2	p	per	1000	kvm	upp	till	5000	kvm,	därefter	1	p	per	1000	kvm
**3	p	per	1000	kvm	upp	till	2500	kvm,	därefter	1	p	per	1000	kvm	
***per	1000	kvm	

Skid‐	och	fritidsanläggningar	
Skidbacke	med	lift	 	 		3	p	
Skidspår	 per	km	 		0,5	p	
Vandringsspår	 per	km	 		1	p	
Lägerplats	 		0,5	p	
Belyst	motionsslinga per	km 		3	p	
Ej	belyst	motionsslinga per	km 		1	p	

Skjutbanor
Långhållsskytte per	bana 		1	p	
Korthållsskytte	och
pistolbana per	bana 		1	p	
Banor	för	älg,	skeet,
trap,	viltmål,	hare	 per	bana 		1	p	

Småbåtsanläggningar
Brygga	 		0,5	p	
Sjösättningsramp	 		0,5	p	

		0,5	p	
		8	p	

Övriga	anläggningar	
Bisamhälle	
Bowlingbana	
Boulespelplan
Butt för bågskytte	

per	100	kvm	 		0,25	p	
		0,5	p	
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LEDARUTBILDNINGSBIDRAG	

Ledarutbildningsbidrag	utgår	till	kurser	och	utbildning	inom	barn‐	
och	ungdomsverksamhet.	

Bidraget	kan	sökas	av	alla	föreningar	i	Båstads	kommun	och	under	
hela	året.	

Sökande	förening	ska	alltid	skriftligt	eller	via	e‐post	ansöka	om	
kursen	i	förväg	hos	Teknik	&	service.	

Inga	bidrag	utbetalas	till	kurser	som	ansöks	i	efterhand.	

När	kursen	har	varit	ska	fakturakopia	på	beviljad	kurs	skickas	in
till	Teknik	&	service	för	utbetalning	av	bidraget.

Maxbelopp	10	000	kr/år	och	förening.

INVESTERINGSBIDRAG	

Investeringsbidraget	är	inte	avsett	att	täcka	de	fasta	kostnader	
föreningen/organisationen	har	för	sin	anläggning	eller	inventarier.	

Bidraget	är	avsett	att	täcka	föreningens/organisationens	kostnader	
vid	nödvändiga	reparationer,	ex.vis	handikappanpassning,	energi‐
besparande	åtgärder	och	myndighetsålagda	reparationer.	

Investeringsbidraget	kan	sökas	under	hela	året	och	kommunstyrel‐
sen	tar	upp	alla	ansökningar	för	behandling	vid	årets	sista	sam‐
manträde.	

LEDARUTBILDNINGSBIDRAG

Ledarutbildningsbidrag	utgår	till	kurser	och	utbildning	inom	barn‐	
och	ungdomsverksamhet.	 All utbildning ska belysa idrottens 
betydelse för att främja folkhälsa, jämställdhet och integration.

Bidraget	kan	sökas	av	alla	barn‐	och	ungdomsföreningar	under	
hela	året.	

Sökande	förening	ska	alltid	skriftligt	eller	via	e‐post	ansöka	om	
kursen	i	förväg.	Inga	bidrag	utbetalas	till	kurser	som	ansöks	i	efter‐
hand.	

När	kursen	har	ägt	rum	ska	fakturakopia	på	beviljad	kurs	och	del‐
tagarbevis	skickas	in	för	utbetalning	av	bidraget.		

Antalet	medlemmar	i	åldern	4‐25	år	ligger	till	grund	för	hur	mycket	
bidrag	en	förening	kan	få	per	år.	Bidraget	beräknas	på	antalet	ak‐
tiva	medlemmar	(100	kr/medlem	och	år),	men	alla	bidragsberätti‐
gade	barn‐	och	ungdomsföreningar	har	möjlighet	att	söka	bidrag	
om	minst	7	000	kr	per	år.

	
	

INVESTERINGSBIDRAG	

Bidraget	är	avsett	att	täcka	hela	eller	delar	av	föreningens	kostna‐
der	vid	nödvändiga	reparationer,	ex.	vis	handikappanpassning,	
energibesparande	åtgärder	och	myndighetsålagda	reparationer.	
Bidraget	kan	även	gå	till	nyinvesteringar	som	främjar	föreningens	
verksamhet	och	även	kommer	allmänheten	tillgodo.	

Investeringsbidraget	är	inte	avsett	att	täcka	de	fasta	kostnader	
föreningen	har	för	sin	anläggning	eller	inventarier.	

Investeringsbidraget	kan	sökas	under	hela	året.	
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Bidragsberättigad	förening/organisation	ska	alltid	lämna	in	ansö‐
kan	innan	investeringen	är	gjord.	
Ansökan	ska	innehålla	utförlig	kostnadskalkyl	och	ev.	ritningar.	
Om	ansökan	lämnas	in	efter	det	att	investeringen	påbörjats	lämnas	
inga	bidrag.	
Sökande	förening	ska	ha	färdigställt	investeringen	inom	ett	år	från	
det	att	bidraget	utbetalats,	i	annat	fall	är	föreningen	återbetal‐
ningsskyldig.	
Efter	slutfört	arbete	ska	fakturakopior	för	de	kostnader	bidraget	
beviljats	för,	lämnas	in	till	Teknik	&	service.	

Bidragsberättigad	förening/organisation	ska	alltid	lämna	in ansö‐
kan	innan	investeringen	är	gjord.	
Om	ansökan	lämnas	in	efter	det	att	investeringen	påbörjats	lämnas	
inga	bidrag.	
Ansökan	ska	innehålla	utförlig	kostnadskalkyl	och	ev.	ritningar.	
Efter	slutfört	arbete	ska	fakturakopior	för	de	kostnader	bidraget	
beviljats	för,	skickas	in.	
Om	sökt	investeringsbidrag	är	större	än	50	000	kr,	ska	föreningen	
även	söka	bidrag	hos	extern	bidragsgivare	och	i	ansökan	uppge	
vilken	bidragsgivare	och	hur	mycket	man	söker.	
Om	förening	inte	genomför	investeringen	inom	ett	år	från	det	att	
bidraget	utbetalts,	har	kommunen	rätt	att	begära	återbetalning	av	
bidraget.	

HYRESBIDRAG

Förening	som	hyr	följande	förenings‐	och	bolagsägda	anläggningar	
till	sin	barn‐	och	ungdomsverksamhet	4‐25	år	erhåller	subvention‐
erad	hyra	enligt	följande:

Grevie	Idrottshall
Måndag‐fredag	kl	08‐16 25	kr/tim	
Måndag‐fredag	kl	17‐22 65	kr/tim	
Lördag‐söndag	kl	08‐22 25	kr/tim	

Drivananläggningen	
Drivan‐	och	Borgahallen	 		55	kr/tim	
Parketthallen	 110	kr/tim	

Konstgräsplan	Förslövs	IF	
Måndag‐fredag	kl	08‐22	 150	kr/tim	
Lördag‐söndag	kl	07‐22	 225	kr/tim	

Redovisning	av	subventionerade	tider	ska	skickas	in	av	före‐
ning/bolag	som	äger	anläggningen	en	gång	i	månaden	eller	två	
gånger	om	året.	
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Datum: 2020-01-17. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000734/2019 – 900 
 
 

Reglemente för krisledningsnämnd  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Anta reglemente för krisledningenämnden. 
2. Uppdatera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med beslutet. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 påbörjades arbete med framtagande av ett reglemente för krisledningsnämnden, 
med syfte att tydliggöra ansvaret och befogenheterna vid extraordinära händelser. Krisled-
ningsnämnden kommer inte att hålla regelbundna sammanträde, utan sammanträder endast 
när behov finns – vid extraordinära händelser eller vid övningar. 
 
Sammansättningen av krisledningsnämnden föreslås vara densamma som i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Detta mot bakgrund av att utskottets ledamöter och ersättare har stor insyn i 
den kommunala ekonomiska förvaltningen. Det är till stor fördel då krisledningsnämndens 
beslut kan medföra större ekonomiska konsekvenser.  
 

Bakgrund 
Under hösten 2019 aktualiserade säkerhetschef Christofer Thorén behovet av att kommunen 
fastställer ett reglemente för krisledningsnämnden. Krisledningsverksamhet regleras sedan 
tidigare i kommunstyrelsens reglemente, men krisledningsnämnden ska vara ett eget själv-
ständigt politiskt organ.  
 
Aktuellt 
Kommunfullmäktige har att besluta om att inrätta en krisledningsnämnd genom beslut om 
bilagt reglemente för krisledningsnämnden. Reglementet är tematiskt uppdelat i två avsnitt – 
Krisledningsnämndens ansvar och uppgifter och Krisledningsnämndens arbetsformer. 
 
Krisledningsnämndens ansvar och uppgifter 
Krisledningsnämnden har ansvar att fullgöra kommunens uppgifter under extraordinär hän-
delse i fredstid enligt 2 kap. Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Exempel på kriser, eller extraor-
inära händelser, under fredstid kan vara avbrott i energiförsörjningen, storm och oväder eller 
smittor. När det inte är fredstid och det råder höjd beredskap så har kommunstyrelsen det 
geografiska områdesansvaret och ska säkerställa att samhällsviktiga funktioner fungerar. 
 
Krisledningsnämnden har ett omfattande mandat under extraordinära händelser och kan helt 
överta ansvaret för verksamheter från andra nämnder. Nämnden ska även samordna åtgärder 
med andra aktörer och hålla invånarna informerade om händelseutvecklingen. 
 
Krisledningsnämndens arbetsformer 
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Krisledningsnämndens arbetsformer är till stora delar identiska med övriga nämnder i den 
politiska organisationen. Den stora skillnaden är att ordförande har ett större ansvar, då det är 
denne som initierar att nämnden ska träda i kraft samt samordnar nämndens planering till-
sammans med förvaltningen. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att sammansättningen av ledamöter och ersättare i krisled-
ningsnämnden bör vara samma som i kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta på grund av att 
utskottets koppling till kommunstyrelsen, som bland annat har hand om den ekonomiska för-
valtningen – vilket är till fördel då krisledningsnämndens beslut kan medföra stora ekono-
miska konsekvenser. Mot bakgrund av att ledamöter och ersättare ska vara samma som i ar-
betsutskottet behöver kommunfullmäktige inte besluta om val av ledamöter, annat än bekräfta 
reglementets skrivning genom beslut.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service, säkerhetschef 
Kommunkansli, författningssamlingen 
Kommundirektör 
Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 
 
Samråd har skett med: 
Säkerhetschef 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2020‐XX‐XX, § X. Dnr: KS 000734/19‐901 
 

 

Reglemente för Krisledningsnämnden i Båstads kommun 
 

Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap. 2 §, reglerar att det i varje kommun ska 
finnas en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i 
fredstid. 
 
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Syftet med att 
krisledningsnämnden träder i kraft är att minimera skador på invånare och personal samt 
egendom. Nämnden kan bara verka under extraordinära händelser vilket innebär att det ej 
får vara längre än nödvändigt för att lösa den uppkomna händelsen. 
 
Utöver bestämmelserna i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, som reglerar 
krisledningsnämndens verksamhet, ska kommunallagens (2017:725) bestämmelser 
tillämpas. 

 
Krisledningsnämndens ansvar och uppgifter 

 
1 § Ansvar 
Krisledningsnämnden har ansvar att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i 
fredstid enligt 2 kap Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
Med extraordinär händelse avses enligt lagen en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region. 

 
2 § Verksamhetens igångsättande och upphörande 
Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att 
nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. Har ordföranden i 
krisledningsnämnden förhinder träder vice ordförande i dennes ställe. Har bägge vice 
ordförandena förhinder beslutar istället ordinarie ledamot av krisledningsnämnden i 
ordning efter levnadsålder. 
 
Om krisledningsnämnden anser att det inte föreligger förutsättningar för dess verksamhet, 
får nämnden besluta att den ska träda ur funktion. Kommunstyrelsen får, när 
krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte 
längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Ett sådant beslut kan även fattas av 
kommunfullmäktige. 
 
3 § Befogenheter 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. När 
förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har 
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övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 
 
Om kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, när krisledningsnämndens verksamhet 
som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, beslutar att 
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra, återgår de verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 
 
4 § Samordning 
Krisledningsnämnden ska inom kommunens geografiska område verka för att de 
krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse i 
fredstid samordnas och att informationen till allmänheten samordnas. 
 
5 § Bistånd mellan kommuner och kommuner och regioner 
Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och regioner som drabbats av 
en extraordinär händelse i fredstid samt bistå annan kommun eller annan region med 
hälso- och sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse i omfattning enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:736). Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig 
ersättning av den andra kommunen eller regionen. När en enskild persons vistelse i en 
kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har vistelsekommunen rätt till 
ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära händelsen. 
 
Krisledningsnämnden kan under en extraordinär händelse besluta om begränsat 
ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 
 

Uppgifter enligt övrig speciallagstiftning 
 
6 § Personuppgiftsansvar 
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR 
(General Data Protection Regulation) för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker inom verksamheten. 
 



 
 

Krisledningsnämndens arbetsformer 
 

Sammansättning 
 
7 § Sammansättning 
Krisledningsnämnden består av ledamöter och ersättare från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsens ordförande är tillika krisledningsnämndens ordförande. Vice 
ordförandena i kommunstyrelsen är tillika vice ordförande i krisledningsnämnden. 
 
Ordförande och vice ordförandena utgör krisledningsnämndens presidium.  
 
8 § Ordföranden 
Det åligger krisledningsnämndens ordförande att: 

 
1. Planera och leda nämndens arbete och sammanträde 
2. Kalla till sammanträde 
3. Tillse att ärenden som ska behandlas har beretts 
 
Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till 
nämnden. 
 
9 § Ersättare för ordföranden 
Om varken ordförande eller vice ordförandena kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 
 
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden 
har utsetts. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 

Sammanträden 
 

10 § Tidpunkt för sammanträde 
Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 
 
11 § Kallelse till sammanträde 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 
 



 
 

12 § Närvarorätt 
Krisledningsnämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden att närvara vid nämndens sammanträden. 
 
Närvarorätten enligt första stycket gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot 
någon enskild. 
 
Krisledningsnämnden får utöver detta bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 
 
13 § Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen. 
 
14 § Jäv 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har behandlats. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna. 
 
15 § Förhinder och inkallande av ersättare 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. Den ersättare 
kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

 
16 § Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
17 § Reservation  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill lämna skriftlig 
motivering, ska ledamoten lämna motiveringen till sekreteraren före justeringen av 
protokollet. 
 
18 § Delgivning 
Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, verksamhetsområdeschef, 
nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 
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Datum: 2020-01-17. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000040/2020 – 100 
 
 

Införande av flaggdag på Birgit Nilssons födelsedag  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Tillstyrka kommunstyrelsens ordförandes förslag om införande av flaggdag på Birgit Nils-
sons födelsedag den 17 maj. 
2. Beslutet om lokal flaggdag gäller från och med 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), har väckt ett ärende om infö-
rande av lokal flaggdag till minne av Birgit Nilsson. Flaggdagen ska vara den 17 maj, vilket är 
Birgits födelsedag. 
 
Birgit Nilssons gärning har tidigare uppmärksammats av Båstads kommun och inrättande av 
en lokal flaggdag kan skapa möjligheten att årligen uppmärksamma Birgits gärning för bygden. 
 

Aktuellt 
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), har väckt ett ärende om införan-
det av en lokal flaggdag för att hylla den bortgångne operasångerskan Birgit Nilsson. Förslaget 
är att flaggdagen blir den 17 maj, vilket är Birgit Nilssons födelsedag, och att dagen kan använ-
das för att belysa Birgits gärning. Birgit Nilsson har tidigare uppmärksammats i Båstads kom-
mun genom Birgit Nilssons plats, där även operasångerskans staty av Ulla och Gustav Kratiz 
finns.  
 
Kommunen har ingen lokal flaggdag sedan tidigare, utan flaggning sker på de allmänna flagg-
dagarna eller i samband med officiella besök och dylikt. Allmänna flaggdagar regleras i Förord-
ning (1982:270) om allmänna flaggdagar, men kommunen har en möjlighet att införa lokala 
flaggdagar. Exempel på lokala flaggdagar som är vanligt förekommande är skolavslutning, In-
ternationella Kvinnodagen och grannländers nationaldagar. 
 
Mot bakgrund av ovanstående finner förvaltningen inga hinder till kommunalrådets förslag om 
införande av en lokal flaggdag till minne av Birgit Nilsson. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Ekonomi 
Flaggning utförs av officiell flagghalare inom verksamhtesområdet Teknik och service. En 
mindre kostnad kan förekomma år då flaggdagen infaller på helgdag.  
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 
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Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service, flagghalare 
Bildning och arbete, kulturstrateg 
 
Samråd har skett med: 
Kommundirektör 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

Till minne av Birgit Nilsson – Förslag 

om kommunal flaggdag 

Birgit Nilsson var född och uppvuxen här på Bjäre. Hennes livshistoria är som en 

riktig saga. Med enträgen vilja och mycket mod blev hon en av världens absolut 

bästa operasångerskor. Hennes röst fortsätter att väcka både beundran och 

musikalisk njutning. 

Birgit Nilssons museum, sällskap och stiftelse gör stora insatser för att bevara de 

musikaliska skatterna och bidrar mycket positivt till vårt lokala kulturliv. 

Birgit Nilsson var och förblir en fantastik ambassadör för vår kommun. För att 

hedra minnet av Birgit Nilsson och även visa på hennes betydelse för Bjäre och vår 

kommun föreslår jag att Birgit Nilssons födelsedag den 17:e maj blir en kommunal 

flaggdag. 

Jag föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att göra 

den 17:e maj till en kommunal flaggdag. 

 

 

 ___________________________________________________________  

Johan Olsson Swanstein 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Datum: 2020-01-17. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000948/2019 – 903 
 
 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den uppdaterade arbetsordningen för  
kommunfullmäktige.  
 
2. Arbetsordningen träder i kraft 2020-02-26. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges arbetsordning fastställdes 2014 och har sedan dess genomgått smärre 
revideringar. I förslaget finns ett antal revideringar av nuvarande styrdokument med syfte att 
skapa större flexibilitet, förtydliga regelverket och förenkla för folkvalda och förvaltningen. 
 
Arbetsordningen kommer att genomgå fler förändringar i framtiden, där ett uppdrag finns om 
översyn av medborgarförslagsmodellen. Arbetsordningen behöver skapa rätt villkor för da-
gens och framtidens folkvalda. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktiges arbetsordning beslutades i fullmäktige i september 2014 ( KF § 199) och 
har sedan dess genomgått en del förändringar gällande bland annat talartider, beredningsar-
bete och presidiets roll. Sedan inledningen av mandatperioden har dialog förts mellan kom-
munfullmäktiges presidium och förvaltningen om översyn av kommunfullmäktiges arbetsord-
ning, för att göra smärre men ändock viktiga förändringar. 
 
Aktuellt 
Föreslagna förändringar, vilka återfinns i bilagd förteckning, syftar till att möjliggöra för ett 
mer flexibelt arbetssätt, förtydliga församlingens regler och förenkla för folkvalda i försam-
lingen.  
 
Flexibilitet 
Kommunfullmäktiges sammanträdesplanering och placeringsordning detaljregleras i arbets-
ordningen, vilket inte möjliggör för att skapa en flexibilitet som behövs för att förbättra villko-
ren för förtroendevalda. Avsteg har gjorts, efter beslut i församlingen, för exempelvis samman-
trädesplaneringen, då det har varit viktigt att säkerställa kvaliteten på beredningen och skapa 
goda villkor för förtroendevalda (exempelvis genom att möten ej äger rum under skollov). 
 
Gällande placeringen i Sessionssalen har önskemål kommit från ledamöter genom mandatpe-
rioderna. Dessa har ej kunnat hörsammas, då arbetsordningen är tydlig i sin reglering. Enda 
förändring som har gjorts är att gruppledare har placerats på främre raden, för att stödja par-
tierna i deras arbete.  
 
Genom att ta bort detaljregleringarna kommer fullmäktigeförsamlingens möjligheter att hitta 
nya arbetssätt öka. 
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Förtydliga 
Kommunfullmäktige har under en mandatperiod provat att reglera talartiden, och teknisk ut-
rustning har köpts in för att underlätta för talarna och presidiet. Regleringen i arbetsordningen 
följer dock ej den praxis som arbetats fram av föregående mandatperiods fullmäktigepresi-
dium, och därav föreslås att praxisen ersättare nuvarande lydelse. Ett tillägg görs om att talar-
tiden förlängs från fyra till fem minuter. 
 
Utbytet av replik har inte reglerats i arbetsordningen annat än att det är inlägg om en minut. 
Förslaget är nu att replikskifte kan ske fyra gånger innan fullmäktige återgår till ordinarie ta-
larordning. Det innebär att talare A kan begära replik på talare B. Talare B kan då få ett gen-
mäle, som kan mötas av en slutreplik från talare A och slutligen ett slutgenmäle från  talare B. 
 
Inlämnande av frågor regleras idag till arbetsdagen innan, vilket har skapat en del svårigheter 
att få fram svar inom rätt tid då frågorna ibland är många men också komplicerade. Möjlighet-
en att ställa frågor är ett viktigt instrument i interpellationsinstitutet, men om svar ska lämnas 
på kort varsel riskerar det att svaren inte är tillräckligt förberedda. Genom att införa reglering 
om tre arbetsdagar innan får ansvariga förtroendevalda tillräckligt med tid för att bereda 
ärendet. 
 
Förenkla 
Motioner, interpellationer och frågor regleras idag med att de ska vara egenhändigt under-
tecknade. Formkravet innebär att handlingarna ska signeras innan dessa tas upp för behand-
ling, vilket  skapar ett moment där den folkvalde måste ta sig till kommunkontoret för att fär-
digställa handlingen. Förändringen att ta bort formkravet innebär en förenkling för folkvalda 
och förvaltning då det extra signeringsmomentet försvinner. 
 
Smärre förändringar, utöver ovan nämna, återfinns i bilagd handling. 
 
Framtid  
Kommunfullmäktiges arbetsordning kommer att genomgå en del förändringar under inneva-
rande mandatperiod. Ett arbete pågår med översyn av medborgarförslagsmodellen, tra fram 
en struktur för allmänhetens frågestund och hur digitaliseringen kan möjliggöra för att för-
bättra villkoren för folkvalda i fullmäktigeförsamlingen. 
 

Ekonomi 
Förändringen i arbetsordningen medför ej några ekonomiska konsekvenser. 
 
 
 
Kommunledningskontoret  Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, kanslichef  Johan Peterson, kommunfullmäktiges sekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag på förändringar i arbetsordningen. 
 
Samråd har skett med: 
Gruppledare i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktiges ordförande.
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Förslag på förändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning 
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Nuvarande reglemente Förslag på revidering 

Tid och plats för sammanträdena (5 kap 7‐11 §§) 
 
10 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli 
och augusti månad. Sammanträdena äger rum fjärde onsdagen i 
månaden förutom i december månad, som bestäms av fullmäktiges 
presidium. 
 
Är den sålunda bestämda dagen helgdag eller dag före helgdag eller är 
det annars påkallat av särskilda skäl hålls sammanträdet i stället 
närmast föregående helgfria onsdag eller på annan dag, som 
ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. 

Tid och plats för sammanträdena (5 kap 7‐11 §§) 
 
10 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli 
och augusti månad. Sammanträdena äger rum enligt 
kommunfullmäktiges beslutade sammanträdesplanering. 

Placeringsordning 
 
22 § Ledamöterna, utom presidiet och kommunalrådet, placeras i 
Sessionssalen i den ordning som fastställts vid länsstyrelsens slutgiltiga 
röstsammanräkning över kommunfullmäktigevalet. 
 
För övriga bestämmer fullmäktiges ordförande placeringsordningen. 

Placeringsordning 
 
22 § Ledamöternas placering i Sessionssalen beslutas av ordförande i 
samråd med kommunfullmäktiges presidium.  

Protokolljusterare (5 kap 61 §) 
 
24 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av 
protokollet från sammanträdet. 
 
Sedan uppropet har förrättats enligt 23 §, väljer fullmäktige två 
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar. 

Protokolljusterare (5 kap 61 §) 
 
24 § Kommunfullmäktige beslutar om tiden och platsen för justeringen 
av protokollet från sammanträdet. 
 
Sedan uppropet har förrättats enligt 23 §, väljer fullmäktige två 
ledamöter – en från majoriteten och en från oppositionen – att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet 
och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar. 
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Nuvarande reglemente Förslag på revidering 

Yttranderätt vid sammanträde (4 kap 18 § första stycket och 
19 §, 5 kap 53 § och 56 §) 
 
29 § Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 
 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som 
förekommer vid sammanträdena. 

Yttranderätt vid sammanträde (4 kap 18 § första stycket och 
19 §, 5 kap 53 § och 56 §) 
 
29 § Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 
 
Fullmäktiges sekreterare och kanslichef får yttra sig om lagligheten av 
det som förekommer vid sammanträdena. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdet 
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till 
ett kort inlägg på högst en minut för replik (ett genmäle) med anledning 
av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som 
har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdet 
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till 
ett kort inlägg på högst en minut för replik () med anledning av vad en 
talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då 
begäran om att få göra inlägget framställs. 
 
En ledamot vars anförande föranleder en replik har rätt att med 
anledning av detta få ordet för ett genmäle. Varje talare får högst två 
tillfällen till replik och/eller genmäle, det vill säga högst fyra inlägg på 
samma huvudanförande. Efter det gäller den ordinarie ordningen. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdet 
 
30 a § Den som gör sitt partis första inlägg har fem minuter till 
förfogande för sitt första inlägg, tre minuter för andra inlägget samt en 
minut för tredje inlägget. Nästa talare från samma parti har tre minuter 
för sitt första och andra tillägg följt av en minut för tredje inlägget. 
 
För ärenden som mål, budget och bokslut kan kommunfullmäktige anta 
särskilda regler som beslutas vid respektive sammanträde. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdet 
 
30 a § Den som har ordet får tala i högst fem minuter. 
 
Talartid vid ärenden som behandlar mål, budget och bokslut beslutas av 
ordförande i samråd med presidiet och gruppledarna. 
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Nuvarande reglemente Förslag på revidering 

Motioner (5 kap 23 § 2 p) 
 
35 § En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 
eller flera ledamöter. 

Motioner (5 kap 23 § 2 p) 
 
35 § En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera 
ledamöter. 

Interpellationer (5 kap 49‐53 §§) 
 
37 § En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad 
av en ledamot. Interpellationen bör avlämnas till kommunkansliet senast 
arbetsdagen före sammanträdesdagen då den är avsedd att framställas 

Interpellationer (5 kap 49‐53 §§) 
 
37 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
Interpellationen bör avlämnas till kommunkansliet senast arbetsdagen 
före sammanträdesdagen då den är avsedd att framställas 

Frågor (5 kap 54‐56 §§) 
 
38 § En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 
ledamot. Frågan ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en 
kort inledande förklaring. 
 
Den ska ges in till kommunkansliet senast arbetsdagen före det 
sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 
 

 

Frågor (5 kap 54‐56 §§) 
 
38 § En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Frågan 
ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en kort inledande 
förklaring. 
 
Den ska tillställas kommunkansliet klockan 10:00 senast tre arbetsdagar 
före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Allmänhetens frågestund 
 
I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens 
frågestund ska förekomma. Uppgift härom ska också tas in i 
ortstidningarna. 

Allmänhetens frågestund 
 
I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens 
frågestund ska förekomma. Uppgift härom ska också tas in i 
ortstidningarna. 
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Nuvarande reglemente Förslag på revidering 

Kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att skriftlig kallelse till sammanträdena 
utfärdas. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
 
Kallelse ska på lämpligt sätt skickas till ledamöterna i så god tid som 
möjligt och senast fem dagar före sammanträdet. Kallelsen bör åtföljas 
av föredragningslista och därtill hörande handlingar enligt ordförandens 
bedömning. 

Kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att ortstidning kallelse till sammanträdena 
utfärdas. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
 
Kallelse ska på lämpligt sätt skickas till ledamöterna i så god tid som 
möjligt och ledamöterna ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen, i enlighet med kommunallagen 5 kap 15 §. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och därtill hörande 
handlingar enligt ordförandens bedömning. 
 
Beslutsunderlag bör vara ledamöterna tillhanda senast 5 kalenderdagar 
före sammanträdesdagen.   
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Datum: 2020-01-20 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000041/2020 – 903 
 
 

Val av ledamöter till kulturrådet  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. [Namn] väljs till ledamot och tillika ordförande i det kommunala kulturrådet under perioden 
2020-02-12 till 2022-12-31. 
2. [Namn] väljs till ledamot och tillika vice ordförande i det kommunala kulturrådet under  
perioden 2020-02-12 till 2022-12-31. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 20 november 2019 beslutade kommunfullmäktige, § 188, att införa ett kommunalt kultur-
råd. Reglementet föreskriver att kommunfullmäktige ska välja två ledamöter, tillika ordförande 
och vice ordförande, till rådet. 
 
Bakgrund 
Val av ledamöter till det kommunala kulturrådet sker i kommunstyrelsen till följd av anta-
gande av rådets reglemente i kommunfullmäktige den 20 november 2019, § 188. 
 

Aktuellt 
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter till det kommunala kulturrådet. Ledamöterna  
ska inneha uppdrag som ordförande respektive vice ordförande. Förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen utser ledamöter och uppdrag i samma beslutsärende. 
 
Då kulturrådet inte är ett beredande organ, utan ett rådgivande organ för informationsutbyte, 
sker val av ledamöter genom majoritetsbeslut. Det betyder att valet inte behöver beakta  
principer om proportionalitet. 
 
Begärs omröstning i samband med valet ska den verkställas genom sluten omröstning. 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef   Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förtroendemannaregistret, kansli 
HR-servicecenter (om det är nya förtroendevalda i Båstads kommun) 
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Datum: 2020-01-20 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000042/2020 – 903 
 
 

Val av ledamöter till ungdomsrådet 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. [Namn] väljs till ledamot och tillika ordförande i det kommunala ungdomsrådet under  
perioden 2020-02-12 till 2022-12-31. 
2. [Namn] väljs till ledamot och tillika vice ordförande i det kommunala ungdomsrådet under 
perioden 2020-02-12 till 2022-12-31. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 18 december 2019 beslutade kommunfullmäktige, § 199, att revidera reglementet för  
det kommunala ungdomsrådet. Reglementet föreskriver att kommunfullmäktige ska välja  
två ledamöter, tillika ordförande och vice ordförande, till rådet.  
 
Bakgrund 
Val av ledamöter till det kommunala ungdomsrådet sker i kommunstyrelsen till följd av anta-
gande av rådets reglemente i kommunfullmäktige den 18 december 2019, § 199. 
 
Aktuellt 
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter till det kommunala ungdomsrådet. Ledamöterna 
ska inneha uppdrag som ordförande respektive vice ordförande. Förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen utser ledamöter och uppdrag i samma beslutsärende. 
 
Då ungdomsrådet inte är ett beredande organ, utan ett rådgivande organ för informationsut-
byte, sker val av ledamöter genom majoritetsbeslut. Det betyder att valet inte behöver beakta 
principer om proportionalitet. 
 
Begärs omröstning i samband med valet ska den verkställas genom sluten omröstning. 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef   Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förtroendemannaregistret, kansli 
HR-servicecenter (om det är nya förtroendevalda i Båstads kommun) 
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Datum: 2020-01-22 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS000091/2019-100 

 
 

Svar på medborgarförslag angående informationsskylt om Malenbadet 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Teknik och service får i uppdrag att ta fram en informationsskylt om Malenbadets historia. 

  
2. Skylten sätts upp utanför badet och kostnaderna för skylten tas inom budget för teknik 

och service. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag har inkommit från en kommunmedborgare om att sätta upp en informationsskylt om 
Malenbadets historia i anslutning till badets entré. Teknik och service tar, tillsammans med 
kulturavdelningen och Föreningen Gamla Båstad, fram skylten och sätter upp den utanför en-
trén till Malenbadet. Skylten ska vara på plats inför sommaren 2020. Teknik och service bekos-
tar skylten inom befintlig budget. 
 
 
Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Erik Lilja, förslagsställare 
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BÅSTADS KOMMU! I 
Kommunstyre lsen 

Informationsskylt om Malenbadets historia 

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

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

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

Med vänliga hälsningar, 
Eric Lilja 
Badföreståndare, Malenbadet. 

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

Signatur: 
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Datum: : 2019-12-23 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 001079/2017 – 350 
 
 

Svar på motion - Motionsspår med belysning i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad.  
 
2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av ett idrotts- och fri-
tidspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med förvaltningen bereda frågan och ta upp 
frågan i det idrotts- och fritidspolitiska programmet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har, 2017-10-12, inkommit med en motion om inrättande av motionsspår med 
belysning i kommunens alla tätorter senast 2026. En tillfällig beredning för att ta fram ett fri-
tids- och idrottspolitiskt program för vår kommun har bildats och alla politiska partier är re-
presenterade i denna beredning. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger den tillfäl-
liga beredningen för framtagande av ett idrotts- och fritidspolitiskt program i uppdrag att till-
sammans med förvaltningen bereda frågan och ta upp frågan i det idrotts- och fritidspolitiska 
programmet. 
 

Aktuellt 
Centerpartiet yrkar i sin motion att motionsspåren ska vara minst 2,5 km och att lokala före-
ningar ska stå för skötseln. 
 
I dag finns det följande motionsspår med belysning i kommunen (sköts av kommunen):  
- Båstad, Malenskogen som är 2,8 km  
- Heden i Hemmeslöv som är 500 m  
- Förslöv, bakom Förslövs skola, som är 675 m 
 
En tillfällig beredning för att ta fram ett fritids- och idrottspolitiskt program för vår kommun 
har bildats och alla politiska partier är representerade i denna beredning. Syftet är att tydlig-
göra våra mål och ambitioner för ett rörligt friluftsliv och idrottande. Programmet ska ha en 
balanserad geografisk spridning och i programmet kommer även frågan om elbelysta motions-
slingor i alla kommunens tätorter att tas upp. 
 
Teknik och service 
Hans Paganus, Fastighets- och fritidschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
Teknik och service.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-10-12. 
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Motion kommunfullmäktige Båstad kommun 

Motionsspår med belysning 

Centerpartiet Båstad föreslår att byama Båstad/Hemmeslöv, Östra 

Karup, Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv får motionsspår 

om minst 2 ,5 km med belysning senast 2026. 

Folkhälsa är väsentligt för människans strävan till hög livskvalitet. Bjäre och 
Båstad har många egenskaper som automatiskt gynnar strävan till livskvalitet, men 
allt finns inte av naturens egen kraft. 

I ett samhälle med nära service i form av affärer, sjukvård, hemhjälp, verkstäder 
och allt annat vi behöver i våra liv, krävs också nära möjligheter att röra på 
kroppen. En av de vanligaste metoderna är att promenera sakta, raska vandringar 
och inte minst jogging och intensiv löpträning. 

En inte oväsentlig andel av oss, runt 20 %, har lite svårare att röra på oss, även om 
ambitionen finns. Det är stelhet och värk av olika anledningar som sätter sig i leder 
och muskler. 

Därför bör motionsspår vara framkomliga för så många som möjligt. Det som 
underlättar är väl preparerade spår, belagda tex med flis. Och givetvis belysning, 
eftersom kvällstid ofta är den förvärvsarbetandes egentid. 

En satsning på motionsspår, som inte varit direkt prioriterat på Bjäre, är 
kostnadskrävande och det behövs ekonomisk planering för att få det att bli 
verksamhet. Därav förslaget på färdigställt i alla byarna under 2026. 

En mängd utredningar, undersökningar och studier visar rörelsens betydelse för 
folkhälsa och bland det effektivaste vi har är att vi använder våra fötter, allt efter 
egen möjlighet. Vi förutsätter att de medicinska effekterna är väl kända och nöjer 
oss med att be ledamot som är osäker googla eller kontakta någon idrottsförening. 

Skötsel av motionsspåren kan med fördel lämnas till lokala föreningar som med 
intresse och förmåga är väl rustade för uppdraget. 

Folkhälsa är en långsiktig, förebyggande insats som över tiden är invest- d 
mycket god avkastning i just folkhälsa och livskvalitet. · • 
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Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att uppdra till förvaltningen att ta fram planer för etablering av motionsspår enligt 
ovan beskrivning, med beläggning och belysning och minst 2,5 km sträcka (kan 
givet vara 2xl,25 km) 

Att planbeskrivning inklusive tidaxel och ekonomisk budget presenteras 
kommunstyrelsen inom 8 månader för att kunna vara underlag för 
budgetprocessen för 2019. 

För Centerpartiet Båstad 
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Datum: : 2020-01-23. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000089/2019 - 100 
 
 

Svar på motion - Utökad samverkan med den idéburna sektorn 
 
Förslag till beslut 
1. Motionen bifalls. 
  
2. Uppdra åt förvaltningen att tydliggöra det samverkansbehov som finns mellan kommun och 
den idéburna sektorn 
  
3.  Uppdra åt förvaltningen att arbeta fram former för hur en överenskommelse mellan dessa 
parter kan ta form.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade 2019-01-29 om att Båstads kommun ska verka för en utveckling av 
samarbetet med den idéburna sektorn, samt att Båstads kommun tar ett initiativ för att skapa 
en överenskommelse med den idéburna sektorn. Förvaltningens intention är i linje med mot-
ionärernas i denna fråga. Precis som det står i motionen anser förvaltningen att ett förstärkt 
samarbete mellan kommunen och den idéburna sektorn kommer att bidra till inkludering, öp-
penhet och ett mer demokratiskt samhälle.  
 
Samverkan med den idéburna sektorn kan utformas på många sätt. 2010 beslutade kommun-
fullmäktige att medfinansiera byutvecklingsprojektet ”Torekov året runt”. En annan samver-
kansform som också har varit föremål för beslut i kommunfullmäktige är införandet av 
byarådslag. 2019-06-19 gav kommunfullmäktige förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 
utredning med tillhörande styrdokument för hur byarådslag kan genomföras. Under samma 
ärende beslutade kommunfullmäktige även att införa en årlig busstur där fullmäktigeledamö-
terna besöker den idéburna sektorn, i form av kommunens olika föreningar. Detta är konkreta 
exempel på hur kommunen samverkar med den idéburna sektorn efter det att motionen in-
kom.  
 
Idén om att Båstads kommun söker ett partnerskap med den idéburna sektorn, som motion-
ärerna föreslår, anser förvaltningen är en god idé men att det är en fråga som bör behovsprö-
vas. Information om hur en sådan samverkan, Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), bör ut-
formas finns i bilagan SKR:s (tidigare SKL) rapport ”Utveckla idéburet offentligt partnerskap i 
kommuner, landsting och regioner”. Förvaltningen föreslår utifrån detta att motionen bifalls 
samt att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att tydliggöra samverkansbehoven i 
kommunen, samt att Båstads kommun tar ett initiativ för att skapa en överenskommelse med 
den idéburna sektorn.      
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Kommundirektör.  

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-01-29.     
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Motion- utökad samverkan med den ideburna sektorn 

Båstad kommun som andra kommuner har en mångfald av intresseorganisationer som aktivt 
bidrar till social sammanhållning och som är en förutsättning för ett öppet, demokratiskt och 
hållbart samhälle. 

Vi menar dock att det är både angeläget och nödvändigt att utveckla samarbetet med denna 
sektor och att det finns bra exempel från Skåne och andra delar av landet hur ett mer 
utvecklat samarbete kan gå till. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) driver exempelvis ett utvecklingsarbete i denna 
riktning och har i en rapport, Utveckla ideburet offentligt partnerskap i kommuner, 
landsting och regioner, utvecklat vad som är viktigt för de offentliga aktörerna att tänka på. 

I vårt län finns Nätverket ideburen sektor Skåne som har funnits i över 10 år och som har 
slutit överenskommelser med såväl kommuner som Region kring hur samarbetet mellan 
sektorerna ska utformas. Parterna ser att samverkan är nödvändig utifrån de komplexa 
samhällsutmaningar vi står inför, i Båstad såväl som i hela landet. Samverkan kan hjälpa till 
att hitta lösningar som nya utmaningar ställer oss inför. 

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet på att 

• Kommunen verkar för en utveckling av samarbetet med den ideburna sektorn 

• Kommunen tar ett initiativ för att skapa en överenskommelse mellan den idebuma 
sektorn och Kommunen 

Bästad 2019-01-28 

Un ohansson 
Gruppledare 

-t -Centerpartiet 
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