
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum: Onsdagen den 20 maj 2020 

Plats och tid: Grevieparken, kl. 18:30  

 

 Ärendemening 

 Upprop 

1.  Val av justeringspersoner 

2.  Godkännande av dagordningen 

3.  Informationsärenden 

Information gällande covid-19 

4.  Delgivningar 

5.  Beslutslogg 

6.  Översiktsplan för Båstads kommun - Antagande 

7.  Förändring av investeringsbudget 2020 

8.  Ägargaranti Båstadhem 

9.  Samordningsförbundet NNV Skåne (FINSAM) - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 

10.  Strategi för övertagande av vägföreningars huvudmannaskap, Båstads kommun 

11.  Svar på motion - Inför giftfri policy gällande för kommunens skolor 

12.  Svar på motion - Mer ängsmarker 

13.  Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Csaba Illyes (BP) 

14.  Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Göran Håkansson (BP) 

15.  Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Hans Grönqvist (BP) 

16.  Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Anders Dahlkvist (BP) 

17.  Väckt motion - Äldreombudsman till Båstads kommun 

 
 
Båstad den 13 maj 2020 
 
 
 

Thomas Andersson 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-13 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000012/2020 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utse Kerstin Gustafsson (M) och Hans Grönqvist (BP) till justeringspersoner. 
 
2. Utse Claes Wallin (SD) som ersättare. 
 
3. Justeringen äger rum den 28 maj 2020 kl. 8:30 på kommunkansliet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. Enligt kom-
munfullmäktiges arbetsordning ska minst en av dessa personer tillhöra oppositionen. För 
dessa personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och juste-
ringspersonerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: : 2020-04-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000013/2020 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 

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

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-13 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000014/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Vid kommunfullmäktige 20 maj 2020 föreligger följande anmälda informationspunkter: 
 
A, Information gällande covid-19.  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-13 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000015/2020 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
A, Krisledningsnämndens protokoll, 2020-04-22 
 
B, Utvärdering av Demokratidagarna, 2020-04-27 
 
C, Krisledningsnämndens protokoll, 2020-04-29 
 
D, Krisledningsnämndens protokoll, 2020-05-06 
 
E, Protokollsutdrag kommunstyrelsen - Svar på medborgarförslag – Främja rörelse och bra 
kost 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 

Sida 

1 av6 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Astrakanen, kommunhuset i Båstad, onsdagen den 22 april 2020 kl. 11.00 - 11.50. 

Johan Olsson Swanstein (M), ordförande. 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Ingela Stefansson (S), vice ordförande. 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot. Deltar på distans. 
Bo Wendt (BP), ledamot. Deltar på distans. 
Inge Henriksson (BP), ledamot. Deltar på distans. 

Erik Lidberg, kommundirektör. 
Christofer Thoren, säkerhetschef. 
Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef. 
Olof Nilsson, kanslichef. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Ingela Stefansson. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Krisledningsnämnden 

2020-04-22 

Från och med 2020-04-23 till och med 2020-05-15 

Kommunkontoret i Båstad 

~ / ~ .,. 
Henrik Andersson 



G1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

In nehå I lsförteckn i ng 

Krisledningsnämnden 2020-04-22 

KLN § 18 

Val av justeringsperson 

KLN § 19 
Godkännande av dagordningen 

KLN § 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 

Ändrade förutsättningar för lokalbidrag till pensionärsföreningar 

KLN § 21 
Övrigt 

usterandes si naturer 

Sida 

2 av 6 

Utdra sbes rkande 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 

Val av justeringsperson 

Sida 

3 av6 

Beskrivning av ärendet Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 
För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt 
av ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som nämnden beslutar 
vid varje sammanträde. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Ingela Stefansson. 

2. Protokollet justeras omedelbart. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



iJI1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av6 

Beskrivning av ärendet Enligt krisledningsnämndens reglemente åligger det ordföranden att ansvara 
för nämndens 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. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

Justerandes si naturer 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 

Ändrade förutsättningar för lokalbidrag 
till pensionärsföreningar 

Sida 

5 av6 

Beskrivning av ärendet Under rådande omständigheter och de konsekvenser som covid-19 orsakar, 
har en översyn gjorts för att öka kommunens stöd till pensionärsföreningar 
genom att tillfälligt öka lokalbidraget för 2020. Stödet innebär att lokalbidraget 
ökas från 70% till 100% av hyran. Bidraget som utbetalas 2020 avser 2019 års 
hyreskostnader för pensionärsföreningarna. Pensionärsföreningarna som 
omfattas är SPF Båstad Bjäre, SPF Seniorerna Bjäre och SPF Seniorerna 
Östra Karup. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 2020-04-22. 

Förvaltningens förslag 1. Pensionärsföreningarna SPF Båstad Bjäre, SPF Seniorerna Bjäre och 
SPF Seniorerna Östra Karup beviljas ett utökat lokalbidrag från 70% till 
100% av hyran. Kostnaden 14 476 kr är inte budgeterad. 
2. Den ökade kostnaden tas via statligt subventionerade medel avseende 
covid-19. 

Föredragande Teknik- och servicechefJan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Yrkande Kerstin Gustafsson (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Pensionärsföreningarna SPF Båstad Bjäre, SPF Seniorerna Bjäre och 
SPF Seniorerna Östra Karup beviljas ett utökat lokalbidrag från 70% 
till 100% av hyran. Kostnaden 14 476 kr är inte budgeterad. 

2. Den ökade kostnaden tas via statligt subventionerade medel avseende 
covid-19. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

!I 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-22 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 

Till: Krisledningsnämnden 

Ändrade förutsättningar för lokalbidrag till pensionärsföreningar 

Förslag till beslut 

Krisledningsnämnden beslutar: 

1 (2) 

1. Pensionärsföreningarna SPF Båstad Bjäre, SPF Seniorerna Bjäre och SPF Seniorerna 
Östra Karup beviljas ett utökat lokalbidrag från 70% till 100% av hyran. Kostnaden 
14 4 7 6 kr är inte budgeterad. 

2. Den ökade kostnaden tas via statligt subventionerade medel avseende covid-19. 

Sammanfattning av ärendet 
Under rådande omständigheter och de konsekvenser som Covid-19 orsakar, har en översyn 
gjorts för att öka kommunens stöd till pensionärsföreningar genom att tillfälligt öka lokalbi
draget för 2020. 
Stödet innebär att lokalbidraget ökas från 70% till 100% av hyran. Bidraget som utbetalas 
2020 avser 2019 års hyreskostnader för pensionärsföreningarna. 
Pensionärsföreningarna som omfattas är SPF Båstad Bjäre, SPF Seniorerna Bjäre och SPF Seni
orerna Östra Karup. 

Bakgrund 
Det sker mycket i vårt föreningsliv nu som en konsekvens av Covid-19. 
Krisledningsnämnden fattade beslut 2020-04-06 att barn- och ungdomsföreningar som hyr av 
annan part än kommunen får fullt bidrag för hyran för 2020. 
För att jämställa beslutet med barn- och ungdomsföreningar föreslår förvaltningen att även 
pensionärsföreningar ska få ett utökat lokalbidrag. 
I kommunen finns för närvarande tre pensionärsföreningar som får kommunala bidrag. 
Det är SPF Båstad Bjäre, SPF Seniorerna Bjäre och SPF Seniorerna Östra Karup. 
Dessa pensionärsföreningar får de idag 70 % av hyran och max 10 000 kr. 
Bidraget som utbetalas 2020 avser 2019 års nivå. 
I godkänt lokalbidrag finns även hyror till Båstads kommun, vilket innebär att bidrag lämnas 
även för hyreskostnader i kommunens lokaler. 

Aktuellt 
Även pensionärsföreningar har påverkats av de konsekvenser som Covid-19 orsakat då verk
samheterna har minskat. Pensionärsföreningar har ställt en förfrågan att få omfattas av tillfäl
ligt utökat lokalbidrag för 2020. 
Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärd som syftar till att kompensera pensionärsför
eningarnas hyreskostnader med ett utökat lokalbidrag så att förutsättningarna förbättras att 
kunna bedriva verksamheterna vidare. 



Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Pensionärsföreningar får idag ett lokalbidrag på 70 % av hyran och max 10 000 kr. 

2 (2) 

Förslaget innebär att pensionärsföreningarna får istället ett lokalbidrag på 100% av hyran. 

Kommunens ekonomiska konsekvenser vid utbetalning av 100 % i lokalbidrag för pensionärs
föreningarna blir följande: 

Kommunen har betalat ut 19 940 kr (finns i budget) i lokalbidrag för 2019 till pensionärsför
eningarna i april månad 2020. 

Den utökade kostnaden vid utbetalning av 100 % i lokalbidrag blir följande: 

SPF Båstad Bjäre 
SPF Seniorerna Södra Bjäre 
SPF Östra Karup 
SUMMA 

+ 10 216 kr 
+ 2 865 kr 
+ 1395 kr 
+ 14476kr 

Förslagen innebär en ökad kostnad som inte är budgeterad med 14 476 kr. 

Teknik och service 

Jan Bernhardsson 
Teknik- och servicechef 

Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 21 

Övrigt 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 

Beskrivning av ärendet Övriga ärenden/frågor som tas upp under sammanträdet: 

Sida 

6 av6 

- Vård- och omsorgschef Christin Johansson informerar om pågående arbete 
med att klara uppdraget och förhindra virusspridning inom bland annat 
kommunens boenden samt hemtjänsten. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Kort summering och utvärdering av 

DEMOKRATIDAGARNA I FÖRSLÖVS BYGDEGÅRD – 6 – 8 mars 2020 

Ett samarrangemang mellan Förslövs bygdegårdsförening och samtliga politiska partier i Båstads 

kommun.  

En utställning för demokrati och yttrandefrihet med verk av satirtecknarna EWK (Ewert Karlsson), 

Max Gustafsson, Sara Granér, Magnus Bard och Marja Nyberg. 

Upplägg:  

Fredag den 6 mars kl 17 – 20 var det vernissage och Afterwork. Ca 75 personer närvarande. Vi bjöd 

på alkoholfri cider och ”Borgmästarkorv”.  

Lördag 7 mars och söndagen den 8 mars klockan 10 – 16 var utställningen öppen. Ca 135 personer 

besökte utställningen dessa dagar. Vi bjöd på kaffe och vetebröd. 

Marknadsföringen av dessa demokratidagar skedde genom en pressrelease. NST/HD och BjäreNu 

hade artiklar om utställningen. Båstads kommun marknadsförde dessa dagar på sin hemsida och på 

Facebook. Annons var införd i BjäreNu veckan innan utställningen. Se bilaga. 

De flesta politiska partier ställde upp med representanter under dessa dagar. 

Kvalitén på utställningen mycket bra. Den var tankeväckande och kändes helt rätt. Många 

uppskattade att vi förlagt utställningen till Förslöv. Det blev många samtal med besökarna men 

främst blev det samtal mellan oss politiker.  

Reflektioner: Vi bör sträva efter att korta ner antalet dagar kring dessa demokratidagar då politiker 

ska vara närvarande. Det tar ganska stor kraft från partierna att bemanna upp under 3 dagar. 

Dessutom så kan tiden kortas ner per dag. I övrigt så kändes det bra att vara politiker under dessa 

dagar. Det blev samtal och ett antal koppar kaffe. 

Ekonomi: Förslövs bygdegård och de politiska partierna tog ansvaret för de kostnader som uppstod. 

De politiska partierna stod för 2/3 av annonskostnaden i BjäreNu (2125 kr 2/3= 1420 kr), 

vernissagebubbel (10 kr/glas x 100 glas) och kaffe med vetebröd (25 kr x 150 st= 3750 kr) = 6 170 kr. 

Fördelningsprincipen mellan partierna är antalet mandat respektive parti har i fullmäktige. 

Kostnaden per mandat blir då 150 kr. Fakturering sker genom Restaurang Ellis. 

Båstad den 11 mars 2020 

 

Thomas Andersson 

 

 

 

 

 



iJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-29 

Sida 

1 av7 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Astrakanen, kommunhuset i Båstad, onsdagen den 29 april 2020 kl. 11.00 - 11.40. 

Johan Olsson Swanstein (M), ordförande. 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Ingela Stefansson (S), vice ordförande. 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot. 
Bo Wendt (BP), ledamot. Deltar på distans. 
Inge Henriksson (BP), ledamot. Deltar på distans. 

Erik Lidberg, kommundirektör. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef, del av mötet. 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef, del av mötet. 
Christofer Thoren, säkerhetschef, del av mötet. 
Olof Nilsson, kanslichef, del av mötet. 

Kerstin Gustafsson. 

Omedelbar justering, kommunkontoret i Båstad. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Krisledningsnämnden 

2020-04-29 

Från och med 2020-04-30 till och med 2020-05-22 

Henrik Andersson 



IJi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
I<risledningsnämnden 

Innehållsförteckning 

Krisledningsnämnden 2020-04-29 

KLN § 22 

Val av justeringsperson 

KLN § 23 
Godkännande av dagordningen 

KLN § 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-29 

Smittskyddstillsyn av restauranger och andra verksamheter som serverar mat 

I<LN § 25 
övrigt 

usterandes si naturer 

Sida 

2 av 7 

Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-29 

Val av justeringsperson 

Sida 

3 av7 

Beskrivning av ärendet I<risledningsnämndens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 
För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt 
av ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som nämnden beslutar 
vid varje sammanträde. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Kerstin Gustafsson. 

2. Protokollet justeras omedelbart. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IIiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-29 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4 av 7 

Beskrivning av ärendet Enligt krisledningsnämndens reglemente åligger det ordföranden att ansvara 
för nämndens 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. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ii"1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-04-29 5 av 7 

KLN § 24 

Smittskyddstillsyn av restauranger och andra verksamheter 
som serverar mat 

Beskrivning av ärendet Folkhälsomyndigheten, FHM, beslutade den 24 mars 2020 om föreskrifter och 
allmänna råd om att förhindra smitta av Covid-19 på restauranger och cafeer 
m.m. (HSLF-FS 2020:9). Föreskriften började gälla den 25 mars 2020 och gäller 
till och med den 31 december 2020. 

Underlag till beslut 

Principen är att den som driver en verksamhet som omfattas av föreskriften, 
ska som ett led i sin egenkontroll ha rutiner för hur verksamheten kan 
förhindra smittspridning av Covid-19 bland besökare. Verksamheten ska 
regelbundet utföra riskbedömningar utifrån FHM:s och smittskyddsläkarens 
rekommendationer och även ta fram instruktioner för hur personalen kan 
förhindra smittspridning. Smittskyddsläkaren har huvudansvaret och är den 
myndighet som kan förbjuda att en verksamhet bedrivs. Kommunen ska bistå 
smittskyddsläkaren med kontroller. 

Under vecka 17 (20 - 26 april) uppmärksammades i framförallt i 
storstadsregionerna att efterlevnaden av FHM:s rekommendationer på vissa 
restauranger och uteserveringar var dålig. Inrikesminister Mikael Damberg 
påtalade vid en presskonferens den 24 april vikten av att riktlinjerna för att 
hålla social distansering följs och att regeringen bett Sveriges kommuner att 
redovisa hur man sett över trängseln på uteserveringar. Länsstyrelsen i Skåne 
län tog den 23 april fram en rutin med checklista för uppföljning av föreskriften 
HSLF-FS 2020:9. 

Samhällsbyggnads miljöavdelning har tills idag fått in sju klagomål från 
allmänheten om att FHM:s riktlinjer inte fö ljs. Miljöavdelningen har tagit fram 
en checklista och har kontrollerat de verksamheter som fått klagomål. En del 
har visat sig vara obefogade och vid någon kontroll har det rört sig om smärre 
brister som åtgärdats omgående. För att uppnå syftet med föreskriften om att 
minska smittspridningen av Covid-19 i samhället hade en mer proaktiv tillsyn 
med information och besök varit mer ändamålsenlig. Smittskyddstillsynen tar 
dock resurser från annan tillsynsverksamhet och någon rätt att ta betalt för 
smittskyddstillsynen finns inte. Kommunen kan bli återbetalningsskyldig för 
tillsyn som inte utförs. För att upprätthålla tillsynen enligt planering kan extra 
personal anställas under sommaren. Smittskyddstillsynen behöver också till 
viss del ske på kvällar och helger då risken för trängsel är störst. 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-04-28, med 
tillhörande bilagor. 

Forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Jb fJ» 
V 



rTIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-04-29 6 av 7 

Förvaltningens förslag Krisledningsnämnden beslutar att kommunens uppgifter enligt 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta 
av Covid-19 på restauranger och cafeer m.m. (HSLF-FS 2020:9) ska utföras av 
samhällsbyggnad. 
Krisledningsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnad att förebygga 
smittspridning i samhället genom en proaktiv smittskyddstillsyn och 
godkänner samhällsbyggnads förslag på tillsynsplan. 
Förvaltningens nerlagda resurser och kostnader för tillsynsinsatsen ska 
redovisas efter smittskyddstillsynens upphörande, dock senast den 31 
december 2020. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Krisledningsnämnden beslutar att kommunens uppgifter enligt 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra 
smitta av Covid-19 på restauranger och cafeer m.m. (HSLF-FS 2020:9) 
ska utföras av samhällsbyggnad. 

2. Krisledningsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnad att förebygga 
smittspridning i samhället genom en proaktiv smittskyddstillsyn och 
godkänner samhällsbyggnads förslag på tillsynsplan. 

3. Förvaltningens nerlagda resurser och kostnader för tillsynsinsatsen 
ska redovisas efter smittskyddstillsynens upphörande, dock senast 
den 31 december 2020. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-04-28 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-xxx 

Tjänsteskrivelse I (3) 

Krisledningsnämnden 

Smittskyddstillsyn av restauranger och andra verksamheter som 
serverar mat 

Förslag till beslut 

I<risledningsnämnden beslutar att kommunens uppgifter enligt Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av Covid-19 på restauranger och 
cafeer m.m. (HSLF-FS 2020:9) ska utföras av samhällsbyggnad. 

Krisledningsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnad att förebygga smittspridning i 
samhället genom en proaktiv smittskyddstillsyn och godkänner samhällsbyggnads förslag 
på tillsynsplan. 

Förvaltningens nerlagda resurser och kostnader för tillsynsinsatsen ska redovisas efter 
smittskyddstillsynens upphörande, dock senast den 31 december 2020. 

Sammanfattning 

Folkhälsomyndigheten, FHM, beslutade den 24 mars 2020 om föreskrifter och allmänna 
råd om att förhindra smitta av Covid-19 på restauranger och cafeer m.m. (HSLF-FS 
2020:9). Föreskriften började gälla den 25 mars 2020 och gäller till och med den 31 
december 2020. 

Principen är att den som driver en verksamhet som omfattas av föreskriften, ska som ett 
led i sin egenkontroll ha rutiner för hur verksamheten kan fö rhindra smittspridning av 
Covid-19 bland besökare. Verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar utifrån 
FHM:s och smittskyddsläkarens rekommendationer och även ta fram instruktioner för hur 
personalen kan förhindra smittspridning. Smittskyddsläkaren har huvudansvaret och är 
den myndighet som kan förbjuda att en verksamhet bedrivs. Kommunen ska bistå 
smittskyddsläkaren med kontroller. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-77000vx 

Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se ,ev 2016.11.24 
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Under vecka 17 (20 - 26 april) uppmärksammades i framförallt i storstadsregionerna att 
efterlevnaden av FHM:s rekommendationer på vissa restauranger och uteserveringar var 
dålig. Inrikesminister Mikael Damberg påtalade vid en presskonferens den 24- april vikten 
av att riktlinjerna för att hålla social distansering fö ljs och att regeringen bett Sveriges 
kommuner att redovisa hur man sett över trängseln på uteserveringar. Länsstyrelsen i 
Skåne län tog den 23 april fram en rutin med checklista för uppföljning av föreskriften 
HSLF-FS 2020:9. 

Samhällsbyggnads miljöavdelning har tills idag fått in sju klagomål från allmänheten om 
att FHM:s riktlinjer inte följs. Miljöavdelningen har tagit fram en checklista och har 
kontrollerat de verksamheter som fått klagomål. En del har visat sig vara obefogade och 
vid någon kontroll har det rört sig om smärre brister som åtgärdats omgående. För att 
uppnå syftet med föreskriften om att minska smittspridningen av Covid-19 i samhället 
hade en mer proaktiv tillsyn med information och besök varit mer ändamålsenlig. 
Smittskyddstillsynen tar dock resurser från annan tillsynsverksamhet och någon rätt att ta 
betalt för smittskyddstillsynen finns inte. Kommunen kan bli återbetalningsskyldig för 
tillsyn som inte utförs. För att upprätthålla tillsynen enligt planering kan extra personal 
anställas under sommaren. Smittskyddstillsynen behöver också till viss del ske på kvällar 
och helger då risken för trängsel är störst. 

Konsekvenser av beslutet 

Samhällsnytta: Genom att proaktivt göra smittskyddstillsyn uppnås syftet med 
föreskriften att minska smittspridningen av Covid-19 i samhället bättre. 

Verksamheten: Annan tillsynsverksamhet behöver stå tillbaka och göras senare. Risk för 
arbetsmiljöproblem på grund av ökad stress bland handläggarna. 

Ekonomi: Minskade intäkter från ordinarie tillsyn som inte kan utföras enligt 
tillsynsplaneringen och ingen kostnadsersättning för smittskyddstillsynen gör att 
samhällsbyggnad riskerar att inte uppnå intäktskraven i budgeten för 2020. Tillkommer 
även ökade kostnader för tillsyn som sker utanför ordinarie arbetstid. Kostnaderna för en 
proaktiv smittskyddstillsyn bedöms vara mellan 0,5 mkr och 1,0 mkr. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarl<itekt/samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Samråd har skett med: 
säkerhetschef Christofer Thoren 
miljöchef Michaela Sundström 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 
Plusgiro: 1111 11 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.2,1 
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Bilagor: 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av 
Covid-19 på restauranger och cafeer m.m. (HSLF-FS 2020:9) 
Länsstyrelsens i Skåne län rutin för uppföljning av föreskrifter om att förhindra smitta 
av Covid-19 på restauranger, cafeer mm (enligt HSLF-FS 2020:9), uppdaterad 24 april 
2020 
Samhällsbyggnads förslag på tillsynsplan 2020 för smittskyddstillsyn (enligt HSLF-FS 
2020:9) 

Beslutet ska expedieras till: samhällsbyggnad/miljöavdelningen, 
samhallsbyggnadbastad.se 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhaUsbvggnad@bastad se 
www.bastad.se rev2016.11.24 



Gemensamma författningssamlingen 
avseende hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. 

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27 I 20009HSLF 
Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd 
om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och 
ca feer m.m.; 

beslutade den 24 mars 2020. 

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 12 § smittskyddsför
ordningen (2004:255). 

Tillämpningsområde 

1 § I denna författning ges föreskrifter och allmänna råd till stöd för ett 
ändamålsenligt smittskydd och till skydd för enskilda. Syftet är att förhindra 
smittspridning av covid-19. 

2 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i sådana verksamheter som omfattas av 
anmälan enligt 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 
livsmedelshygien. 

Allmänna råd 

De verksamheter som avses är t.ex. restauranger, personalrestauranger, 
barer, cafeer, skolmatsalar och cateringverksamhet. 

3 § Den som bedriver verksamhet enligt 2 § ska som ett led i sin egenkon
troll ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-
19 bland besökare. Verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar 
utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskydds
läkare. 

Verksamheten ska i sin egenkontroll enligt första stycket även ta fram 
instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning. 

4 § I syfte att förhindra smittspridning av covid-19 och till skydd för enskil
da ska vaije verksamhet enligt 2 § säkerställa att det inte förekommer trängsel 
eller långa köer i verksamhetens lokaler eller i anslutning till dessa lokaler. 
Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. 

Besökaren får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten 
för avhämtning. 

Stående servering vid barer är inte tillåtet. 

HSLF-FS 
2020:9 
Utkom från trycket 
den 31 mars 2020 
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5 § Om det föreligger risk för smittspridning av covid-19 får smittskydds
läkaren efter samråd med kommunen besluta om att förbjuda verksamheter 
som inte uppfyller kraven i denna föreskrift. 

6 § Beslut enligt denna föreskrift ska omprövas regelbundet och om det inte 
längre finns skäl för beslut enligt 5 § ska smittskyddsläkaren omedelbart häva 
beslutet. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 mars 2020 och gäller till den 31 
december 2020. 

Folkhälsomyndigheten 

JOHAN CARLSON 

HSLF-FS kan laddas ner via Folkhälsomyndigheten. 
Webb: www.folkhalsomyndigheten.se 

Författningen kan beställas via: 
Norstedts Juridik 
106 47 Stockholm 
Telefon: 08-598 191 90 
E-post: kundservice@nj.se 
Internet: www.nj.se/offentligapublikationer 

Bitte Bråstad 

Elanders Sverige AB, 2020 



RUTIN 1(4) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2020-04-24 

Postadress 

205 IS 

291 86 

Kontaktperson Till Skånes kommuner 

Miljöavdelningen 

Annelie J ohanssoo 

Nämnden, förvaltningen, miljöförbundet: med 

ansvar för livsmedelskontroll och hälsoskydd 

010-22414 03 
aonelie.johansson@lansstyrelsen.se 

Rutin för uppföljning av föreskrifter om att 
förhindra smitta av covid-19 på restauranger, 
cafeer mm (enligt HSLF-FS 2020:9) 

Ansvarsfördelning 
Smittskyddsläkare 

Smittskyddsläkaren har huvudansvaret, inom regionen den verkar i (1 kap . 9 
§, SFS 2004: 168), för att smittskyddet ska tillgodoses i samhället. Inom 
ramen för denna rutin är det således denna myndighet som har mandat att 
förbjuda en verksamhet att bedrivas. 

Kommun 

Den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom livsmedelskontrollen 
(fortsatt kallad kommunen) ansvarar i denna situation för att tillhandahålla 
stöd till smittskyddsläkaren. Kommunen ansvarar även för att praktiskt 
verkställa ett beslut från smittskyddsläkare. 

Länsstyrelse 

Länsstyrelsen har det regionala samordningsansvaret och ska säkerställa att 
berörda aktörer samverkar och samordnar sig där det behövs. Efter förfrågan 
från SKR (Sveriges kommuner och regioner) har denna rutin samt checklista 
och information tagits fram. 

Vilka omfattas av kontrollen 
Reglerna gäller för restauranger, barer, ca feer, skolmatsalar, 
cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar 
mat eller dryck till sina gäster. Reglerna gäller också vid hämtning av färdiga 
matportioner vid sådana ställen (hämtmat) samt vid hämtning av färdiga 
matportioner i livsmedelsbutiker. 

Besöks~drcss 

&;clcrgatan 5 

Ö Boulevarden 

Telefon 

010-2241000 

13i1:ag;t2 

Bankgiro 

102-2847 

E-post 

skanc@lansstyrclscn.sc 

\V\\' \\' 

www.lan$Slyrclscn.sc/ skam~ 



Länsstyrelsen 
Skåne 

Hur utföra riskbedömning? 

RUTIN 

2020-04-24 

Kontakta verksamheterna via telefon eller besök och följ upp att 
verksamhetsutövare infört ändamålsenliga rutiner för förhindrande av smitta 
i sin egenkontroll, ställ de frågor som finns i checklistan. Hur resonerar de? 

Hur många besökare har de? 

Utifrån dessa samtal väljs sedan ett antal verksamheter ut som kan vara aktuella att 
besöka utifrån bedömning om potentiell risk baserat på exempelvis; 
- Högt besökstryck 
- Antal serverade portioner 
- Storlek på lokalerna 
- Sätt att servera mat som riskerar att orsaka köbildning 
- Populär uteservering 
- Anläggning mer av nöjeskaraktär. 

Att tänka på: 
Många företagares ekonomi är ansträngd på grund av smittläget. Samtidigt har de ett 
ansvar enligt rubricerade föreskrifter. Om det finns en risk för trängsel och 
smittspridning i verksamheten har kommunen ett tillsynsansvar. 

Vad kontrollen bör omfatta 
Kontrollen 

Fokus på kontrollen bör vara att säkerställa att företagare har möjliggjort för sina 
gäster att vistas i lokalen utan att trängsel uppstår. Detta är en grundförutsättning 
för at1: verksamheten ska kunna hålla öppet under rådande situation. Kravet 
avseende trängsel omfattar verksamhetens samtliga publika ytor. 

Följande punkter ska kunna uppfyllas; 

► Ingen trängsel i. lokalerna. Riktlinjen är att besökare ska kunna hålla lite mer 
än en armslängds avstånd mellan varandra. 

► Trängsel i köer ska inte uppstå i verksamhetens lokaler och utanför dörren, i 
direkt anslutning till lokalen. 

► Besökare ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord. Stående servering 
vid barer är ej tillåten. 

► Buffegäster ska kunna plocka sin mat utan att det uppstår trängsel. 

► Det ska inte uppstå trängsel bland dem som väntar på, hämtar eller betalar 
hämtmat - färdiga matportioner. 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

RUTIN 

2020-04-24 

Som stöd för kontrollen finns checkbstan "Checklista smittspridnin9" framtagen av 
länsstyrelsen. Denna syftar till att förenkla för inspektörer att kontrollera att 
företagare har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att trängsel ej uppstår. 

lriformationsinsats 

Inom ramen för den kontroll som ska genomföras bör även informations
insatser till livsmedelsföretagare innefattas. För detta har länsstyrelsen tagit 
fram ett enklare informationsmaterial - "Nya re9lerfdr serverin9 av mat". 

Materialet kan även anpassas till en enskild kommuns grafiska profil. 
Informationen bör lämnas till företagaren i samband med besök. 

Verksamheter med brister 
Det är smittskyddsläkaren som kan besluta om att stänga en restaurang som inte 
uppfyller haven i HSLF-FS 2020:9. Kommunen bör i så stor utsträckning som 
möjligt påpeka bristerna muntligen direkt till företagaren för rättelse. Detta utifrån 
att en snabb förändring av förhållanden i enskilda verksamheter är önskvärd samt att 
avlasta smittskydd från administrativ börda. 

En uppföljande kontroll en till två dagar efter påpekande om rättelse är lämpligt. 

Om ingen rättelse har skett och förhällandena bedöms som undermåliga ska 
smittskyddsläkaren kontaktas för beslut om förbud. 

Kontakt med smittskyddsläkaren 

Om kommunen bedömer att en verksamhet inte följer bestämmelserna ska 
smittskyddsläkaren kontaktas. Detta görs lämpligen på följande sätt; 

• Telefon: hela Skåne 040-33 71 80 Smittskyddsläkare kan under jour
tid nås via sjukhusväxeln 040-331000 

• Email: smittskydd.skane@skane.se 

• W ebb: http://www.skane.se/smittskycld 

Bedömnin9s11nderla9 till smittskyddsläkaren 

Kommunen ska tillhandahålla ett skriftligt underlag till smittskyddsläkaren för ett 
eventuellt beslut. Underlaget bör omfatta minst följande; 

• Beskrivning av situationen 

• Vilka åtgärder som vidtagits av kommunen 

• Vad som inte fungerar 

Överklaga ett beslut om förbud 
Beslut enligt smittskyddslagen gäller omedelbart, om inte annat förordnas i beslutet 
(8 kap . 11 § smittskyddslagen). Då beslutet gäller omedelbart är det viktigt att det 
blir tydligt i motiveringen att beslutet gäller omedelbart, även om det överklagas 
samt att överklagandehänvisning bifogas. 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

Verkställa ett beslut om förbud 

RUTIN 

2020-04-24 

När Smittskyddsläkaren tagit beslut om förbud ska det verkställas av kommunen. 

Ompröva ett beslut om förbud 
Beslut enligt föresla-iften ska omprövas regelbundet och om det inte längre finns skäl 
för beslut ska smittskyddsläkaren omedelbart häva beslutet. Omprövning görs 
utifrån förnyat underlag från kommunen som minst bör omfatta: 

• Vilka åtgärder som vidtagits av verksamheten 

• Kommunens bedömning av om åtgärderna är tillräckliga 

Uppföljning av resultat 
På uppmaning bör kommunen redovisa till länsstyrelsen: 

• Antal verksamheter med brister 

• Antal verksamheter som korrigerat brister 

• Antal verksamheter där beslut om förbud fattats. 

Länsstyrelserna i samverkan 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

1 (2) 

Tillsynsplan för uppföljning av föreskrifter om att förhindra smitta av co
vid-19 på restauranger och cafeer m.m. 

För att kontrollera efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd 
om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och cafeer m.m. (HSLF-FS 2020:9) har 
föreliggande tillsynsplan tagits fram. Tillsynsplanen omfattar planerad/egeninitierad till
syn utifrån den de nya föreskrifterna. Utöver den planerade tillsynen kommer tillsyn att 
utföras med anledning av inkomna klagomål och vid konstaterade brister. Dessutom till
kommer vissa andra arbetsmoment med anledning av covid-19-tillsynen, vilka också redo
visas i tillsynsplanen. 

Vem omfattas? 

De nya föreskrifterna gäller för restauranger, barer, cafeer, skolmatsalar, cateringverksam
heter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. 
Reglerna gäller också vid hämtning av färdiga matportioner vid sådana ställen (hämtmat) 
samt vid hämtning av färdiga matportioner i livsmedelsbutiker. 

Vad ska kontrolleras? 

Fokus på kontrollen är att säkerställa att verksamheterna har möjliggjort för sina gäster att 
vistas i lokalen utan att trängsel uppstår. Detta är en grundförutsättning för att verksam
heten ska kunna hålla öppet under rådande situation. Kravet avseende trängsel omfattar 
verksamhetens samtliga publika ytor. Följande punkter ska kunna uppfyllas; 

• Ingen trängsel i lokalerna. Riktlinjen är att besökare ska kunna hålla lite mer än en 
armslängds avstånd mellan varandra. 

• Trängsel i köer ska inte uppstå i verksamhetens lokaler och utanför dörren, i direkt 
anslutning till lokalen. 

• Besökare ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord. Stående servering vid ba
rer är ej tillåten. 

• Buffegäster ska kunna plocka sin mat utan att det uppstår trängsel. 
• Det ska inte uppstå trängsel bland dem som väntar på, hämtar eller betalar hämt

mat. 

Vad händer om brister upptäcks? 

Vid konstaterade brister görs en uppföljande inspektion en till två dagar efter påpekande 
om rättelse. Om ingen rättelse har skett och förhållandena bedöms som undermåliga ska 
smittskyddsläkaren kontaktas för beslut om förbud. 

Båstads kommun 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Den tillsyn som initialt planeras att utföras med anledning av covid-19 under sommarmå
naderna redovisas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Planerad /egeninitierad covid-19-tillsyn under maj- augusti. 
Objekt Antal objekt Uppskattad Antal planerade Total tidsåtgång 

tidsåtgång per inspektioner 
inspektion 

Frukostservering 10 2h 1 20 h 
Lunchservering 30 2h 2 120 h 
Middagsservering 30 2h 2 120 h 
Nattklubb/bar 15 4h 3 180 h 
Kiosk/cafe 25 2h 1 SO h 

Summa 490h 

Utöver den planerade tillsynen kommer tillsyn att utföras efter inkomna klagomål, upp
skattningsvis ett 30-tal under perioden. Dessutom kommer uppföljande inspektioner att 
genomföras vid konstaterade brister. 

Tabell 2. Uppskattat antal inspektioner efter klagomål och konstaterade brister. 
Moment Uppskattat antal Uppskattad tidsåtgång Total tidsåtgång 

Inspektion efter klagomål 30 2h 60 h 

Uppföljande inspektioner 20 2h 40 h 
Summa 100h 

Utöver inspektionerna utgår tid till följande arbetsuppgifter med anledning av tillsynen; 

Tabell 3. Övriga tillkommande arbetsmoment med anledning av Covid-19-tillsyn. 
Moment Uppskattad tidsåtgång under perioden 

Fortbildning/uppdatering av information från 30 h 
Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och smitt-
skyddsläkaren (10 h per inspektör). 

Förberedelser (möten, planering, checklistor etc.) 70 h 
för inspektion (0.5 h per inspektion). 

Information till verksamheter och allmänhet, SO h 
framtagning av informationsmaterial. 
Administrativ tid (administration och expediering SO h 
av ärenden). 
Summa 200h 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kris ledningsnämnden 2020-04-29 

I<LN § 25 

Övrigt 

Beskrivning av ärendet Övriga ärenden/frågor som tas upp under sammanträdet: 

- Vård- och omsorgschef Christin Johansson informerar om det senaste 
i pågående arbete med att klara uppdraget att förhindra virusspridning 
inom bland annat kommunens boenden samt hemtjänsten. 

- Säkerhetschef Christofer Thoren informerar om följande under den 
innevarande coronapandemin: 

· Frivilligverksamheten. 
• Direktutskick till alla hushåll i kommunen. 
· Kommande studentfirande. 
· Informationspåverkan/ryktesspridning. 

- Kommundirektör Erik Lid berg informerar: 
· Coronapandemins påverkan på semesterplaneringen. 

Sida 

7 av7 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Krisledningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-06 

Sida 

1 av 5 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Astrakanen, kommunhuset i Båstad, onsdagen den 6 maj 2020 kl. 13.15 - 14.00. 

Johan Olsson Swanstein (M), ordförande. 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

Ingela Stefansson (S), vice ordförande. 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot. Deltar på distans. 
Bo Wendt (BP), ledamot. Deltar på distans. 
Inge Henriksson (BP), ledamot. Deltar på distans,§ 28. 

Erik Lid berg, kommundirektör. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef, del av mötet. 
Christofer Thoren, säkerhetschef 

Ingela Stefansson. 

Omedelbar ·ustering, kommunkontoret i Båstad. 

~ 

an Olsson Swanstein 

' ~ Jihr-
Ingela , 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Krisledningsnämnden 

2020-05-06 

Från och med 2020-05-07 till och med 2020-05-29 

K~ et i Båstad 

= ~ .,,.,. 
Henrik Andersson 

§§ 26-28 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

Innehållsförteckning 

Krisledningsnämnden 2020-05-06 

KLN § 26 

Val av justeringsperson 

KLN § 27 
Godkännande av dagordningen 

KLN § 28 
Övrigt 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-06 

usterandes si naturer 

Sida 

2 av 5 

Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
l{risledningsnämnden 

KLN § 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-06 

Val av justeringsperson 

Sida 

3 av 5 

Beskrivning av ärendet Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 
För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt 
av ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som nämnden beslutar 
vid varje sammanträde. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Ingela Stefansson. 

2. Protokollet justeras omedelbart. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Krisledningsnämnden 

KLN § 27 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-06 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 5 

Beskrivning av ärendet Enligt krisledningsnämndens reglemente åligger det ordföranden att ansvara 
för nämndens 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. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

Justerandes signaturer Utdra11:sbestvrkande 

f;Jn1 I) 
(/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-05-06 5 av 5 

KLN § 28 

Övrigt 

Beskrivning av ärendet Övriga ärenden/frågor som tas upp under sammanträdet: 

- Vård- och omsorgschef Christin Johansson informerar om det senaste i 
pågående arbete med att förhindra smittspridning avseende covid-19 inom 
Båstads kommun. Följande nämns: 
• Kommande behov av extra personal. Extra personal sätts in för att undvika 
timvikarier pga smittorisken. 
· Kammarrättens upphävda beslut om att inte tillåta hemtjänst för tillfälliga 
vistelser nämns. Båstads kommun vidhåller dock sitt tidigare ställningstagande. 

- Säkerhetschef Christofer Thoren informerar om följande: 
· Överlag få konstaterat virussmittade i Båstads kommun. 
· MSB säger att det dröjer länge innan allt återgår till det normala. 
• Studentexamen kommer att genomföras på ett säkert sätt. 
• Malen badet: Plan för öppethållande i sommar. 

- Kommundirektör Erik Lidberg informerar: 
• Semesterperioden närmar sig. Diskussion pågår om eventuellt tre perioder för 
exempelvis HR och ekonomi för att stödja Vård och omsorg. 
• Möten/sammankomster utomhus rekommenderas. 
• Ökade personalkostnader kring extra personal. En redovisning kring detta 
kommer upp till nästa krisledningsnämnd. 
• Beslut på att presentkort numera inte är skattepliktiga. Diskussion om hur 
man bäst kan visa sin uppskattning och hur man bäst ska prioritera i strävan 
efter en trygg och säker arbetsmiljö. Ärende är på gång om detta till nästa 
krisledningsnämnd. 

- Ordförande Johan Olsson Swanstein nämner också att kommunrevisionen har 
utsett Christer Linden till att särskilt bevaka krisledningsnämnden och dess 
arbete framöver. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2020-05-13 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000016/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning daterad den 13 maj 2020 godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Till stöd för kommunfullmäktiges beslutsfattande och uppföljning finns en beslutslogg. Loggen 
innehåller uppgifter om väckta ärenden och ärenden som bordlagts eller återremitterats. 
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen och samråd sker med förvaltning-
en innan den skickas ut till sammanträdet. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
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   Uppdaterad: 2020-05-13 
   Dnr: KS 000408/2019-900 
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Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2020-02-04 77/20 Mer ängsmarker (C) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2020 

2019-11-29 877/19 Äldre hälsovårdsprogram (C) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Jun 2020 

2019-05-09 403/19 Vattenmätare till alla hushåll i kommunen (MP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Hösten 2020 

2018-04-30 451/18 Inför giftfri policy för kommunens skolor (C)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2020 

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

(L) 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Jun 2020 

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

(L) 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Jun 2020 

 

 

Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2020-03-23 208/20 Brukarrevision av socialförvaltningen Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Hösten 2020 

 

Bordläggningar/återremisser  

Upprättat Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-05-12 6 av26 

KS § 109 Dnr KS 000652/2014- 315 

Översiktsplan för Båstads kommun - Antagande 

Beskrivning av ärendet Översiktsplan för Båstads kommun utgår från kommunfullmäktiges antagna 
utvecklingsstrategier som fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat 
antal åretruntboende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som 
skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön. Under slutskedet av 
arbetet med översiktsplanen har det framkommit att det finns ett behov av en 
fördjupning av Torekovs utveckling. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark-Peters 2020-04-20, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Anta Båstads kommuns översiktsplan med tillhörande bilagor 
(miljökonsekvensbeskrivning, länsstyrelsens granskningsyttrande, särskilt 
utlåtande, sammanställning av synpunkter samt markanvändningskarta). 
2. Förvaltningen ska efter antagande av översiktsplanen ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Torekov med stöd av underlag Torekov - byn vid havet 
inlämnat till kommunen 2019-12-20. 

Arbetsutskottets förslag 1. Anta Båstads kommuns översiktsplan med tillhörande bilagor 
(miljökonsekvensbeskrivning, länsstyrelsens granskningsyttrande, särskilt 
utlåtande, sammanställning av synpunkter samt markanvändningskarta 
särskilt utlåtande). 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

2. Förvaltningen ska efter antagande av översiktsplanen ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Torekov med stöd av underlag Torekov - byn vid havet 
inlämnat till kommunen 2019-12-20. 
3. Följande fastigheter ska ingå i översiktsplanen 2020: 
Delar av fastigheten Torekov 98: 146 för att möjliggöra detaljplanering för 
bostäder /verksamheter. 

Översiktsplanerare Klara Harmark-Peters föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i tio minuter. 

Kerstin Gustafsson (M), Ingela Stefansson (S) och Birgitte Dahlin (L): Bifall till 
förvaltningens förslag, med följande tillägg: Följande fastigheter ska ingå i ÖP 
2020: Delar av fastigheten Torekov 98:1 återläggs till ÖP 2020 samt fastigheten 
Torekov 98:146 för att möjliggöra detaljplanering för bostäder/verksamheter. 

Forts. på nästa sida 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

2020-05-12 7 av26 

Delar av fastigheten Torekov 98:1, se kompletterande kartbilaga 2020-05-12, 
är kommunal mark som finns med i ÖP 08 och bör inte släckas ut i ÖP 2020. 
Torekov 98: 146 är privat mark som inte brukats på årtionden och ligger 
centralt i Torekov. Båda dessa tomter ligger centralt och nära till service samt 
kollektivtrafik. Under flera år har dessa tomter varit av intresse för olika 
boende- och verksamhetsformer, bl.a. har det diskuterats seniorbostäder vilket 
ges möjligheter till generationsväxling. En annan viktig aspekt är att fler 
åretruntboende behövs för att kunna behålla befintlig och även ny service på 
orten. Sffi ser det viktigt att det finns utpekad mark centralt i ÖP för att 
möjliggöra för detaljplanering innan kommande FÖP för Torekov är beslutad. 

Uno Johansson (C): Bifall till förvaltningens förslag, med följande tillägg: Västra 
Karup: Lindströms backe markeras som stadsbygd och för berört område tas 
La och Lb bort. Rammsjö: Mark för bostäder enligt ÖP 08 markeras som 
stads bygd. Hov: Mark för bostäder enligt ÖP 08 markeras som stadsbygd. 

Bo Wendt (BP): Bjärepartiet anser att ambitionen för Torekov bör vara 
densamma som i Förslöv: att göra samhället rundare och i första hand bygga i 
centrala lägen. Av den anledningen bör delar av fastigheten Torekov 98:1 
detaljplaneras. Hela fastigheten Torekov 98:146 ska ingå. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner då att 
kommunstyrelsen bifallit yrkandet från Kerstin Gustafsson m fl och avslagit 
yrkandet från Bo Wendt samt yrkandet från Uno Johansson. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Anta Båstads kommuns översiktsplan med tillhörande bilagor 
(miljökonsekvensbeskrivning, länsstyrelsens granskningsyttrande, särskilt 
utlåtande, sammanställning av synpunkter samt markanvändningskarta 
särskilt utlåtande). 

2. Förvaltningen ska efter antagande av översiktsplanen ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Torekov med stöd av underlag Torekov - byn vid havet 
inlämnat till kommunen 2019-12-20. 

3. Följande fastigheter ska ingå i ÖP 2020: Delar av fastigheten Torekov 98:1 
återläggs till ÖP 2020 samt fastigheten Torekov 98:146 för att möjliggöra 
detaljplanering för bostäder/verksamheter. 

Uno Johansson (C) reserverar sig mot beslutet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2020-04-20 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000652/2014 – 315 
 
 

Översiktsplan för Båstads kommun – beslut om antagande 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Anta Båstads kommuns översiktsplan med tillhörande bilagor (miljökonsekvensbeskrivning, 
länsstyrelsens granskningsyttrande, särskilt utlåtande, sammanställning av synpunkter samt 
markanvändningskarta). 
 
2. Förvaltningen ska efter antagande av översiktsplanen ta fram en fördjupad översiktsplan för 
Torekov med stöd av underlag Torekov – byn vid havet inlämnat till kommunen 2019-12-20. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Översiktsplan för Båstads kommun utgår från kommunfullmäktiges antagna utvecklingsstrate-
gier som fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kommunen 
och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för Bjäre-
halvön. Under slutskedet av arbetet med översiktsplanen har det framkommit att det finns ett 
behov av en fördjupning av Torekovs utveckling. 
 

Bakgrund 
Den 26 juni 2013 (KF § 114) fattade kommunfullmäktige beslut om att uppdra förvaltningen 
att ta fram en ny översiktsplan för Båstads kommun. Den 17 februari 2016 (KF § 13) fattade 
kommunfullmäktige beslut om att avbryta pågående arbete med översiktsplanen och uppdrog 
förvaltningen att ta fram en ny översiktsplan för Båstads kommun enligt Boverkets ÖP-modell 
version 1.0.  Den 21 september 2016 (KF § 152) beslutade kommunfullmäktige om en projekt-
beskrivning för arbetet och valde en tillfällig beredning (KF §§ 153-155) för att ta fram förslag 
till utvecklingsstrategier för en ny översiktsplan. Den 25 januari 2017 (KF § 7) antog kommun-
fullmäktige den tillfälliga beredningens förslag till utvecklingsstrategier som utgångspunkt för 
förvaltningens arbete med att ta fram samrådshandling för Båstads kommuns översiktsplan.  
 
Samrådshandlingen godkändes för samråd den16 maj 2018 (KF § 88) och var initialt ute på 
samråd från den 25 maj 2018 till den 31 augusti 2018. Samrådet förlängdes sedan till 30 sep-
tember 2018 (KF § 128).  
 
Granskningshandlingen godkändes för utställning den 23 oktober 2019 (KF § 162) och var på 
utställning från den 18 november 2019 till den 3 februari 2020. Ett 50-tal synpunkter  
lämnades och har sammanställts och bemötts i ett särskilt utlåtande, se bilaga 1. 
 

Aktuellt 
Under arbetet med översiktsplanen har utgångspunkten varit de antagna utvecklings-
strategierna som fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i 
kommunen. Ytor i stationsnära och centrala lägen samt noder för kollektivtrafik prioriteras för 
utveckling. De kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön ska 
bevaras medan bebyggelse ska samlas i och kring befintliga tätorter.  
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Under varken samrådet eller utställningen har det inkommit synpunkter eller förslag som för-
anlett ändring av planens strategiska inriktning.  
 
I det särskilda utlåtandet (bilaga 1) bemöts alla yttranden som inkom under utställningstiden 
och föreslagna ändringar beskrivs. Synpunkter som inkom från allmänheten berörde främst 
markanvändningen i Kattvik, centrala Båstad, Östra Karup och Torekov. Länsstyrelsen önskade 
förtydligande av den föreslagna markanvändningens påverkan på riksintressen och miljökvali-
tetsnormer. Kommunen ombads tydligare motivera sitt ianspråktagande av mark för stads-
bygd och verksamhetsmark till år 2030. Vidare ser länsstyrelsen att kommunen bör ta fram en 
klimatanpassningsplan som hanterar havsnivåhöjningar, erosion och dagvattenproblematik. 
Kommunen och länsstyrelsen är inte eniga gällande riksintresse för kulturmiljövård för Norr-
vikens trädgårdar där kommunen anser att Norrvikens camping inte bör ingå i riksintresset. 
Synpunkter från de politiska partierna skiljer sig åt och berör sakfrågor så som landsbygdsut-
veckling, förtätning av kommunens samhällen och kollektivtrafik. 
 
Förändringar som gjorts inför antagande påverkar inte den strategiska inriktningen. Mindre 
ändringar har gjorts avseende markanvändning i södra Förslöv och centrala Båstad. I Förslöv 
har ytor för stadsbygd tagits bort och i Båstad har Strandängsskolan ändrats från ny/ändrad 
stadsbygd till befintlig stadsbygd. Vidare har objektstexter förtydligats främst avseende kom-
munens vägledning gentemot riksintressen, status för miljökvalitetsnormer och kommunens 
motivering till ändrad markanvändning. Planen har inte väsentligt ändrats sedan utställningen. 
 
Inriktningsdokument, fördjupade översiktsplaner och planprogram har arbetats in i översikts-
planen och upphöra att gälla som juridiskt vägledande. Endast de delar av dokumenten som 
går i linje med översiktsplanens strategier är infogade.  
 
Översiktsplanen är framtagen för att uppfylla lagkraven gällande översiktsplan och miljökon-
sekvensbeskrivning i plan- och bygglagen och miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen har 
utökats för att inkludera även sociala och ekonomiska aspekter.  
 
I slutskedet av arbetet med översiktsplanen identifierades ett behov av att göra en grundlig 
analys av orten Torekovs utveckling likt inriktningsdokumenten för Grevie, Förslöv och Båstad. 
Torekovsborna började ta fram en vision över ortens utveckling som underlag för kommunal 
planering och lämnade 2019-12-20 in dokumentet Torekov – byn vid havet. Detta material bör 
användas som underlag för att ta fram en fördjupad översiktsplan för Torekov. En fördjupad 
översiktsplan kommer att ersätta översiktsplanen inom det geografiskt avgränsade området. 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Översiktsplanen visar den önskade inriktningen för kommunens utveckling och har fokus på 
hållbarhet. Framtida bostäder och verksamheter lokaliseras med möjlighet till ökad social 
hållbarhet i form av ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Planen genomsyras av ekologisk 
hållbarhet med stort bevarande av naturmark och möjlighet till ökad användning av 
kollektivtrafik när mark för bostäder pekas ut vid stationsområden och platser med god 
tillgänglighet. Den ekonomiska hållbarheten stärks när befintlig infrastruktur kan användas 
vid till exempel förtätning i kommunens samhällen, och fokus på åretruntboende gynnar 
samtliga hållbarhetsperspektiv. 
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Verksamhet 
Förvaltningen är en av de stora användarna av översiktsplanen. Planen utgör underlag och 
stöd i vidare planering och bygglovshandläggning. Även Teknik & Service, Barn & Skola, 
Bildning & Arbete och Vård & Omsorg använder översiktsplanen som vägledande för sina 
verksamheter. 
 

Ekonomi 
Ett antagande av översiktsplanen innebär inga direkta kostnader för kommunen. Personer som 
önskar ett exemplar av markanvändningskartan erhåller den för självkostnadspris. 
En fördjupad översiktsplan för Torekov kan innebära ett behov av utredningar av ortens kul-
turmiljö samt utredningar kring påverkan av klimatförändringar.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Miljökonsekvensbeskrivningen av översiktsplanen inkluderar barnperspektivet. 
 
Miljökonsekvensanalys 
Arbetet med kommunens översiktsplan innefattar en miljökonsekvensbeskrivning av plan- 
förslaget. Beskrivningen inkluderar miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter. 
 
 
Samhällsbyggnad 
Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga verksamhetsområden  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 
Webblänk till Översiktsplan för Båstads kommun – antagandehandling 
http://bastad.engelholm.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/op2030_antagande_b/ind
ex.html?ApplicationDefinition=Library%3a%2f%2fBastad%2fOP2030%2fAntagande%2fLayo
uts%2fOP_antagande.ApplicationDefinition 
 
Bilaga 1 Översiktsplan för Båstads kommun – Särskilt utlåtande 
Bilaga 2 Länsstyrelsens granskningsyttrande över utställning av översiktsplan för Båstads 
kommun 
Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning av Båstads kommuns översiktsplan 
Bilaga 4 Sammanställning av inkomna synpunkter och åtgärder 
Bilaga 5 Markanvändningskarta 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, planchef 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Under processen har tjänstepersoner ifrån de olika verksamhetsområdena deltagit. 
 
 

http://bastad.engelholm.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/op2030_antagande_b/index.html?ApplicationDefinition=Library%3a%2f%2fBastad%2fOP2030%2fAntagande%2fLayouts%2fOP_antagande.ApplicationDefinition
http://bastad.engelholm.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/op2030_antagande_b/index.html?ApplicationDefinition=Library%3a%2f%2fBastad%2fOP2030%2fAntagande%2fLayouts%2fOP_antagande.ApplicationDefinition
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Bakgrund 
 

Politiska beslut 
 
Den 26 juni 2013 (KF § 114) fattade kommunfullmäktige beslut om att uppdra för-
valtningen att ta fram en ny översiktsplan för Båstads kommun. Den 17 februari 2016 
(KF § 13) beslutade kommunfullmäktige att förvaltningen skulle ta fram en ny över-
siktsplan som följer Boverkets ÖP-modell. Den 25 januari 2017 (KF § 7) antog kom-
munfullmäktige en tillfällig berednings förslag till utvecklingsstrategier som utgångs-
punkt för förvaltningens arbete med att ta fram en samrådshandling för Båstads kom-
muns översiktsplan. 
 
Samråd om översiktsplanen beslutades av kommunfullmäktige den 16 maj 2018 (KF 
§ 88) och den 19 september 2018 beslutades att förlänga samrådet med en månad 
(KF § 128). 
 
Efter samrådet har översiktsplanen bearbetats och en granskningshandling har tagits 
fram. Kommunfullmäktige tog beslut om att ställa ut översiktsplanens gransknings-
handling den 23 oktober 2019 (KF § 162). 
 

Samrådet 
 
Samrådshandlingen för Båstads kommuns översiktsplan var på samråd under peri-
oden 25 maj 2018 - 30 september 2018. Den bestod av en digital planhandling, struk-
turerad efter Boverkets ÖP-modell (version 1, augusti 2015) samt tillhörande konse-
kvensbeskrivning. Översiktsplanens strategitexter fanns att läsa i ett kompletterande 
pdf-dokument. 
 

Utställningen 
 
Granskningshandlingen har bestått av en digital planhandling, strukturerad efter Bo-
verkets ÖP-modell (version 1, augusti 2015), en samrådsredogörelse där alla yttran-
den som inkom under samrådstiden samt vilka ändringar de föranlett redogörs för 
samt en konsekvensbeskrivning av översiktsplanen. Utöver den digitala planhand-
lingen har samtliga texter samlats i tre pdf-dokument som vart och ett innehåller tex-
terna från översiktsplanens tre delar: Utvecklingsstrategi, Områdesanvändning re-
spektive Hänsyn. Dessa har kompletterat den digitala planhandlingen för att möjlig-
göra diarieföring av planen hos olika myndigheter samt för att underlätta läs- och 
sökbarheten i översiktsplanen. 
 
Syftet med utställningen har varit att skapa dialog, ge insyn och ge möjlighet till på-
verkan för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Utställningen ägde rum 
mellan den 18 november 2019 och den 3 februari 2020. Utställningen gav olika par-
ter tillfälle att delta i granskningen: länsstyrelsen, regionplaneorgan och kommunala 
organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastruktur-
planering, kommunens medlemmar, andra myndigheter, sammanslutningar och en-
skilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget. 
 
I detta särskilda utlåtande redovisas de yttranden som inkommit under utställningsti-
den i sin helhet, exklusive bilder och illustrationer. Yttrandena redovisas i sin helhet 
för en ökad transparens och tydlighet. Samtliga yttranden kommenteras och det 
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framgår även vilka åtgärder eller ändringar ett yttrande har föranlett i översiktspla-
nen. Dessa ändringar arbetas in i antagandehandlingen av översiktsplanen. De bilagor 
som bifogats till ett yttrande, samt yttrandet i original, finns tillgängliga på Samhälls-
byggnad i Båstads kommun. Bilagorna är dock inte med i detta särskilda utlåtande. 
 
Stavfel och uppenbara fel av redaktionell karaktär har ändrats. 

 
Genomförandet av utställningen 
 
Under utställningen, perioden 18 november 2019 - 3 februari 2020, har tjänsteperso-
ner från kommunens planavdelning arrangerat sex stycken diskussionsmöten i kom-
munens sex största tätorter: Båstad, Östra Karup, Förslöv, Grevie, Västra Karup och 
Torekov. Mötena har hållits mellan kl. 16-19 på vardagar i november och december 
2019. Dessa har varit öppna möten för allmänheten som kunnat komma och se över-
siktsplanen och diskutera den med tjänstepersoner från planavdelningen. Majorite-
ten av mötena hade god uppslutning av besökare. 
 
Innan utställningstidens början kungjordes utställningen via e-post och/eller post till 
myndigheter, kommuner, föreningar, bolag, organisationer samt tjänstepersoner från 
Båstads kommuns olika verksamhetsområden och kommunens partigrupper. Vissa 
mottagares kontaktuppgifter var inaktuella och till dem gjordes ett nytt utskick, i den 
mån nya kontaktuppgifter gick att hitta. Även de som yttrat sig under samrådet mot-
tog ett utskick om att översiktsplanen var på utställning. 
 
Utöver detta annonserades kungörelsen om utställningen samt uppgifter om plats 
och tid för de sex olika diskussionsmötena i dagstidningen Helsingborgs Dag-
blad/Nordvästra Skånes Tidningar den 15 november, i lokaltidningen BjäreNU den 
16 november samt på kommunens digitala anslagstavla den 15 november. Kommu-
nens hemsida, intranät och sociala medier har också använts för att informera om ut-
ställningen och de olika diskussionsmötena. Affischer med information om utställ-
ningen och diskussionsmötena sattes upp på platserna där diskussionsmötena skulle 
vara. 
 
Planavdelningen har även bjudit in till möten med kommunens partigrupper, Kom-
munala pensionärsrådet, Kommunala tillgänglighetsrådet, representanter från kom-
munens näringsliv och turismnäring, Länsstyrelsen i Skåne län, NSVA (Nordvästra 
Skånes Vatten och Avlopp AB) och Laholms kommun. Även byarådet i Östra Karup 
har fått en genomgång av förslaget till översiktsplan. Planavdelningen har funnits till-
gängliga för frågor och gett stöd om användningen av den digitala översiktsplanen, 
och har haft individuella möten eller samtal med de som så önskat. 
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Yttranden i sin helhet 
 

Myndigheter, verk och kommunala bolag 
 

Länsstyrelsen i Skåne län 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
ÖP2030 ger en bra nulägesbeskrivning av Båstads kommun samt kommunens roll 
och förutsättningar i både ett lokalt och regionalt perspektiv. Det framgår att kommu-
nen har flera höga värden och ÖP2030 visar på en tydlig ambition för att få en positiv 
utveckling i hela kommunen utifrån att bevara och stärka de värden som upplevs som 
kommunens styrkor. De övergripande strategierna för bebyggelseutvecklingen foku-
serar på att öka antalet året-runt-boenden i kommunen, prioritera året-runt-bostäder 
i centrala och kollektivtrafiknära lägen i tätorterna och att se kommunens flerkärnig-
het som en tillgång där byarna kompletterar istället för att konkurrera med varandra. 
 
För de allmänna och statliga frågorna hänvisas läsaren till de mer övergripande av-
snitten för respektive sakfråga i Utvecklingsstrategi samt Konsekvensbeskrivning. Ob-
jekt och delområden redovisas generellt med föreslagen användning. För vissa områ-
den tas även särskilda värden och behov av hänsyn upp, men Länsstyrelsen konstate-
rar att detta inte görs konsekvent. Det går därför inte att utläsa hur allmänna och stat-
liga intressen sammanvägts eller vilka frågor som kvarstår att hantera i kommande 
prövningar för varje geografisk plats. Länsstyrelsen kan därför inte på samma detalje-
rade nivå som markanvändningskartan är redovisad bedöma om den markanvänd-
ning som föreslås kan komma att strida mot de intressen som myndigheten har att 
bevaka. Länsstyrelsens granskningsyttrande lämnar därför i första hand synpunkter 
på en mer övergripande nivå för att signalera vilka statliga intressen som kan komma 
att kvarstå att bedöma vid kommande planläggning. Det saknas generellt i handling-
arna tydlig vägledning och riktlinjer för avvägningar och prioriteringar när intresse-
konflikter uppstår. Detta gäller särskilt föreslagen utveckling avseende riksintresse-
värden, förslagets påverkan på vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer för vatten, be-
byggelseutveckling i lägen med risk för översvämning och erosion. Länsstyrelsen an-
ser med detta som bakgrund att ÖP2030 inte visat hur kommunen har följt hän-
synskraven enligt 2 kap. PBL. 
 
Kommentar: Resonemang om intressekonflikter och avvägningar mellan olika samman-
fallande intressen samt påverkan på miljökvalitetsnormer utvecklas i antagandehand-
lingen. Kommunens avsikt är att fördjupa sina kunskaper om lägen med risk för över-
svämning och erosion samt konsekvenserna av detta och arbeta fram en klimatanpass-
ningsplan. För områden som pekas ut för ny/ändrad användning görs prövningen om 
markens lämplighet avseende dessa risker i kommande detaljplaneläggning. 
 
Åtgärder: Översiktsplanens områden för ny/ändrad användning uppdateras med reso-
nemang om avvägningar mellan olika intressen och förhållanden på platsen i fråga. 
 
Länsstyrelsens övergripande ställningstaganden avseende skyldighet att lämna syn-
punkter enligt 3 kap.16 § PBL anges här i punktform: 

 Påverkan av föreslagen markanvändning på riksintresse rörligt friluftsliv, 
högexploaterad kust, naturvård, friluftsliv, kulturmiljö och riksintresse för 
kommunikation kan komma att kvarstå vid kommande prövningar. 

 Länsstyrelsen kan komma att pröva om miljökvalitetsnormer för vatten inne-
hålls vid kommande planläggning och prövningar särskilt avseende: 
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- verksamhetsområde vid trafikplats Hallandsås, 
- Torekov, Västra Karup, Grevie, Förslöv samt de mindre orterna på sydkus-
ten, samt för 
- ny bebyggelse i anslutning till kommunens vattenskyddsområden. 

 Frågan om risk för människors hälsa och säkerhet kopplat till påverkan på 
vattentäkten kvarstår vid kommande planläggning och prövningar inom om-
råde 16465 och 17933 i Båstad tätort och nytt verksamhetsområde 24264 
norr om Östra Karup samt där anslutning till Sydvatten krävs. 

 Det kan krävas individuell prövning avseende risken för översvämning i ären-
den kustnära områden samt i anslutning till lågpunkter även om ställningsta-
ganden i ÖP2030 följs. 

 Frågan om ny/förändrad bebyggelse är förenlig med strandskyddslagstift-
ningen kan komma att kvarstå vid kommande prövningar. 

 Länsstyrelsen delar inte bedömningen i ÖP2030 avseende ställningstagandet 
att Norrvikens campinganläggning inte ingår riksintresset för kulturmiljövård 
Norrvikens trädgårdar [M36]. 

 Länsstyrelsen bekräftar förslag till revidering i ÖP2030 avseende riksintresse 
kommunikation som avser ny sträckning av västkustbanan genom Halland-
såstunneln och via Båstad och Förslövs stationer som tagits i bruk. Båstads 
gamla station är inte längre aktuellt som riksintresse för kommunikation. 

 
Kommentar: Resonemang om riksintressekonflikter och avvägningar mellan olika sam-
manfallande riksintressen samt påverkan på miljökvalitetsnormer utvecklas i antagan-
dehandlingen. 
 
För att underlätta myndigheters och andra aktörers bedömning av markanvändningens 
påverkan på vattenskyddsområdena, revideras dessa i översiktsplanen. I antagande-
handlingen visas primär, sekundär och tertiär zon för de föreslagna vattenskyddsområ-
dena. 
 
Kommunens och länsstyrelsens olika syn på om Norrvikens campinganläggning innefat-
tas i riksintresset för kulturmiljövård Norrvikens trädgårdar [M36] tydliggörs i anta-
gandehandlingen. 
 
Kommunen noterar länsstyrelsens medhåll i frågan om reviderat riksintresse för kom-
munikation avseende Västkustbanan och dess järnvägsstationer. 
 
Åtgärder: Resonemang om riksintressekonflikter och avvägningar mellan olika sam-
manfallande riksintressen samt påverkan på miljökvalitetsnormer utvecklas i antagan-
dehandlingen. 
 
I antagandehandlingen visas primär, sekundär och tertiär zon för de föreslagna vatten-
skyddsområdena. 
 
Kommunens och länsstyrelsens olika syn på om Norrvikens campinganläggning innefat-
tas i riksintresset för kulturmiljövård Norrvikens trädgårdar [M36] tydliggörs i objekts-
texten för objekt 20514 ”Norrvikens camping” samt i Hänsynsavsnittet om kulturmiljö-
vård. 
 
Länsstyrelsens synpunkter 
Riksintressen 
Planering i eller i anslutning till ett riksintresse måste ske med utgångspunkt i de vär-
den som riksintresset representerar. Riksintressena och deras värdebeskrivning 
anger förutsättningarna för vad som är möjligt att göra på platsen. Översiktsplanen 
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ska ge översiktlig vägledning för efterkommande beslut och tillståndsprövning och 
ange hur riksintressena ska tillgodoses, dvs hur den mark- och vattenanvändning 
som föreslås kan genomföras utan påtaglig skada på riksintresset värden som kan fin-
nas på en specifik, geografisk plats. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att det i ÖP2030 i stora delar saknas en beskrivning av 
konsekvenserna för riksintressenas värden i relation till den markanvändning som 
pekas ut på markanvändningskartan. I sammanhanget påminner länsstyrelsen om att 
det är de utpekade värdena som utgör ett riksintresse, inte dess avgränsning. Det in-
nebär att åtgärder även utanför ett område utpekat som riksintresse kan påverka 
riksintressevärdena negativt. Utöver de ovan nämnda synpunkterna som gäller för 
samtliga berörda riksintresse lämnas här några områdesspecifika kommentarer: 
 
Kommentar: Kommunen anser att många riksintressen har alltför generella alternativt 
saknar värdebeskrivningar vilket försvårar för kommunen att värna riksintressenas 
värden. I Hänsynsavsnittet anges kommunens generella förhållningssätt till framtida 
planering som berör riksintresset. Objektstexter för områden med föreslagen ny/ändrad 
användning ska kompletteras med om, och i så fall hur, de påverkar riksintressenas vär-
den. 
 
Åtgärder: Objektstexter för områden med föreslagen ny/ändrad  användning ska kom-
pletteras med om, och i så fall hur, de påverkar riksintressenas värden. 
 
Riksintresse rörligt friluftsliv samt högexploaterad kust (4 kap. 2 resp. 3 §§ MB) 
För riksintressen enligt 4 kap. 2-6 §§ MB gäller inte förbudet mot påtaglig skada eller 
övriga krav på förbud och hänsyn om åtgärden avser bl.a. utveckling av befintliga tä-
torter eller utveckling av det lokala näringslivet. Det framgår inte av ÖP2030 om 
kommunen bedömer att det finns utbyggnadsområden som omfattas av dessa undan-
tag. Länsstyrelsen menar att motivering till dessa undantag i så fall bör redovisas i 
kommunens översiktsplan som stöd i kommande prövningar. 
 
Kommentar: Vissa områden med ny/ändrad markanvändning bedöms omfattas av 
detta undantag. Objektstexterna för de områden med ny/ändrad markanvändning som 
berörs av riksintressena rörligt friluftsliv och högexploaterad kust kompletteras med 
förtydliganden i frågan. 
 
Åtgärder: Objektstexterna för de områden med ny/ändrad markanvändning som berörs 
av riksintressena rörligt friluftsliv och högexploaterad kust kompletteras med förtydli-
ganden i frågan. 
 
Natura 2000 (4 kap. 8§ MB) 
Kommunen föreslår inga åtgärder inom Natura 2000-områden, men länsstyrelsen på-
minner om att även ny markanvändning i närheten av Natura 2000-område kan 
komma att påverka dessa. Frågan om påverkan på Natura 2000-områden kan därför 
komma att vara kvarstå i kommande prövningar och planläggning. 
 
Kommentar: Objekt 22912 som pekas ut för natur ny/ändrad avser en utvidgning av nu-
varande ”Bjärekustens naturreservat” och ligger i anslutning till ”Bjärekusten” inom 
Natura 2000 – Habitatdirektivet. 
 
Objekt 16578 ”Stationsterrassen/stenbrottet” planeras för verksamheter ny/ändrad och 
angränsar till ”Hallandsås norrsluttning” inom Natura 2000 – Habitatdirektivet.  
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Objekt 16664 som pekas ut för verksamheter ny/ändrad angränsar till ”Hallandsås 
norrsluttning” inom Natura 2000 – Habitatdirektivet. Kommunens bedömning är att 
ingen markanvändning som föreslås genom översiktsplanen påverkar dessa, eller 
andra, Natura 2000-områden. 
 
Åtgärder: Objektstexten för 16664 och 16578 kompletteras med att eventuell påverkan 
på Natura 2000-området utreds under kommande planprocesser. 
 
Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6§ MB) 
För riksintresset Båstad [L32] delar länsstyrelsen kommunens uppfattning att i både 
hamnområdet och i eventuella förtätningsprojekt inom Båstad tätort kvarstår frågan 
om hur riksintresset ska säkerställas till kommande detaljplaneprocess så att riksin-
tressets värden inte påverkas påtagligt. ÖP2030 ger inte tillräckligt med stöd i frågan 
på egen hand. 
 
Kommunen har sedan samrådsskedet inte förtydligat sitt resonemang kring 
riksintresset Norrvikens trädgårdar [M36]. Länsstyrelsen delar inte ställningstagan-
det i ÖP2030 avseende att Norrvikens campinganläggning inte ingår riksintresset. 
Norrvikens camping nämns i uttryckstexten och har en tydlig koppling till rekreat-
ionslandskapet. Riksantikvarieämbetet fattade beslut om riksintresset 2013-04-15. 
Länsstyrelsen bedömer att riksintressebeskrivningen är aktuell. 
 
Det finns en otydlighet i hur de utpekade utvecklingsstråken ska förhålla sig till riks-
intresset. ”Stråk där man vill främja bebyggelseutvecklingen, t.ex. för att skapa eller 
utveckla en sammanhängande miljö, eller förbättra förutsättningarna för en god kol-
lektivtrafik” utesluter inte exploateringar som skulle kunna inverka negativt på riks-
intresse Salomonhög-Stora Nötte [L33]. Länsstyrelsen vill därför betona vikten av att 
riktlinjerna i La-området följs för att inte riskera påtaglig skada. Bortsett från Båstad 
[L32] täcks samtliga riksintresseområden in av La- eller Lb-områden med särskilda 
riktlinjer för områdets utveckling. Även om dessa inte tydligt kopplas till riksintresse-
nas motiv och uttryck ger de ett gott stöd för att utveckla platsen med stöd i natur- 
och kulturvärden. 
 
Kommentar: Båstads kommun avser undersöka möjligheten att uppdatera Bevarande-
program för Båstads tätort (från 1997) samt ta fram ett kulturmiljöprogram. Plane-
ringsunderlagen kommer bidra till att säkerställa riksintresset för kulturmiljövård i 
framtida planprocesser. 
 
Kommunens och länsstyrelsens olika syn på om Norrvikens campinganläggning innefat-
tas i riksintresset för kulturmiljövård Norrvikens trädgårdar [M36] tydliggörs i anta-
gandehandlingen. 
 
Utvecklingsstråken visar en mer schematisk utvecklingsinriktning för Båstads kommun. 
Utvecklingsstråket mellan Grevie och Båstad visar att kommunen vill främja kopplingar 
mellan orterna och förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken. Under lagret Om-
rådesanvändning redovisas detta i form av kollektivtrafikstråk och gröna stråk. Avsik-
ten är att bebyggelseutvecklingen ska följa områdestyperna och de politiska ställnings-
tagandena som ligger till grund för utvecklingsstrategin. 
 
Åtgärder: Kommunens och länsstyrelsens olika syn på om Norrvikens campinganlägg-
ning innefattas i riksintresset för kulturmiljövård Norrvikens trädgårdar [M36] tydlig-
görs i objektstexten för objekt 20514 ”Norrvikens camping” samt i Hänsynsavsnittet om 
kulturmiljövård. 
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Förtydliga i objektstexten för utvecklingsstråket Båstad-Grevie-Förslöv att fokus är på 
bebyggelseutveckling i starka kollektivtrafiknära lägen inom tätorterna. 
 
Riksintresse anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8§ MB) 
ÖP2030 ger inte svar på vilken påverkan genomförandet av översiktsplanen kan få på 
riksintressena Västkustbanan eller väg E6 som ligger i nära anslutning till en del före-
slagna utbyggnadsområden. Det innebär att prövningen avseende påverkan på riksin-
tresset skjuts till kommande planeringsskeden. 
 
Kommunens förslag är att riksintresse för kommunikation ska revideras utifrån den 
nya sträckning av västkustbanan genom Hallandsåstunneln och via Båstad och Förs-
lövs stationer som tagits i bruk. Båstads gamla station är inte längre aktuellt som riks-
intresse för kommunikation. Länsstyrelsen bekräftar kommunens förslag till revide-
ring. Trafikverket som riksintressemyndighet kommer under 2020 att revidera sina 
riksintressen, varför kommunens förslag till ändringar kommer att kunna bekräftas 
först när beslut tas vid riksintresseöversynen. Gällande riksintresseanspråk respek-
tive vad som utgör förslag till ändringar bör tydligare framgå av handlingarna både i 
karta och i text. 
 
Kommentar: Kommunen menar att riksintressena Västkustbanan och E6 inte påverkas 
negativt av områdena med ny/ändrad användning. Då stor del av Västkustbanan löper 
genom Hallandsåstunneln bedömer kommunen att endast järnvägen samt tågstation-
erna i Förslöv och i Båstad/Hemmeslöv kan beröras av ny/ändrad användning.  Eventu-
ell påverkan utreds under detaljplanearbetet. 
 
Åtgärder: Objektstexten för områden som ligger i anslutning till Västkustbanan i Förs-
löv respektive i Hemmeslöv samt E6 kompletteras med att påverkan på riksintresse för 
kommunikation behöver utredas under detaljplanearbetet. 
 
Sjöfart 
Det stråk som är av riksintresse för sjöfart bör redovisas i likhet med övriga riksin-
tressen för kommunikation. 
 
Kommentar: Farled sjöfart redovisas i granskningshandlingen under kartlagret Hänsyn 
– Råvarutillgång/samhällsviktig verksamhet – Riksintresse kommunikation. 
 
Åtgärder: - 
 
Risk för översvämning 
Länsstyrelsen bedömer att ställningstagandet i ÖP2030, som innebär att ingen ny be-
byggelse i kustområdet placeras på lägre nivå än + 3,5 m om inte andra åtgärder som 
skyddar mot översvämning och vidtas, är acceptabel i ett tidsperspektiv som sträcker 
sig fram till år 2100 enligt IPCC:s klimatscenarier. Eftersom havsnivåerna kommer att 
stiga även efter år 2100 är det enligt länsstyrelsens uppfattning i de flesta fall rimligt 
att ta höjd för högre havsnivåer och ett längre tidsperspektiv än år 2100 när ny be-
byggelse planeras. Länsstyrelsen påminner därför om att det krävas individuell pröv-
ning av ärenden även om kommunens ställningstaganden följs i 
kustnära områden samt i anslutning till lågpunkter. 
 
Länsstyrelsen ser positivt på ställningstagandena som innebär att peka ut mark för 
större områden för dagvattenhantering. Det gäller även förslaget att ändra äldre ej ut-
byggda detaljplaner om ytor för dagvattenhantering inte är tillräckliga. Om dessa 
ställningstaganden realiseras kan de effektivt bidra till att minska risken för över-
svämning. Länsstyrelsen är också positiv till att kommunen ser att det finns ett stort 
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behov av att kartlägga översvämnings- och erosionsproblematiken där det fortsatta 
arbetet också inkluderar översvämningsrisken från vattendrag samt att kommunen 
ser behovet av att ta fram en klimatanpassningsplan. Kommunen planerar inte för be-
byggelse i direkt anslutning till områden med risk för erosion. I ett längre tidsper-
spektiv kan däremot befintlig bebyggelse påverkas. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
Åtgärder: - 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Länsstyrelsen bedömer att flertalet av ställningstagandena i ÖP2030 kan bidra till 
ökade möjligheter att följa miljökvalitetsnormerna, framförallt för berörda ytvatten-
förekomster. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att mängden dagvatten 
att hantera kommer att öka till följd av planförslaget och att dagvattenhanteringen 
måste säkerställas i kommande detaljplanering för att inte påverka yt- och grundvat-
tenförekomster negativt. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att det är särskilt angeläget med ett säkerställande av dag-
vatten- och spillvattenhantering för den planläggning som kommer att beröra föresla-
get verksamhetsområde vid trafikplats Hallandsås som inte planeras anslutas till 
kommunalt verksamhetsområde för VA. 
 
Då Torekovs avloppsreningsverk har en begränsad kapacitet bedömer länsstyrelsen 
att det finns en begränsning för hur mycket utbyggnad som kan ske i anslutning till de 
orter som är beroende av reningsverket. Det gäller Torekov, Västra Karup, Grevie, 
Förslöv samt de mindre orterna på sydkusten. Utbyggnad i dessa orter kvarstår där-
för att pröva i förhållande till miljökvalitetsnormerna för vatten. 
 
Länsstyrelsen bedömer också att det finns risk för att planförslaget kan innebära att 
miljökvalitetsnormerna för flera grundvattenförekomster inte kan följas. Verksam-
hetsområden och övrig bebyggelse i anslutning till kommunens vattenskyddsområ-
den är exempel där föreslagen exploatering kan komma att påverka miljökvalitets-
normerna. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
Under 2020 avser NSVA ansöka om ett nytt tillstånd för fortsatt verksamhet och för en 
utökad framtida kapacitet på Torekovs avloppsreningsverk. Enligt NSVA krävs det då 
en ombyggnad av reningsverket. Översiktsplanen tar höjd för detta med ett skyddsav-
stånd för reningsverket som möjliggör verksamhetens utveckling.  
 
Frågan om påverkan på vattenskyddsområdena och därmed miljökvalitetsnormerna ut-
reds under kommande detaljplanearbete. För att underlätta myndigheters och andra 
aktörers bedömning av markanvändningens påverkan på vattenskyddsområdena, revi-
deras dessa i översiktsplanen. I antagandehandlingen visas primär, sekundär och tertiär 
zon för de föreslagna vattenskyddsområdena. 
 
Åtgärder: I antagandehandlingen visas primär, sekundär och tertiär zon för de före-
slagna vattenskyddsområdena. 
 
Hälsa och säkerhet - dricksvattenförsörjning och vattentäkter 
Konsekvenserna för förtätning inom område 17933 i Båstad tätort och nya och änd-
rade verksamheter i företagsbyn område 16465 samt nytt verksamhetsområde 
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24264 norr om Östra Karup har inte utretts i förhållande till påverkan på dricksvat-
tentäkterna. Länsstyrelsen befarar att föreslagen användning innebär stor risk för på-
verkan på de båda för kommunen viktiga vattentäkterna. Frågan om risk för männi-
skors hälsa och säkerhet kopplat till påverkan på vattentäkten kvarstår därför vid 
kommande planläggning och prövningar. 
 
Torekov, Grevie, Förslöv och Västra Karup kommer i framtiden försörjas via Sydvat-
ten. I de fall vattenförsörjningen för nytillkommande bebyggelse i dessa orter är bero-
ende av vattenförsörjning genom anslutningen via Sydvatten bedömer Länsstyrelsen 
att det saknas förutsättningar att släppa fram ny bebyggelse innan anslutning har 
skett. 
 
Länsstyrelsen vill påminna om att det är kommunen som har att ta ställning till beho-
vet av vattentäkter samt säkerställa dessa utifrån invånarnas behov av dricksvatten 
idag och i framtiden. I sammanhanget bör kommunen även väga in att frågan om att 
säkra vattenförsörjningen är en grund för att öka kommunens robusthet i händelse 
av kris. 
 
Kommentar: Frågan om påverkan på vattenskyddsområdena utreds under kommande 
detaljplanearbete. För att underlätta myndigheters och andra aktörers bedömning av 
markanvändningens påverkan på vattenskyddsområdena, revideras dessa i översikts-
planen. I antagandehandlingen visas primär, sekundär och tertiär zon för de föreslagna 
vattenskyddsområdena. 
 
Frågan om att säkerställa en robust vattenförsörjning kommer att undersökas i kom-
munens kommande risk- och sårbarhetsanalys. För de områden med ny/ändrad an-
vändning som berörs av en anslutning till Sydvatten förtydligas detta i objektstexterna. 
 
Åtgärder: I antagandehandlingen visas primär, sekundär och tertiär zon för de före-
slagna vattenskyddsområdena. För de områden med ny/ändrad användning som berörs 
av en anslutning till Sydvatten förtydligas detta i objektstexterna. 
 
Strandskydd 
Handlingarna bör revideras så att det tydligt framgår att kommunen kan lämna  dis-
pens i områden där endast strandskydd gäller. I områden där även andra områ-
desskydd enligt 7 kap. MB gäller, är det länsstyrelsen som kan lämna dispens. Upphä-
vande av strandskydd kan prövas inom ramen för en detaljplan eller genom separat 
ansökan till länsstyrelsen. 
 
Det finns flera utbyggnadsområden som berörs av strandskydd där ÖP2030 saknar 
vägledning för hur bebyggelseutvecklingen kan göras förenliga med strandskyddsbe-
stämmelserna. Det gäller t.ex. i Båstad för Stadsbygd och/eller varsamheter ny/änd-
rad längs Ängelholmsvägen och längs E6:an, i Östra Karup (Utvecklingsområde), i 
Västra Karup (Stadsbygd ny/ändrad samt utvecklingsområde), samt i Torekov (Ut-
vecklingsområde). 
 
Kommentar: Översiktsplanens områdestyper, som visar föreslagen mark- och vattenan-
vändning, kan innefatta flera olika typer av byggnationer och funktioner. Inom ”Stads-
bygd” kan till exempel bostäder, kontor och/eller handel planeras och härunder även 
kommunal service samt parkområden, parkering med mera. Kommunen menar därför 
att bebyggelseutvecklingen i relation till strandskydd lämpligen utreds under detaljpla-
nearbetet. Ett förtydligande enligt synpunkten om strandskyddsdispens görs i antagan-
dehandlingen. 
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Åtgärder: Ett förtydligande enligt synpunkten om strandskyddsdispens görs i antagan-
dehandlingen i avsnittet om strandskydd under Hänsyn – Natur- och kulturmiljövärden. 
 
Länsstyrelsens rådgivning 
Bebyggelseutveckling och hushållning med mark och vatten 
Länsstyrelsen konstaterar att planeringsmålet för bostäder som ÖP2030 pekar ut lig-
ger långt över det behov som motiveras utifrån befolkningsprognoserna. 
Planberedskapen redovisas men exkluderas med motiveringen att de i mycket liten 
grad förväntas att byggas. Vidare saknas uppgifter om hur många bostäder som ryms 
inom utpekade förtätnings- och utbyggnadsområden. Förtätningsmöjligheter inom 
befintligt bostadsbestånd och andelen bostäder som kan förväntas tillkomma utanför 
planlagd mark redovisas inte. Bostäder för att täcka upp kommunens bostadsförsörj-
ningsbehov är ett väsentligt allmänt intresse enligt 3 kap. 4§ MB. Som kommunen i 
sin översiktsplan, i avvägningen med andra allmänna intressen, ska ge vägledning och 
riktlinjer för. Länsstyrelsen menar att planhandlingarna därför inte tillräckligt tydligt 
redovisar på behoven av planläggning för att ta ny mark i anspråk för att klara sitt bo-
stadsförsörjningsansvar. På motsvarande sätt saknas redovisning av behovet och mo-
tiveringen till att ta ny mark för verksamheter. 
 
Vidare kan länsstyrelsen av ÖP2030 inte utläsa de väsentliga samhällsintressen som 
ger kommunen skäl att i anslutning till serviceorterna prioritera bostadsbyggnation 
på bekostnad jordbruksmarken utifrån kraven i 3 kap. 4§ MB. Ställningstagandet att 
kommunen inte prioriterar detaljplaner för byggnation på jordbruksmark som inte 
uppnår kraven för en plan av högsta prioritering, d.v.s. stationsnära läge, utgör ingen 
motivering i sammanhanget. 
 
Kommentar: Inom översiktsplanens områden för ”Stadsbygd ny/ändrad” kan olika sor-
ters bebyggelse, anläggningar och funktioner ingå.  Förutom bostäder kan parkering, 
parker, kontor, handel, samhällsservice, med mera ingå. Flera av de utpekade områdena 
förväntas bli planerade på längre sikt. Antalet tillkommande bostäder per område av-
görs därför när planeringsförutsättningarna för respektive område är kända, det vill 
säga under kommande planläggning. 
 
I översiktsplanens Utvecklingsstrategi för Bebyggelse går bland annat att läsa ställ-
ningstaganden och resonemang om bostadsförsörjning. Här anger kommunen en upp-
skattning av antalet tillkommande bostäder indelat efter kort, medellång och lång tids-
horisont. Med hänsyn till bostadsförsörjningsansvaret möjliggör översiktsplanen bostä-
der för att möta den prognosticerade befolkningsutvecklingen. Kommunen kan delvis 
instämma i att andelen utpekad mark för ”Stadsbygd ny/ändrad” inte nödvändigtvis be-
höver planläggas till år 2030 för att möta befolkningsprognosen. Ett par områden i 
Förslöv kommer därför inte längre vara utpekade för planläggning i antagandehand-
lingen av översiktsplanen. 
 
Genom att planera för blandstad (Stadsbygd) i stationsnära lägen strävar kommunen 
efter en effektiv markanvändning, efter att underlätta hållbara resvanor och efter vari-
erade bostadstyper för att ge fler samhällsgrupper goda möjligheter till bostad. 
 
Åtgärder: Vissa områden för ”Stadsbygd ny/ändrad” tas bort från antagandehand-
lingen av översiktsplanen: objekt 18946 ”Viarps byaväg”, 18944 ”Väster om Stations-
vägen” samt 18956 ”Del av Förslöv 2:4 – etapp 4”. 
 
Förtydliga det väsentliga samhällsintresset som bostäder utgör i relation till ianspråk-
tagande av jordbruksmark i anslutning till kollektivtrafiknära lägen, i avsnittet om Bo-
stadsförsörjning under Utvecklingsstrategi – Bebyggelse. 
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Kollektivtrafik och transportinfrastruktur 
Utvecklingsstråket Båstad - Grevie – Förslöv 
Utveckling av bebyggelse föreslås i stråket Båstad - Grevie – Förslöv för att förbättra 
förutsättningarna för kollektivtrafik och därigenom hållbar utveckling längs utveckl-
ingsstråket med fokus på bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära lägen. Längs strå-
ket finns fem hållplatser som inte ligger i anslutning till tätorterna. Innebörden av ut-
vecklingsstråket är otydligt. Länsstyrelsen menar att vägledningen i ÖP2030 även här 
bör utgå från de föreslagna områdestyperna för att undvika spridd bebyggelse genom 
bygglov utan detaljplan och att det är i de befintliga tätorterna som utvecklingen ska 
ske. 
 
Kommentar: Utvecklingsstråket visar en mer schematisk utvecklingsinriktning för Bå-
stads kommun. Detta utvecklingsstråk syftar till att visa var kommunen vill förbättra 
förutsättningarna för kollektivtrafiken. Avsikten är att bebyggelseutvecklingen ska följa 
områdestyperna och de politiska ställningstagandena som ligger till grund för utveckl-
ingsstrategin. 
 
Åtgärder: Förtydliga i objektstexten för utvecklingsstråket Båstad-Grevie-Förslöv att fo-
kus är på bebyggelseutveckling i starka kollektivtrafiknära lägen inom tätorterna. 
 
Gång och cykelvägar 
Det framgår inte av översiktsplanen om föreslagna gång- och cykelvägar har finansie-
ring inom planperioden. Länsstyrelsen menar att ny infrastruktur som utgör förut-
sättning för ny bebyggelse inom planperioden ska vara finansierad inom planperi-
oden, kommunal eller statlig finansiering (Nationell plan för transportsystemet eller 
Regional infrastrukturplan för Skåne 2018-2029) och då bör redovisas i markanvänd-
ningskartan. Ny infrastruktur som inte har finansiering bör istället redovisas som en 
del av övergripande strategi och inte i mark- och vattenanvändningskartan som är ut-
gör kommunens ställningstaganden för planperioden. 
 
Kommentar: Översiktsplanen har en tidshorisont till 2030. Nationell plan för transport-
systemet och Regional infrastrukturplan för Skåne omarbetas vart fjärde år. Det är i 
dag inte möjligt för kommunen att veta vilken infrastruktur i form av gång- och cykel-
vägar som kommer att vara finansierad inom översiktsplanens tidshorisont. De 
nya/ändrade områdena och stråken inkluderar därför både finansierade/beslutade ob-
jektet såväl som icke-finansierade/ej beslutade objekt vilka kommunen ser som önsk-
värda. Båstads kommun anser att detta tjänar översiktsplanens syfte med att vara en 
plattform för dialog gentemot andra samhällsbyggnadsaktörer. 
 
Kommunen kommer även arbeta fram en ny cykelvägsplan inom översiktsplanens tids-
horisont. 
 
Åtgärder: - 
 
Sjöfart 
Begreppet sjöfart inbegriper både fritids- och handelssjöfart. Där handelssjöfarten 
som passerar genom kommunen är en betydande del av transportsystemet. Under ru-
briken Transportsystem – sjöfart finns endast stråket mellan Torekov och Hallands 
Väderö anvisad. Alla fartygsstråk av betydelse inom kommunen bör presenteras un-
der rubriken Transportsystem. 
 
Kommentar: Kommunen instämmer i synpunkten om att samtliga fartygsstråk bör re-
dovisas under Transportsystem – sjöfart. 
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Åtgärder: Samtliga farleder läggs in i antagandehandlingens kartlager Områdesan-
vändning - Transportsystem – sjöfart. 
 
Havsområdet 
Kommunens vägledning avseende havsområdet som innehåller restriktioner för 
verksamheter som innebär negativ påverkan på naturvärden och strandnära rekreat-
ion är i överensstämmelse med riksintresseanspråken till havs. Länsstyrelsen bedö-
mer att de även är förenliga med det förslag till statliga havsplaner som Hav- och vat-
tenmyndigheten har lämnat till regeringen för beslut. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
Åtgärder: - 
 
Fornlämningar 
Vissa utpekade exploateringsområden berör eller ligger strax intill kända fornläm-
ningar, bland annat synliga gravhögar. Länsstyrelsen vill påpeka att förståelsen och 
upplevelsen av den sammanhängande fornlämningsmiljön kan komma att påverkas 
negativt av planerad bebyggelse i anslutning till dessa. I fortsatt planering är det där-
för viktigt att hänsyn tas till fornlämningsmiljön och till möjligheten att bibehålla vik-
tiga samband, siktlinjer med mera mellan lämningarna Skåne är ett fornlämningstätt 
län och de kända fornlämningarna utgör endast en mindre del av det totala fornläm-
ningsantalet. Länsstyrelsen vill därför förtydliga att vid större exploateringsområden 
ska samråd hållas med Länsstyrelsen i Skåne läns kulturmiljöenhet, oavsett om idag 
kända fornlämningar berörs eller ej. Detta ska göras för att behovet av undersök-
ningar och utredningar ska kunna prövas i tidiga skeden. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
Åtgärder: - 
 
Områdesskydd – naturreservat 
Grevie åsar 
Av ÖP2030 föreslås att gränserna för naturreservatet Grevie åsar bör justeras för att 
exkludera befintlig verksamhetsmark. Länsstyrelsen bedömning är att Grevie åsar på 
sikt ses över i den södra delen och vill informera om att exkludera befintlig verksam-
hetsmark inte anses som ett synnerligt skäl för upphävande om verksamhetsmarken 
tillkommit efter det att naturreservatet bildades. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
Åtgärder: - 
 
Lya Ljunghed 
Länsstyrelsen vill informera om att en geografisk utvidgning samt ändrade föreskrif-
ter planeras för naturreservatet Lya Ljunghed. I den digitala kartan ingår del av områ-
det som avses utvidgas inom Verksamheter ny/ändrad. 
 
Kommentar: Kommunen har under en längre tid pekat ut marken i fråga för verksam-
heter. I Båstads kommuns översiktsplan från 2008 är det aktuella området utpekat som 
industrimark. Kommunen delar inte uppfattningen att markområdet ska ingå i ett na-
turreservat. 
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Åtgärder: - 
 
Skyddade arter samt biotopskydd 
En generell och förklarande text avseende arter som skyddas genom artskyddsför-
ordningen samt biotopskydd hade varit lämpligt att ta med i översiktsplanen då dessa 
kan komma att utgöra begränsningar vid kommande planläggning samt andra åtgär-
der. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
Åtgärder: Områden med skogligt biotopskydd läggs till som eget lager under kartlagret 
Hänsyn – Natur- och kulturmiljövärden i översiktsplanens antagandehandling. 
 
Information om remittering till Luftfartsverket 
Båstads kommun berörs av den så kallade MSA-påverkande ytan (skyddsområde på 
60 km kring flygplats där flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen) för 
Halmstads, Ängelholms och Ljungbyheds flygplatser. Flygtrafiken rör sig med fast-
ställda marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta 
hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Av över-
siktsplanen bör framgå att lokalisering av höga byggnader/föremål (exempelvis vind-
kraft) inom den MSA-påverkande ytan ska samrådas med berörd flygplats. Observera 
att remisskyldighet till LFV föreligger för alla objekt högre än 20 meter över mark el-
ler vattenytan oavsett placering på svenskt territorium eller territorialvatten och inte 
enbart inom MSA-ytorna för flygplatserna. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. Informationen läggs till i antagandehandlingen av 
översiktsplanen. 
 
Åtgärder: Uppgiften att Båstads kommun berörs av den MSA-påverkande ytan för 
Halmstads, Ängelholm-Helsingborgs och Ljungbyheds flygplatser samt att samråd ska 
ske med berörd flygplats vid lokalisering av höga objekt läggs till i avsnittet om ”Mobil-
telemaster och antenner” under Utvecklingsstrategi – Transporter och teknisk försörj-
ning - Teknisk infrastruktur. Även uppgiften om remisskyldighet till LFV läggs till i 
samma avsnitt. Uppgifterna läggs även till under kartlagret som visar Ängelholm 
Helsingborg Airport. 
 
Synpunkter avseende tydlighetskravet 
Planhandlingarna brister i tydlighet vad gäller vilka intressekonflikter som kan be-
höva hanteras i kommande prövningar inom kommunens olika geografiska delar. Det 
är även svårt att få en överblick för vilken vägledning och hänsyn som gäller för varje 
geografisk del av kommunen. Länsstyrelsen saknar också vägledning och riktlinjer för 
hur kommunen avser att säkerställa och utveckla befintlig bebyggelse och markan-
vändning. 
 
Kommentar: Resonemang om intressekonflikter och avvägningar mellan olika samman-
fallande intressen samt påverkan på miljökvalitetsnormer utvecklas i antagandehand-
lingen. 
 
Åtgärder: Översiktsplanens områden för ny/ändrad användning uppdateras med reso-
nemang om avvägningar mellan olika intressen och förhållanden på platsen i fråga. 
 
 
 



SÄRSKILT UTLÅTANDE 

17 
 

Region Skåne 

Region Skånes synpunkter 
Omvärldsperspektiv 
Sedan samrådsskedet har planförslaget kompletterats med hur kommunen påverkas 
av utvecklingen i en större region, Göteborg - Hamburg. Region Skåne ser detta som 
positivt då Båstads kommun har ett strategiskt läge i Öresundsregionen och i stråket 
Oslo-Göteborg-Köpenhamn-Hamburg. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
Bostäder, befolkningsutveckling och attraktivitet 
I översiktsplanen anges stations- och kollektivtrafiknära byggande som prioriterat. 
Ianspråktagande av jordbruksmark ska undvikas förutom i stationsnära lägen då byg-
gande ses som prioriterat. När det gäller frågan om vad som utgör ett stationsnära 
läge ser kommunen det som mer relevant att fokusera på trygga och gena passager 
till stationen än på ett fysiskt avstånd. 
 
Region Skåne ser det som mycket positivt att Båstads kommun för ett tydligt resone-
mang kring avvägningar i dessa frågor. Region Skåne vill även framhålla att vid explo-
atering i stationsnära läge är det viktigt att bebyggelsen planeras med en täthet som 
tillvaratar det stationsnära lägets potential, utifrån ortens skala och karaktär. Detta 
bidrar till attraktivitet och behövs för att skapa underlag för ett ökat kollektivtrafikre-
sande samt för etablering av handel och service i stationens närområde. 
 
Kommentar: Noteras, synpunkterna stämmer väl överens med översiktsplanens strate-
gier. 
 
Åtgärder: - 
 
Båstads befolkningsprognos baseras på de senaste årens positiva befolkningsutveckl-
ing. Bortser man från de två senaste åren med hög migration var den årliga ökningen 
cirka 10 personer under 2000-talet. Båstads kommun räknar med en befolkningsök-
ning mellan 2018-2026 med 1650 personer vilket är högt räknat sett till en mins-
kande invandring och befolkningsökning. Region Skånes prognos pekar på en ökning 
under samma period på drygt 900 personer. Enligt Region Skånes Modell för bostads-
efterfrågan i Skåne är marknadsdjupet i Båstads kommun cirka 70 bostäder. Med 
marknadsdjup menas antalet nya bostäder som kan och vill efterfrågas i kommunen 
till rådande marknadsförutsättningar ett enskilt år. En efterfrågan på 70 bostäder lig-
ger mer i linje med Region Skånes befolkningsprognos. Region Skåne delar Båstads 
kommuns bedömning att planberedskapen på 700 bostäder i liten grad kan förväntas 
byggas. 
 
Kommentar: Båstads kommun har sedan år 2014 haft en genomsnittlig befolkningsök-
ning på 142 personer/år. Antalet startbesked har under åren 2014-2019 haft ett ge-
nomsnitt på 128 lägenheter/år. Antalet fritidshus har under nämnd period ökat med 
cirka 40 lägenheter/år. Kommunens befolkningsökning och marknadsdjupet skiljer sig 
markant från skånska kommuner i samma befolkningsstorlek. Utifrån att kommunen år 
2015/2016 har fått två nya järnvägsstationer i kustnära läge bedömer kommunen att 
prognosen för befolkningsförändring och bostadsbyggande är rimlig om än svårbe-
dömd. 
 
Åtgärder: - 
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Region Skåne genomförde under åren 2018-2019 en stadskvalitetsanalys i samver-
kan med fem skånska kommuner och Sveriges Byggindustrier Syd. Med utgångspunkt 
från utvalda skånska tätorter kartlades vilka lägesfaktorer som har störst betydelse 
för bostadspriser, kontorshyror och handelsomsättning. Därigenom skapades kun-
skap om vilka stadskvaliteter som bidrar till att generera attraktivitet och tillväxt i 
Skåne. Ett syfte med stadskvalitetsanalysen är att bidra till att skapa ett gemensamt 
språk mellan det privata och offentliga, framförallt mellan kommun och 
bostadsutvecklare. Region Skåne vill uppmuntra Båstads kommun att använda stads-
kvalitetsanalysens resultat för att ytterligare ge tyngd åt föreslagna prioriteringar och 
synliggöra vad som driver bostadsmarknaden och genererar ekonomiska mervärden 
för bostadsutvecklare och fastighetsägare. Stadskvalitetsanalysen finns tillgänglig på 
www.utveckling.skane.se. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommunen tackar för tipset om Stadskvalitetsa-
nalysen. 
 
Åtgärder: - 
 
Hållbart resande 
Översiktsplanen innehåller ett ställningstagande om att planera för pendlarparke-
ringar för både cykel och bil vid tågstationer. Region Skåne vill tipsa om vårt senast 
framtagna TemaPM, Planera för attraktiv parkering. Detta TemaPM handlar om par-
keringsplanering i stort men gör en fördjupning för pendlarparkeringar. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Kommunen tackar för tipset om TemaPM Planera 
för attraktiv parkering. I efterföljande planering, när frågor som rör t.ex. placering och 
utformning av parkeringsplatser blir aktuella, kommer detta TemaPM kunna vara till 
nytta. 
 
Åtgärder: - 
 
Kollektivtrafik 
Sedan samrådsskedet har ett kollektivtrafikstråk mellan Förslöv och Vejbystrand till-
kommit. Stråket, objekt 23422, benämns i dokumentet för Områdesanvändning som 
"Stråk- ny/ändrad". Region Skåne anser att objektet istället bör benämnas som "Möj-
lig sträckning för busstrafik" då det inte är förankrat med Skånetrafiken. 
 
Kommentar: Kollektivtrafikstråket mellan Förslöv och Vejbystrand ser kommunen som 
önskvärt att trafikera. Översiktsplanen använder begrepp och benämningar enligt Bo-
verkets ÖP-modell. 
 
Åtgärder: - 
 
Näringsliv 
Den regionala utvecklingsstrategin för Skåne framhåller att Skåne ska bli en  stark, 
hållbar tillväxtmotor. Region Skåne verkar för fler växande företag, fler i arbete och 
en mer innovativ region. Utifrån detta ser Region Skåne positivt på Båstads kommuns 
ställningstagande om att högt prioritera planer som säkerställer eller ger ny exploa-
terbar verksamhetsmark av stort allmänt intresse, med målsättning att öka antalet 
arbetsplatser i kommunen. 
 
Region Skåne ser även positivt på Båstads kommuns resonemang om att i nära sam-
arbete med näringslivet och näringslivsorganisationen Båstad turism & näringsliv ar-
beta för ett gott företagsklimat. Ett gott företagsklimat är en viktig förutsättning för 
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tillväxt och konkurrenskraft. Region Skåne har sedan 2019 startat upp nätverk och 
bistått med samordning för kommunernas näringslivsansvariga i olika forum och er-
bjuder möjligheter till ytterligare utveckling och lärande. 
 
Det är även positivt att kommunen samarbetar med näringslivet om planläggning vil-
ket skapar goda förutsättningar för detaljplaner som underlättar och ger möjligheter 
för nyetablering och expansion. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
Åtgärder: - 
 
Konst, kultur och gestaltad livsmiljö 
Kommunen betonar i Lokala mål och strategier konst och kultur som viktiga byggste-
nar inom ramen för samhällsutvecklingen. Konstnärlig kvalitet och estetiska värden 
ska vara tongivande vid val av formgivning och material i den fysiska planeringen. 
Kommunen har som ambition att 
gestalta och sköta det offentliga rummet, bland annat genom offentlig konst, för att på 
så vis bevara platsers identitet. Sammantaget rimmar detta väl med ambitionerna i 
Regional kulturplan för Skåne 2016-2020 samt Region Skånes strategi för gestaltad 
livsmiljö - arkitektur, form och design. Strategin fokuserar på vad arkitektur, form 
och design gör, det vill säga hur dessa områden på olika sätt formar samhället. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
Åtgärder: - 
 
Kulturmiljö 
Region Skåne ser positivt på Båstads kommuns ambitioner i översiktsplanen om att 
bevara Bjärehalvöns rika kultur- och naturmiljöer. Det ligger väl i linje med Regional 
kulturplan för Skåne 2016-2020. Kommunens förhållningssätt att prioritera bedöm-
ningen av lämplighet för exploatering genom indelningen i landskapsklasser är väl 
strukturerat. Region Skåne ser dock utmaningar med kommunens uttalat höga priori-
tering av riksintresset för friluftsliv som till stora delar sammanfaller med riksin-
tresse för kulturmiljövård och/eller naturvård. I dessa områden kan intressekonflik-
ter uppstå. Region Skåne vill också poängtera att det inte bara handlar om att bevara 
utan också att använda och utveckla kulturmiljöerna och då kan till exempel friluftsliv 
spela en viktig roll. Med utgångspunkt från detta kan Skåneledens roll för att öka till-
gängligheten till kulturmiljöer stärkas i planförslaget. 
 
Kommentar: Kommunen delar till viss del Region Skånes synpunkt om avvägningar rö-
rande riksintressena. I antagandehandlingen kompletteras objektstexter med utökade 
resonemang om översiktsplanens påverkan på riksintressena och de avvägningar som 
görs. 
 
Åtgärder: Objektstexter för de objekt som föreslår ändrad/ny användning kompletteras 
med utökade resonemang rörande översiktsplanens påverkan på riksintressena och de 
avvägningar som görs. 
 
Natur och rekreation 
Både vandringsleden Skåneleden och den nationella cykelturismleden Kattegattleden 
går genom Båstads kommun. Lederna går både kustnära och vid inland, och kommu-
nen planerar för en skåneled på Hallands Väderö. Kommunen och besöksnäringen 
gör betydande satsningar på ledbaserat friluftsliv och naturturismleder vilket kan 
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tydliggöras både som en struktur som binder ihop grönytor i kartvyn, men även ge-
nom att föra ett resonemang hur näringslivet och tillgängligheten till kulturmiljöer 
kan gynnas av ledinfrastrukturen. 
 
Kommentar: Kommunen menar att dessa leder redan synliggörs i översiktsplanens kart-
lager Områdesanvändning. I utvecklingsstrategins del Natur & rekreation förs resone-
mang om bland annat turism, grönstruktur och kultur- och naturmiljöer. 
 
Åtgärder: - 
 
Barnperspektivet 
Region Skåne ser det som positivt att riktlinjer för skolors och förskolors utemiljö tas 
upp i planen. Tillgång till gröna miljöer och naturytor vid skolor och förskolor är vik-
tigt för barnens utveckling, inlärningsförmåga med mera. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
Grönstruktur 
Ett av översiktsplanens ställningstaganden handlar om att utveckla kommunens 
grönstruktur genom att koppla samman naturområden och skapa gröna korridorer. 
Region Skåne vill tipsa om publikationen Grönstruktur i Skåne- Strategier för en ut-
vecklad grön struktur från 2012. I strategin redovisas fyra blå-gröna huvudstråk med 
vegetation och vatten i anslutning till Båstad som har potential att bli viktiga länkar 
mellan kust, stad, åkerbygd och blå-gröna värdetrakter och värdekärnor. Landskapets 
blå-gröna infrastruktur (vegetation och vatten) består av värdetrakter och värdekär-
nor med förhöjda ekologiska och rekreativa värden. De blå-gröna huvudstråken kny-
ter samman värdekärnorna och värdetrakterna. I många av Skånes tätorter minskar 
de gröna områdena vid förtätning och stadsutbredning. Enligt tillgänglig statistik har 
andelen grönytor minskat i antal och storlek under de senaste 30 åren. Det tyder på 
att dessa frågor behöver prioriteras tydligare i planering och genomförande. För att 
uppnå målet om God bebyggd miljö har regeringen fastställt en precisering som anger 
att det ska finnas natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen 
med god kvalitet och tillgänglighet. Med utgångspunkt från ovanstående är det posi-
tivt att kommunen anger byggnation i strategiskt viktiga grönområden och grönstråk 
som nedprioriterat. Ett sätt att arbeta för detta är att tillämpa balanseringprincipen: 
1. Undvika, 2. Minimera, 3. Kompensera, 4. Ersätta. Den faktiska nåbarheten och ori-
enterbarheten till tätorternas grönytor kan förstärkas genom att skapa blå-gröna 
stråk och platser samt ta bort barriärer. 
 
Kommentar: Synpunkten stämmer väl överens med översiktsplanens resonemang och 
strategier. 
 
Åtgärder: - 
 
Miljö- och klimataspekter 
I den regionala utvecklingsstrategin för Skåne lyfts klimatanpassning fram som en 
viktig faktor för att Skåne ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Hur samhället mö-
ter de utmaningar som ett förändrat klimat medför är en avgörande framtidsfråga för 
Skåne, bland dessa utmaningar har vattenfrågorna en huvudroll. En av utmaningarna 
som följer med klimatförändringarna är att de sannolikt medför ökande vattenflöden 
i alla vattendrag samt ökad risk för erosion, ras och skred i vissa lägen. Region Skåne 
ser det som positivt att det i planförslaget finns ett resonemang kring hur effekterna 
av klimat-förändringarna kan hanteras. 
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Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
Energiproduktion 
Sedan samrådsskedet har ställningstaganden gällande produktion av biogas förtydli-
gats vilket Region Skåne ser som positivt. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
 

Försvarsmakten 
 
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
 

Lantmäteriet 
 
Lantmäteriet noterar att det som myndigheten uttryckte i föregående yttrande delvis 
har tillgodosetts. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Ändå är det önskvärt att 
kommunen redogör för intentionerna för huvudmannaskapet av allmän plats. Av 
samrådsredogörelsen framgår att kommunen för närvarande utreder möjligheterna 
att ändra det enskilda huvudmannaskapet i stora delar av kommunens tätorter. Ur 
översiktsplanens granskningshandlingar framgår dock endast att ”Kommunen ska se 
över frågan om huvudmannaskap för bland annat vägar för att uppfylla aktuell lag-
stiftning”. En utveckling av dess betydelse och en hänvisning till det arbete som är på-
gående för översikten av huvudmannaskap kan med fördel göras. 
 
Kommentar: Underlag för ett politiskt beslut i frågan har tagits fram av verksamhets-
området Teknik och Service i Båstads kommun. I underlaget ges förslag på gemensam-
hetsanläggningar och föreningar som berörs av kommunalt övertagande och vilka kon-
sekvenser detta skulle kunna få. Ett eventuellt övertagande av enskilt huvudmannaskap 
kräver olika juridiska processer, däribland ändring av gällande detaljplaner och fastig-
hetsbildning. Utifrån att ett politiskt beslut om övertagande tas, genomförs det stegvis 
över en längre period. 
 
Åtgärder: Förtydliga hur kommunen arbetar med att utreda väghållarfrågan i kommu-
nen. 
 
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avstår från att yttra sig i rubri-
cerat ärende. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
 

NSR [Nordvästra Skånes Renhållnings AB] 
NSR har 2018-06-28 yttrat sig över Båstads översiktsplan efter samråd 2018. NSR 
hade bland annat övergripande synpunkter avseende planens ställningstagande kring 
avfallshantering och masshantering samt NSR:s delaktighet. Dessa generella syn-
punkter har beaktats (samrådsredogörelsen under rubriken Teknisk Infrastruktur) 
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vid revidering av översiktsplanen från 2019, dock saknar NSR ett avsnitt kring mass-
hanteringen. 
 
NSR har följande kompletterande yttrande: 
 
Väginfrastruktur 
NSR vidhåller tidigare yttrande avseende frågor som rör väginfrastrukturen samt 
framkomlighet för renhållningsfordon på Köpmansgatan och påpekar vikten av att 
NSR deltar vid framtagandet  av detaljplanen. Yttrandet har beaktats i samrådsredo-
görelsen och i underlaget så till vida att det hänvisas till detaljplanprocessen och att 
frågan om avfallshantering ska lyftas tidigt i processen samt att det ska föras en dia-
log med NSR. 
 
NSR är fortsatt positiv till evenemangsparkering i östra Båstad samt Torekov för att 
öka framkomligheten i centrala Båstad samt Torekov under perioder med stort be-
sökstryck. 
 
NSR ser positivt på att kommunen avser att se över frågan om huvudmannaskap för 
vägar i kommunen. NSR anser att det är viktigt att säkerställa att kraven på framkom-
lighet i renhållningsordningen uppfylls. 
 
Masshantering 
Båstad har efter projektet med Hallandsåstunnlarna fått erfara vikten av att hante-
ring av massor (lagring, återanvändning mm) sker på ett genomtänkt vis. I framtiden 
kommer det finnas begränsad möjlighet för avfallsbolagen att ta emot massor och de 
massor som tas emot kommer troligtvis vara tvungna att behandlas vilket på sikt 
kommer att öka kostnaden för masshantering. Det är därför viktigt att frågan om 
massbalans; överskottsmassor och återvinning av massor som uppstått lokalt eller 
regionalt uppmärksammas tidigt i planprocessen att massorna ses som den resurs de 
kan vara. 
 
Masshanteringen har tydliga kopplingar till miljömål som handlar om hushållning 
med mark- och vattenresurser som uttryckts av länsstyrelsen som en av de främsta 
utmaningarna för Skåne. 
 
Återvinningscentral 
I samrådsredogörelsen anför kommunen att arbetet med lokaliseringen av en åter-
vinningscentral sker parallellt med översiktsplanen. NSR ser positivt på att kommu-
nen arbetar för att finna en lösning för hantering av avfall som ska återvinnas. 
 
Kartläggning av nerlagda deponier 
Kartläggning av nerlagda kommunala deponier har pågått under hösten och kommer 
att färdigställas under våren. NSR anser att resultatet från inventeringen ska beaktas i 
planarbetet. 
 
Digital infrastruktur 
NSR ser positivt på kommunens utbyggnad av digital infrastruktur då detta är viktigt 
för NSR:s fortsatta utveckling av digital service. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Rapporten över kartläggningen av nedlagda depo-
nier kommer sannolikt inte vara färdig till dess att ett politiskt beslut om antagande av 
översiktsplanen tas. Kartläggningen kommer bli ett viktigt planeringsunderlag för kom-
mande planläggning. 
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Åtgärder: - 
 
 

NSVA [Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB] 
 
Spillvattenhantering 
Ledningsnätet i Båstads kommun byggdes till stor del ut under 1960- och 70-talet, 
och dimensionerades efter den belastning som rådde då. Idag är kapaciteten på spill-
vattennätet på sydsidan mycket begränsad och flera pumpstationer är hårt belastade. 
Spillvattensystemet på sydsidan är komplext med långa överföringsledningar och 
pumpstationer, där vattnet leds/pumpas från de orter som ligger längst bort (Stora-
hult, Förslöv, Västra Karup och Grevie) till kusten och vidare till reningsverket i Tore-
kov. 
 
Stora och kostsamma åtgärder på ledningsnät och pumpstationer krävs för att de ex-
ploateringar på sydsidan som är beskrivna i granskningshandlingen avseende ny 
översiktsplan för Båstad ska kunna genomföras. 
 
NSVA har under 2019 beställt en översiktlig modell och utredning över ledningssy-
stemet på sydsidan av DHI. Modellen väntas bli klar hösten 2020, och syftar till att 
bland annat kunna besvara frågor om vad konsekvenserna blir i form av bräddningar 
(tillfälliga utsläpp av orenat spillvatten till följd av att ledningsnät och pumpstationer 
är överbelastade) och översvämningar vid den utbyggnad som presenteras i ÖP:n, 
vilka ledningssträckor och pumpstationer som behöver dimensioneras upp etc. För-
hoppningen är att med modellens hjälp ska NSVA och Båstads kommun kunna lägga 
upp en handlingsplan för att prioritera och finansiera vilka delar av nätet som behö-
ver byggas om, och vilka områden som ska kunna anslutas till det kommunala led-
ningsnätet utan att öka risken för bräddningar. Bräddning till hav och vattendrag ris-
kerar att försämra möjligheterna att uppfylla MKN [miljökvalitetsnormer] för vatten. 
Det motsäger dessutom kommunens målsättning att vattenförekomster inom kom-
munen ska uppnå god ekologisk status senast 2021 (s. 33 i Utvecklingsstrategin). 
 
Kommentar: Kommunen noterar informationen om spillvattensystemet. Kommunen ser 
fram emot resultatet av den översiktliga modellen över ledningssystemet och anser det 
angeläget att utarbeta en handlingsplan i samråd med NSVA. 
 
Åtgärder: Förtydliga i berörda objektstexter att spillvattennätet på kommunens sydsida 
behöver ses över innan utpekade områden kan exploateras. 
 
I Förslöv där man planerar att på sikt fördubbla bebyggelse och invånarantal är situ-
ationen redan idag särskilt ansträngd. Kapaciteten för den uppsamlande spillvatten-
ledning som rinner genom samhället är redan idag överskriden, och möjligheterna att 
bygga om pumpstationen nedströms samhället bedöms vara liten. En mer detaljerad 
modell/utredning och handlingsplan för spillvattennätet i Förslöv än den som redan 
är beställd behöver tas fram för att kunna ansluta ytterligare områden till spillvatten-
nätet. 
 
Kommentar: Kommunen noterar informationen om spillvattensystemet i Förslöv. Kom-
munen anser det angeläget att föra en dialog och att omgående utarbeta en plan till-
sammans med NSVA avseende ledningsnätet och åtgärder. 
 
Åtgärder: Förtydliga i berörda objektstexter i Förslöv att spillvattensystemet behöver 
ses över innan utpekade områden kan exploateras. 
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Dagvattenhantering 
Dagvatten är en komplex fråga där ansvaret ligger på flera olika aktörer: kommunen, 
NSVA, VA-huvudmannen, privata fastighetsägare, m.fl. Dagvattenfrågan behöver där-
för hanteras övergripande i den kommunala samhällsplaneringen. En dagvattenplan 
för Båstads kommun är under framtagande och kommer att vara klar under 2020. 
 
VA-huvudmannen ansvarar för utformningen av den allmänna VA-anläggningen upp 
till att det allmänna dagvattensystemet är fullt och dagvatten når markytan. Vilka 
konsekvenser som uppstår när dagvattensystemet är fullt och vatten rinner på mark-
ytan bestäms av hur bebyggelsen är utformad och höjdsatt. 
 
Det allmänna dagvattensystemet dimensioneras för dämning upp till markytan vid en 
viss återkomsttid som beror på bebyggelsetypen. För nya dagvattensystem brukar 
återkomsttiden variera mellan 10 och 30 år. För regn med en återkomsttid större än 
vad ledningsnätet är dimensionerat för upp till ett 100-årsregn, ska vattnet kunna 
hanteras på gator och andra öppna ytor utan att byggnader tar skada. Stadsplane-
ringen som krävs med utformning och höjdsättning för att åstadkomma detta är kom-
munens ansvar. 
 
I dagsläget finns inte lagstöd i planprocessen att ålägga fastighetsägare att ordna dag-
vattenfördröjning inne på enskilda fastigheter. Tills lagstiftningen har anpassats för 
att kunna kräva lokal fördröjning av dagvatten ska dagvattendammar/fördröjning 
förläggas till allmän platsmark. Det är viktigt att tillräckliga ytor reserveras för dag-
vattenhanteringen i detaljplaneringen för att skydda befintliga och kommande explo-
ateringar. 
 
På sidan 34 i utvecklingsstrategin under Vatten och Avlopp står det att Båstad kom-
mun ska anslutas till VA Syd, ändra detta till Sydvatten. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
Åtgärder: I utvecklingsstrategin (Utvecklingsstrategi för Transporter och teknisk för-
sörjning – Teknisk infrastruktur – Vatten- och avloppsförsörjning) ändras ”VA Syd” till 
”Sydvatten”. 
 
Orter 
Med bakgrund av informationen ovan är ett antal områden kommenterade mer i de-
talj nedan. 
 
Båstad tätort/Hemmeslöv 
24076, 17611, 17388: För att kunna ansluta områdena till det kommunala spillvat-
tennätet måste spillvattennätet byggas ut mellan stationen och Korpvägen för att av-
lasta befintlig ledning i Mellanvägen. Spillvattnet från områdena ska ledas norrut mot 
Korpvägen. I samband med exploatering av Heden förbereddes ledningsnätet för att 
även ta emot spillvatten från tillkommande områden. En pumpstation kommer tro-
ligtvis behöva anläggas inom 24076 eller 17611 för att leda spillvattnet norrut. 
 
Inom 24076 finns en större lågpunkt som bör beaktas vid planeringen av området. 
 
För vidare exploatering i Hemmeslöv kommer även en förstärkning av vattenled-
ningsnätet från vattentäkten i Eskilstorp längs Hallandsvägen att behövas, både av re-
dundans- och kapacitetsskäl. 
 
16617, 15499, 16662, 16625: Se ovan. 
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16664: Det finns inga kommunala dagvattenledningar i det aktuella området. När En-
tré Båstad etapp 1 byggdes ut tecknades ett avtal med Trafikverket om att få släppa 
dagvatten till deras dammar. Ska området ingå i verksamhetsområde för kommunalt 
dagvatten måste ett liknande avtal tecknas med Trafikverket. Vid detaljplanering 
måste en höjdsättning av området göras för att säkerställa att området inte drabbas 
av översvämning från ytavrinning från Hallandsås. Området är komplicerat ur dag-
vatten- och spillvattensynpunkt, då det ska ledas åt olika håll. En VA-utredning bör 
tas fram under detaljplaneprocessen. 
 
17933: Vid detaljplanering av området bör hänsyn tas till den kulverterade bäck som 
idag rinner genom området. För att minska översvämningsrisk bör det utredas om 
det är möjligt att ta bort kulverteringen. 
 
16578: Extra hänsyn måste tas till höjdsättning för att säkerställa att avrinning från 
åsen inte riskerar att översvämma befintlig och ny bebyggelse. Säkra avrinningsvägar 
måste skapas. Kapaciteten i befintligt spill- och dagvattennät är begränsad. 
 
20824: Området ligger inte i närheten av kommunalt verksamhetsområde för dagvat-
ten/kommunala dagvattenledningar. Dagvatten ska tas omhand inom fastigheten. 
 
Kontroll/utredning av kapacitet i befintlig spillvattenledning måste göras innan plan-
besked ges. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Informationen beaktas under detaljplanprocessen 
och vissa tillägg görs i översiktsplanens objektstexter. 
 
Åtgärder: Objektstexterna för 16617, 15499, 16662 och 16625 kompletteras med att en 
förstärkning av vattenledningsnätet från vattentäkten i Eskilstorp behövs. 
 
Objektstexten för 16664 kompletteras med att området saknar dagvattenledningar och 
att dagvatten- och spillvattenfrågor behöver utredas, samt att höjdsättning av området 
bör göras för att undgå översvämning av ytvatten från Hallandsås. 
 
Objektstexten för 17933 kompletteras med att den kulverterade bäck som rinner genom 
området bör beaktas. 
 
Objektstexten för 16578 kompletteras med att höjdsättning av området bör studeras för 
att undgå översvämning av ytvatten från Hallandsås. Kapaciteten i ledningsnätet är be-
gränsad. 
 
För objekt 20824 görs ett tillägg i objektstexten om att dagvatten behöver tas omhand 
inom fastigheten samt att NSVA bör kontaktas tidigt i samband med planbesked. 
 
Förslöv 
Hålebäcken/Möllebäcken rinner genom Förslövs tätort och problem med översväm-
ningar förkommer på flera ställen längs sträckan. På vissa ställen är bäcken kulverte-
rad och på vissa ställen är det en öppen bäck. Att kulvertera ett vattendrag innebär en 
begränsning av dess kapacitet. Det har sedan tidigare gjorts utredningar om bäcken 
där ett antal åtgärdsförslag för att minska översvämningsrisken har presenterats och 
är nu aktuella för ett genomförande. Utöver det finns det grönytor längs bäcken där 
kulverteringen kan tas bort och säkra översvämningsytor skapas. Att göra åtgärder 
för att minska översvämningsrisken från bäcken är ett väsentligt för att utöka bebyg-
gelsen i Förslöv. Ansvarsfördelningen gällande skötsel av Hålebäcken/Möllebäcken 
måste klargöras innan åtgärder vidtas. 
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Spillvattennätet genom Förslöv är hårt belastat och för att kunna ansluta de områden 
som är utpekade i översiktsplanen måste förstärkningar göras på ledningsnätet. En 
större utredning/plan för spillvattenätet med nya pumpstationer, magasin etc. måste 
tas fram innan nya detaljplaner påbörjas. 
 
18950: Tills en plan för spillvattennätet finns så ska gamla reningsverkstomten spa-
ras för att eventuellt kunna nyttjas som magasin. 
 
18944, 18942: En ny vattenledning från Sydvattens ledning kommer att behöva dras 
genom området. Hänsyn måste tas till det vid detaljplanering, det ska finnas tillräck-
ligt plats att förlägga ledningen inkl. skyddsavstånd. 
 
18958, 18956: Befintligt vattenledningsnät har inte tillräckligt tryck för att kunna an-
sluta områdena. Antingen måste en området kopplas på befintlig högzon längre norr-
rut eller måste en ny tryckszon upprättas. 
 
18549: Utredning gällande spillvattenförsörjning måste göras tidigt i planprocessen, 
eventuellt behöver spillvattnet pumpas. Kontakta NSVA innan planbesked ges. 
 
19142: Anslutning till kommunala dagvattenledningar kan bli problematiskt. Om om-
rådet ska ingå i verksamhetsområde för dagvatten måste det kontrolleras/utredas in-
nan planbesked ges. 
 
Kommentar: Kommunen noterar informationen om spillvattenledningssystemet i Förs-
löv och kommer beakta den objektsspecifika informationen vid kommande detaljplane-
läggning. Vissa tillägg görs i översiktsplanens objektstexter. Ett par utpekade områden 
för ”Stadsbygd ny/ändrad” tas bort ur översiktsplanen för att minska andelen ianspråk-
tagen mark och belastningen på ledningsnätet. 
 
Kommunen anser det angeläget att föra en dialog och att omgående utarbeta en plan 
tillsammans med NSVA avseende ledningsnätet. 
 
Avseende Möllebäcken/Hålebäcken menar kommunen att ett antal åtgärder har gjorts 
avseende kulvertar under vägar och ett par ytor för fördröjning har anlagts, i samar-
bete med NSVA. Att fördröja skyfall uppströms samhället har varit prioriterat. Kommu-
nen instämmer i att ansvarsfördelningen för skötseln är viktig att fastställa. 
 
Åtgärder: Inkludera i objektstexten för 18950 ”Stationsområdet” att gamla renings-
verkstomten ska undersökas som en möjlig yta för ett magasin till dess att en plan för 
spillvattennätet finns. 
 
Objekt 18944 ” Väster om Stationsvägen” tas bort ur översiktsplanen som ”Stadsbygd 
ny/ändrad”. För objekt 18942 görs ett tillägg om att detaljplaneläggningen behöver ta 
hänsyn till dragningen av Sydvattens ledning genom området. 
 
För objektet 18958 kompletteras objektstexten med att kapaciteten på vattenlednings-
nätet måste utredas under arbetet med att upprätta en detaljplan för området. 
 
Objekt 18956 ”Del av Förslöv 2:4 - etapp 4” tas bort som ”Stadsbygd ny/ändrad”. 
Inkludera i objektstexten för 18549 och 19142 att NSVA bör kontaktas i samband med 
planbesked.  
 
Objekt 18946  ”Viarps byaväg” tas bort som ”Stadsbygd ny/ändrad”. 
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Grevie 
19293: Hänsyn behöver tas till de större vattenledningar som korsar området. 
 
19117: Ett markavvattningsföretag finns i områdets södra del. En större vattenled-
ning behöver flyttas för att området ska kunna exploateras enligt gällande detaljplan. 
 
Östra Karup 
24264: Området ligger lägre än befintliga delar av Östra Karup. Risk för översväm-
ning bör utredas innan området detaljplaneras. 
 
Västra Karup 
24309: Inom området finns en pumpstation som pumpar iväg allt spillvatten från 
Västra Karup. Kommunala vatten- och spillvattenledningar korsar området. Det finns 
även en större lågpunkt inom området. Kontakt med NSVA måste tas innan planbe-
sked ges. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras och vissa tillägg görs i översiktsplanens objektstex-
ter. 
 
Åtgärder: För objekt 19293 görs ett tillägg om att hänsyn behöver tas till större vatten-
ledningar som korsar området. 
 
Texten för objekt 19117 kompletteras med att en större vattenledning behöver flyttas 
innan utbyggnad och att markavvattningsföretaget i dess södra del bör beaktas. 
 
Objektstexten för 24264 kompletteras med att risken för översvämning bör utredas un-
der detaljplanearbetet. 
 
I objektstexten för 24309 inkluderas att NSVA bör kontaktas i samband med planbesked 
samt att pumpstationen, kommunala VA-ledningar och lågpunkten behöver beaktas. 
 
Storahult 
20835: Storahult omfattas inte av verksamhetsområde för dagvatten. Att lösa dagvat-
tenhanteringen i kommunal regi är både kostsamt och besvärligt. Att ha en plan för 
att kunna lösa dagvattenhanteringen är en förutsättning för att kunna exploatera om-
rådet. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
Åtgärder: - 
 
 

Sjöfartsverket 
 
Sjöfartsverket har i sak inget att erinra på föreslagen översiktsplan. Sjöfartsverket ser 
inte att riksintresset för kommunikationer/sjöfart påverkas negativt av planen. Sjö-
fartsverket ser dock vissa brister i presentationen av sjöfart inom kommunen. 
 
Synpunkter 
Sjöfartsverket ser att rubriksättningen och presentationen i kartverktyget är något 
förvillande. Under rubriken Transportsystem – sjöfart finns endast stråket mellan To-
rekov och Hallands Väderö anvisad. De övriga fartygsstråken inom kommunen åter-
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finns under rubrik Hänsyn – Råvarutillgångar/samhällsviktig verksamhet – Riksin-
tresse kommunikation. Detta troligtvis beroende på förklaringen av ordet sjöfart som 
används i översiktsplanen; Sjöfart - Båttrafik viktig för besöksnäringen 
 
Sjöfartsverket menar att sjöfart inbegriper både fritids- och handelssjöfart. Där han-
delssjöfarten som passerar genom kommunen är en betydande del av transportsyste-
met. 
 
Sjöfartsverket ser att alla fartygsstråk av betydelse för kommunen bör presenteras 
under rubriken Transportsystem. Samt att det stråk som är av riksintresse även pre-
senteras under rubriken Hänsyn. På samma sätt som görs för övriga trafikslag exem-
pelvis järnväg och biltrafik. 
 
Vidare anser Sjöfartsverket det som positivt att underlag för riksintresse för kommu-
nikation/sjöfart är hämtat från Trafikverket. Dock överensstämmer inte underlaget 
för riksintresse för farleder i översiktsplanen med Trafikverkets kartverktyg, vilket 
bör justeras. 
 
Kommentar: Kommunen instämmer i Sjöfartsverkets synpunkt om att samtliga fartygs-
stråk bör redovisas under Transportsystem – sjöfart och att stråket som är av riksin-
tresse även bör återfinnas i kartlagret Hänsyn – Råvarutillgångar/samhällsviktig verk-
samhet – Riksintresse kommunikation. Underlaget gällande riksintresse för farleder 
kommer att justeras för att överensstämma med Trafikverkets kartverktyg. 
 
Åtgärd: Samtliga farleder läggs in i antagandehandlingens kartlager Transportsystem 
– sjöfart. Även fortsättningsvis kommer farleden som är av riksintresse att återfinnas i 
kartlagret Hänsyn – Råvarutillgångar/samhällsviktig verksamhet – Riksintresse kom-
munikation. Underlaget gällande riksintresse för farleder kommer att justeras för att 
överensstämma med Trafikverkets kartverktyg. 
 
Övrigt 
Sjöfartsverket ser det som positivt att översiktsplanen presenteras i ett webbaserat 
kartverktyg. Det ger direkt en tydlighet i mark- och vattenanvändning. I vissa delar är 
dock informationen som ges i de olika lagren väldigt kortfattad. I kontrast till den di-
gitala översiktsplanen finns även texterna som pdf-filer vilka upplevs som mycket 
svåröverskådliga och utan tydlig struktur. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. Vissa objektstexter utvecklas inför antagandehand-
lingen. 
 
Åtgärder: Vissa objektstexter utvecklas inför antagandehandlingen. 
 
 

Skogsstyrelsen 
 
Vi ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets 
skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi är tillsynsmyndig-
het, enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken gällande skogliga åtgärder på 
skogsmark (mark som lyder under SVL.). Vidare ingår bland våra uppgifter att med-
verka i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med 
naturresurser. 
 
Vi saknar kartlager med Skogsstyrelsens formella skydd biotopskyddsområden och 
naturvårdsavtal. 

----
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Tänk på att våra kartlager med nyckelbiotoper och formella skydd ständigt uppdate-
ras. Aktuella skydd och nyckelbiotoper redovisas på Skogens pärlor  
(www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor). 
 
I övrigt har vi inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon ytterli-
gare information att tillföra som har bäring på detta. 

 
Kommentar: Synpunkten noteras och kommunen tackar för att ha blivit uppmärksam-
mad på att dessa kartlager saknas och var aktuella kartlager återfinns. 
 
Åtgärder: I antagandehandlingen läggs kartlager till som visar biotopskyddsområden 
och naturvårdsavtal. 

 
 
Statens Geotekniska Institut (SGI) 
 
Statens Geotekniska Institut (SGI) har av länsstyrelsen erhållit möjlighet att lämna 
yttrande rörande rubricerade översiktsplan. SGI:s yttrande omfattar bedömning av 
hur planförslaget beaktar geotekniska frågor (ras, skred, bergras och översvämning). 
Markmiljötekniska frågor och markradon omfattas inte. 
 
Underlag: 

1. Digital ÖP Båstad, utställningsversion 18 nov 2019 – 3 feb 2020 
2. Jordartskarta SGU 

 
SGI:s synpunkter 
SGI lämnade ett yttrande i samrådsskedet daterat 2018-08-30 med dnr som ovan. De 
synpunkter vi lämnade i samrådsskedet kvarstår. 
 
SGI finner den digitala ÖP:n svår att navigera och söka information i. Det är svårt att 
få en tydlig helhetsbild. De i karttjänsten tillgängliga pdf:erna bör t.ex. kompletteras 
med innehållsförteckningar. 
 
Allmänt anser SGI att i en översiktsplan bör geotekniska förutsättningar översiktligt 
beskrivas med avseende på geotekniska riskfaktorer (t.ex. risker för ras/skred i 
berg/jord, erosion och översvämning). Dessa faktorer kan vara avgörande vid plane-
ring och bör därför redovisas tidigt i planprocessen. Grova värderingar kan göras uti-
från bl.a. geologiska och topografiska kartor. Vi rekommenderar därför generellt att 
man i översiktsplaner tydligt redovisar eventuella riskområden, förslagsvis på kartor 
som underlag för strategiska val av lämplig markanvändning. Dessutom bör en stra-
tegi redovisas över hur sådana riskområden skall utredas i samband med framtida 
detaljplaner eller bygglov. 
 
Marken utgörs enligt SGU:s jordartskarta till största delen av sandig och lerig morän 
ovanpå berg. Längs kusten finns områden med sand och grus. Isälvsavlagringar finns 
längs Sinarpsdalen och i Förslöv. Finkornigjord som lera och grovlera finns i södra 
delen av kommunen. Höjdskillnaderna är i många områden stora vilket gör att jord-
lagren kan påverkas av erosion vid exempelvis hög nederbörd med stor avrinning. 
Det finns också områden med höga branta bergspartier dar risken för blocknedfall 
bör beaktas. All typ av nybyggnation eller exploatering kan försämra eller påverkas 
av de befintliga geotekniska förutsättningarna och måste bedömas från fall till fall. 
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SGI vill trycka på att det i samband med detaljplanering alltid ska utföras bedömning 
av ras, skred och erosion i enlighet med PBL. Vi vill också framhålla vikten av att vid 
prövning av markens lämplighet för avsett planändamål måste livslängden hos be-
byggelse, anläggningar etc. vara utgångspunkten och därför behöver förväntade ef-
fekter av ett förändrat klimat beaktas. Klimatscenarierna indikerar att för de kom-
mande 100 åren kan ökad nederbörd förväntas leda till ökade flöden och förhöjda ni-
våer i mark och vattendrag. Detta kan öka riskerna för ras, skred, erosion och över-
svämningar, vilket bör värderas vid bedömning av framtida markanvändning (för så-
väl befintlig som tillkommande bebyggelse). Översvämningsförebyggande åtgärder, t 
ex uppfyllnader och vallar, kan medföra geotekniska konsekvenser vilket också måste 
beaktas. 
 
Det anges som ett resonemang under Bebyggelse att ”Den bebyggelse som föreslås i 
översiktsplanen ska ta hänsyn till människors hälsa och säkerhet och risken för 
olyckor, översvämning och erosion genom att lokaliseras på den plats som är mest 
lämplig.” SGI instämmer i detta men saknar helt ett underlag för bedömning av risker 
för ras och skred, samt erosion längs vattendrag. Erosionsförändring längs kusten re-
dovisas för ett scenario av l meters havsnivåhöjning, vilket är ett bra planeringsun-
derlag. 
 
Kartorna i ÖP visar att det finns bebyggda områden och planerad bebyggelse där det 
både finns sannolikhet för ökad erosion och översvämningsrisker vid framtida hög-
vatten. SGI rekommenderar att kommunen tar fram en strategi för att hantera de re-
dan bebyggda områdena, vilket delvis beskrivs i avsnittet om Klimatanpassning. Se-
dan l augusti 2018 finns kravet i PBL att det i ÖP ska framgå vilken syn kommunen 
har på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, 
skred och erosion som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska eller 
upphöra. Länsstyrelsen menar i sitt samrådsyttrande att frågorna är angelägna att 
hantera i aktuell ÖP trots att denna påbörjats före det datumet, SGI instämmer i detta. 
 
Kommentar: Kommunen delar SGI:s synpunkter om att de geotekniska förhållandena är 
viktiga för planeringen av samhället. Kommunen har i dagsläget begränsat underlag 
avseende de geotekniska förhållandena, men avsikten är att undersöka möjligheten till 
att ta fram bättre planeringsunderlag i denna fråga. Även frågor rörande klimatan-
passning kommer att lyftas framöver och avsikten är att ta fram en klimatanpassnings-
strategi för Båstads kommun. 
 
Åtgärder: - 
 
 

Statens Geologiska Undersökning (SGU) 
 
Som ett led i SGU:s arbete med att effektivisera myndighetens remisshantering avger 
SGU generellt sett inte yttranden i denna typ av ärenden. SGU avstår därför från att 
yttra sig. 
 
SGU har en checklista gällande översiktsplaner som är till hjälp för att hitta till rele-
vant information på vår hemsida: https://www.sgu.se/samhallsplanering/plane-
ringochmarkanvandning/kommunalplanering/ 
 
Kommentar: Noteras. 
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Tillväxtverket 
 
Tillväxtverket avstår från att yttra sig i ärendet. Gällande riksintresse industriell pro-
duktion har Tillväxtverket inga synpunkter. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
 

Trafikverket 
 
Positivt att kommunen kommer utreda väghållarfrågan i kommunen. Trafikverket 
medverkar mer än gärna i dialogen om denna fråga. Vi vill uppmärksamma det arbete 
som genomfördes av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Riksför-
bundet Enskilda Vägar samt Trafikverket som mynnade ut i två projekt kring frågan 
om väghållaransvar, Översyn väghållaransvar år 2010-2012 samt RÄV år 2013-2017. 
Målet för båda projekten var att försöka skapa förutsättningar för ett rätt avgränsat 
vägnät mellan stat, kommun och enskilda med hänsyn till samhällsekonomisk effekti-
vitet och rationell väghållning. Det som SKL, REV och TRV kom överens om var att: 
 

 Staten, genom Trafikverket bör ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd 
och för ett övergripande vägnät i tätort. 

 Kommunerna bör ha huvudansvar för väghållning i tätorter med undantag för 
det övergripande statliga vägnätet. 

 Enskilda vägar bör ha ansvar för vägar på landsbygd med främst nytta för fas-
tighetsägare i deras närhet. 

 
En renodlad ansvarsfördelning enligt ovan, bedöms leda till en mer effektiv och rat-
ionell väghållning, större tydlighet i ansvarsfördelning samt en mer rättvis kostnads-
fördelning mellan kommuner och medborgare. Trafikverket anser att ovanstående 
principer bör genomsyra kommunens översyn. För mer information om väghållaran-
svar läs mer på: https://www.trafikverket.se/fordigibranschen/vag/vaghallaran-
svar/ 
 
Kommentar: Underlag för ett politiskt beslut i frågan har tagits fram av verksamhets-
området Teknik och Service i Båstads kommun. I underlaget ges förslag på gemensam-
hetsanläggningar och föreningar som berörs av kommunalt övertagande och vilka kon-
sekvenser detta skulle kunna få. Ett eventuellt övertagande av enskilt huvudmannaskap 
kräver olika juridiska processer, däribland ändring av gällande detaljplaner och fastig-
hetsbildning. Utifrån att ett politiskt beslut om övertagande tas, genomförs det stegvis 
över en längre period. 
 
Åtgärder: Förtydliga hur kommunen arbetar med att utreda väghållarfrågan i kommu-
nen. 
 
Riksintresseöversyn kommer att påbörjas nästa år och där kommer Trafikverket se 
över sina utpekanden. 
 
Kommentar: Båstads kommun ser fram emot en översyn vilket innebär ett mer aktuellt 
planeringsunderlag. Kommunen anser att riksintresse för kommunikation Västkustba-
nan samt Båstad gamla station behöver revideras för att stämma med den nya sträck-
ningen av Västkustbanan genom Hallandsåstunneln samt att Förslövs station bör ut-
göra ett riksintresse.  
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Åtgärder: - 
 
Det är väldigt värdefullt att inkluderas i tidiga skeden i kommunens planprocesser, 
vår förhoppning är att Trafikverket kommer fortsatt vara det. 
 
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter på översiktsplanen utan förutsätter att 
information om våra principer för hur statliga infrastrukturen utvecklas medföljer i 
kommande planprocesser. 
 
Kommentar: Båstads kommun ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Trafikver-
ket under arbetet med att ta fram planer. 
 
Åtgärder: - 
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Kommuner och kommunala råd 
 

Laholms kommun 
 

Mellankommunala frågor 
I Båstad kommuns Utvecklingsstrategi framgår övergripande och mellankommunala 
frågor som rör den fysiska planeringen med kopplingar till Laholms kommun (citat ur 
utställningsförslaget som är relevanta för Laholms kommun): 
 
Kommunens roll i regionen och relationen Laholm och Halland 
Båstads kommun har ett strategiskt läge i den expansiva Öresundsregionen med 
kopplingar till Ängelholm, Helsingborg och längre söderut mot Malmö, 
Köpenhamn och Hamburg samt med närhet till Hallands län och korridoren 
vidare mot Göteborg – Oslo. Samtidigt som kommunens läge skapar möjligheter är 
kommunen en landsbygdskommun som klassas som turism- och besöksnäringskom-
mun av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) [nuvarande SKR]. 
 
Sedan öppnandet av Hallandsåstunneln i december 2015 har kommunens utveckl-
ingsmöjligheter ökat och skapat större tillgängligheten till kommunen. Kommunen 
har nu två tågstationer med resmöjligheter både norr- och söderut med Pågatåg och i 
Båstad även med Öresundståg vilket stärker relationerna till både Helsingborg och 
Halmstad. Restiderna har kortats och möjligheterna till arbetspendling ökat samtidigt 
som de två nya stationsområdena genom nya bostäder och arbetsplatser stärker 
kommunens roll i delregionen. Även möjligheterna att ta sig till kulturevenemang 
samt natur- och rekreationsupplevelser inom kommunen med kollektivtrafik har 
ökat. Båstads kommun deltar i både regionalt utvecklingsarbete under ledning av 
Region Skåne och delregionalt samarbete i Familjen Helsingborg samt med grann-
kommunerna i både Skåne och Halland. 
 
Kommunens struktur 
Sedan Hallandsåstunneln öppnade 2015 har möjligheterna för resande både till, från 
och inom kommunen förändrats och Hallandsåsen utgör inte en lika stor barriär mel-
lan de norra och södra kommundelarna som tidigare. Kontakten mellan de olika kom-
mundelarna och Halland har ökat genom nya möjligheter till trafikering på järnvägen 
och bör minska det mentala avståndet till grannregionerna. 
 
Mellankommunala frågor 
Båstads kommun arbetar främst med mellankommunala frågor som rör den fysiska 
planeringen genom samarbetet inom Familjen Helsingborg och med regelbunden 
kontakt med Laholms kommun. De mest angelägna frågorna som hanteras i Familjen 
Helsingborgs strukturplan är boende, näringsliv, grönstruktur och infrastruktur. Frå-
gor som kräver mer och förbättrat samarbete med andra skånska och halländska 
kommuner är vatten- och klimatfrågor. 
 
Boende – Kommunen planerar bostadsutbyggnad för att möta ett lokalt och delvis 
regionalt behov. Kommunens roll i delregionen är till viss del att skapa bostäder i at-
traktiva boendemiljöer kopplade till rikt natur- och kulturliv. 
 
Näringsliv – Genom strukturplansarbetet gjordes prioriteringar kring den samlade 
kompetensen i regionen, samarbete och aktuella planer samt styrkan i variation och 
specialisering för att framgångsrikt bidra till att utveckla näringslivet i regionen. 
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Grönstruktur – Både regionalt och delregionalt har arbete utförts för att skapa, 
förbättra och utveckla grönstrukturen i Skåne. Båstads kommun samarbetar även 
med Laholms kommun för att stärka grönområden och grönstråk mellan 
kommunerna. 
 
Infrastruktur – Förbättrade möjligheter för kollektivtrafik längst Västkustbanan gyn-
nar både Båstads kommun och grannkommunerna. Även mer robust och utökad 
busstrafik möjliggör arbetspendling till och från kommunen. Samarbetsprojekt som 
Kattegattleden och andra kommunöverskridande projekt ökar möjligheten till sam-
mankopplade gång- och cykelvägar i regionen. 
 
Vatten – För att säkra framtida vattenförsörjning till kommunen kommer Båstads 
kommun att ansluta sig till Sydvatten som drivs av 16 delägarkommuner i västra 
Skåne. 
 
Klimat- och miljöfrågor – Kommunen är aktiv inom en rad samarbeten och projekt. 
Kattegatts kustvattenråd och Nordvästra Skånes kustvattenkommitté är också samar-
beten på miljösidan. I projektet Smart Cities Accelerator arbetar kommunen för en 
fossilfri framtid och för att skapa smarta städer i Öresundsregionen tillsammans med 
ledande högskolor och universitet och utvalda kommuner. Kommunen är också aktiv 
i projektet Fossilfria kommuner i norra och södra Skåne. Kommunen medverkar 
också i forskningsprojektet SEA-Rims om anpassning till stigande havsnivåer och är 
medlem i Erosionsskadecentrum och har för avsikt att samverka med Laholms kom-
mun och Halmstad kommun angående kusterosion. 
 
Båstads kommun ingår i samarbete gällande avfall genom Nordvästra Skånes Ren-
hållnings AB (NSR) och vatten- och avlopp genom Nordvästra Skånes Vatten och Av-
lopp AB (NSVA). Gällande avloppsvatten från kommunens norra del finns det avtal 
om omhändertagande mellan Båstads kommun och Laholms kommun. 
 
Kollektivtrafik – Båstads kommun har regelbunden dialog med Skånetrafiken och 
Hallandstrafiken för att utveckla kollektivtrafiken i kommunen. 
 
Synpunkter 
Planeringsenheten uppskattar det informationsutbyte och samverkan som finns med 
Båstads kommun kring mellankommunala frågor. 
 
Planeringsenheten instämmer i att de frågor som framförallt behöver ett utvecklat 
mellankommunalt samarbete är vatten- och klimatfrågor. Arbetet med kusterosions-
problematiken är ett sådant exempel där samverkan blir väldigt betydelsefull för att 
nå långsiktiga resultat. 
 
Planeringsenheten vill även lyfta att utifrån näringslivsperspektiv skulle detta samar-
bete kunna utvecklas ytterligare då Laholm inte ingick i strukturarbetet för Skåne. 
Båstad kommun utvecklar handels- och verksamhetsområdet i Östra Karup vilket lig-
ger i närheten av Laholms kommun och även Skottorps framtida utvecklingsområden. 
 
Planeringsenheten instämmer i att det är viktigt att utveckla samarbetet med Hal-
landstrafiken och Skånetrafiken för att förstärka kopplingarna mellan Öresunds- och 
Göteborgsregionen. 
 
Kommentar: Båstads kommun ställer sig positiv till Laholms kommuns skrivning om ett 
utvecklat mellankommunalt samarbete. Båstads kommun ser fram emot ett fördjupat 
och fortsatt gott samarbete i kommungemensamma frågor. 
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Åtgärder: - 
 
Föreslagen markanvändning i närheten av kommungräns 
I förslag till markanvändning i utställningshandlingen finns i närheten av kommun-
gränsen till Laholm några saker som kan vara intressanta att vara medveten om: 
 
Utökning av våtmarken Klarningen. Befintligt våtmarksområde föreslås utökas med 
cirka 20 hektar väster om Stensån. Planeringsenheten är fortsatt positiva till detta 
förslag. 
 
Vid samråd framförde planeringsenheten följande synpunkter som kvarstår till 
utställningsskedet. Markytan söder om Allarpsområdet (ca 43 hektar) som i tidigare 
ÖP08 var planerat för idrott och rekreation är markanvändningen nu landsbygd. Ytan 
genomkorsas av två nya grönstråk, ett som är en förstärkning av en befintlig struktur 
och ett förslag på en möjlig nyanläggning. Planeringsenheten är positiv till grönstrå-
ken och ambitionen att knyta samman grönstrukturen över kommungräns. Plane-
ringsenheten är dock inte positiva till förändringen avseende markanvändningen uti-
från den omfattande bostadsutbyggnad som är planerad i närområdet. Planerad mar-
kanvändning ny stadsbygd behöver motsvaras med nya grön- eller fritidsområden för 
invånarnas rekreationsbehov. I och med järnvägens barriäreffekt är det framförallt i 
området väster om Västkustbanan som detta behov behöver tillgodoses. 
 
Naturreservatet Södra Skummeslövs sanddynsreservat är förvisso en unik och 
mycket rekreativ miljö men innehar också begränsningar i sin användning. Därför 
hade ett fritidsområde varit ett mycket bra komplement till rekreationsutbudet i 
framtidens sammanväxta nya kusttätort. Planeringsenhetens slutsats är därför att yta 
för rekreation i någon form måste tillkomma inom Båstads kommun i närområdet 
Hemmeslöv/Allarp. 
 
Kommentar: Områdena kring kommungränsen är planerade som stadsbygd vilket är en 
typ av markanvändning som inkluderar parker och fritidsområden. Områdena för 
stadsbygd skiljer sig inte nämnvärt från utpekade områden i ÖP08. Kommunerna behö-
ver fortsätta sitt samarbete och informationsutbyte för att uppnå en god samhällspla-
nering i Hemmeslövs-/Allarpsområdet som gagnar boende i Båstads kommun såväl som 
i Laholms kommun. 
 
Åtgärder: - 
 
 

Helsingborgs kommun 
 
Helsingborgs stad avstår från att lämna yttrande över Översiktsplan för Båstads kom-
mun - beslut om utställning eftersom staden inte hade något att erinra i samrådsske-
det. 
Kommentar: Noteras. 
 
 

KPR [Kommunala pensionärsrådet] 
 
- Vi anser att förslaget är väl genomarbetat. 
- Fokus på bostadsbebyggelse i de större tätorterna med tillgång till goda allmänna 
kommunikationer är helt följdriktig. 
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- Viktigt då att planera för centrumbildningar med naturliga träffpunkter. 
- Den gamla banvallen har redan utnyttjats till en upplevelserik gång- och cykelbana. 
Delar av banvall och före detta stationsområden i tätorterna som berörs kan utnyttjas 
till gemensamhetsanläggningar av något slag. 
- Hela kommunen skall leva. De mindre byarna i kommunen behandlas i översiktspla-
nen som ¨landsbygd¨. Här måste även finnas möjligheter att bosätta sig, så att man 
tillåter byggnation i mindre omfattning av friliggande villor och verksamheter i an-
slutning till befintlig bebyggelse. Den goda jorden ska värnas, men det finns även 
åkermark som inte är konkurrenskraftig och som väl kan utnyttjas för annat än jord-
bruksdrift. 
 
Kommentar: Synpunkten om kollektivtrafiknära bostadsbebyggelse i tätorterna noteras 
och stämmer väl överens med strategierna i översiktsplanen. Centrumbildningar och 
ytor så som lekplatser, grönområden, parkeringsplatser eller andra gemensamhetsan-
läggningar hanteras i efterföljande planering. Inom områdestypen ”landsbygd” kan det, 
förutom jord- och skogsbruk med tillhörande verksamheter, även ingå småorter, fritids-
husområden och annan bebyggelse. Förslaget att möjliggöra för byggnation i form av 
till exempel  friliggande villor i anslutning till befintliga landsbygdsorter frångår och 
försvagar översiktsplanens utvecklingsstrategier. 
 
Åtgärder: - 
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Partigrupper 
 

Bjärepartiet 
 

 Bjärepartiet ställer sig bakom planeringsunderlag landskap, natur- och kul-
turmiljö. 

 Ny bebyggelse ska fokuseras till tätorterna som har service, infrastruktur och 
kollektivtrafik. 

 Bjärepartiet anser fortfarande att den digitala ÖP:n kommer att försvåra för 
den ovane medborgaren att söka och tolka planinnehållet. 

 
En markanvändningskarta bör tryckas upp på papper. 

 
Kommentar: Båstads kommun noterar Bjärepartiets synpunkter avseende planerings-
underlaget för landskap, natur- och kulturmiljö samt strategi för bebyggelselokali-
sering, som sammanfaller med de strategier som översiktsplanen grundar sig på. En 
markanvändningskarta kommer att tas fram.   
 
Åtgärder: - 
 

 Småskaligheten är Bjäres signum – håll ner hushöjderna! 
 Beakta vid bygglov de skyddsvärda områdena vi har i kommunen t ex 
kuststräckorna inklusive Båstads hamn, Kattvik, Norrviken, sträckan Norrviken- 
Paulins väg och La-, Lb- och Lc-områdena. 

 
Principiellt viktiga beslut ska tas av KS/KF. 
 
Kommentar: Mer detaljerade frågor så som hushöjder utreds under detaljplanearbetet 
och/eller vid bygglovsprövning. Ärenden om bygglov och förhandsbesked beslutas om i 
Båstads kommuns myndighetsnämnd.  
 
Åtgärder: - 
 

 Kollektivtrafiken kan inte lösa alla trafikproblem på Bjäre, därför måste till-
räckligt antal p-platser finnas vid stationerna och intilliggande bostäder ha 
minst 1 p-plats per lägenhet på egna tomten (bygglovsfråga). 
 
Mycket bättre samordning mellan bussar och tåg måste förhandlas fram med 
Trafikverket och Skånetrafiken. Hela idén med pendlingen kan annars sabote-
ras. 
 
Cykelställ-/boxar behövs också vid stationerna. 
 
Mindre bussar, som kan anropas, förekommer ofta i andra länder. 

 
Kommentar: Mer detaljerade frågor så som parkeringsplatser utreds under detaljplane-
arbetet och/eller vid bygglovsprövning. Det är Skånetrafiken som äger frågan om kol-
lektivtrafik. Kommunen för löpande dialog med Skånetrafiken om buss- och tågtrafiken 
i kommunen och i vårt närområde, till exempel för att bättre samordna de olika tra-
fikslagen. 
 
Åtgärder: - 
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 Värna jordbruket med betande djur, åkrar och öppna landskap. 

 
Ge möjlighet till verksamheter/bostäder där det inte blir konflikt med La-, Lb- 
och Lc-områden. Byggnationen ska präglas av småskalighet och anpassas till 
rådande regional och historiskt förankrad tradition. 
 
Generationsboende i anslutning till stamfastigheten. 
 
Verka för att skapa grönstråk för djur och människor. 

 
 Naturvårdsprogram och kulturvårdsprogram bör revideras och tillhandahål-

las för alla som arbetar med dessa frågor och även för övriga intresserade. 
 
Kommentar: Kommunen avser undersöka möjligheten att ta fram reviderade natur- och 
kulturvårdsprogram. Kommunens olika program och planer finns tillgängliga via kund-
center eller kommunens hemsida för de som önskar ta del av dem. 
 
Åtgärder: - 
 
Båstad 

 För att centralorten ska fungera väl måste skolan finnas kvar. 
 Hamnen får inte privatiseras mer. Fler verksamheter kräver parkering och 

goda tillfartsmöjligheter – saknas redan idag. 
 
Östra Karup 

 Ingen komplett tätort, men vårdboende, skola, förskola, ett antal affärer, verk-
samheter och bensinstation finns bl.a. 

 
Förslöv 

 Fungerande tätort med all service samt ett stationsläge med goda p-möjlig-
heter. 

 Utvecklingsbar ort, men VA-kapaciteten måste först säkerställas. Speciellt 
måste spillvattenproblemen lösas. 

 Den provisoriska deponeringsanläggningen måste omedelbart genomföras – 
alla bygglovshinder är undanröjda. 

 
Grevie 

 Till den största industriorten i kommunen med fungerande tätortsservice, hör 
en bra skola och bostäder. 

 Omedelbar planläggning av Böske 37:1 för bostadsbebyggelse för att tillgo-
dose önskemål från näringslivet. 

 
Västra Karup: 

 Ingen komplett tätort. Här saknas mataffär och samlingsplats/café bl.a. 
 
Torekov: 

 Idag en fungerande tätort med skola, affärer, bensinstation och bibliotek. 
 Finns ett större markområde på central plats som i första hand borde planläg-

gas för bostadsbebyggelse och centrumfunktioner bl.a. ett äldreboende, istäl-
let för att fler områden exploateras i utkanten av orten. 
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Kommentar: Båstads kommunfullmäktige beslutade 2020-01-29 om en skolstruktur för 
kommunens norra sida. Nu gällande beslut är att Strandängsskolan ska finnas kvar och 
utvecklas.  
 
Översiktsplanen reglerar inte till exempel markupplåtelse av områden i Båstads hamn.  
 
En utbyggnad av Förslöv kommer att föregås av en utredning av VA-frågan. 
 
De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för översiktsplanen 
visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum- och stationsnära lägen, för att nå 
den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslaget som framförts avseende markområ-
det i Torekov frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
Åtgärder: Centrumområdet kring torget Lyckan i Båstad som pekats ut för ”stadsbygd 
ny/ändrad” bryts upp, så att den del där Strandängsskolan ligger markeras som ”stads-
bygd oförändrad”. 
 
Bjärepartiet hänvisar även till det tidigare inlämnade samrådsyttrandet 2018 09 30. 
Hur kommer kommunen att redovisa kommande revideringar av denna digitala ÖP? 
Detta bör framkomma i handlingarna. Alla revideringar måste beskrivas och dateras 
och antas av KF. 
 
Kommentar: De revideringar som nu görs i översiktsplanen kommer att presenteras i 
form av en antagandehandling, det vill säga den slutliga versionen av översiktsplanen 
som kommunfullmäktige har att besluta om att anta. I det tillhörande särskilda utlå-
tandet (detta dokument) redovisas vilka ändringar de olika inkomna yttrandena resul-
terat i. 
 
Åtgärder: Ett särskilt utlåtande samt en antagandehandling av översiktsplanen kom-
mer upprättas och beslutas om av kommunfullmäktige. 
 

Centerpartiet 
 
Vi har tagit del av förslag till Översiktsplan. Vi förstår att mycket bygger på olika do-
kument beslutade tidigare. Till exempel inriktningsdokument. När vi nu ser mer av en 
helhet upptäcker vi att vi har synpunkter som kanske avviker från tidigare beslut och 
underliggande dokument. Översiktsplan är också tänkt att gälla många år framöver. 
Utvecklingen i samhället i stort och nya bedömningar och tankar medför också att ti-
digare tagna dokument kan kännas "gamla". Vi har också lite olika syn på vad priori-
tering betyder. För oss betyder prioritering inte totalstopp för utveckling, boende och 
verksamhet i andra delar av kommunen än där tågstation finns. 
 
Förslaget till Översiktsplan (ÖP) behöver omarbetas. Från Centerpartiet har vi i kom-
munstyrelse och kommunfullmäktige yrkat på förändringar som hade lett till att hela 
Bjäre kan leva, att en levande landsbygd främjas och kan utvecklas. Som ÖP nu är ut-
formad läggs en död hand över västra delen av kommunen. Väster om en linje från 
Båstad över Grevie mot Förslöv stoppas mycket av utvecklingen och möjligheten till 
boende och verksamheter. 
 
Vi kan inte stå bakom att hela västra delen av kommunen till stor del undanhålls ut-
veckling. Att merparten av utvecklingen i kommunen är Båstad med Hemmeslöv och 
Förslöv (och i viss mån Grevie) Det är kommunal urbanisering som vi inte står 
bakom. I kartan sägs Torekov vara till för besöksnäringen och Västra Karup ett litet 
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centrum i området. Det finns kollektivtrafik och en utveckling och en framtidstro ger 
bättre beläggning för denna och också service i olika former. Det kommer alltid att 
finnas behov av att med egna fordon förflytta sig och utvecklingen mot miljövänliga 
medför att detta inte utgör något hinder för utveckling. Mer avsatt mark för boende i 
Torekov och att markera Lindströms backe som ny stadsbygd i Västra Karup skulle 
medföra en utveckling, inte avveckling. Det finns också andra områden som vi vill 
lyfta fram eftersom vi anser att det främjar en levande bygd och ger ökade möjlig-
heter för kollektivtrafik och service. I Rammsjö by och Hov bör också finnas möjlighet 
till nytt boende. 
 
För Båstads tätort ser vi också oro för att man tar död på det som idag är centrala Bå-
stad. Det kanske inte direkt framgår mer än att tex skolområdet, kommunkontorsom-
rådet och förskoleområdet är tänkt som förändrad/ny stadsbygd. Men det känns som 
om det finns tankar att stänga ner skolan, flytta brandstationen, flytta kommunkon-
toret, flytta macken, allt för att ge plats för bostäder. Kanske känner vi fel signaler 
men detta bör beaktas. 
 
Vi vill att 
I Torekov avsätts mer mark för bostadsändamål. Främst i centrala delar som söder 
om affär och det område som det finns plan på. 
 
I Västra Karup att Lindströms backe markeras som stadsbygd och därmed La och Lb 
tas bort. 
 
I Rammsjö by mark för bostäder enligt ÖP 08. 
 
I Hov mark för bostäder enligt ÖP08. 
 
I området i centrala Båstad som markerats som stadsbygd behåller nuvarande status. 
 
Verksamhetsmark avsätts i de sex tätorterna. 
 
I kartdokumentet förändra den övergripande benämningen på Torekov och Västra 
Karup till något framåtsyftande för utveckling av dessa tätorter och inte endast för 
Besöksnäringen och som Ett litet centrumområde. 
 
Kommentar: Förslaget att bebygga markområdet i Torekov som är beläget söder om 
dagens livsmedelsaffär frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. De områden som 
redan är detaljplanerade behåller den byggrätt som detaljplanen medger, även om om-
rådet ligger inom översiktsplanens ”landsbygd”. 
 
La- och Lb-områdena visar var det finns mycket höga natur- och kulturvärden, vilka pri-
oriteras högre än ny stadsbygd i ”Lindströms backe”. I Västra Karup pekas istället ett 
mer centralt område ut för ny stadsbygd i direkt anslutning till skola, förskola och buss. 
 
Förslaget att peka ut mark för ny stadsbygd i Rammsjö respektive Hov frångår och för-
svagar utvecklingsstrategierna. 
 
Den 2020-01-29 beslutade Fullmäktige om en skolstruktur för kommunens norra sida 
vilken tydliggör att Strandängsskolan ska fortsätta utvecklas. 
 
För området vid Lyckan i centrala Båstad är det lämpligt att se över bebyggelsen och 
vilka funktioner som finns var. Detta syftar till att möjliggöra ett mer levande folkliv, ge 
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fler människor god tillgång till service och handel, skapa ett ökat kundunderlag och mer 
attraktiva allmänna platser.  
 
Områden för verksamhetsmark pekas ut enligt utvecklingsstrategierna, däribland Kom-
munstyrelsens planprioritering. Ny verksamhetsmark i samtliga tätorter frångår och 
försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
I översiktsplanens del Utvecklingsstrategi identifieras Västra Karup och Torekov som 
utvecklingsområden. Orternas utveckling skulle kunna beskrivas mer utförligt. 
 
Åtgärder: Området som pekas ut för ”stadsbygd ny/ändrad” runt Lyckan kommer att 
revideras, så att skolområdet istället benämns ”stadsbygd oförändrad”. 
 
Torekovs och Västra Karups utveckling beskrivs mer utförligt i Utvecklingsstrategin. 
 
Utvecklingsstrategi för Båstads kommun 
Kommunens övergripande utvecklingsstrategi 
”För att skapa strukturer i samhället som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt håll-
bara fokuserar översiktsplanen på att skapa förutsättningar för attraktiva bostadsmil-
jöer, verksamheter och kommunal service i huvudsak i kollektivtrafiknära läge". 
 
Kommentar: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för över-
siktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum- och stationsnära lägen, 
för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslaget som framförts frångår 
och försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
Åtgärder: - 
 
Mellankommunala frågor 
Vi ifrågasätter dessa jättestora bussar som utgör kollektivtrafik. Det ger ingen bra 
bild när man ser dessa många turer med tomma bussar. Dock är turtäthet viktigare än 
små bussar. Något slags alternativ, tex med hjälp av IT kan tas upp i diskussionerna. 
 
Kommunal service 
Att främja samåkning är också ett sätt att göra hållbara resor. Kanske någon slags IT-
infrastrukturlösning. 
 
Kommentar: För att behålla dagens turtäthet är det viktigt att kommunen planerar för 
ett samhälle där underlaget för kollektivtrafiken koncentreras och skapar möjligheter 
för att använda ett effektivt system. I diskussioner med Skånetrafiken har frågan om 
möjligheter med mindre bussar på landsbygden och de mindre tätorterna lyfts regel-
bundet med tyvärr utan resultat. Anledningen att är att ett mindre fordon inte skulle 
minska de totala kostnaderna för linjen nämnvärt på grund av bibehållna personalkost-
nader. 
 
Arbete med att utveckla ett IT-system för samåkning regleras inte i översiktsplanen. 
 
Åtgärder: - 
 
Bostadsförsörjning 
Punkten '"Förtätning". Det måste vara förtätning med försiktighet. Så att inte områ-
dens karaktär och miljö raseras. 
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Kommentarer: Lämpligheten av ett förtätningsprojekt avgörs vid planbesked/i detalj-
planeprocessen, eller direkt i bygglov om det är ett mindre projekt. 
 
Åtgärder: - 
 
Punkten ''Nedprioriteringen av byggnation där verksamheter, handel och kommunal 
service ej finns'' tas bort även om det går emot Bostadsförsörjningsprogrammet. Att 
ha kvar skrivningen innebär t.ex. att Västra Karup annars nedprioriteras. Vi menar att 
Västra Karup har utvecklingspotential och ligger dessutom längs kollektivtrafiklinje. 
 
Kommentar: Översiktsplanen utgår från tidigare beslutade strategier, planer och pro-
gram. Sedan samrådet har ett område för ny/ändrad Stadsbygd lagts till väster om 
Västra Karups skola. 
 
Åtgärder: - 
 
Bostadsbyggnation utanför detaljplanerat område 
Ändra punkten ”Detaljplaner för bebyggelse som ianspråktar jordbruksmark priorite-
ras inte med undantag för stationsnära lägen". Detaljplaner för bebyggelse som ian-
språktar jordbruksmark prioriteras inte med undantag för stationsnära lägen och i 
anslutning till orter och byar där bostadsbebyggelse redan finns. 
 
Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum- och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
Åtgärder: - 
 
Levande landsbygd 
Punkt 1. Jordbruksmark ska väga tyngre än andra exploateringsintressen med undan-
tag av mark i stationsnära lägen och mark som i ÖP markeras som mark för bostäder. 
 
Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum- och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
Åtgärder: - 
 
Näringsliv och verksamhetsmark 
Vi vill se ytterligare punktmarkeringar. 1. Kommunen säkerställer att mark finns för 
verksamhetsetablering i anslutning till de sex tätorterna. 2. Kommunen planerar för 
typ industrihotell inom kommunen. 
 
Resonemanget att Båstads kommun har få möjligheter att på kommunägd mark skapa 
möjligheter för nya verksamhetsområden stryks. Istället skall kommunen säkerställa 
att det finns kommunägd verksamhetsmark. Det är viktigt att kunna erbjuda möjlig-
heter till företagsetablering och därmed skapa arbetstillfällen inom kommunen. Reso-
nemangstexten måste bli mer positiv till verksamhetsetablering. 
 
Kommentar: Förslagen som framförts frångår och försvagar de politiskt antagna ut-
vecklingsstrategierna. Resonemangstexten avser att teckna en bild av komplexiteten 
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kring markägande, planering och markanvändning samt hur kommunen arbetar för att 
kunna erbjuda attraktiv verksamhetsmark. 
 
Åtgärder: - 
 
Kollektivtrafik 
Minskningen av bilresor bör uttryckas i km istället för antal resor. Att ta bilen till t.ex. 
tågstationen i stället för till t.ex. Ängelholm minskar ju inte antalet bilresor men spa-
rar miljö. För att nå en mer hållbar bilism kan också den digitala utvecklingen bidra. 
T.ex. någon form av IT-infrastrukturlösning för samåkning/beställning av resa. 
 
Elfordonens utveckling mot bättre och bättre funktion måste tas med i all planering. 
Hela strukturen behöver ses över med laddmöjligheter och kanske parkeringsmöjlig-
heter med induktiv laddning. 
 
Kommentarer: Resonemangtexten refererar till Region Skånes färdmedelsfördelning. 
Om en resa sker med bil och kollektivtrafik så räknas det som varsin resa med vartdera 
färdmedel. Arbete med att utveckla ett IT system för samåkning anses inte vara en fråga 
för översiktsplanen. Synpunkterna på möjligheterna med laddmöjligheter ligger i linje 
med översiktsplanen. 
 
Åtgärder: - 
 
 

Samverkan för Bjäre [SfB] 
 
Samverkan för Bjäre står bakom den beslutade skolorganisationen för norra delen av 
kommunen. Detta beslut gör att SfB önskar förändra vissa skrivningar i förslaget till 
ÖP. 
 
Det rör området som kallas Centrumområdet kring torget Lyckan. Strandängsskolans 
område ska markeras som skolområde och inget annat. 
 
Kommentar: Den 2020-01-29 beslutade kommunfullmäktige om en skolstruktur för 
kommunens norra sida vilken tydliggör att Strandängsskolan ska fortsätta utvecklas. 
 
Åtgärd: Centrumområdet kring torget Lyckan i Båstad som pekats ut för ”stadsbygd 
ny/ändrad” bryts upp, så att den del där Strandängsskolan ligger markeras som ”stads-
bygd oförändrad”. 
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Föreningar och organisationer 
 

Brf Trollbäcken 1, Båstad 
 
Ur tiden och förlegad är vårt samlade omdöme om kommunens senaste översiktsplan 
vad avser centrala Båstad och kvarteret Plommonet. 
 
I dagens klimatpositiva strävan måste bl.a. biologisk mångfald och integration av ge-
nerationer vara ledorden - inte förtätning av kvarteren nära Lyckantorget med asfalt 
och betong som ersättare för dagens grönområden och öppna vyer. 
 
Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 har i decennier, med mycket gott resultat, tagit 
ansvar för drygt 7000 kvadratmeter grönska i centrala Båstad. Om översiktsplanens 
hot om förtätning av fastigheten Plommonet genomförs försvinner närliggande grön-
områden, den historiska vyn från Hallandsås till havet och barns och ungdomars skol-
och fritidsmiljö utarmas. 
 
Översiktsplanens förslag förvandlar kvarteret Plommonet till steril och omodern 
stadsmiljö. 
 
Att, som i den föreslagna översiktsplanen, betona att marken i vårt närområde ligger 
lågt och därför inbjuder till förtätning genom "högre bebyggelse" är inte bara miljö-
mässigt negativt. Det är även sociologiskt negativt. Att förtäta bebyggelsen med tydlig 
närvaro till Lyckantorget innebär att kommunen skapar/möjliggör samlingsplatser 
och gängbildning för ungdomar med behov av samvaro utanför hemmet - utan att 
locka med en genomtänkt aktivitet. Torg är historiskt sett naturliga samlingsplatser 
för ungdomar och invånare med svag socioekonomisk hemvist. Vad gängbildningar 
kan medföra har vi många exempel på i våra skånska samhällen. 
 
"Båstad- ett bättre sätt att leva" - är kommunens positiva anslag för att locka besö-
kare och för att stärka åretruntboendes känsla för sin kommun. En sådan positiv 
kommunslogan kräver ansvar i planeringen av det långsiktiga utvecklingsarbetet. 
Flera kan tänkas känna otrivsel istället för trivsel ifall hotet om framtida höghusbe-
byggelse och förtätning realiseras. Kommunen får inte överge den humanistiska sy-
nen på sina invånare och besökare som utropet utlovar. Om man skapar en mur av 
hög bebyggelse mellan en stor del av stadens bofasta befolkning och den strandnära 
bebyggelsen, med stor andel fritidsboende, får man ett segregerat samhälle. 
 
Trollbäcken 1 kommer, om översiktsplanen genomförs, att bli omgärdad av huskrop-
par. De som idag har öppna vyer norrut mot låghusbebyggelse och Laholmsbukten 
kommer istället att bara se huskroppar. Vi har redan drabbats av detta. När vi vänder 
blicken mot söder såg vi tidigare Hallandsås. Nu ser vi istället två for området alldeles 
for höga svarta 6-våningshus. 
 
Bostadsrättsföreningen har historiskt tagit ansvar för natur och mångfald i trädgår-
den som omger föreningens bostäder. Det känns varken ”trivsamt eller bättre" om 
kommunen inte tar samma ansvar och därmed överger tankarna och planerna i över-
siktsplanen. 
 
Kommunen förväntas dela våra uppfattningar i det miljödecennium som vi just inlett. 
Vi hoppas på fortsatt trivsel och ett bättre sätt att leva och motsätter oss genomföran-
det av planerna i den aktuella översiktsplanen vad gäller kvarteret Plommonet. 
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Kommentar: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för över-
siktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum– och stationsnära lägen, 
för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslaget som framförts frångår 
och försvagar utvecklingsstrategierna. För området vid Lyckan i centrala Båstad är det 
lämpligt att se över bebyggelsen och vilka funktioner som finns var. Detta syftar till att 
möjliggöra ett mer levande folkliv, ge fler människor god tillgång till service och handel, 
skapa ett ökat kundunderlag och mer attraktiva allmänna platser. 
 
Den 2020-01-29 beslutade kommunfullmäktige om en skolstruktur för kommunens 
norra sida vilken tydliggör att Strandängsskolan ska fortsätta utvecklas. Området som 
pekas ut för ”stadsbygd ny/ändrad” runt Lyckan kommer att revideras, så att skolområ-
det istället benämns ”stadsbygd oförändrad”. 
 
Åtgärder: Centrumområdet kring torget Lyckan i Båstad som pekats ut för ”stadsbygd 
ny/ändrad” bryts upp, så att den del där Strandängsskolan ligger markeras som ”stads-
bygd oförändrad”. 

 
 
Föreningen Gamla Båstad 
 
Föreningen Gamla Båstad har följt ärendet med stort intresse under hela arbetets 
gång och aktivt bidragit till att sprida information om planen. 
 
Vi har också vid flera tillfällen medverkat vid öppna hus och diskussionsträffar på 
flera ställen och lämnat synpunkter på planen. 
 
I allt väsentligt står vi fast vid de synpunkter vi tidigare lämnat. Trots vårt MYCKET 
genomarbetade svar (15 sidor) vid förra remissen kan vi inte se att några synpunkter 
tillgodosetts. 
 
Vi vänder oss främst mot att området mellan Malen och gamla Båstad kan bli om-
vandlat med tät och hög byggnation utan någon hänsyn till platsens unika läge. Bå-
stads historia och geografiska belägenhet har inte beaktats. Båstads äldre delar har 
utmärkts som UPPLEVELSEHANDEL!!! Med detta menas troligen att området skall 
omvandlas till ett rent turistområde som inte har någon roll i det dagliga åretruntli-
vet. Detta vänder vi oss emot liksom ambitionen att flytta daglighandeln utanför Bå-
stad. 
 
Bevaringsplanen för Båstad är ålderstigen och bör omarbetas och konkretiserats. Be-
varandefrågorna har för svag ställning i programmet och går ej att finna på kommu-
nens hemsida och inte heller på direkt fråga. 
 
Planen har presenterats på nätet och finns inte i en tryckt version eller ens på nätet i 
löpande text. Att leta sig fram i programmet är så svårt att ett mycket litet fåtal av 
kommunens innevånare kunnat ta del av det. Vi ifrågasätter om det är möjligt att i 
kommunfullmäktige anta en översiktsplan som endast finns att tillgå i ett datorpro-
gram som är mycket svårt att ta del av. Det demokratiska underskottet anser vi vara 
mycket stort. 

 
Kommentar: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för över-
siktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum- och stationsnära lägen, 
för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslaget som framförts frångår 
och försvagar utvecklingsstrategierna. För området vid Lyckan i centrala Båstad är det 
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lämpligt att se över bebyggelsen och vilka funktioner som finns var. Detta syftar till att 
möjliggöra ett mer levande folkliv, ge fler människor god tillgång till service och handel, 
skapa ett ökat kundunderlag och mer attraktiva allmänna platser. 
 
Den 2020-01-29 beslutade kommunfullmäktige om en skolstruktur för kommunens 
norra sida vilken tydliggör att Strandängsskolan ska fortsätta utvecklas. Området som 
pekas ut för ”stadsbygd ny/ändrad” runt Lyckan-torget kommer att revideras, så att 
skolområdet istället benämns ”stadsbygd oförändrad”. 
 
Kommunen instämmer i att en aktuell bevarandeplan för Båstad vore önskvärd.  
 
Båstads kommun menar att översiktsplanen, genom att vara digital, är mer tillgänglig 
än vad ett tryckt dokument hade varit. Den digitala översiktsplanen är nåbar för alla 
som har en internetuppkoppling, vilket de flesta har idag. Översiktsplanens texter finns 
samlade som pdf-dokument och nås via översiktsplanens meny. 
 
Åtgärder: Centrumområdet kring Lyckan i Båstad som pekats ut för ”stadsbygd ny/änd-
rad” bryts upp, så att den del där Strandängsskolan ligger markeras som ”stadsbygd 
oförändrad”. Kommunen avser undersöka möjligheten att utarbeta en bevarandeplan 
för Båstad. 
 
 

Föreningen Torekov för Kultur och Miljö 
 
Föreningen Torekov för Kultur och Miljö med cirka 300 medlemmar verkar för en at-
traktiv utveckling av Torekov med hänsyn till ortens unika förutsättningar, kvaliteter 
och behov. 
 
Detta yttrande rör endast Torekov. 
 
Vi har med stort engagemang deltagit i framtagandet av dokumentet 'Torekovs Fram-
tid" till den fördjupade översiktsplanen. Där har vi verkat för en balanserad och väl 
avvägd utveckling av vår by. 
 
Vad gäller förslaget till ny översiktsplan anser vi att det redovisar en alltför restriktiv 
inställning till möjligheterna för Torekovs utveckling. 
 
Vi ställer oss bakom slutdokumentet från Projekt Torekovs Framtid, där framför allt 
kapitel "Bygga, Bo & Miljö" berör dessa frågor. 
 
Här förespråkar man att detaljplaner som förtätar byn ska prioriteras samt ett varie-
rat utbud av boendeformer för åretruntboende. Speciellt betonas vikten av ett senior-
/trygghetsboende i servicenära område. 
 
Likaså talar man om skapandet av ett attraktivt nytt centrum, samt föreslår att mark 
avsättes för framtida behov av bostäder och handel. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Rapporten från projektet ”Torekovs framtid” blir en 
viktig utgångspunkt i den fortsatta planläggningen av Torekov. 
 
Åtgärder: - 
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Hallavaravägens samfällighet och Hallavara östra samfällighet 
 
Knösalidens samfälligheter (Hallavaravägens samfällighet och Hallavara östra samfäl-
lighet) (väg respektive VA-anläggning) omfattar ca 25 fastigheter längs en del av väg 
Knösaliden i Kattvik. 
 
Vi har några synpunkter på förslaget kring förändringar av områdesanvändning. 
 
Enligt förslag till ÖP så föreslås, vad som kan uttolkas av det digitala kartunderlaget, 
ett utökat grönområde i området direkt väst och sydväst om de detaljplanelagda fas-
tigheterna längs Knösaliden. En stor del av detta område (inom fastigheten Hallavara 
4:24) utgörs delvis av en relativt brant bergssluttning ner mot fastigheterna längs 
Knösaliden. Denna sluttning har längre tillbaka i tiden delvis använts som öppen be-
tesfälad (bland annat får) men består numera till största delen av skog med varie-
rande trädslag, främst ask, bok, al, körsbärsträd, en, tall, med flera trädslag och bus-
kar. Sluttningen är tidvis mycket vattensjuk under höst och vår beroende på utström-
mande grundvatten och ytvatten. Beståndet av ask är längs större delen av slänten 
drabbat av ask-sjukan. Ett mycket stort problem för de flesta fastigheter gränsande 
till sluttningen (på Hallavara 4:24) är att ett stort antal träd hela tiden faller ned över 
fastigheter och på hus längs Knösaliden. Främst de, i vissa fall, mycket höga askarna 
utgör en mycket stor risk för både hus, bilar och annan egendom och inte minst för 
skador på människor. Det har vid ett flertal tillfällen, bara det senaste året, hänt att 
träd plötsligt har fallit i nära anslutning till personer som bor och vistats på fastighet-
erna längs Knösaliden. 
 
Vår synpunkt på befintligt förslag till ÖP, kopplat till det som beskrivs ovan, är att det 
är viktigt att en förändrad klassning av mark direkt ovanför Knösaliden (inom de be-
rörda samfälligheterna) inte innebär att det inte går att åtgärda risken för att träd 
faller ned på fastigheterna. Vi föreslår att gränsen för eventuellt utökat naturreservat 
eller liknande område dras väster om Knösaliden. Det vill säga att den smala remsan 
längs sluttningen (Hallavara 4:24) ovanför fastigheterna på Knösaliden undantas. 
 
Kommentar: Vid utökningen av naturreservatet kommer en skötselplan tas fram. Risker, 
så som exempelvis fallande träd, kommer att identifieras och åtgärder vidtas. För bo-
ende och personer som vistas i anslutning till det utökade naturreservatet kommer ris-
ker så som fallande träd snarast att minimeras. 
 
Åtgärder: - 
 
 

Kattviks byalag 
Kattviks byalag har sedan innan anfört synpunkter på de tidigare översiktsplanerna 
gällande Kattvik 2003, 2006, 2007, 2008, 2015. Vi har under årens lopp angett syn-
punkter berörande utvecklingen av Kattvik där vi bland annat angett följande: 
 
Byggnation utmed Kattviksvägen 
En möjlighet till sparsam delning av tomter utmed Kattviksvägen där bebyggelse re-
dan idag föreligger. Detta för att möjliggöra generationsboende för i första hand per-
manentboende. Våra förbehåll mot ökad förtätning är såsom tidigare att denna skall: 
 

 ske i ett långsamt tempo grundat på ett lokalt behov för permanent boende. 
 vara anpassad i form, färg och design till befintlig bebyggelse. 
 ske i småskalig form utan radhuskaraktär eller gruppboende. 
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 ej accepteras för exploatering i kommersiellt syfte. 
 
Kommentar: Att styckning av tomter ska vara tillåtet för vissa grupper är inte lämpligt 
eftersom alla kommuninvånare måste behandlas lika. Översiktsplanens strategi för 
Kattvik anger en restriktiv hållning till bebyggelse utmed Kattviksvägen. La-områden 
samt Lb-områden ska prioriteras högt i bedömningen av lämplighet för exploatering. 
 
Åtgärder: - 
 
Byggnation på platån/övre Kattvik 
I övre Kattvik finns unika naturvärden med ett öppet landskap och enastående utsikt. 
Byalaget ansåg att byggnation skulle ske i synnerligen begränsad omfattning och ab-
solut ej i den omfattning som tidigare planer föreslagit. Byggnation skall ej tillåtas 
inom odlat landskap, betesmarker eller planteringar med skog eller fruktodling. Vi 
anser att grupphusbebyggelse skulle tillintetgöra de naturvärden som finns i övre 
Kattvik och byggnation skall för övrigt endast tillåtas på samma premisser som ut-
med Kattviksvägen (se ovan). 
 
I granskningshandlingen för Båstad Kommuns översiktsplan tolkar vi det som om att 
det tagits hänsyn till våra tidigare synpunkter då man bland annat tagit i beaktning 
att bevara natur och grönområden i större utsträckning än tidigare. 
 
Kommentar: Synpunkterna stämmer överens med översiktsplanens strategier och ställ-
ningstaganden för övre Kattvik. La-områden samt Lb-områden ska prioriteras högt i 
bedömningen av lämplighet för exploatering. 
 
Åtgärder: - 
 
 

LRF [Lantbrukarnas Riksförbund] 
 
LRF:s kommungrupp i Båstads kommun vill inledningsvis framhålla de synpunkter vi 
framförde 2018 vilket har bärighet på översiktsplanen även när den ska fastställas 
2020. 
 
Inledning 
Åker, vall och betesmarker samt växande skog har stor betydelse för livsmedels- och 
energiproduktion samt i klimatomställningen och ger samtidigt sysselsättning. Vi an-
ser att mark för livsmedelsproduktion skall skyddas mot exploatering. I miljöbalken 3 
kap. 4§ står ”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruks-
mark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
Åkermarken i Sverige är klassificerad från 1 – 10 där 10 är den högsta klassifice-
ringen. Det är enbart i Skåne där det finns mark med de högsta klassificeringarna 8 – 
10. 
 
Sveriges riksdag och Region Skåne har beslutat om riksomfattande och regionala livs-
medelsstrategier. Målsättningen med dessa strategier är att öka självförsörjningsgra-
den av livsmedel genom att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Båstad kom-
mun bör därför i sin översiktsplan ta större hänsyn den förändring som nu sker för 
att stärka den svenska livsmedelsproduktionen och öka upphandlingen av svenska 
livsmedel. 
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Drygt 70% av kommunens areal använda för livsmedelsproduktion och knappt hälf-
ten av kommunens yta är åkermark. Kommunen har även många mjölkgårdar och 
stor andel nötboskap och får. 
 
Regn och svårt att etablera höstgrödor 2017 och en mycket svår torka under 2018 vi-
sar på behovet att skydda åker-, vall- och betesmarker mot exploatering. Det som 
hänt den senaste tiden kan komma att upprepas kommande år. Därför bör Båstads 
kommun vara mycket restriktiv med att nytta jordbruksmark för exploatering även 
inom stationsnära områden. LRF:s kommungrupp i Båstad anser att Båstad kommun 
bör beakta detta i översiktsplanen. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen 
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt 
skogsbruk”. En växande skog är en ”kolfälla”, som tar upp koldioxid, medan naturre-
servatskog kan ha en motverkan – Hur? Produktionsskogsbruket måste därför skyd-
das. 
 
De areella näringarna har stor betydelse i kommunen och skall värnas gentemot mot-
stridiga intressen. Det öppna kulturlandskapet skall bevaras och kommunen skall 
verka för att etableringar ej sker som kan begränsa jord- och skogsbrukets verksam-
het. Ca. 5 % av de förvärvsarbetande finns inom jord, skog och trädgårdsnäringar. I 
kommunen omsätter ca 350 företag inom De Gröna Näringarna, ca 500 miljoner kro-
nor och skapar sysselsättning för ca 300 personer, framför allt inom lantbruksnä-
ringen och trädgårdsnäringen utöver de som äger och brukar företagen. Ser man to-
talt sett är De Gröna Näringarna en av kommunens största arbetsgivare. 
 
Förutom att producera livsmedel så har de gröna näringarna en stor betydelse i kli-
matomställningen och för det fossilfria samhället, den biologiska mångfalden och att 
hålla landskapet öppet. 
 
Kommentar: Synpunkterna stämmer till viss del överens med översiktsplanens utveckl-
ingsstrategier. Dessa anger bland annat att större djurhållande gårdars intressen av 
mark och skyddszoner gentemot bostäder ska respekteras samt att jordbruksmark ska 
väga tyngre än andra exploateringsintressen med undantag av mark i stationsnära 
läge. Detta undantag görs då samhällsutveckling med bostäder/verksamhetsmark i 
stationsnära lägen anses vara ett väsentligt samhällsintresse.  
 
Översiktsplanens ställningstagande om att den landskapsvårdande betesdriften ska be-
aktas överensstämmer med synpunkterna.  
 
Upphandlingsfrågor regleras inte i översiktsplanen. 
 
Åtgärder: - 
 
Ca 80-90% av de klimatpåverkande växthusgaserna som släpps ut i Sverige absorbe-
ras av jord- och skogsbruket. En välskött skog bidrar inte bara med pappersproduk-
ter, träprodukter och förnybar energi utan är också en kolfälla som kraftigt reducerar 
växthusgaserna. Skogar som läggs i reservat och där virkesuttag förbjuds saknar be-
tydelse i klimatomställningen. Dessa skogar och marker kan istället tillföra mer växt-
husgaser. 
 
Även vall, ängs- och betesmarker binder mycket koldioxid, vilket gör att betande djur 
i Sverige har en mindre påverkan på klimatet än om vi importerar livsmedel som 
kommer från betande djur. 
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Hela 70% av klimatpåverkan från den mat vi äter uppstår i andra länder, trots att 
bara hälften av maten är producerad i Sverige. Om vi åt mindre importerad mat och 
mera svenskt skulle klimatpåverkan minska markant. Miljön betalar priset för billig 
import! Därför är det av stor betydelse att den kommunala upphandlingen av livsme-
del sker så lokalt som möjligt och att man i upphandlingen ställer samma krav på im-
porterad mat som ställs på det svenska lantbruket. Det är orimligt att samhället stäl-
ler krav som fördyrar svensk livsmedelsproduktion, samtidigt som man importerar 
livsmedel som är producerade under helt andra förhållanden, för att de svenska är för 
dyra. 
 
Därför förslår LRF:s kommungrupp i Båstad att kommunen skall ställa samma krav 
på importerad mat i upphandling som görs på det svenska lantbruket. Vad gäller djur-
omsorg och växt- och trädgårdsodling. 
 
Kommentar: Upphandlingsfrågor regleras inte i översiktsplanen. 
 
Åtgärder: - 
 
För att klara de mål på klimat- och energiområdet som riksdag och regering ställer sig 
bakom krävs ett starkt och aktivt jord- och skogsbruk i kommunen. För att detta skall 
uppnås krävs 

 att jord- och skogsbruket skall värnas gentemot motstridiga intressen. 
 att kommunen skall medverka till att det skall vara enkelt att vara företa-

gare/jordbrukare/skogsbrukare i Båstad kommun. 
 
Jord- och skogsbruket är även en viktig del i energiomställningen. Byggnader och 
mark kan användas för solcellsel och vindkraft för elproduktion. Gödsel från djurhåll-
ning och rester eller produkter från växtodlingen kan ge biogas. Restprodukter från 
jord- och skogsbruket kan användas för tillverkning av samma produkter från oljein-
dustrin. För varje miljon kronor som jordbruket ökar i omsättning så ger det 2,5 nya 
jobb (för näringslivet i övrigt är motsvarande siffra 1,42 jobb). En satsning och ut-
veckling av De Gröna Näringarna är bra för jobben, klimatet och miljön i Båstad kom-
mun. 
 
Utöver detta så skapar jord- och skogsbruket det öppna landskapet som är känne-
tecknande för kommunen. För att kunna utveckla De Gröna Näringarna i kommunen 
krävs bra förutsättningar för företaget men det ska också fungera för företagarens fa-
miljemedlemmar t.ex. när det gäller bredband, kollektivtrafik och utbildning. 
 
Kommentar: Båstads kommun arbetar aktivt för att bygga ut fiber i kommunen och 
förse kommunens olika delar med möjlighet till snabb uppkoppling via fiber. Syn-
punkten om vikten av bredband överensstämmer med översiktsplanens utvecklingsstra-
tegi.  
 
Översiktsplanens utvecklingsstrategi för kollektivtrafik tar bland annat ställning till att 
kollektivtrafik ska vara ett alternativ även på landsbygden, vilket överensstämmer med 
inkommen synpunkt. Kollektivtrafiken planeras i samverkan mellan Skånetrafiken, Reg-
ion Skåne och Båstads kommun, men Skånetrafiken äger frågan. 
 
Åtgärder: - 
 
Vatten från hårdgjorda ytor kan orsaka stora problem genom större och snabbare flö-
den i vattendrag. De ökande flödena kan leda till översvämningar, ursköljning av nä-
ringsämnen och försämrad biologisk mångfald. Utöver direkta översvämningsskador 
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medför de ökade och förändrade flödena även ökade kostnader för framförallt mar-
kägare och brukare i form av underhåll av markavvattningsanläggningar och skydds-
åtgärder. Om kommunen avser att koppla in dagvattenhanteringen i befintligt dik-
ningsföretag så måste man först konstatera hur mycket ytterligare vatten dikningsfö-
retaget kan hantera och eventuellt anlägga utjämningsdammar. Kommunen skall 
också ingå i dikningsföretaget med andelar som motsvarar den vattenmängd som till-
förs dikningsföretaget. 
 
Bidraget till det enskilda vägnätet måste öka för att bibehålla och höja vägstandarden. 
Trots att det enskilda vägnätet är betydligt större än det statliga och kommunala väg-
nätet så får de enskilda vägarna bara en liten del av offentliga medel för drift och un-
derhåll. Väl fungerade och underhållna vägar är en förutsättning för företagande på 
landsbygden. 
 
Gång- och cykelleder måste utformas och anläggas med minimal påverkan på jord- 
och skogsbruket och i samverkan med berörda markägare. Vid planering av cykelvä-
gar skall stor hänsyn tas så gods- och lantbrukets transporter inte försvåras. Dåliga 
exempel är där vajerräcke mot cykelväg sitter på sådant sätt att breda transporter t 
ex förflyttning av grävmaskiner, såmaskiner och rundbalspressar försvåras. 
 
Utbygganden av fibernätet i Båstads kommun är av stor vikt även lantbruksföreta-
gare på landsbygden. Vi anser att bredbandsutbyggnaden skall gälla alla inom Bå-
stads kommun och inte högst 95%. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Frågor rörande dagvattenhantering hanteras i ef-
terföljande detaljplanering. Frågor om underhåll av det enskilda vägnätet och utform-
ning av cykelvägar hanteras inte i översiktsplanen. 
 
Åtgärder: - 
 
Ställningstagande 
Bostadsförsörjning 
”Kommunen ska enligt bostadsförsörjningsprogrammet arbeta med och prioritera: 

 Stations- och kollektivtrafiknära byggande 
 Förtätning av kommunens tätorter 
 Utöka kommunens markinnehav i strategiskt viktiga lägen 
 Bygga i närhet av rekreations- och grönstråk 
 Kommunen ska enligt bostadsförsörjningsprogrammet nedprioritera: 
 Anspråkstagande av jordbruksmark 
 Lägen som ej är kollektivtrafiknära 
 Utbyggnadsområden med ensidigt bostadsbestånd 
 Byggnation i strategiskt viktiga grönområden och grönstråk” 

 
Här delar LRF i Båstad inte översiktsplanens ställningstagande gällande bostadsför-
sörjningen i kommunen. Många kommuner och nu även Båstads kommun hänvisar 
till att man vill skydda jordbruksmark. Skall jordbruksmark exploateras så skall ske 
genom förtätning eller i stationsnära områden. LRF har synpunkter på att anspråksta-
gande av jordbruksmark skall nedprioriteras inom dessa områden. 
 
Stationsnära områden innebär att jordbruksmark kan exploateras i närheten av kol-
lektivtrafik. Inom dessa områden tar man ingen som helst hänsyn till jordbruksmar-
ken. LRF hänvisar till ovan nämnda synpunkter av vikten att bevara jordbruksmarken 



SÄRSKILT UTLÅTANDE 

52 
 

för livsmedelsproduktionen, energi- och klimatomställningen och jord- och skogsbru-
ket i hållbarhetsarbetet. En av de stora utmaningarna är att finna lösningar för att 
klara klimatomställningen och det hållbara samhället. Jord- och skogsbruket är en 
förutsättning för att klara regionens och Sveriges klimatmål. Ett aktivt jord- och 
skogsbruk binder en stor mängd koldioxid i träden och i marken. Både jorden och 
skogen är en “kolfälla”. 
 
Här spelar den offentliga upphandlingen en stor roll. Skall vi importerna livsmedel 
som produceras under helt andra villkor än i Sverige eller upphandla närodlade livs-
medel med de regler och villkor som ställts upp för de svenska livsmedelsproducen-
terna. 
 
Ökad trädanvändning vid byggande av bostäder och andra byggnader minskar utsläp-
pen av växthusgaser. Idag finns både kunnande och teknik för detta. 
 
Jord- och skogsbrukets produkter kan även användas inom många andra områden. 
Kläder, biobränslen med flera produkter, som idag framställs av petroleumråvaror, 
kan framställas med restprodukter från jord- och skogsbruket. 
 
För att kunna nyttja de möjligheter som de gröna näringarna har i klimatomställ-
ningen krävs att jordbruk- och skogsmark inte exploateras för till exempel byggnat-
ion, infrastruktur eller naturvård om det inte är absolut nödvändigt. 
 
Miljöbalken 
[3 kap] “4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att an-
nan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk”. 
 
LRF Skåne framhåller att det viktigaste samhällsintresset idag är klimatomställningen 
och det hållbara samhället. Trots detta exploateras jordbruksmark i stor omfattning i 
Skåne. Här anser vi att Region Skåne i den regionala utvecklingsplanen måste ta en 
tydlig ståndpunkt för att bevara den skånska jordbruksmarken. 
 
När jordbruksmark skall exploateras så görs det med argument att jordbruksmarken 
skall skyddas men kan exploateras om det sker genom förtätning eller i stationsnära 
områden. LRF anser detta är ett sätt att rättfärdiga att jordbruksmark tas i anspråk 
för exploatering. 
 
Förtätning innebär numera att exploatering sker i anknytning till befintlig bebyg-
gelse. Merparten av de stationära områdena i Skåne och i Båstads kommun finns på 
de högst klassificerade åkermarkerna vilket innebär en fortsatt exploatering av jord-
bruksmarker. 
 
När exploatering av jordbruksmark krävs måste det göras så att markintrånget mini-
meras. Studier (Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp) visar att i Sverige används 
betydligt större ytor för byggnation och verksamhetsområden än i andra länder i 
Europa. 
 
Planerna för Förslöv 2:4 och Storahult är exempel där LRF anser att man bättre ska ta 
hänsyn till nyttjandet av jordbruksmark. 
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Kommentar: De allmänna intressena är många och ofta motstridiga. I översiktsplanen 
görs en avvägning mellan intressena. Jordbruksmarken är ett viktigt allmänt intresse 
som prioriteras högt. Båstads kommun gör bedömningen att det allmänna intresset av 
bostäder inte kan bortses från, men att påverkan på jordbruksmarken ska göras så liten 
som möjligt. Därav pekas mark för ”ny/ändrad stadsbygd” huvudsakligen ut i stations-
nära lägen alternativt i närhet av buss. Genom denna strategi är det kommunens avsikt 
att minimera den jordbruksmark som behöver ianspråktas och att skydda lantbruks-
verksamheterna från konflikterande intressen. 
 
Åtgärder: - 
 
Ställningstagande 
Bostadsbyggnation utanför detaljplanerat område 

 ”Bebyggelseutvecklingen ska främst utgå ifrån befintliga tätorter enligt bo-
stadsförsörjningsprogrammet 

 Nya bostäder ska skapa förutsättningar för åretruntboende 
 Bebyggelse på landsbygden ska inte påverka landskapsbilden eller natur- och 

kulturmiljöer negativt enligt riktlinjer för La, Lb och Lc områden 
 Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp betyder inte per automatik att 

vidare bostadsbebyggelse anses lämplig 
 Detaljplaner för bebyggelse som ianspråktar jordbruksmark prioriteras inte 

med undantag för stationsnära lägen 
 Bebyggelsen ska utgå från platsens förutsättningar avseende topografin och 

ska i skala och 
 färgsättning anpassas till omgivningen. Etablerade landskapselement, vege-

tation, gärdsgårdar, markvägar etc., ska respekteras 
 Nya hus ska i första hand placeras i anslutning till befintliga hus och husgrup-

per 
 När gårdar byggs till eller kompletteras med flera hus ska den traditionella L-, 

U- eller slutna formen på gårdskomplexet respekteras 
 En eventuell friare placering ska ta stöd av den omgivande landskapsstruk-

turen på samma 
 sätt som äldre bebyggelse oftast gör. Befintliga vegetationspartier bör oftast 

dominera över bebyggelsen 
 Ny bebyggelse ska undvika höjdlägen som kan ge nya silhuetter mot himlen 

och sådana öppna lägen där den nya bebyggelsen kommer att dominera land-
skapet i ett större område” 

 
”Båstads kommun har under en längre tid, trots ett högt bebyggelsetryck, varit re-
striktiv med att tillåta bostadsbebyggelse på landsbygden för att undvika negativ på-
verkan på landskapsbilden och de riksintressen som finns i kommunen. Spridd be-
byggelse bidrar inte till utveckling av hållbara strukturer gällande kollektivtrafik, 
kommunal service och tekniska system. Eftersom jordbruksmark i princip inte kan 
återtas till produktion efter ytan hårdgjorts för exploatering prioriterar kommunen 
inte detaljplaner som ianspråktar jordbruksmark om de inte är stationsnära. Trots en 
restriktiv hållning till bostadsbebyggelse är en begränsad utveckling av både bostä-
der och verksamheter nödvändig för att skapa förutsättning för en livaktig och håll-
bar landsbygd.” 
 
LRF är positiv till möjligheten till friliggande bebyggelse i mindre omfattning accepte-
ras och skrivs in i översiktsplanen. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
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Åtgärder: - 
 
Förtätning 
Ställningstagande 

 ”Lämplig täthet och höjder i förtätningsprojekt prövas i detaljplaneprocessen 
 Förtätning genom omvandling av fastigheter uppmuntras 
 Funktionsblandning eftersträvas (t.ex. bostäder, handel, service, grönytor, 

dagvattenanläggningar, lek- och idrottsytor) 
 Tillgången till tätortsnära natur av hög kvalitet får inte påverkas negativt av 

förtätning 
 Översiktsplanen pekar ut områden som är olämpliga för förtätning (avser en-

bart områden i Båstad)” 
 
Förtätningen skall anpassas till att den inte påverkar pågående markanvändning för 
jord- och skogsbruket. 
 
Kommentar: De allmänna intressena är många och ofta motstridiga. I översiktsplanen 
görs en avvägning mellan intressena. Jordbruksmarken är ett viktigt allmänt intresse 
som prioriteras högt. Båstads kommun gör bedömningen att det allmänna intresset av 
bostäder inte kan bortses från, men att påverkan på jordbruksmarken ska göras så liten 
som möjligt. Därav pekas mark för ”ny/ändrad stadsbygd” huvudsakligen ut i stations-
nära lägen alternativt i närhet av buss. Genom denna strategi är det kommunens avsikt 
att minimera den jordbruksmark som behöver ianspråktas och att skydda lantbruks-
verksamheterna från konflikterande intressen. 
 
Åtgärder: - 
 
Ställningstagande 
Levande landsbygd 

 ”Jordbruksmark ska väga tyngre än andra exploateringsintressen med undan-
tag av mark i stationsnära läge 

 Större djurhållande gårdars intressen av mark och skyddszoner gentemot bo-
städer ska respekteras  

 I områden i stationsnära pekas områden ut där exploatering väger tyngre än 
skyddsavstånd till djurhållande gårdar 

 Områden där viktig landskapsvårdande betesdrift äger eller bör/kan äga rum 
ska beaktas särskilt i vidare planering 

 Verksamheter som kompletterar jordbruket, bidrar till besöksnäringen och 
landsbygdsutveckling uppmuntras 

 Kommunen ser positivt på att jordbrukets överloppsbyggnader får en ändrad 
användning så länge karaktären på byggnaderna behålls. Verksamheter kan 
inredas i t.ex. lador. 

 Tillgängligheten till landsbygden, jordbrukslandskapet och naturupplevelser 
ska förbättras genom satsningar på cykel- och vandringsleder, beträdor och 
angöringspunkter (parkering, busshållplatser) 

 Utveckla kända målpunkter som baspunkterna för det rörliga friluftslivet med 
till exempel tillgänglighet med kollektivtrafik”. 

 
LRF delar ÖP:s syn att ”En levande landsbygd är viktig ur många hänseenden och en 
stor del av Bjärehalvöns karaktär. Möjligheten att leva och verka på landsbygden 
måste ha goda förutsättningar att fortsätta även om det inte är möjligt för alla mindre 
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orter att behålla kommersiell och/eller kommunal service. Jordbruket och besöksnä-
ringen är stora näringar på landsbygden och trots olika behov och karaktär kan dessa 
verka på samma plats. Jordbruket är i vissa fall beroende av att hålla skyddsavstånd 
till bebyggelse och ska i de fallen prioriteras högre än ny bebyggelse med undantaget 
av stationsnära lägen. Betesdjur är väsentliga för att kunna hålla landskapet öppet 
och värdefulla för både kultur- och naturmiljöer. Möjligheten till ökad tillgänglighet 
för både människor och djur främjas av att kunna nyttja beträdor som är smala 
strängar av obrukat gräs längst åkerkanter. För att ytterligare stödja en hållbar lands-
bygdsutveckling uppmuntras nya och kompletterande verksamheter som stödjer och 
möjliggör fortsatt brukande av jordbruksmarken. Eftersom kommunen är en lands-
bygdskommun med begränsad kollektivtrafik och utmanande höjdskillnader är bilen 
fortsatt ett viktigt färdmedel, främst på landsbygden. För att möjliggöra en mer håll-
bar bilism behövs ladd-infrastruktur och tankställen för fordon med alternativa driv-
medel vid målpunkter i tätorterna. Hållbart resande även på landsbygden innebär 
också att det måste finnas hållbar kollektivtrafik” 
 
LRF vill betona vikten av att inte pågående markanvändning inom jord- och skogs-
bruket begränsas av annan kommersiell verksamhet eller friluftslivet. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
Åtgärder: - 
 
Kollektivtrafik 
LRF anser att väl utbyggd kollektivtrafik på landsbygden är en förutsättning för ut-
veckling av de gröna näringarna. 
 
Gång- och cykel 
Gång- och cykelvägar måste anläggas att de inte innebär ett hinder för jord- och 
skogsbruket. 
 
Väginfrastruktur 
Förutom det kommunala och statliga vägnätet behöver kommunen satsa mer resur-
ser för att stödja de enskilda vägarna i kommunen. Skall natur- och landsbygdstur-
ismen utvecklas krävs bra infrastruktur även på landsbygden. 
 
Bredband 
LRF anser att alla boende på landsbygden skall ha tillgång till acceptabelt bredband. 
 
Kommentar: Frågor om underhåll av det enskilda vägnätet och utformning av cykelvä-
gar hanteras inte i översiktsplanen.  
 
Båstads kommun arbetar aktivt för att bygga ut fiber i kommunen och förse kommu-
nens olika delar med möjlighet till snabb uppkoppling via fiber. Synpunkten om vikten 
av bredband överensstämmer med översiktsplanens utvecklingsstrategi.   
 
Översiktsplanens utvecklingsstrategi för kollektivtrafik tar bland annat ställning till att 
kollektivtrafik ska vara ett alternativ även på landsbygden, vilket överensstämmer med 
inkommen synpunkt. Kollektivtrafiken planeras i samverkan mellan Skånetrafiken, Reg-
ion Skåne och Båstads kommun, men Skånetrafiken äger frågan. 
 
Åtgärder: - 
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VKIF (Västra Karups Idrottsförening) 
 
Vi i Västra Karups IF har följande synpunkter till den nu utställda översiktsplanen. 
Synpunkterna grundar sig i att vi vill ha möjligheten att i framtiden kunna flytta vår 
träningsplan från Glimminge plantering till vår anläggning i Glimminge. 
 
Runt anläggningen Glimminge 44:1 på Glimmingevägen 85 finns tre ytor norr (norr 
om Glimmingevägen), väster (väster om Stockarydsvägen) och söder om fastigheten 
med fastighetsbeteckningarna Glimminge 4:15 och Glimminge 11:16. För dessa tre 
ytor, som idag klassas som landsbygd, vill vi ha möjlighet att expandera vår anlägg-
ning med fotbollsplaner. Vid avyttring av träningsplanen i Glimminge plantering 
(Glimminge 1:32) vill vi kunna ändra användningen av marken till bebyggelse. 
 
Kommentar: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för över-
siktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum- och stationsnära lägen, 
för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslaget om att peka ut delar av 
Glimminge plantering för bebyggelse följer inte utvecklingsstrategierna. 
 
Västra Karups Idrottsförening och fastighetsägare har möjligheten att uppföra en ny 
fotbollsplan utan åtgärd i översiktsplan eller detaljplan. Tillkommande byggnadsele-
ment så som läktare kräver dock bygglov. 
 
Åtgärder: - 
 
 

Sveriges Kommuner och Landsting [nuvarande Sveriges Kommuner och Reg-
ioner] 
 
Sveriges Kommuner och Landsting har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter 
på rubricerad remiss. 
 
Härmed meddelas att förbundet avstår från att lämna synpunkter. 
 
Kommentar: Noteras. 
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Allmänheten 
 

Carl Abelin och Tord Abelin 
 
Vi åberopar tidigare inlämnat yttrande daterat den 28 september 2018 med nedan-
stående uppdateringar och tillägg. 
 
Vi, ägare till Troentorp 2:32 belägen inom det område som planen anger, vill framföra 
följande synpunkter. 
 
Tomten som omfattar 42 477 m2 är belägen längs Kattviksvägen intill campingen på 
östra sidan och Kattvik mot väster med sträckning från åsen till Kattviksvägen. 
 
Med stöd av nedanstående finner vi det rimligt och begär att översiktsplanen medger 
att några hus för permanentboende tillåts uppföras på fastigheten Troentorp 2:32. 
 
Familjen Abelin har varit bosatt i området under mer än 100 år med början på Norr-
vikens trädgårdar och senare bredvid den aktuella tomten och har ägt den aktuella 
fastigheten den största delen av tiden. Vid upprepade tillfällen tidigare har familjen 
ansökt om att få bygga några hus för familjens behov men har fått avslag, t.ex. med 
anledning av att vatten och avlopp saknats och att den gröna linjen skulle brytas. 
 
De skäl som angetts för avslag gäller inte längre då vatten och avlopp nu har dragits 
ut till Kattvik och den gröna linjen redan har brutits genom att en stor husvagnscam-
ping med fasta platser byggts. Campingplatsen sträcker sig från tomtgränsen till fas-
tigheten Troentorp 2:32 cirka 250 meter österut längs Kattviksvägen. 
 
Vidare har nio femvåningshus samt servicebyggnad till dessa, kallat Norrvikens Kust, 
byggts under 2019 cirka 700 meter öster om campingplatsen. Rätt att bebygga ett 
lika stort område mellan campingplatsen och Norrvikens Kust finns, liksom att bygga 
ett elevhem/hotell vid stranden nedanför Apelrydskolan. Mellan campingplatsen och 
Norrvikens kust ligger nedre delen av Norrvikens trädgårdar. 
 
De ovan nämnda områdena som nu bebyggts utmed kuststräckan har varit belagda 
med strandskydd och skydd med hänsyn till natur- och kulturmiljöintressen, men 
dessa har upphävts för att möjliggöra bebyggelsen. 
 
På västra sidan om tomten finns således sammanhängande bebyggelse som utökats 
mot öster ett par hundra meter i Kattvik. 
 
Med befintlig och planerad bebyggelse kan Troentorp 2:32 anses vara en lucktomt 
varför ytterligare skäl finns att medge bebyggelse. Det är viktigt att vår mark kan an-
vändas för familjens behov av bosättning året runt med några villor och inte klassas 
på ett sätt som omöjliggör byggnation på tomten. 

 
Kommentar: Fastigheten omfattas av flera olika nationella och lokala skydd vilka redo-
visas i översiktsplanens del ”Hänsyn”. Den har landskapsklassningen La och Lb vilket in-
nebär att det finns mycket höga natur- och kulturvärden. Enligt landskapsklassifice-
ringen och de politiskt antagna utvecklingsstrategierna är denna typ av område mycket 
känsligt för tillkommande bebyggelse. Landskapsklasserna ska prioriteras högt i be-
dömningen av lämplighet för exploatering. De politiskt antagna utvecklingsstrategierna 
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som ligger till grund för översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i cent-
rum- och stationsnära lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. För-
slaget som framförts, att i översiktsplanen peka ut fastigheten för bostadsbebyggelse, 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
Utvecklingen av Norrvikens trädgårdar inklusive bostadsområdet Norrvikens kust är 
reglerad i gällande detaljplan som vann laga kraft 2010. 
 
Åtgärder: - 
 
 

Berit Adolfsson, Ann-Marie Schläwicke, Ingegärd Lindgren, Eva Johansson, 
Håkan Söderman och Sven Söderman 
 
Vi har med intresse följt arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Torekov. 
 
I slutrapporten från projekt Torekovs Framtid finns önskemål om en kontinuerlig 
planering och beredskap för att möta behovet av bostäder. Detaljplaner som förtätar 
byn prioriteras. 
 
Speciellt betonas behovet av senior-/trygghetsboende i servicenära område. Utöver 
detta önskar man ett varierat utbud av boendeformer för åretruntboende i alla åldrar. 
Det talas även om ett nytt centrum. 
 
Många har därför riktat blickarna mot vår mark som ju ligger mitt i byn, och som upp-
fyller de kriterier som efterfrågas. Dock är denna mark i nuvarande förslag till över-
siktsplan klassad som landsbygd. 
 
Vi yrkar att våra sex fastigheter i förslaget till översiktsplan [med tidshorisont till] 
2030 får behålla samma status som i översiktsplanen 2008, alltså bebyggbar mark 
med inslag av grönområden. 
 
För att underlätta framtida utveckling av Torekov är vi intresserade av att upplåta 
markområdet i sin helhet. Nuvarande fastighetsgränser kan i och med detta inte ut-
göra ett hinder för långsiktig planering och optimala logistiska lösningar. 
 
Kommentar: Översiktsplanen har en tidshorisont till 2030. I det perspektivet bedömer 
kommunen inte att behovet finns av att ianspråkta jordbruksmark för bostadsbebyg-
gelse i detta läge. De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum- och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslaget som framförts från-
går och försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
Åtgärder: - 
 
 

AG Advokat (ombud för Ulfåsa Bygg & Fastighets AB samt Anna-Karin Åkes-
son) 
 

1 Samrådet 

1.1 Fastighetsägarna har den 27 september 2018 yttrat sig i samrådet över översikts-
planen. Vad som anförs i detta yttrande utgör komplement till vad som tidigare 
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anförts i samrådet. Av samrådsyttrandet framgick bl.a. att Fastighetsägarnas långt 
gångna planer på att bebygga Fastigheterna för bostadsändamål riskerar att 
omöjliggöras om översiktsplanen skulle antas i dess dåvarande utformning. 

1.2 På sid. 91 i samrådsredogörelsen har kommunen kommenterat Fastighetsägarnas 
yttrande med att de politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till 
grund för översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum- och 
stationsnära lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Fastighets-
ägarnas planer avfärdas eftersom de anses frångå och försvaga dessa utvecklings-
strategier. Detta trots främst Hemmeslöv 9:6 stationsnära läge. Som det får för-
stås förklarar kommunen detta med att översiktsplanen uttrycker för Lands-
bygdsområdet för Eskilstorp att ytterligare bostadsbebyggelse inte uppmuntras 
trots det stationsnära läget till fördel för utvecklingen i Hemmeslöv och Östra 
Karup och att de områden som är detaljplanerade för bostäder täcker behovet un-
der planperioden. Den enda åtgärd som görs med anledning av Fastighetsägarnas 
samrådsyttrande är att översiktsplanen uppdateras med den numera antagna de-
taljplanen för Eskilstorp 5:6. 

1.3 Fastigheterna ligger emellertid inte huvudsakligen i Eskilstorp utan i Hemmeslöv 
och borde därför omfattas av det område som kommunen vill utveckla. Av sam-
rådsyttrandet och vad som anförs nedan finns det även andra positiva effekter av 
att bebygga fastigheterna som är helt i linje med översiktsplanens syften. Fastig-
hetsägarna ställer sig därför frågande till kommunens avfärdande av Fastighetsä-
garnas synpunkter på översiktsplanen med en till synes schablonmässig hänvis-
ning till utvecklingsstrategierna och ett intilliggande landsbygdsområde för att 
bortförklara möjligheterna till bebyggelse i det stationsnära läget. 

 
2 Reviderat förslag till översiktsplan 
 
2.1 Enligt det reviderade förslaget till översiktsplan omfattas nu hela Hemmeslöv 9:6 

av områdestypen ”Landsbygd”, dvs. ska främst användas för areella näringar och 
andra landsbygdsanknutna verksamheter även om bostadsbebyggelse  och obru-
kad mark (impediment) kan förekomma. Detta skiljer sig något från det tidigare 
förslaget, då området norr om Stensån skulle tillhöra områdestypen ”Verksam-
heter ny/ändrad”, dvs. områden som av olika anledningar inte bör blandas med 
bostäder. 

2.2 Vidare ska Hemmeslöv 9:6, i huvudsak söder om Stensån, utgöra ”Jordbruksmark 
klass 7”. Området 100 meter söder och norr om Stensån omfattas av strandskydd. 
Hela norra sidan och stora delar av södra sidan av Stensån utgör ett ”La-område”. 
Fastighetens mest södra delar utgör ett ”Lb-område”. 

2.3 Vad avser Hemmeslöv 2:2 kan konstateras att den norra delen av fastigheten om-
fattas av områdestypen ”Verksamheter ny/ändrad”, en områdestyp som inte bör 
blandas med bostäder, medan den södra delen av fastigheten omfattas av områ-
destypen ”Landsbygd”. Hela fastigheten omfattas vidare av ”Jordbruksmark klass 
7” och ”Jordbruksmark klass 4”. På den norra delen av fastigheten finns en 
mindre fornminnesyta utmarkerad. Den sydligaste delen av fastigheten utgör ”La-
område”, naturreservat enligt miljöbalken 7 kap. 4 § samt ska skyddas enligt mil-
jöbalkens regler i 3 kap. 6 § om naturvård. 

 
3 Konsekvenser av reviderat förslag 

 
3.1 Det kan konstateras att kommunen har en restriktiv syn på bygglov för spridd be-

byggelse på landsbygd som tar brukningsbar jordbruksmark i anspråk. La- områ-
den är kommunens mest skyddsvärda och inom sådana får i princip ingen ny be-
byggelse tillkomma. Inom strandskyddat område får ny bebyggelse inte uppföras 
utan dispens från kommunen. 



SÄRSKILT UTLÅTANDE 

60 
 

3.2 Även om det är positivt att hela Hemmeslöv 9:6 enligt det nya förslaget omfattas 
av områdestypen ”Landsbygd”, vilket ger ett något större utrymme för bostadsbe-
byggelse än det tidigare förslaget, innebär de övriga områdesbestämmelserna så-
dana begränsningar för exploatering att Fastighetsägarna befarar att det kommer 
att bli mycket svårt att realisera bebyggelseplanerna på fastigheten om det revi-
derade förslaget till översiktsplan antas. 

3.3 Detta skulle innebära att Fastighetsägarnas och Lyckos AB:s mycket seriösa och 
långt framskridna planer på att bebygga fastigheten med en modern bostadsbe-
byggelse skulle gå om intet. Lyckos AB ingår i Midroc-gruppen och tillverkar 
smarta och hållbara hus till en rimlig boendekostnad. 

3.4 Den planerade bostadsbebyggelsen på Hemmeslöv 9:6 är ritad av Wingårdhs ar-
kitektkontor för att passa in i omgivningen och utgöra ett attraktivt, trivsamt och 
prisvärt boende för såväl familjer mitt i livet som mindre hushåll. Bebyggelsen är 
därför avsedd för att främja ett växande Båstad och locka fler åretruntboende till 
kommunen. 

3.5 Vidare ska den planerade bebyggelsen utformas för att smälta in i naturen och 
värna naturvärdena på platsen. Bebyggelsen skulle därför inte medföra någon 
skada för naturen eller rekreationsmöjligheterna kring exempelvis Stensån. Tvär-
tom avser Fastighetsägarna och Lyckos AB att hålla området intill ån fritt och 
skyddat med bl.a. ett gångstråk så att allmänheten får fortsatt och förbättrad till-
gång till ån och således kommer rekreationsmöjligheterna i området att förbätt-
ras. 

3.6 Den planerade nybebyggelsen på Hemmeslöv 9:6 skulle vidare möjliggöra beva-
rande och upprustning av Hemmeslövs Herrgård, vilket är kommunens enda 
herrgårdsområde. Herrgården är idag nedgången och behöver ett rejält lyft vilket 
skulle möjliggöras av antingen Fastighetsägarna eller Lyckos AB beroende på ett 
eventuellt förvärv. De byggrätter som fastigheten har genom herrgårdsbyggna-
derna skulle därmed också komma till nytta. 

3.7 Av relevans i sammanhanget är även det detaljplanearbete och den nyproduce-
rade bebyggelsen som finns i anslutning till Hemmeslöv 9:6. Enligt det reviderade 
förslaget uppmuntras dock inte ytterligare bostadsbebyggelse trots det stations-
nära läget med hänvisning till landsbygdsområdet vid Eskilstorp och främjandet 
av bostadsbebyggelse vid Hemmeslöv. Fastighetsägarna ställer sig frågande till 
varför just Hemmeslöv 9:6 ska utgöra ett undantag i områdets boendeutveckling 
och skapa en ”lucka” i bebyggelsen när det uttryckligen finns en vilja att främja 
bebyggelsen i Hemmeslöv. Inte minst vore den planerade bebyggelsen på Hem-
meslöv 9:6 estetiskt tilltalande och en naturlig fortsättning på bebyggelsen i om-
givningen. Det är vidare svårt att hitta ett bättre exempel på stationsnära läge, 
fastigheten ligger endast några minuters promenad från stationen vilket skapar 
ett mycket attraktivt läge för bostadsbebyggelse. 

3.8 Vad avser Hemmeslöv 2:2 kan kort konstateras att bebyggelse på fastigheten 
skulle utgöra en naturlig förlängning av intilliggande bostadsområde samt att den 
utmärkta forminnesytan redan är erforderligt utredd och inte bör utgöra hinder 
för ny bebyggelse. 

3.9 Till skillnad från vad som anförs i samrådsredogörelsen anser Fastighetsägarna 
att bebyggelseplanerna är helt i linje med utvecklingsstrategin som strävar, med 
fokus på år 2030, efter hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende 
i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kul-
tur som är unik för Bjärehalvön. Den planerade bebyggelsen skulle öka antalet 
åretruntboende i kommunen och tillgodose väsentliga samhällsintressen om den 
får genomföras. Bebyggelsen skulle värna de natur- och kulturvärden som finns 
på platsen och förbättra rekreationsmöjligheterna i området.  
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3.10 Sammanfattningsvis är den planerade bebyggelsen på Hemmeslöv 9:6 
respektive 2:2 helt i linje med översiktsplanens syften. De områdestyper som fö-
reslås för fastigheterna enligt det reviderade förslaget till översiktsplan skulle 
emellertid göra bebyggelse beroende av diverse undantag och dispenser från 
kommunen och försvåra bebyggelseplanerna. 

3.11 Med anledning av det ovan anförda motsätter sig Fastighetsägarna de i 
det reviderade förslaget till översiktsplan föreslagna områdestyperna för Fastig-
heterna. Fastighetsägarna vidhåller att översiktsplanen ska ändras på så sätt att 
områdestyperna för Fastigheterna fortsatt medger bostadsbebyggelse avseende 
Båstad Hemmeslöv 9:6 och Båstad Hemmeslöv 2:2. Då skulle utmärkta bostads-
områden kunna byggas med plats och möjlighet för både familjer och mindre hus-
håll att bosätta sig i Hemmeslöv och bidra till flera åretruntboende i Båstads kom-
mun. 

 
Kommentar: Översiktsplanen har en tidshorisont till 2030. I det perspektivet bedömer 
kommunen inte att behovet finns av att ianspråkta jordbruksmark för bostadsbebyg-
gelse i detta läge. De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum- och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslaget som framförts, att i 
översiktsplanen peka ut fastigheterna för bostadsbebyggelse, frångår och försvagar ut-
vecklingsstrategierna. 
 
Åtgärder: - 
 
 

Lars Elofson 
 
Jag tycker att förslaget på översiktsplan är till största delen väl genomarbetat. 
 
Inriktningen på bostadsbyggande i de större tätorterna med tillgång till goda all-
männa kommunikationer är bra. Förslaget handlar också i stor utsträckning om ut-
vecklig i dessa större tätorter. 
 
Indelningen i större tätorter respektive ”Landsbygd” som innefattar all mark utanför 
de sex större tätorterna plus Storahult anser jag vara alltför snäv och schematisk. 
”Landsbygd” beskrivs som: ”områden som ytmässigt främst används för areella nä-
ringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter men också där bostadsbebyg-
gelse och obrukad mark kan förekomma”. Landsbygd innefattar därmed flera mindre 
tätorter med kvartersmark och även ett antal mindre byar. Jag ser planens indelning i 
tätorter respektive landsbygd som alltför slentrianmässig och otillräcklig. 
 
Jordbruket återfinns naturligtvis inom landsbygden och det är viktigt att värna den 
goda jorden som tillhör bland landets - och världens - mest högavkastande och kon-
kurrenskraftiga jordar. Stora delar av jordbruksmarken är inte konkurrenskraftig på 
alls samma sätt men innehåller stora skönhetsvärden som tillgång för såväl kommu-
ninvånare som för turism- och upplevelsenäringen. Det är mycket stora skillnader på 
jord av olika kategorier. 
 
Inom det område som ligger under ”landsbygd” finns ett stort antal olika verksam-
heter och näringar, allt från köpenskap, hantverk eller entreprenadverksamhet till 
avancerad konsulttjänst och industriell verksamhet. Att kategorisera dessa som 
”landsbygdanknutna verksamheter” är tyvärr missvisande. 
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”Levande landsbygd” respektive ”hela kommunen ska leva” inbegriper att utveckl-
ingsmöjligheter för såväl boende som verksamheter skall finnas inom den del av 
kommunen som i översiktsplanen fått benämningen ”landsbygd”. Den beskrivning av 
”landsbygden” som görs i planen är alltför elementär och onyanserad. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Indelningen av områdestyper har gjorts efter Bo-
verkets så kallade ”ÖP-modell”. De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger 
till grund för översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum- och 
stationsnära lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Viss komplette-
rande bebyggelse på landsbygden kan medges, vilket beskrivs i utvecklingsstrategins del 
om ”Bostadsbyggnation utanför detaljplanelagt område”. 
 
Åtgärder: - 
 
 

Anders Flodin 
 
a: "Behovet av vettiga parkeringsfickor längs Kattviksvägen före och inom Kattvik" 
bör med fördel bekräftas av den nya översiktsplanen. 
 
1 Strandskydd i all ära men strategiskt valda platser skulle bidra till en reglerad åt-
komlighet längs den attraktiva kustremsan. 
 
2 Förekomsten av återkommande cykellopp och befrämjande av cykelpendling talar 
för det. 
 
3 En allmän text kan förhindra att parkeringsplatsen i Kattviks hamn, under kom-
mande 10-årsperiod, skulle vara den enda möjligheten för bilburna att stanna till! 
 
(Detta bortseende från de "undangömda" parkeringsytorna bortom hamnen för vand-
rare till Hovs hallar). 
 
Kan kommunen integrera text som uppmuntrar till skapandet av mötesplatser vore 
jag mycket tacksam. 
 
Typ: 
b: "I den mån föreningar eller privatpersoner har möjlighet att erbjuda mötesplatser 
(inomhus) bör kommunen se positivt på detta." 
 
Kommentar: Frågor avseende parkeringsplatser regleras inte i översiktsplanen. Kom-
munen är positiv till skapandet av mötesplatser, men frågan ligger utanför översikts-
plan. 
 
Åtgärder: - 

 
 
Maj-Britt Grundfelt och Ulla Nilsson 
Fastigheterna [Båstad] 109:128 och 109:129 och Båstads kommuns översiktsplan 
 
Vi är två systrar som äger vårt föräldrahem, ett litet jordbruk. Jorden utarrenderas. 
Bostadsbyggnaden är från 1800-talet och ekonomibyggnaderna samt gårds- och träd-



SÄRSKILT UTLÅTANDE 

63 
 

gårdsmark försöker vi underhålla så att det ser trevligt ut och ej förfular omgiv-
ningen. Där bor och vistas vi, våra barn och barnbarn hela sommarhalvåret och även 
då och då övriga året. 
 
Inom fastigheten finns 2 ha mark, fördelat på 2 olika ställen, klassad som dålig med bl 
a mycket sten i olika storlekar. De har ej varit uppodlade vad vi vet på minst 60 år. 
Växtligheten där består av ogräs och sly. Det ena stycket kan endast nås genom att 
köra över den odlade marken och därvid förstöra en del av dess gröda. Denna del bi-
drager därmed till naturmiljöintresse, biologisk mångfald och landskapsskydd. 
 
Den andra delen som är på ca 8 500 kvm gränsar däremot till Yderhultsvägen, som är 
en enskild väg och leder till Karstorpsvägen. Stycket är svagt sluttande mot söder och 
ligger mellan tre små träddungar, vilka ingår i dess areal. Denna mark är till ingen 
nytta och kan inte användas till något utan ser mycket tråkigt ut, som övergivet och 
förfular i stället omgivningen. Någon betande djurhållning finns ej inom eller hos om-
kringliggande fastigheter och ytmässigt är det alldeles för litet för att hålla djur på 
bete. Det skulle endast räcka några få dagar åt gången. Täta och långa förflyttningar 
av djur mellan beten är ju direkt olämpligt. Det är ej heller hållbart. 
 
Vi tycker och vill att här skulle kunna ges möjlighet till att bygga t ex fyra småhus som 
exteriört smälter väl in i omkringliggande omgivning och byggnation. Tillfartsväg in i 
området skulle anläggas från Yderhultsvägen. Utblicken norr och nordväst då man 
färdas på Karstorpsvägen skulle då bli mycket trevligare och levande. Obrukad mark 
är tråkigt att se och bidrar ju inte till en "Levande landsbygd" som vi alla bör efter-
sträva. Det skulle också innebära att vi och våra familjer skulle kunna bebo fastighet-
erna i en långt högre utsträckning. 
 
När det gäller landskapsskydd m fl regleringar enligt översiktsplanen är det naturligt-
vis viktigt att vi värnar om, men det får inte innebära att i stort all bebyggelse skall 
koncentreras till vissa platser och att utveckling i och av landsbygden stoppas eller 
bromsas. 
 
Vår fråga är "Kan eller kommer det att bli möjligt att bebygga denna dåliga och out-
nyttjade mark?" 
 
Kommentar: Fastigheterna Båstad 109:128 och 109:129 ligger på landsbygden sydväst 
om Båstads tätort i ett område som innefattas av landskapsbildskydd, Lb-område, jord-
bruksmark klass 7, fornlämning, föreslaget skyddsområde vattentäkt och riksintressena 
rörligt friluftsliv samt kustzon/högexploaterad kust. Utökad bostadsbebyggelse på 
dessa fastigheter kan komma att påverka flera av dessa skydd och allmänna intressen 
negativt. De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för över-
siktsplanen anger en tydlig inriktning mot utveckling i centrum- och stationsnära lägen, 
för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslaget som framförts frångår 
och försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
Åtgärder: - 
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Familjen Karlsson och Ankarsvaan 
 
Vi vill gärna uttrycka våra åsikter om översiktsplanen som nu ligger till förslag. 
 

1. Det har beslutats att på Kattviksvägen ska fem tomter beviljas. Nu kommer 
istället tio nya hus att byggas när allt är färdigt. Ni lyssnar på ett fåtal exploa-
törer som köper upp mark (ibland via bulvan) och som sedan klämmer in så 
mycket det bara går. Utseendemässigt är stilarna minst sagt spretiga. Vad 
hände med kattviksstilen som ni tidigare talat om? 

2. Det är vidare anmärkningsvärt att ni fortsätter att faktiskt strunta i vad en 
förkrossande majoritet av de boende tycker om er föreslagna förtätning. Vi 
har ju vid flera tillfällen lämnat in gemensam skrivelse som talar om att vi 
INTE vill ha förtätning här ute. Dessutom genomförde ni en enkät för några år 
sedan som, även den, sa nej tack till byggnation. 

3. Det kanske vore lika bra att ta bort alla skydd som ligger, för de betyder ju 
inget alls då ni bara lämnar dispens. 

 
Kommentar: Enskilda byggprojekt prövas genom bygglov. Översiktsplanen är vägle-
dande vid beslut om bygglov. Granskningshandlingen för ny översiktsplan för Båstads 
kommun förespråkar restriktivitet gentemot tillkommande bebyggelse. Identifierade 
landskapsvärden och natur- och kulturmiljöer ska prioriteras högt i bedömningen av 
lämplighet för exploatering. På denna punkt är den nya översiktsplanen tydligare jäm-
fört med den nu gällande planen från 2008. Flera av de platser för ny byggnation som 
pekades ut i tidigare översiktsplan från 2008 har tagits bort i denna nya översiktsplan. 
 
Åtgärder: - 
 
 

Per Lindgren och Carl Gustavsson 
 
Angående inkommande kommentarer till vårt yttrande, att fastigheterna Båstad 
109:368 och Båstad 109:370, åter bör inkluderas i detaljplaneprövningen, så vill vi 
framföra följande. Det är inte fråga om ett ’större område för bostadsbyggande’. Vi 
ämnar endast exploatera mindre än 10% av fastigheternas yta. Detta är med andra 
ord en mindre exploatering, helt i enlighet med tidigare översiktsplan vars detaljplan 
tillstyrktes i KS 2017. 
 
Vi finner det mycket märkligt, att mark som över tio års tid i översiktsplanen, som 
skall föreställa kommunens långsiktiga ’styrmedel’, klassificerats som lämplig mark 
nu anses olämplig (!). 
 
I tjänsteyttrandet till KS 2010 angående ansökan om upprättande (önskemål att upp-
föra ett mindre antal småhus) kan konstateras att när detaljplanen gjordes diskutera-
des en naturlig fortsättning söder om det tidigare exploaterade området kallat ’Flyg-
fältet’ eller ’Äppeldalen’. Detta område utformades så att lokalgatan genom radhusde-
len fick en fortsättning in i ett tilltänkt nytt planområde. Även VA-ledningar dimens-
ionerades och anlades i detta syfte. Kommunen förvärvade dessutom mark i syfte att 
möjliggöra denna anslutning. Anvisningen om utvidgningen är dokumenterad i kom-
munens samrådshandling. Denna ’försvann’ som kartbild i antagandehandlingen men 
finns dock kvar som text. Detta var en redigeringsmiss, dvs ingen ändring i stånd-
punkt. 
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I kommunens generella ställningstaganden gällande bostadsförsörjningen görs det 
tydligt att i bostadsförsörjningsprogrammet prioritera att bygga i närhet av rekreat-
ions- och grönstråk samt att inte prioritera fritidsboende. Dessa argument faller väl 
inom ramen för föreslagen exploatering. Marken har dessutom en belägenhet så att 
den inte kan upplevas visuellt från Båstad eller Ängelholmsvägen. Samtidigt har dess 
övre delar utblick mot Laholmsbukten och är därvidlag ytterst lämplig att exploatera, 
liksom ’Flygfältet’ på samma grunder tidigare var. Med hänsyn till miljön är det vär-
defullt att området kan anslutas till befintlig infrastruktur vilket innebär betydligt 
mindre belastning på miljön jämfört med nyetablerade bostadsområden. 
 
Vi har sedan start, för över tio år sedan, tillkännagivit våra intentioner att skapa för-
utsättningar för ett åretruntboende för folk som vill bo och verka i kommunen. I en-
lighet med Strukturplan för Skåne Nordväst, angående avstånd till tågstationer samt i 
detta specifika fall, bebyggelsens orientering där ingen mark pekas ut öster om stat-
ion Båstad uppfyller föreslagen lokalisering även dessa önskemål mycket väl. 
 
Vår förhoppning att fastigheterna kvarstår i översiktsplanen så som i nuvarande och 
att det mycket omfattande planarbete som har utförts kan ligga till grund för en ny 
framtida detaljplan. 
 
Tidigare beslut i KF grundad sig på ovilja att vid två tillfällen ersätta jävig ledamot 
samt oförmåga att inhämta kompletterande beskrivning av planen. Beslutet i KF 
väckte stor bestörtning bland ledande tjänstemän och ledamöter i KS. 
 
Kommentar: Synpunkterna avser två fastigheter söder om Båstads tätort, väster om 
Ängelholmsvägen. I och med kommunfullmäktiges beslut att inte anta den detaljplan 
som omnämns i yttrandet, är det nu inte aktuellt att bygga ut området. Översiktspla-
nens områden för ”stadsbygd ny/ändrad” har pekats ut utifrån de politiskt antagna ut-
vecklingsstrategierna som ligger till grund för översiktsplanen. Dessa anger en tydlig 
inriktning mot utveckling i centrum- och stationsnära lägen, för att nå den hållbara ut-
veckling som eftersträvas. Förslaget som framförts frångår och försvagar utvecklings-
strategierna. 
 
Åtgärder: - 
 
 

Louise Mannerstråle 
 
Med anledning av den nu framtagna översiktsplanen har jag några synpunkter angå-
ende "Objekts ID: 24264", det vill säga ett eventuellt verksamhetsområde norr om 
väg 115 och Östra Karups by. 
 
Förra gången denna mark planerades för verksamheter var sommaren 2012. Jag 
skrev då ner mina synpunkter och lämnade dessa till kommunen (diarienummer?). 
Länsstyrelsen skrev ett yttrande, 402-14597-12 och 78-B-0131, den 24 augusti 2012 
angående "Samråd om detaljplan för del av fastigheten Östra Karup 24:1 i Östra 
Karup, Båstads kommun". Nu undrar jag, om förutsättningarna för ett verksamhets-
område här har ändrats sedan 2012? 
 
"Länsstyrelsen ifrågasätter föreslagen markanvändning med hänsyn till konflikt med 
grundvattentäkt samt riksintresse 4 kap [miljöbalken]. Om föreslagen etablering be-
döms möjlig med avseende på vattentäkt måste påverkan på landskapsbilden utredas 
närmare..." är delar av yttrandet. "Vattenfrågan" och bevarandet av nuvarande land-
skapsbild är viktiga för mig. 
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Kommentar: Båstads kommuns diarienummer för förslaget till detaljplan för del av fas-
tighet Östra Karup 24:1 är 1050/10-315. Vad gäller eventuell påverkan på vattentäkt 
utreds frågan under ett kommande detaljplanearbete. Kommunen gör en preliminär be-
dömning att markanvändningen kan planeras på ett sätt så att vattentäkten inte påver-
kas negativt. Spillvatten från området ska hanteras på Ängstorps reningsverk i Laholms 
kommun enligt avtal.  
 
Landskapsbildens eventuella påverkan kommer också att utredas närmre under fram-
tagandet av en detaljplan, då mer detaljerade frågor om byggnaders utformning och 
placering samt mark och vegetation bestäms. Kommunen har tagit fram ett planerings-
underlag för natur- och kulturmiljöer, som i översiktsplanen redovisas som La- respek-
tive Lb-områden under kartlagret ”Hänsyn”. Planeringsunderlaget utgör en god grund 
för vidare utredning av landskapsbildens påverkan. I översiktsplanen beskrivs att sikt-
linjer från Hallandsås norrsluttning mot området ska påverkas så lite som möjligt, vil-
ket utgår från resonemanget i planeringsunderlaget. 
 
Åtgärder: Objektstexten för ”Verksamhetsområde norr om Hallandsvägen” komplette-
ras med att påverkan på vattentäkt ska utredas under kommande detaljplanearbete 
och att spillvatten från området ska hanteras på Ängstorps reningsverk i Laholms kom-
mun enligt avtal. 
 
 

Lars Petrisson 
 
Gör Förslöv till ett ”vandringscentrum”. Det finns många möjligheter att lansera Förs-
löv till ett sådant centrum. Jag har förslag på många rundor. 
 
Kommentar: I översiktsplanen betonas vikten av välplanerade och tillgängliga vand-
ringsleder och grönstråk. I utvecklingsstrategin för natur och rekreation går det att 
läsa mer om ställningstaganden och resonemang rörande detta. Förslaget att peka ut 
Förslöv som ett vandringscentrum lyfts dock inte in i översiktsplanen. Båstads kommun 
menar att det finns många mycket bra vandringsleder och strövområden runt om i 
kommunen och att en specifik ort därför inte behöver lyftas fram specifikt som vand-
ringscentrum i översiktsplanen. 
 
Åtgärder: - 
 
 

Per Pileryd 
För en tid sedan sågs vi på en informationsträff angående användningen av marken 
väster om Förslövs station, mellan väg 105 och Åkagårdens golfklubb. Jag började 
fundera lite över hur jag skulle tänka om jag vore i ert ställe och här följer 
mina tankar: 
 
Självklart behövs mark för de företag som vill bedriva verksamhet i vår kommun och 
lika självklart är det att den mark som kommunen äger används på bästa tänkbara 
sätt. Jag tror att vi är överens om att Bjärehalvön med sin natur och sina stränder er-
bjuder något alldeles extra som människor från när och fjärran gärna vill ta del av. 
Man talar ibland om ett riksintresse som turist- och rekreationsområde och vi vet att 
turistnäringen har stor betydelse för kommunen. 
 
Mot den bakgrunden kan man skapa en policy för hur industriområden bör placeras i 
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landskapet så att vi ska behålla vår attraktionskraft. I det här fallet kan vi kanske 
också hitta något som kan bli direkt lönsamt. 
 
Kommentar: Kommunen instämmer med synpunkten om att en policy för lokalisering 
av verksamhetsområden vore önskvärd. 
 
Åtgärder: Ett nytt avsnitt om fortsatt arbete läggs till i översiktsplanen där en policy för 
lokalisering och utformning av verksamhetsområden nämns. 
 
Särskilt känsliga är våra infarter söder- och norrifrån, där vi gärna vill göra ett bra 
första intryck på dem som är på väg till olika platser här. Industriområden är sällan 
dekorativa och stör ofta bilden av vacker natur. Kör man längs större vägar, t ex E6-
an söderut, ser man numera höga, fula plåtbyggnader som, även om de ibland har 
”dekorerats”, inte alls kan mäta sig med utsikten över det skånska landskapet. 
 
Här på Bjärehalvön bör industriområden ligga så att de syns och hörs så lite som 
möjligt och man bör undvika att skapa en skyline som inte är harmonisk. Områdena 
bör helst inte ligga direkt intill våra största vägar. 
 
Kommentar: Industriområden med störande verksamheter placeras som regel på plat-
ser där de i så liten grad som möjligt upplevs störande för det kringliggande samhället. I 
en detaljplan och vidare i ett bygglov bestäms byggnaders utformning så som höjd och 
storlek. Ett verksamhetsområde behöver i regel goda kopplingar till huvudvägnätet och 
därför är en placering i anslutning till en större väg eftersträvansvärt. 
 
Åtgärder: - 
 
Det aktuella området ligger intill en mycket trafikerad väg som utgör infarten söderi-
från till såväl Båstad som Torekov och till många byar och stränder. Här behöver vi 
göra ett extra bra intryck. Vägen är vid vissa tider och tidpunkter mycket starkt 
trafikerad och en infart skulle ställa till med problem. Det finns flera andra områden i 
kommunen som lämpar sig bättre som industriområden. Jag är beredd att ge er några 
exempel, dit kommunikationerna är bra. 
 
Kommentar: Utformningen längs kommunens infartsvägar är viktig. Samtidigt är väg 
105 klassad som en primär länsväg och rekommenderad väg för farligt gods vilket ofta 
är värdefullt för verksamheter att enkelt kunna ansluta till. En avvägning mellan krav 
på gestaltning och andra krav och intressen behöver därför göras. En infart till det ak-
tuella nya verksamhetsområdet bedöms kunna anordnas på ett trafiksäkert sätt. Kom-
munen tar gärna emot förslag på placering av verksamhetsområden. 
 
Åtgärder: - 
 
Vad kan man göra i stället på den aktuella marken? En solcellspark skulle passa 
mycket bra. 
 
Området är en bred sydsluttning, som nås av solens strålar från morgon till kväll. 
Ytan är så stor att den skulle ge en avsevärd mängd elenergi. Området förblir tyst och 
lugnt och inga trafikökningar eller störningar tillkommer. Det blir också lönsamt för 
kommuninvånarna och är mycket positivt ur miljösynpunkt. 
 
Jag rekommenderar en studieresa, där ni kan se hur solcellsparker byggts så att de 
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passar in bra i terrängen. Ibland ser de ut som rena konstverken. Under resan borde 
det också gå att få träffa fackfolk och tekniker som kan alla data om vad solcellspar-
kerna kan ge för ekonomiskt utbyte. 
 
Låt Båstads kommun bli föregångare inom ett viktigt miljö- och energiområde och låt 
oss hålla de stora vägarna fria från industribyggnader! 
 
Kontakta mig gärna för mer information. 
 
Kommentar: Kommunen ser positivt på produktion av energi från förnyelsebara källor. 
I översiktsplanens utvecklingsstrategi uppmuntras anläggningar för utvinning av sole-
nergi. En bedömning av påverkan på landskapsbilden måste göras i varje fall. På den 
aktuella platsen har detta inte utretts men en solcellsanläggning är möjlig inom områ-
desanvändningen ”verksamheter”. 
 
Åtgärder: - 
 
 

Ingela René och Jörgen Svensson 
 
I centrala Båstad medges stora förändringar genom förtätning och byggnation av 
stadskaraktär. Höjderna är diffusa med kommer att tas i detaljplanen längre fram. Då 
lutar man sig mot andra bygghöjder i området. Området sträcker sig från Lyavägen 
ner till Strandängsskolan. Om de senaste byggnaderna i området används som refe-
rens, kommer orten förändras avsevärt då befintliga byggnader och grönområden er-
sätts med ett större antal hus och därtill flera våningar högre. 
 
Vi vill framföra följande: 
 
Att det är viktigt att behålla Båstads karaktär som lite ort i en dal mellan två åsar. Det 
görs bäst genom att behålla grönytor som både är positivt för miljön och som rekreat-
ion för oss invånare. Vid eventuell bebyggelse bör dalgångens naturliga former följas 
och därför bör det framöver endast byggas 1-1,5-planshus. 
 
Att grönområdet Lyavägen-Vretvägen-Kungsbergsvägen inte bebyggs utan kvarstår 
som äng. Ett ökat värde för biologisk mångfald kan uppnås genom att bäcken, som 
idag ligger i kulvert, tas fram och ängsblomster tillförs. Då kommer det även framöver 
ges tillfälle att njuta av utsikten från cykelvägen på före detta banvallen, samtidigt 
som förutsättningar för insekter och andra smådjur ökar till gagn för bland annat få-
gellivet. Vi som bor i fastigheterna i området vill behålla vår utsikt både ner mot cen-
trala Båstad och havet, men även upp mot åsen. I inriktningsdokumentet, antaget 
2016-06-12, är detta område inte upptaget som ”utredningsområde för bostäder”, 
utan kvarstår som grönområde. 
 
Att det är viktigt att kommunen istället satsar på att få till utökad inflyttning ute på 
området vid nya stationen. Det är här som Båstad kan och bör växa med närhet till 
både bra pendlingsmöjlighet, hav och vacker ås. Dessutom finns där en förskola som 
behöver få fler barn inskrivna. 
 
Båstad, ett bättre sätt att leva, förhoppningsvis även i framtiden. 
 
Kommentar: Det stämmer att byggnadshöjder samt placering och utformning av bygg-
nader är frågor som utreds under en detaljplaneprocess. I översiktsplanens utvecklings-
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strategi för bebyggelse finns ett avsnitt om förtätning, där ställningstaganden och reso-
nemang finns att läsa. Bland annat anges att lämplighet för förtätning beror på plat-
sens förutsättningar till exempel dess struktur, karaktär och kulturmiljö. 
 
Området vid Lyavägen-Vretvägen-Kungsbergsvägen i östra delen av Båstads tätort är 
inte utpekat för ny/ändrad stadsbygd utan markeras som ”stadsbygd oförändrad”. Dock 
finns det för området ett pågående detaljplanearbete som syftar till förtätning av områ-
det genom att möjliggöra fler bostäder men även park/naturmark.  
 
Synpunkten om att ny bostadsbebyggelse bör tillkomma vid Båstads nya station i Hem-
meslöv överensstämmer med översiktsplanen. 
 
Åtgärder: - 

 
 
Lars-Olof Rylander 
 
Som arkitekt har jag sedan 1960-talet från stadsarkitekter eller stadsbyggnadsdirek-
törer vid diskussioner om byggnadshöjder i centrala Båstad mötts av upplysningen 
att: ”här gäller att bebyggelse ej tillåts bli högre än kyrkan eller strandskogen”. 
 
Då vi, som bor omkring Nyledsvägen, numera tvingas leva med de svarta sex våningar 
höga husen (det vill säga ungefär 2 våningar för höga) på Aromavägen eller Vångavä-
gen, känner jag mig nödsakad att påpeka katastrofen med detta avsteg från den gamla 
normen och med all kraft hävda att den bör återtas och få även fortsättningsvis förbli 
norm för Båstads centrala områden nedanför åsen. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. Byggnadshöjder och byggnaders utformning regleras 
inte i översiktsplanen. I översiktsplanens utvecklingsstrategi för bebyggelse finns gene-
rellt hållna ställningstaganden om förtätning samt att lämplig täthet och höjder prövas 
i detaljplaneprocessen. 
 
Åtgärder: - 
 
 

Anders Samuelsson 
 

1. Det finns ingen kollektivtrafik till Förslöv österifrån. Skulle underlätta pend-
ling in till Förslöv - utökade verksamhetsområden i stationsområdet.  
I Ängelholms översiktsplan anges byggnation av bostäder i Hjärnarp/Mar-
gretetorp. I Hjärnarp planeras en "kollektivtrafik-nod" - enligt översiktspla-
nen. En kollektivförbindelse Hjärnarp-Margretetorp-Förslöv-Förslöv station - 
kanske som en del av en längre linje, skulle gynna Förslövs utveckling. 

2. I översiktsplanen borde nämnas/tas hänsyn till resterna av alla de gamla 
backstugorna som finns på Åsens västsluttning - flera markerade av åsen-
vandrarna. 

3.  På sida 17 nämns att det ej finns flodmusslor i kommunen. I den bäck som 
rinner förbi Fastigheten Viarpshult 25:4 - gammal vattenmölla - finns sötvat-
tensmusslor (+ öring) enligt uppgift. Se även VA-plan för området Sten-
hotten/Viarpshult - bäcken är en del av denna plan. 

 
Kommentar: Synpunkten om kollektivtrafik österifrån till Förslöv noteras. Det är Skåne-
trafiken som äger frågorna om kollektivtrafikförsörjning. 
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Backstugorna pekas inte ut specifikt i översiktsplanen. Kommunen har tagit fram ett 
planeringsunderlag för natur- och kulturmiljöer, som i översiktsplanen redovisas som 
La- respektive Lb-områden under kartlagret ”Hänsyn”. På sida 17 i miljökonsekvensbe-
skrivningen uppges att det inte finns några utpekade musselvatten inom kommunen. 
Uppgiften om förekomsten av flodmussla noteras.  
 
Åtgärder: - 
 
 

Erland Stefansson 
 
Bakgrund 
År 2015 inkom ägaren till Slättaröd 12:10 (undertecknad) samt Slättaröd 24:1, med 
en förfrågan om planläggning för del av Slättaröd 12:10 samt Slättaröd 24:1. Önske-
målet var att få möjlighet att avstycka fyra bostadstomter i den norra delen av 
Slättaröd 12:10 samt utöka Slättaröd 24:1 för att möjliggöra en större byggnadsarea. 
 
De fyra tomterna inom Slättaröd 12:10 önskas få en yta om totalt ca 5000 kvm där 
max 30% av varje tomt ska få bebyggas med friliggande hus. Tomterna kan angöras 
via en gata från Piggvarsvägen och kommunalt vatten och avlopp finns i närområdet. 
 
För fastigheten Slättaröd 24:1 önskades en utökning från ca 3100 kvm till ca 7300 
kvm för att möjliggöra en utbyggnad av befintliga byggnader till en fyralängad gård 
med våningsyta om ca 600 kvm. 
 
De obebyggda delarna av berört område bestod då, som nu av jordbruksmark. Fastig-
heterna var och är inte detaljplanelagda. Området berörs ej av strandskydd. Båstads 
gällande översiktsplan, ÖP 08, anger området som befintlig markanvändning. Områ-
det berörs av riksintressen för kulturmiljövård (fornlämningsmiljö), högexploaterad 
kust, kustzon, friluftsliv samt rörligt friluftsliv. 
 
Beslut 
Båstads kommun beslutade 2015-11-12 via meddelande från tjänsteperson att avslå 
förfrågan om planläggningen för del av Slättaröd 12:10 samt Slättaröd 24:1. 
 
Nuläge 
Ägaren till Slättaröd 24:1 har trots avsaknad av detaljplan, erhållit bygglov gällande 
”den önskades en utökning från ca 3100 kvm till ca 7300 kvm för att möjliggöra en 
utbyggnad av befintliga byggnader till en fyralängad gård med våningsyta om ca 600 
kvm.”. 
 
Med bakgrund av detta beslut, önskar jag samt min familj, ägare till Slättaröd 12:10, 
återigen att ansöka om planläggning för den norra delen av Slättaröd 12:10 för möj-
lighet att avstycka fyra bostadstomter. 
 
Bostadstomterna är tilltänkta mina fyra barn, som alla är uppväxta i Torekov, och 
som jag nu vill ge möjlighet att bosätta sig i Torekov. 
 
Värt att notera är att det i nära anslutning till Slättaröd 12:10, på andra sidan Laxvä-
gen, i nuläget pågår byggnation av fyra bostadshus. Närområdet genomgår alltså en 
förtätning bestående av bostäder. 
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Vår familj har ägt betydande marker centralt i Torekov som Båstads kommun har ex-
ploaterat, och jag skulle bli väldigt glad om mina barn fick möjlighet att bygga varsitt 
hus på vår mark. 
 
Kommentar: Det aktuella området av Slättaröd 12:10 är beläget söder om Torekov på 
jordbruksmark. Inom översiktsplanens tidshorisont år 2030 bedömer kommunen att det 
inte finns behov av peka ut mark för bostadsbebyggelse i detta läge. De politiskt an-
tagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för översiktsplanen visar en tydlig 
inriktning mot utveckling i centrum- och stationsnära lägen, för att nå den hållbara ut-
veckling som eftersträvas. Därav pekas marken inte ut för ny bebyggelse i översiktspla-
nen. Om fastighetsägaren till Slättaröd 12:10 önskar inkomma med en planansökan 
hänvisar kommunen till ansökningsblanketten som återfinns på kommunens hemsida 
www.bastad.se under Trafik och samhällsplanering – Planering och utveckling – Detalj-
planering – Detaljplanprocessen. Kommunstyrelsen beslutar om planbesked. 
 
Åtgärder: - 
 
 

Sven Söderman och Håkan Söderman 
 
Undertecknad, Sven Söderman och Håkan Söderman, ägare till fastigheterna Torekov 
98:146, Torekov 98:42 och Torekov 98:7 (1), vill i granskningsyttrande över förslaget 
till översiktsplan för Båstads kommun anföra följande. 
 
Sammanfattning och yrkanden 
Vi anser att det är fel att gå ifrån den nuvarande översiktsplaneringen för berörda fas-
tigheter i Torekov som öppnar för viss kompletterande bebyggelse och istället ange 
markanvändningen ”Landsbygd”. Skälet för detta är framförallt svårigheten att bed-
riva lantbruk i nära anslutning till befintlig bebyggelse utan att det uppstår olägen-
heter för omgivningen och därmed intressekonflikter som påverkar området nega-
tivt. Ett annat skäl är att Torekov går miste om möjligheten att utveckla området med 
viss kompletterande bebyggelse och i övrigt anpassa området till markanvändning 
som inte kommer i konflikt med andra intressen. 
 
Vi vill därför framställa följande yrkanden: 

1. I första hand yrkar vi att den markanvändning som anges i gällande fördju-
pade översiktsplan och i översiktsplan för aktuella fastigheter i centrala Tore-
kov kvarstår. 

2. I andra hand yrkar vi att möjligheter ska ges för utveckling av bostäder och 
verksamheter inom markerade fastigheter (se bilaga). Utformning av bebyg-
gelse och markanvändning kan då göras mer robust och utformas och agera 
randzon mellan befintlig bebyggelse och den öppna jordbruksmarken. 

 
Synpunkter på samrådsförslaget 
Vi har tagit del av samrådsförslaget med tillhörande handlingar och utredningar. No-
terbart är att utvecklingsinriktningen från nu gällande utveckling för Torekov (för-
djupningen av översiktsplanen för Torekov från 2007-08-09 respektive översiktsplan 
för Båstads kommun från 2008-09-28) är radikalt förändrad vilket vi har flera in-
vändningar emot. 
 
Ur förslaget till ny översiktsplan kan utläsas att den föreslagna förändringen beror på 
nya utvecklingsstrategier med starkt fokus på stationssamhällen och restriktivitet till 
exploatering inom jordbruksmark. Detta är strategier som är vanligt förekommande 
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som lösningar på miljö-, energi- och hushållningsutmaningar och bidragande till en 
hållbar utveckling. 
 
Vi anser emellertid att de övergripande utvecklingsstrategierna samt de olika tema-
tiska delstrategierna innehåller målkonflikter som inte tas upp/löses i översiktspla-
nen eller dess konsekvensbeskrivning. Exempel på en sådan målkonflikt är utveckling 
av tätorter i direkt anslutning till areella näringar och de olägenheter som kan uppstå 
för boende. I förlängningen kan detta lägga restriktioner på den areella näringen ge-
nom prövning mot miljöbalken och rendera i ett ohållbart markanvändande. Detta är 
särskilt känsligt i tätorter som Torekov där markanvändningen ”Landsbygd” har pe-
kats ut för de centrala delarna av samhället, omgärdat av bebyggelse. 
 
Genom att utgå ifrån att ett aktivt jordbruk ska kunna samsas med boendeintressen, 
varav en allt större del delårsboende, riskeras att de värden utifrån sammanhållen 
grönstruktur, landskapsbildsvärden och kulturmiljöer som Båstads kommun önskar 
värna genom bland annat utpekande av markanvändningen ”Landsbygd” istället 
kommer att ödeläggas. Detta då många rättsfall visar på hur boendeintresset (befint-
liga boende) oftast väger tyngre än en verksamhetsutövares intressen och att verk-
samhetsutövaren (lantbrukare) beläggs med restriktioner på verksamheten som i 
värsta fall riskerar att omöjliggöra verksamheten. 
 
Det finns vidare ett resonemang om att kommunen primärt vill utgå ifrån befintliga 
tätorter vid framtida bebyggelseutveckling och att man vill skapa förutsättningar för 
åretruntboende. Detta förhållningssätt tycker vi är klokt men det förutsätter en an-
nan markanvändning och bedömning av mark för areella näringar (”Landsbygd”) 
inom befintlig bebyggelsestruktur i Torekov för att nå de övergripande målsättning-
arna och undvika att bygga fast en hållbar struktur som till slut riskerar att motverka 
de målsättningar som kommunen ger uttryck för. Den övergripande beskrivning som 
ges av den nu föreslagna markanvändningen ”Landsbygd” utgör en i praktiken 
mycket rättsosäker inriktning. I avsnittet områdesanvändning sidan 43 f. anges för 
”Landsbygd” följande: 
 
”Områden som ytmässigt främst används för areella näringar och andra landsbygds-
anknutna verksamheter, men där också bostadsbebyggelse och obrukad mark (impe-
diment) kan förekomma. Kust- och skärgårdsområden kan ingå i denna områdestyp, 
liksom områden som utnyttjas ekonomiskt endast i ringa omfattning. Småorter, fri-
tidshusområden och bybildningar kan redovisas som del av landsbygden.” 
 
Som vi anfört ovan kan det bli svårt att få genomslag för markanvändningen ”Lands-
bygd” i en tätort som Torekov på grund av negativ omgivningspåverkan samtidigt 
som en likaledes stor begränsning befaras för bostadsändamål och förtätningar. På 
”ren” landsbygd kan dessa gränsdragningar och avvägningar vara lättare att göra än 
inne i befintlig bebyggelsestruktur som i Torekov, varför vi anser att markanvänd-
ningen ”Landsbygd” i Torekov bör ändras. 
 
Vårt förslag är att utveckla Torekov samt värna befintliga bofasta och öka kvaliteten 
för befintliga och nya permanentboende i första hand, vilket också ligger i linje med 
kommunens bostadsförsörjningsprogram och med intentionerna i förslaget till ny 
översiktsplan. Vi äger och arrenderar ut jordbruksmark för jordbruksverksamhet och 
anser därför att förslaget till översiktsplan, utifrån vad jag anfört ovan, behöver arbe-
tas om inför planens granskningsskede. Detta så att Torekov kan utvecklas enligt in-
tentionerna i förslaget till översiktsplan men med högre rättssäkerhet och förutsäg-
barhet än i nuvarande förslag. 
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Kommentar: I översiktsplanens utvecklingsstrategi för bebyggelse finns ett avsnitt om 
levande landsbygd. Där anges bland annat att större djurhållande gårdars intressen av 
mark och skyddszoner gentemot bostäder ska respekteras samt att jordbruksmark ska 
väga tyngre än andra exploateringsintressen med undantag av mark i stationsnära 
läge. Flera andra ställningstaganden och avvägningar görs. Kommunen delar därför 
inte synpunkten att översiktsplanen saknar vägledning i frågan. 
 
Under översiktsplanens ”Hänsyn” finns ett kartlager med Areella näringar. Kommunens 
förhållningssätt till jordbruksmark beskrivs här, bl.a. att sämre arrondering inte är ett 
skäl för att ianspråkta jordbruksmark. 
 
Översiktsplanen har en tidshorisont till 2030. I det perspektivet bedömer kommunen 
inte att behovet finns av att ianspråkta jordbruksmark för bostadsbebyggelse i detta 
läge. De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för översiktspla-
nen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum- och stationsnära lägen, för att 
nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslaget som framförts frångår och för-
svagar utvecklingsstrategierna. 
 
Indelningen av områdestyper har gjorts efter Boverkets så kallade ”ÖP-modell” vilken 
också beskriver vad områdestypen Landsbygd kan innehålla. 
 
Åtgärder: - 
 
 

Klaus Toyberg-Frandzen med familj 
 
Bjärehalvön tillhör ett av Skånes mest uppskattade turistområden och kommer så 
förbli om bara befintlig natur inte utsättes för vulgär byggexploatering. Risken är stor 
när privata byggherrar planerar och bygger med enbart vinstperspektiv. Försiktig-
hetsperspektivet ska alltid gälla och det är myndigheternas plikt att garantera att ex-
cesser inte förekommer vad gäller bygglov, byggnadsstilen och placeringen av bygg-
nader. Äger man mark på 12 000 m2 ska det inte tillåtas till exempel sex hus med 
tomter på 2000. Godkänns mindre tomter blir det naturligtvis antalet värre. Vi har 
sett tidigare FÖP med skrämmande antal byggen inom föreslagna området – rena 
klottret. FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN måste gälla. 
 
Området där risken är allra störst med ÖP 2020 ligger just mellan centralorten Båstad 
i öst och längs kuststräckan mot Kattvik i väst, ett område som länge lyckats behålla 
sin enastående särprägel tack vare skyddande lagstiftning, däribland ett flertal riks-
skydd – landskapsbildsskydd – strandskydd med flera. All denna lagstiftning har till-
kommit för att just säkra allmänhetens tillgång till nämnda natursköna områden, där 
ord som ”Rörliga friluftslivet och turism” (MB 4 kap. 2 §) och ”Riksintresse för frilufts-
liv” (MB 3 kap. 6 §) understryker nödvändigheten av att stärka och inte försvaga na-
turskyddet. Strandskyddet här varierar besynnerligt och efter oklara behov genom 
åren i Båstad kommun. Vad gäller här ute idag för det ganska långsmala området väs-
ter om Övre Kattviksvägen där ”Detaljplan saknas”? 300 m? 100 m? 50 m? 300 m gäl-
ler väl fortfarande för ”glesbygd” längs Skånes kuster och ska – tycker man, också 
gälla för den aktuella sträckan och platån där man nu ska planera uppe vid övre Katt-
vik. Man får hoppas att Länsstyrelsen har starka synpunkter på kommunens kom-
mande expansiva planer och följer sin egen lagstiftning för området, annars riskerar 
man bygganarki med tiden. FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN ska gälla! Och med en realist-
isk och anpassad hållning till ”Nollalternativet” som med dagens lagstiftning. 
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Tjänstemännen i kommunen kan säkert allt om detta men får direktiv. Allmänhetens 
behov kommer alltid före enskilda markägares byggiver i det nämnda området. Hur 
står det däremot till med kunskapen och viljan bland politiker och exploatörer som 
ofta har täta band i dessa frågor. Eftersom kommunen inte äger mark här ute riskerar 
man att ett relativt fåtal exploatörer börjar spekulera sönder området på allmänhet-
ens bekostnad. Vad var meningen med alla riksintressen? Knappast för att gynna 
kortsiktiga privata byggintressen och knappast markspekulation. Det handlar idag 
allt mera om långsiktig hållbar utveckling i dessa ”klimatförändringstider” och ställer 
höga krav och mod på beslutsfattarna i kommunen och länsstyrelsen. Det fanns för 
några år sedan en kattviksenkät som tydligt pekade på försiktighet med förhastad ut-
veckling i riktningen Kattvik med övertygande majoritet. Den lades åt sidan av kom-
munen utan kommentar! Utvecklingen blev sedan mycket dyr för kommunen och 
dess medborgare och ska inte upprepas. Lyssna gärna. 
 
Nu ser vi Norrvikens Kust” torna upp nio huskroppar i fem våningar – en camping-
plats (som sköts väl) – båda mycket tveksamt placerade ur synvinkel naturskydd! 
Tänkt byggprojekt inom området 2:33 precis väster om campingen stoppades av re-
geringen efter överklaganden – motivering naturskyddet! Tveksamma husbyggen 
(inte precis Kattviksstilen) byggs både norr och söder om Kattviksvägen – hur kom-
mer det sig och inte bara på lucktomter som antogs tidigare av kommunen? I övre 
Kattvik finns idag få hus med heltidsboende. Övre Kattviksvägen är smal med få mö-
tesplatser. Större fordon passerar inte varandra och allt blir värre vintertid. Vatten 
uppifrån berget underminerar vägarna och ras har förekommit numera underlättat 
av skogsavverkningen – men det är otroligt vackert här året om och måste bevaras 
väsentligen orört, framför allt när det gäller ekoturismen. Övre Kattviksvägen har 
statsbidrag i motsatsen till grusvägen Stora Liden högre upp. Vågar knappast tänka 
hur dyrt det ska bli om VA ska dras i området. Hoppas att kommunen lärt sig något. 
Naturupplevelserna och siktlinjer i alla riktningar riskerar att förstöras av diverse 
husklotter på platån. Vägen har blivit en turistväg både som promenadväg och cykel-
väg och i viss mån ridväg och tål inte mer trafik. Vägsamfälligheten tvingas betala un-
derhållet med magert kommunalt stöd trots ökande slitage. Knappast rättvist idag 
och inte i framtiden heller. 
 
Med detta inlägg hoppas jag att beslutsfattarna förstår allvaret och oron många här 
känner och modererar sina eventuella byggbeslut för övre Kattvik. 
 
Kommentar: Enskilda byggprojekt prövas genom bygglov. Översiktsplanen är vägle-
dande vid beslut om bygglov. Granskningshandlingen för ny översiktsplan för Båstads 
kommun förespråkar restriktivitet gentemot tillkommande bebyggelse. Identifierade 
landskapsvärden och natur- och kulturmiljöer ska prioriteras högt i bedömningen av 
lämplighet för exploatering. På denna punkt är den nya översiktsplanen tydligare jäm-
fört med den nu gällande planen från 2008. Flera av de platser för ny byggnation som 
pekades ut i tidigare översiktsplan från 2008 har tagits bort i denna nya översiktsplan. 
 
Vad gäller strandskydd redovisas detta i översiktsplanens del ”Hänsyn” under kartlagret 
Natur- och kulturmiljövärden. Generellt gäller ett strandskydd på 100 meter men det 
kan ibland minskas eller utökas till högst 300 meter. 
 
Åtgärder: - 
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Eva Trollér och Per Jönsson 
 
I egenskap av fastighetsägare till Östra Karup 23:1 vill vi härmed framföra våra syn-
punkter på kommande översiktsplan, med senast inlämning 2020-02-03. 
 
Det aktuella området som vi har i åtanke är den del av vår fastighet som är belägen 
norr om väg 115 (se bilaga). 
 
Då dagens jordbruk kräver allt större arealer och omfattning ser vi inte någon framtid 
för detta på vår fastighet. Att själva gården är belägen mitt i byn är också en försvå-
rande omständighet. Med anledning av detta anser vi att marken norr om väg 115 är 
ett lämpligt område för fortsatt etablering av verksamheter, liknande de som finns sö-
der om väg 115. Hela detta område kan skapa en fantastisk entré till Båstads kom-
mun, under förutsättning att det tas hänsyn till landskapet och utförs på ett stilfullt 
och vackert sätt. 
 
Vi hoppas att ändringen av översiktsplanen ska kunna bidra till att såväl befintliga 
som nya företag i kommunen även i fortsättningen ska kunna erbjudas bra lösningar 
för deras verksamhet. Detta i vårt tycke på det bästa läget i kommunen. Direktanslut-
ningen till E6 både underlättar för besökare, transporter samt minimerar belast-
ningen på trafik inne i tätorten. Även närheten till det nya stationsområdet är en klar 
fördel. 
 
Om Båstads kommun väljer att planlägga den aktuella marken kan det i förlängningen 
innebära att antalet arbetstillfällen i Östra Karup kan mångdubblas, vilket i sin tur bör 
leda till ökad inflyttning. Byggklar mark finns för bostäder, bra skola och förskola 
finns i området. Östra Karup kan fortsätta växa och utvecklas i den positiva anda som 
präglat byn de senaste åren. 
 
Kommentar: Under översiktsplanens ”Hänsyn” finns ett kartlager med Areella näringar. 
Kommunens förhållningssätt till jordbruksmark beskrivs här, bl.a. att sämre arronde-
ring inte är ett skäl för att ianspråkta jordbruksmark för bebyggelse. Översiktsplanen 
har en tidshorisont till 2030. I det perspektivet bedömer kommunen inte att behovet 
finns av att ianspråkta jordbruksmark för mer verksamhetsmark i detta läge. 
 
Åtgärder: - 
 
 

Gunilla Wickman 
 
”Båstad ett bättre sätt att leva” För vem? 
 
Många, som en gång flyttat hit för att det i Båstad skulle finnas ett bättre sätt att leva, 
blir mer och mer instängda bakom höga huskroppar. Jag har bott i Båstad sedan 
1952, permanent sedan 2008. 
 
Där jag nu bor, har jag sedan jag flyttade hit förlorat solen under en del av året. Den 
försvinner bakom de fula svarta 6-våningshusen. Även fullmånen skyms bakom dessa 
hus. Utsikten mot åsen har naturligtvis också till stor del försvunnit. 
 
När man kommer på Ängelholmsvägen in mot Båstad hade man förr en underbar ut-
sikt över Båstad och Laholmsbukten, nu förstör dessa höga hus den vackra vyn. 
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Jag känner desperation när jag ser i översiktsplanen att även Plommonet, där det nu 
finns öppna ytor/vyer och lekande barn, ska ersättas med stora huskroppar. Vi blir 
instängda bakom ”murar” av hus. 
 
Det drabbar naturligtvis inte bara oss som bor här. Alla som promenerar och cyklar 
mellan Företagsbyn och centrum förlorar den öppna vy som finns idag. Allt blir stora 
huskroppar. 
 
Det är mycket bra att man vill värna om kustremsan, men vi som lever och rör oss in-
nanför kusten har också behov av öppna vyer. 
 
Jag tvivlar på att det finns någon som tycker att höga hus gör Båstad till en trivsam-
mare plats. 6-våningshusen har gjort båstadsborna både arga och ledsna. 
 
Att öka denna ilska och sorg, genom att bygga fler stora huskroppar, vore tragiskt för 
alla som bor och rör sig i dessa delar av Båstad. Det skulle vara förödande för Båstads 
själ. 
 
Från inriktningsdokumentet: 
”Även inom Akvarellen finns stor potential för bostäder i form av lägenheter och rad-
hus kombinerat med grönstråk som knyter ihop havet och strandpromenaden med 
torget Lyckan och Örebäcksvallen. Med tanke på kvarterets läge nära havet och i an-
slutning till befintlig villabebyggelse bör extra omsorg ägnas nya byggnaders utform-
ning. 
 
Runt torget Lyckan finns också möjlighet till förtätning genom högre bebyggelse med 
verksamheter i bottenplan. Förtätningen med fler bostäder i tätortens mest centrala 
lägen skapar förutsättningar för att torget Lyckan ska kunna utvecklas och bli tätor-
tens centrum. ” 
 
”Plommonet bedöms ligga först i tid för en omvandling. Här finns möjligheter att 
bygga högre byggnader.” 
 
Båstad kommer att bli än mer segregerat. Man vill värna de områden som idag består 
av exklusiv bebyggelse med närhet till havet. Söder om Lyckantorget finnas till stor 
del hyresbostäder, seniorbostäder och enklare bostadsrätter. Denna sorts bostads-
områden tycker man att man kan stänga in bakom höghusbebyggelse. Vi känner väl 
till vad som händer i segregerade samhällen! 
 
Söder om Lyckantorget vill man ta bort alla möjligheter till luft och ljus. De flesta som 
bor här är bofasta/åretruntboende. 
 
Akvarellen som man ”bör ägna extra omsorg om” består till stor del av fritidshus. Tu-
rister och sommargäster ses som viktigare än bofasta innevånare! 
 
”Båstad ett bättre sätt att leva” känns som ett hån mot alla som ska leva bakom kom-
pakt bebyggelse. 
 
Kommentar: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för över-
siktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum- och stationsnära lägen, 
för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. För området vid Lyckan i centrala 
Båstad är det lämpligt att se över bebyggelsen och vilka funktioner som finns var. Detta 
syftar till att möjliggöra ett mer levande folkliv, ge fler människor god tillgång till ser-
vice och handel, skapa ett ökat kundunderlag och mer attraktiva allmänna platser. 
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Den 2020-01-29 beslutade kommunfullmäktige om en skolstruktur för kommunens 
norra sida vilken tydliggör att Strandängsskolan ska fortsätta utvecklas. 
 
Åtgärder: Centrumområdet kring Lyckan i Båstad som pekats ut för ”stadsbygd ny/änd-
rad” bryts upp, så att den del där Strandängsskolan ligger markeras som ”stadsbygd 
oförändrad”. 
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Verksamheter 
 

Brancor Capital Partners 
 
Vi er forundret over at vor mark ikke er med i oversigtsplanen når man tar i betragt-
ning markens beliggenhed specielt højdeniveauet. Det virker kunstigt at markerne 
rundt om kan anvendes til bebyggelse men ikke vor marker! 
 
Kommentar: Yttrandet avser fastigheten Böske 2:76. De politiskt antagna utvecklings-
strategierna som ligger till grund för översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot ut-
veckling i centrum- och stationsnära lägen, för att nå den hållbara utveckling som efter-
strävas. Översiktsplanen har en tidshorisont till 2030. I det perspektivet bedömer kom-
munen inte att behovet finns av att ianspråkta mer jordbruksmark för stadsbygd i detta 
läge.  
 
Åtgärder: - 

 
 
Rstudio 
 
Rstudio är ett Göteborgsbaserat arkitektkontor som önskar lämna synpunkter på den 
nya översiktsplanen för Båstad kommun. Rstudio har ett samarbete med markägarna 
till fastigheten Östra Karup 23:1 där vi gärna ser att marken kan användas för verk-
samheter, se bifogat dokument. 
 
Rstudio önskar att fastigheten Östra Karup 23:1 skall tas med som mark lämplig för 
verksamheter i den nya översiktsplanen. 
 
Varför Östra Karup 23:1 är lämplig för verksamheter: 

1. Fastigheten ligger nära E6 vilket ger möjlighet för etablering av verksamheter 
som är beroende av ett läge utmed motorvägen. 

2. Marken väster om fastigheten är medtaget som verksamhetsmark i nya över-
siktsplanen och kan naturligt förlängas längst med Hallandsvägen till E6. 

3. Verksamheter som inte är lämpliga för etablering vid stationsområdet kan 
etablera sig här. 

4. Det finns ett befintligt verksamhetsområde intill fastigheten. 
5. I befintlig översiktsplan är fastigheten utsatt som utredningsområde. 
6. Kan bli en fin entré till centralorten. 

 
Vidare presenterar gärna Rstudio sina tankar och idéer kring utvecklingen av Östra 
Karup ifall så önskas. 
 
Kommentar: Översiktsplanen har tidshorisont 2030. I det perspektivet bedömer kommu-
nen inte att behovet finns av att ianspråkta jordbruksmark för mer verksamhetsmark i 
detta läge. 
 
Åtgärder: - 
 
 

Väderötrafiken i Torekov 
 
Vill göra följande yttrande kring översiktsplanen för Torekov sett ur Väderötrafikens 
perspektiv med följande frågeställning som underlag. 
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Hur väl matchar översiktsplanen de behov ni har i tidsperspektivet 2030? 
 
Yttrande: Vad vi kan utläsa kommer parkeringsbehovet inte att uppfyllas. Torekov 
har idag 400 parkeringsplatser och med det uppnår vi ett maximalt resursutnyttjande 
på 65% av vår sammanlagda passagerarkapacitet på båtarna över till Hallands Vä-
derö. Vi ser ett parkeringsbehov på minst det dubbla om vi skall kunna utveckla verk-
samheten fram till 2030. Kan vi inte möta kundbehovet finns det ingen anledning för 
vår verksamhet att utveckla trafiken på Torekov. Med nya snabbgående båtar tar man 
sig från både Halmstad och Båstad till Hallands Väderö på mindre än 25 min vilket 
skulle öppna upp nya marknader för vår verksamhet. 
 
Finns det aspekter kring företagande i Båstads kommun som översiktsplanen missat 
att ta hänsyn till? 
 
Yttrande: Man har missat det ökade behovet av parkeringsplatser i Torekov och i syn-
nerhet i anslutning till hamnen. 
 
Vilka utmaningar/behov har era verksamheter framöver, kopplade till samhällsbygg-
nad? 
 
Yttrande: Den stora utmaningen är bristen på parkeringsytor i Torekov och framför 
allt i närheten till hamnen. Väderötrafiken kör idag runt 30-35 000 passagerare till 
Hallands Väderö varje år ifrån Torekov. Vi har en kapacitet att köra över 2000 perso-
ner per dag med nuvarande tonnage. Men vi kommer upp i max 1300 personer sedan 
finns det inga fler parkeringar att tillgå i byn. Generellt sett brukar det vara fullt i byn 
när vi når 1100 passagerare och det är inte i närheten av ett godkänt resursutnytt-
jande. Så vårt behov av parkeringsytor ligger runt 1200 parkeringsplatser i byn. Drar 
man paralleller med hotellen så kan jag inte se att de skulle anse det som okej att bara 
fylla 65% av sina hotellrum på grund av bristen på parkeringar. Denna fråga är helt 
avgörande för oss och vi står inför ett vägval. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Frågor om parkeringars antal, placering och ut-
formning hanteras inte i översiktsplanen. Kommunen tar med sig synpunkterna i den 
fortsatta planläggningen av Torekov. 
 
Åtgärder: - 
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Enheten för samhällsplanering
Hanne Romanus
010-2241352
skane@lansstyrelsen.se

Båstads kommun
samhallsbyggnad@bastad.se
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Granskningsyttrande över utställning av 
översiktsplan för Båstads kommun
Er beteckning: KS 000652/2014-315, B 2015-000260

Redogörelse för ärendet
Båstads kommun har översänt Översiktsplan för Båstads kommun (här hänvisad till som 
ÖP2030), till Länsstyrelsen för granskning enligt 3 kap. 7§ plan- och bygglagen (SFS 
2010:900, här hänvisad till som PBL). Enligt ÖP2030 strävar den övergripande 
utvecklingsstrategin, med fokus på år 2030, efter hållbar samhällsutveckling med 
ökat antal åretruntboende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som 
skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön. För att utveckla strukturer 
i samhället som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara fokuserar 
översiktsplanen på att ge förutsättningar för attraktiva bostadsmiljöer, verksamheter 
och kommunal service i kollektivtrafiknära läge. Kommunens strategier och 
riktlinjer ska främja en hållbar livsstil och underlätta vardagslivet för de boende i 
kommunen.

ÖP2030 redovisas dels som karttjänst på kommunens hemsida samt som PDF:er 
uppdelade på Utvecklingsstrategi, Områdesanvändning och Hänsyn. Konsekvensbeskrivning 
ligger som en bilaga till ÖP2030.

Under utställningstiden ska länsstyrelsen enligt 3 kap.16 § PBL avge ett 
granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om:

• Förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken 
(MB)

• förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5. kap 
MB inte följs,

• redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är 
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB (strandskyddsområde),

• sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår 
två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och

~ Länsstyrelsen V Skåne 
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• en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion.

Granskningsyttrandet ska i enlighet med bestämmelserna i PBL redovisas 
tillsammans med översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss 
del, ska detta anmärkas i planen.

Länsstyrelsens samlade bedömning
ÖP2030 ger en bra nulägesbeskrivning av Båstads kommun samt kommunens roll 
och förutsättningar i både ett lokalt och regionalt perspektiv. Det framgår att 
kommunen har flera höga värden och ÖP2030 visar på en tydlig ambition för att få 
en positiv utveckling i hela kommunen utifrån att bevara och stärka de värden som 
upplevs som kommunens styrkor. De övergripande strategierna för 
bebyggelseutvecklingen fokuserar på att öka antalet året-runt-boenden i kommunen, 
prioritera året-runt-bostäder i centrala och kollektivtrafiknära lägen i tätorterna och 
att se kommunens flerkärnighet som en tillgång där byarna kompletterar istället för 
att konkurrera med varandra. 

För de allmänna och statliga frågorna hänvisas läsaren till de mer övergripande 
avsnitten för respektive sakfråga i Utvecklingsstrategi samt Konsekvensbeskrivning. 
Objekt och delområden redovisas generellt med föreslagen användning. För vissa 
områden tas även särskilda värden och behov av hänsyn upp, men Länsstyrelsen 
konstaterar att detta inte görs konsekvent. Det går därför inte att utläsa hur 
allmänna och statliga intressen sammanvägts eller vilka frågor som kvarstår att 
hantera i kommande prövningar för varje geografisk plats. Länsstyrelsen kan därför 
inte på samma detaljerade nivå som markanvändningskartan är redovisad bedöma 
om den markanvändning som föreslås kan komma att strida mot de intressen som 
myndigheten har att bevaka. Länsstyrelsens granskningsyttrande lämnar därför i 
första hand synpunkter på en mer övergripande nivå för att signalera vilka statliga 
intressen som kan komma att kvarstå att bedöma vid kommande planläggning.

Det saknas generellt i handlingarna tydlig vägledning och riktlinjer för avvägningar 
och prioriteringar när intressekonflikter uppstår. Detta gäller särskilt föreslagen 
utveckling avseende riksintressevärden, förslagets påverkan på vattenkvalitet och 
miljökvalitetsnormer för vatten, bebyggelseutveckling i lägen med risk för 
översvämning och erosion. Länsstyrelsen anser med detta som bakgrund att ÖP2030 
inte visat hur kommunen har följt hänsynskraven enligt 2 kap. PBL.

 

~ 
~ Länsstyrelsen 
~ Skåne 
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Länsstyrelsens övergripande ställningstaganden avseende skyldighet att lämna 
synpunkter enligt 3 kap.16 § PBL anges här i punktform:

Påverkan av föreslagen markanvändning på riksintresse rörligt friluftsliv,
högexploaterad kust, naturvård, friluftsliv, kulturmiljö och riksintresse för
kommunikation kan komma att kvarstå vid kommande prövningar.
Länsstyrelsens kan komma att pröva om miljökvalitetsnormer för vatten
innehålls vid kommande planläggning och prövningar särskilt avseende:
- verksamhetsområde vid trafikplats Hallandsås,
- Torekov, Västra Karup, Grevie, Förslöv samt de mindre orterna på
sydkusten, samt för
- ny bebyggelse i anslutning till kommunens vattenskyddsområden.
Frågan om risk för människors hälsa och säkerhet kopplat till påverkan på
vattentäkten kvarstår vid kommande planläggning och prövningar inom
område 16465 och 17933 i Båstad tätort nytt verksamhetsområde
24264 norr om Östra Karup .

• Det kan krävas individuell prövning avseende risken för översvämning i
ärenden kustnära områden samt i anslutning till lågpunkter även om
ställningstaganden i ÖP2020 följs-

• Frågan om ny/förändrad bebyggelse är förenlig med
strandskyddslagstiftningen kan komma att kvarstå vid kommande
prövningar.

• Länsstyrelsen delar inte bedömningen i ÖP2030 avseende ställningstagandet
att Norrvikens campinganläggning inte ingår riksintresset för
kulturmiljövård Norrvikens trädgårdar [M36].

• Länsstyrelsen bekräftar förslag till revidering i ÖP2030 avseende riksintresse
kommunikation som avser ny sträckning av västkustbanan genom
Hallandsåstunneln och via Båstad och Förslövs stationer som tagits i bruk.
Båstads gamla station är inte längre aktuellt som riksintresse för
kommunikation.

Länsstyrelsens synpunkter

Riksintressen
Planering i eller i anslutning till ett riksintresse måste ske med utgångspunkt i de 
värden som riksintresset representerar. Riksintressena och deras värdebeskrivning 
anger förutsättningarna för vad som är möjligt att göra på platsen. Översiktsplanen 
ska ge översiktlig vägledning för efterkommande beslut och tillståndsprövning och 
ange hur riksintressena ska tillgodoses, dvs hur den mark- och vattenanvändning som 
föreslås kan genomföras utan påtaglig skada på riksintresset värden som kan finnas på 
en specifik, geografisk plats.

~ 
~ Länsstyrelsen 
~ Skåne 
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Länsstyrelsen konstaterar att det i ÖP2030 i stora delar saknas en beskrivning av 
konsekvenserna för riksintressenas värden i relation till den markanvändning som 
pekas ut på markanvändningskartan. I sammanhanget påminner Länsstyrelsen om att 
det är de utpekade värdena som utgör ett riksintresse, inte dess avgränsning. Det 
innebär att åtgärder även utanför ett område utpekat som riksintresse kan påverka 
riksintressevärdena negativt.

Utöver de ovan nämnda synpunkterna som gäller för samtliga berörda riksintresse 
lämnas här några områdesspecifika kommentarer;

Riksintresse rörligt friluftsliv samt högexploaterad kust (4 kap. 2 resp 3 §§MB)

För riksintressen enligt 4 kap. 2-6 §§ MB gäller inte förbudet mot påtaglig skada 
eller övriga krav på förbud och hänsyn om åtgärden avser bl.a. utveckling av 
befintliga tätorter eller utveckling av det lokala näringslivet. Det framgår inte av 
ÖP2030 om kommunen bedömer att det finns utbyggnadsområden som omfattas av 
dessa undantag. Länsstyrelsen menar att motivering till dessa undantag i så fall bör 
redovisas i kommunens översiktsplan som stöd i kommande prövningar.

Natura 2000 (4 kap. 8§ MB) 

Kommunen föreslår inga åtgärder inom Natura 2000-områden, men Länsstyrelsen 
påminner om att även ny markanvändning i närheten av Natura 2000-område kan 
komma att påverka dessa. Frågan om påverkan på Natura 2000-områden kan därför 
komma att vara kvarstå i kommande prövningar och planläggning.

Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6§ MB)

För riksintresset Båstad [L32] delar Länsstyrelsen kommunens uppfattning att i både 
hamnområdet1 och i eventuella förtätningsprojekt inom Båstad tätort kvarstår frågan 
om hur riksintresset ska säkerställas till kommande detaljplaneprocess så att 
riksintressets värden inte påverkas påtagligt. ÖP2030 ger inte tillräckligt med stöd i 
frågan på egen hand. 

Kommunen har sedan samrådsskedet inte förtydligat sitt resonemang kring 
riksintresset Norrvikens trädgårdar [M36]. Länsstyrelsen delar inte 
ställningstagandet i ÖP2030 avseende att Norrvikens campinganläggning inte ingår 
riksintresset. Norrvikens camping nämns i uttryckstexten och har en tydlig koppling 
till rekreationslandskapet. Riksantikvarieämbetet fattade beslut om riksintresset 
2013-04-15. Länsstyrelsen bedömer att riksintressebeskrivningen är aktuell. 

1 i skrivande stund antagen, ej lagakraftvunnen detaljplan

~ 
~ Länsstyrelsen 
~ Skåne 
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Det finns en otydlighet i hur de utpekade utvecklingsstråken ska förhålla sig till 
riksintresset. ”Stråk där man vill främja bebyggelseutvecklingen, t.ex. för att skapa eller 
utveckla en sammanhängande miljö, eller förbättra förutsättningarna för en god 
kollektivtrafik” utesluter inte exploateringar som skulle kunna inverka negativt på 
riksintresse Salomonhög-Stora Nötte [L33]. Länsstyrelsen vill därför betona vikten 
av att riktlinjerna i La-området följs för att inte riskera påtaglig skada.

Bortsett från Båstad [L32] täcks samtliga riksintresseområden in av La- eller Lb- 
områden med särskilda riktlinjer för områdets utveckling. Även om dessa inte 
tydligt kopplas till riksintressenas motiv och uttryck ger de ett gott stöd för att 
utveckla platsen med stöd i natur- och kulturvärden. 

Riksintresse anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8§ MB)

ÖP2030 ger inte svar på vilken påverkan genomförandet av översiktsplanen kan få 
på riksintressena Västkustbanan eller väg E 6 som ligger i nära anslutning till en del 
föreslagna utbyggnadsområden. Det innebär att prövningen avseende påverkan på 
riksintresset skjuts till kommande planeringsskeden.

Kommunens förslag är att riksintresse för kommunikation ska revideras utifrån den 
nya sträckning av västkustbanan genom Hallandsåstunneln och via Båstad och 
Förslövs stationer som tagits i bruk. Båstads gamla station är inte längre aktuellt som 
riksintresse för kommunikation. Länsstyrelsen bekräftar kommunens förslag till 
revidering. Trafikverket som riksintressemyndighete kommer under 2020 att 
revidera sina riksintressen, varför kommunens förslag till ändringar kommer att 
kunna bekräftas först när beslut tas vid riksintresseöversynen.

Gällande riksintresseanspråk respektive vad som utgör förslag till ändringar bör 
tydligare framgå av handlingarna både i karta och text.

Sjöfart
Det stråk som är av riksintresse för sjöfart bör redovisas i likhet med övriga 
riksintressen för kommunikation. 

Risk för översvämning
Länsstyrelsen bedömer att ställningstagandet i ÖP2030, som innebär att ingen ny 
bebyggelse i kustområdet placeras på lägre nivå än + 3,5 m om inte andra åtgärder 
som skyddar mot översvämning och vidtas, är acceptabel i ett tidsperspektiv som 
sträcker sig fram till år 2100 enligt IPCC:s klimatscenarier. Eftersom havsnivåerna 
kommer att stiga även efter år 2100 är det enligt Länsstyrelsens uppfattning i de 
flesta fall rimligt att ta höjd för högre havsnivåer och ett längre tidsperspektiv än år 
2100 när ny bebyggelse planeras. Länsstyrelsen påminner därför om att det krävas 
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individuell prövning av ärenden även om kommunens ställningstaganden följs i 
kustnära områden samt i anslutning till lågpunkter. 

Länsstyrelsen ser positivt på ställningstagandena som innebär att peka ut mark för 
större områden för dagvattenhantering. Det gäller även förslaget att ändra äldre ej 
utbyggda detaljplaner om ytor för dagvattenhantering inte är tillräckliga. Om dessa 
ställningstaganden realiseras kan de effektivt bidra till att minska risken för 
översvämning. Länsstyrelsen är också positiv till att kommunen ser att det finns ett 
stort behov av att kartlägga översvämnings- och erosionsproblematiken där det 
fortsatta arbetet också inkluderar översvämningsrisken från vattendrag samt att 
kommunen ser behovet av att ta fram en klimatanpassningsplan.  Kommunen 
planerar inte för bebyggelse i direkt anslutning till områden med risk för erosion. I 
ett längre tidsperspektiv kan däremot befintlig bebyggelse påverkas.  

Miljökvalitetsnormer för vatten
Länsstyrelsen bedömer att flertalet av ställningstagandena i ÖP2030 kan bidra till 
ökade möjligheter att följa miljökvalitetsnormerna, framförallt för berörda 
ytvattenförekomster. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att mängden 
dagvatten att hantera kommer att öka till följd av planförslaget och att 
dagvattenhanteringen måste säkerställas i kommande detaljplanering för att inte 
påverka yt- och grundvattenförekomster negativt. 

Länsstyrelsen konstaterar att det är särskilt angeläget med ett säkerställande av 
dagvatten- och spillvattenhantering för den planläggning som kommer att beröra 
föreslaget verksamhetsområde vid trafikplats Hallandsås som inte planeras anslutas 
till kommunalt verksamhetsområde för VA.   

Då Torekovs avloppsreningsverk har en begränsad kapacitet bedömer länsstyrelsen 
att det finns en begränsning för hur mycket utbyggnad som kan ske i anslutning till 
de orter som är beroende av reningsverket. Det gäller Torekov, Västra Karup, 
Grevie, Förslöv samt de mindre orterna på sydkusten. Utbyggnad i dessa orter 
kvarstår därför att pröva i förhållande till miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Länsstyrelsen bedömer också att det finns risk för att planförslaget kan innebära att 
miljökvalitetsnormerna för flera grundvattenförekomster inte kan följas. 
Verksamhetsområden och övrig bebyggelse i anslutning till kommunens 
vattenskyddsområden är exempel där föreslagen exploatering kan komma att 
påverka miljökvalitetsnormerna. 
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Hälsa och säkerhet - dricksvattenförsörjning och vattentäkter
Konsekvenserna för förtätning inom område 17933 i Båstad tätort och nya och 
ändrade verksamheter i företagsbyn område 16465 samt nytt verksamhetsområde 
24264 norr om Östra Karup har inte utretts i förhållande till påverkan på 
dricksvattentäkterna. Länsstyrelsen befarar att föreslagen användning innebär stor 
risk för påverkan på de båda för kommunen viktiga vattentäkterna. Frågan om risk 
för människors hälsa och säkerhet kopplat till påverkan på vattentäkten kvarstår 
därför vid kommande planläggning och prövningar. 

Torekov, Grevie, Förslöv och Västra Karup kommer i framtiden försörjas via 
Sydvatten. I de fall vattenförsörjningen för nytillkommande bebyggelse i dessa orter 
är beroende av vattenförsörjning genom anslutningen via Sydvatten bedömer 
Länsstyrelsen att det saknas förutsättningar att släppa fram ny bebyggelse innan 
anslutning har skett.   

Länsstyrelsen vill påminna om att det är kommunen som har att ta ställning till 
behovet av vattentäkter samt säkerställa dessa utifrån invånarnas behov av 
dricksvatten idag och i framtiden. I sammanhanget bör kommunen även väga in att 
frågan om att säkra vattenförsörjningen är en grund för att öka kommunens 
robusthet i händelse av kris.

Strandskydd
Handlingarna bör revideras så att det tydligt framgår att kommunen kan lämna 
dispens i områden där endast strandskydd gäller. I områden där även andra 
områdesskydd enligt 7 kap. MB gäller är det Länsstyrelsen som kan lämna dispens. 
Upphävande av strandskydd kan prövas inom ramen för en detaljplan eller genom 
separat ansökan till länsstyrelsen. 

Det finns flera utbyggnadsområden som berörs av strandskydd där ÖP2030 saknar 
vägledning för hur bebyggelseutvecklingen kan göras förenliga med 
strandskyddsbestämmelserna. Det gäller t.ex. i Båstad för Stadsbygd och/eller 
varsamheter ny/ändrad längs Ängelholmsvägen och längs E6:an, i Östra Karup 
(Utvecklingsområde), i Västra Karup (Stadsbygd ny/ändrad samt utvecklingsområde), samt 
i Torekov (Utvecklingsområde).

Länsstyrelsens rådgivning

Bebyggelseutveckling och hushållning med mark och vatten
Länsstyrelsen konstaterar att planeringsmålet för bostäder som ÖP2030 pekar ut 
ligger långt över det behov som motiveras utifrån befolkningsprognoserna. 
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Planberedskapen redovisas men exkluderas med motiveringen att de i mycket liten 
grad förväntas att byggas. Vidare saknas uppgifter om hur många bostäder som ryms 
inom utpekade förtätnings- och utbyggnadsområden. Förtätningsmöjligheter inom 
befintligt bostadsbestånd och andelen bostäder som kan förväntas tillkomma utanför 
planlagd mark redovisas inte. Bostäder för att täcka upp kommunens 
bostadsförsörjningsbehov är ett väsentligt allmänt intresse enligt 3 kap. 4§ MB. som 
kommunen i sin översiktsplan, i avvägningen med andra allmänna intressen, ska ge 
vägledning och riktlinjer för. Länsstyrelsen menar att planhandlingarna därför inte 
tillräckligt tydligt redovisar på behoven av planläggning för att ta ny mark i anspråk 
för att klara sitt bostadsförsörjningsansvar. På motsvarande sätt saknas redovisning 
av behovet och motiveringen till att ta ny mark för verksamheter. 

Vidare kan Länsstyrelsen av ÖP2030 inte utläsa de väsentliga samhällsintressen som 
ger kommunen skäl att i anslutning till serviceorterna prioritera bostadsbyggnation 
på bekostnad jordbruksmarken utifrån kraven i 3 kap. 4§ MB. Ställningstagandet att 
kommunen inte prioriterar detaljplaner för byggnation på jordbruksmark som inte 
uppnår kraven för en plan av högsta prioritering, d.v.s. stationsnära läge, utgör 
ingen motivering i sammanhanget.

Kollektivtrafik och transportinfrastruktur

Utvecklingsstråket Båstad - Grevie – Förslöv

Utveckling av bebyggelse föreslås i stråket Båstad - Grevie – Förslöv för att förbättra 
förutsättningarna för kollektivtrafik och därigenom hållbar utveckling längs 
utvecklingsstråket med fokus på bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära 
lägen.  Längs stråket finns fem hållplatser som inte ligger i anslutning till tätorterna. 
Innebörden av utvecklingsstråket är otydligt. Länsstyrelsen menar att vägledningen i 
ÖP2030 även här bör utgå från de föreslagna områdestyperna för att undvika spridd 
bebyggelse genom bygglov utan detaljplan och att det är i de befintliga tätorterna 
som utvecklingen ska ske.

Gång och cykelvägar

Det framgår inte av översiktsplanen om föreslagna gång- och cykelvägar har 
finansiering inom planperioden. Länsstyrelsen menar att ny infrastruktur som utgör 
förutsättning för ny bebyggelse inom planperioden ska vara finansierad inom 
planperioden, kommunal eller statlig finansiering (Nationell plan för transportsystemet 
eller Regional infrastrukturplan för Skåne 2018-2029) och då bör redovisas i 
markanvändningskartan. Ny infrastruktur som inte har finansiering bör istället 
redovisas som en del av övergripande strategi och inte i mark- och 
vattenanvändningskartan som är utgör kommunens ställningstaganden för 
planperioden.
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Sjöfart

Begreppet sjöfart inbegriper både fritids- och handelssjöfart. Där handelssjöfarten 
som passerar genom kommunen är en betydande del av transportsystemet. Under 
rubriken Transportsystem – sjöfart finns endast stråket mellan Torekov och Hallands 
Väderö anvisad. Alla fartygsstråk av betydelse inom kommunen bör presenteras 
under rubriken Transportsystem.

Havsområdet
Kommunens vägledning avseende havsområdet som innehåller restriktioner för 
verksamheter som innebär negativ påverkan på naturvärden och strandnära 
rekreation är i överensstämmelse med riksintresseanspråken till havs. Länsstyrelsen 
bedömer att de även är förenliga med det förslag till statliga havsplaner som Havs- 
och vattenmyndigheten har lämnat till regeringen för beslut. 

Fornlämningar
Vissa utpekade exploateringsområden berör eller ligger strax intill kända 
fornlämningar, bland annat synliga gravhögar. Länsstyrelsen vill påpeka att 
förståelsen och upplevelsen av den sammanhängande fornlämningsmiljön kan 
komma att påverkas negativt av planerad bebyggelse i anslutning till dessa. I fortsatt 
planering är det därför viktigt att hänsyn tas till fornlämningsmiljön och till 
möjligheten att bibehålla viktiga samband, siktlinjer med mera mellan lämningarna

Skåne är ett fornlämningstätt län och de kända fornlämningarna utgör endast en 
mindre del av det totala fornlämningsantalet. Länsstyrelsen vill därför förtydliga att 
vid större exploateringsområden ska samråd hållas med Länsstyrelsen Skånes 
kulturmiljöenhet, oavsett om idag kända fornlämningar berörs eller ej. Detta ska 
göras för att behovet av undersökningar och utredningar ska kunna prövas i tidiga 
skeden. 

Områdesskydd - Naturreservat

Grevie åsar

Av ÖP2030 föreslås att gränserna för naturreservatet Grevie åsar bör justeras för att 
exkludera befintlig verksamhetsmark. Länsstyrelsen bedömning är att Grevie åsar på 
sikt ses över i den södra delen och vill informera om att exkludera befintlig 
verksamhetsmark inte anses som ett synnerligt skäl för upphävande om 
verksamhetsmarken tillkommit efter det att naturreservatet bildades.
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Lya Ljunghed

Länsstyrelsen vill informera om att en geografisk utvidgning samt ändrade 
föreskrifter planeras för naturreservatet Lya Ljunghed. I den digitala kartan ingår del 
av området som avses utvidgas inom Verksamheter ny/ändrad.

Skyddade arter samt biotopskydd
En generell och förklarande text avseende arter som skyddas genom 
artskyddsförordningen samt biotopskydd hade varit lämpligt att ta med i 
översiktsplanen då dessa kan komma att utgöra begränsningar vid kommande 
planläggning samt andra åtgärder.

Information om remittering till Luftfartsverket
Båstads kommun berörs av den s.k. MSA-påverkande ytan (skyddsområde på 60 km 
kring flygplats där flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen) för 
Halmstads, Ängelholms och Ljungbyheds flygplatser. Flygtrafiken rör sig med 
fastställda marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Av 
översiktsplanen bör framgå att lokalisering av höga byggnader/föremål (exempelvis 
vindkraft) inom den MSA-påverkande ytan ska samrådas med berörd flygplats. 
Observera att remisskyldighet till LFV föreligger för alla objekt högre än 20 meter 
över mark eller vattenytan oavsett placering på svenskt territorium eller 
territorialvatten och inte enbart inom MSA-ytorna för flygplatserna.

Synpunkter avseende tydlighetskravet
Planhandlingarna brister i tydlighet vad gäller vilka intressekonflikter som kan 
behöva hanteras i kommande prövningar inom kommunens olika geografiska delar. 
Det är även svårt att få en överblick för vilken vägledning och hänsyn som gäller för 
varje geografisk del av kommunen. Länsstyrelsen saknar också vägledning och 
riktlinjer för hur kommunen avser att säkerställa och utveckla befintlig bebyggelse 
och markanvändning.

Remisshantering
Länsstyrelsen har i aktuellt ärende hört följande myndigheter:

- Försvarsmakten (ingen erinran)
- Energimyndigheten (synpunkter inkommit)
- Luftfartsverket (synpunkter inkommit)
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (avstår från att yttra sig)
- Post- och telestyrelsen (synpunkter inkommit)
- Sjöfartsverket (synpunkter inkommit)
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- Statens geologiska undersökning (ingen erinran)
- Svenska kraftnät (synpunkter inkommit)
- Tillväxtverket (avstår från att yttra sig)
- Trafikverket (synpunkter inkommit och adresserats till kommunen)

Följande myndigheter har hörts men inga synpunkter inkommit:
- Statens geotekniska institut samt Havs- och vattenmyndigheten

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Ola Melin med Hanne Romanus, 
tf enhetschef, som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Information om hur Länsstyrelsen Skåne hanterar personuppgifter hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Samlad bedömning – diskussion om strategiska val 
 
Utifrån de strategier som ligger till grund för arbetet med översiktsplanen har kommunen gjort 
en rad strategiska val för att nå en balanserad och hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen 
är ett verktyg för att tydligt visa hur kommunen förhåller sig till framtida användning av mark 
och vatten samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Genom 
översiktsplanen ställer sig kommunen positiv till förtätning av de befintliga tätorterna och 
exploatering av jordbruksmark främst i de lägen som kan bidra till en samlad utveckling i ett 
stationsnära läge. För att bevara en levande landsbygd med möjlighet till jordbruk och värna om 
de kvaliteter som finns i natur- och kulturlandskapet krävs att övrig bebyggelse inte tillåts 
spridas ut i landskapet utan fokuseras till de befintliga bebyggelsestrukturer som finns, främst i 
centrum- och kollektivtrafiknära läge. Att kommunen vill undvika spridd bebyggelse kan ses 
som hinder för att utveckla boendemiljöer i de mest attraktiva lägena. Det allmänna intresset av 
att värna miljön och det öppna landskapet anses väga tyngre. 
 
Konsekvensbeskrivningen som inkluderar miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser 
görs på en övergripande nivå i översiktsplanen. I detaljplaneprocessen görs en bedömning om 
huruvida en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) krävs, eller kan underlätta bedömningen av 
detaljplanens konsekvenser i mer detalj. I detaljplaneprocessen ingår även att göra en mer 
utförlig beskrivning av respektive detaljplans sociala och ekonomiska konsekvenser.  
 

Lagkrav 
 
Arbetet med Båstads kommuns översiktsplan påbörjades innan lagändringarna 1 januari 2018 i 
miljöbalkens 6 kap. och efterföljande ändringar i plan- och bygglagens 3 kap. 4 § angående 
miljöbedömningar. Därför är denna miljökonsekvensbeskrivning utförd enligt lagstiftning som 
gällde före 1 januari 2018. Enligt MKB-förordningen anses en översiktsplan medföra betydande 
miljöpåverkan och därför ska en miljökonsekvensbeskrivning göras enligt miljöbalken 6 kap. 11-
16 § §. 
 

Avgränsning 
 
Konsekvensbeskrivningen avgränsas till kommunens geografiska yta. Avgränsningen av MKB 
har diskuterats med Länsstyrelsen i Skåne län under framtagandet av samrådshandlingen. 
Under samrådet har inga synpunkter inkommit på avgränsningen av MKB:n från berörda 
kommuner och myndigheter eller allmänheten. Konsekvensbeskrivningen inkluderar 
översiktsplanens miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser. 
 

Diskussion om alternativa förslag 
Båstads kommuns översiktsplan med fokus på utveckling i centrala och stationsnära lägen och 
varsam utveckling kring bevarandevärda natur- och kulturmiljöer ställs mot två alternativ. Ett är 
nollalternativet, det vill säga fortsatt utveckling enligt ÖP08. Det andra alternativa förslaget har 
större fokus på bebyggelseutveckling på landsbygd och i kustnära lägen.  
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Nollalternativet (ÖP08) 

 

 
 
 
Nollalternativet, det vill säga fortsatt utveckling enligt ÖP08, har en ambition om att bevara 
natur- och kulturmiljöer i kommunen men tillåter också ett stort antal områden för bebyggelse 
på landsbygden. En spridd bebyggelseutveckling ställer större krav på den kommunala servicen 
genom ianspråktagande av tid och transporter och för att underlaget för service kan minska. Ur 
ett socialt perspektiv är det svårare att skapa och befolka mötesplatser och upplevd trygghet i 
mycket små områden som inte är en del av befintlig ortstruktur och av tradition har anknytning 
till platsen. Även kollektivtrafiken får svårare att erbjuda möjligheter till resande inom ett mer 
glest befolkat område. En ekonomisk konsekvens är att kommunen då behöver köpa till mer 
trafik för att undvika alltför stor ökning av biltrafiken och bygga ut teknisk infrastruktur till fler 
områden. Nollalternativet är sämre ut ett hållbarhetsperspektiv då det ökar den spridda 
bebyggelsen på landsbygden vilken ianspråktar naturmark och jordbruksmark, ökar 
bilanvändandet mer än nödvändigt och inte nyttjar befintlig infrastruktur, service och 
möjligheterna till ökat resande med kollektivtrafik på mest effektivt sätt.  
 
 
 
  

• • 
• • 
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Fokus på centrum- och kollektivtrafiknära lägen, natur- och kulturmiljöer 

 

 
 
 
Det utvecklingsalternativ som presenteras i Båstads kommuns översiktsplan har sin 
utgångspunkt i strävan efter en balanserad hållbar utveckling. Ambitionen i utvecklingsstrategin 
är att utvecklingsområden främst ska lokaliseras till centrala och kollektivtrafiknära lägen för att 
undvika att ianspråkta jordbruksmark. Med fokus på centrala och kollektivtrafiknära lägen kan 
även befintliga strukturer både för teknisk infrastruktur så som vatten- och avloppssystem (Va-
system) och vägar nyttjas mer effektivt. För att bygga upp en robust kollektivtrafik krävs också 
att befolkningsunderlaget längst de starka stråken är tillräckligt stort. Även kommunal service 
och omsorg kan nyttjas mer effektivt om en större andel av invånarna bor i tätorterna. 
 
Genom att planera marken för stadsbygd enligt Boverkets ÖP-modell kan bostäder, 
verksamheter och service samplaneras och mer exakta placeringar avgöras i den kommande 
detaljplaneringen. I befintliga områden uppmuntras förtätning.   
 
  

• • 
• 
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Fokus på kustremsan och landsbygd 

 
 

 
 
 
Ett planförslag med stort fokus på den bebyggelse som efterfrågas av främst delårsboende, men 
även till viss del åretruntboende i kommunen skulle skapa ett stort exploateringstryck på 
kustremsan och landsbygden i övrigt. Alternativet skulle skapa stora påfrestningar på miljön 
genom ökad biltrafik och sämre förutsättningar för kollektivtrafik. Många fastigheter längst 
kustremsan skulle drabbas av kommande höjda vattennivåer på grund av klimatförändringar. 
VA-systemet skulle behöva stora investeringar för att försöka hindra att en än större mängd 
enskilda avlopp får en negativ inverkan på miljön. En spridd bebyggelse tar även större ytor av 
jordbruksmark i anspråk och påverkar kulturhistoriskt värdefull mark. 
 
Motivering av val av mest lämpligt alternativ 
 
Det förslag som anses mest hållbart för hela kommunen är förslaget som arbetats fram i 
antagandehandlingen till Båstads kommuns översiktsplan. Översiktsplanen möjliggör förtätning 
i tätorterna och har fokus på centrum- och kollektivtrafiknära lägen för nya områden, ökade 
möjligheter att resa kollektivt under hela eller delar av resan samt utveckling på landsbygden 
för att uppnå en levande landsbygd. Förslaget bygger till stor del på befintliga strukturer och 
infrastruktur och ianspråktar jämförelsevis mycket lite jordbruks- och naturmark.  
 
Beslut i ett tidigt skede om inriktningen för översiktsplanen, genom kommunfullmäktiges 
antagande av utvecklingsstrategier, har möjliggjort ett arbete fokuserat på hållbara strukturer 
och utveckling. Arbetet med översiktsplanen har därmed uteslutit lokaliseringar som inte anses 
hållbara redan i tidigt skede. 
 

  

• • 
• 
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Konsekvenser av förslag till Båstads kommuns 

översiktsplan 
 

Övergripande utvecklingsstrategi 
 
Den övergripande utvecklingsstrategin skapar förutsättningar för en hållbar utveckling genom 
förtätning i tätorterna och har fokus på centrum- och kollektivtrafiknära lägen för nya områden, 
ökade möjligheter att resa kollektivt under hela eller delar av resan samt utveckling på 
landsbygden för att uppnå en levande landsbygd. Förslaget bygger till stor del på befintliga 
strukturer och infrastruktur.  
 
Den betydande miljöpåverkan planen har gäller främst att det finns områden vilka ses som 
lämpliga för exploatering som ligger på jordbruksmark eller skogsmark. I de fallen har ingen 
lämpligare lokalisering funnits och det allmänna intresset av den föreslagna användningen är 
högre än bevarandet av befintlig användning. Främst gäller detta mark i kollektivtrafiknära 
lägen och mark som under en längre tid har pekats ut som möjliga utvecklingsområden i tidigare 
översiktsplan. Planen innehåller också ställningstaganden där behovet av att erbjuda 
verksamhetsmark har prioriterats högre än riksintresset för natur, dock har områdets 
avgränsning justerats för att inte inkludera höga naturvärden. De områden från ÖP08 som inte 
anses bidra till en hållbar utveckling har tagits bort till fördel för utveckling i mer centrum- och 
kollektivtrafiknära lägen. De negativa konsekvenser på främst miljön som kan uppstå vid 
genomförandet av planen anses kunna hanteras och minskas i efterföljande planering och 
lovgivning. 
 
Generell påverkan av planförslaget presenteras för varje tätort och mer specifikt under 
avsnitten för miljökonsekvenser, riksintressen, klimatförändringar, natur- och kulturvärden 
samt sociala respektive ekonomiska konsekvenser.  
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Utvecklingsområden 
 

Båstad 
 
Översiktsplanen fokuserar på förtätning inom de centrala delarna av Båstad och utveckling av 
handel och service inom centrumområdena. Nya stadsbygdsområden föreslås i linje med 
tidigare översiktsplan i Hemmeslövsområdet för att nyttja det stationsläge som omdragningen 
av Västkustbanan och Hallandsåstunnelns öppnande har skapat. Här fokuseras utvecklingen på 
en tätare stad med en blandning av funktioner och service. Verksamhetsområden koncentreras 
närmast järnvägen. Konsekvenserna av den valda inriktningen är att jordbruksmark tas i 
anspråk. Avvägningen har gjorts i översiktsplanen att värdena som genereras genom 
exploatering med effektiv markanvändning i stationsnära lägen väger tyngre än bevarande av 
jordbruksmark i det specifika läget. För att uppväga detta är översiktsplanen tydlig med att 
jordbruksmark som inte kan anses vara centrum- eller kollektivtrafiknära ska bevaras. Inom 
blå- och grönstruktur föreslås utveckling av naturområden för att göra den tätortsnära naturen 
mer tillgänglig. I Båstad har även grönområden pekats ut som nödvändiga för att hantera stora 
vattenmängder. 
 

 

 

 

  

Grön!ll:riik . N)l'Åndr.cl 

Vait en!ll:råk 

• Kolltl>21Ytra!ik 

Giing• och cykehräg • Oförindrad 

-----• Koflektivt,llltik • Ny/Åndr&d 

Kolltktvlfatk . Oforandrad 

- Stadsbwd. Ny/Ånclrad 

Stadsb)9d • Oförindrad - Ve,ksamhel . NytÅndrad 

Ve,ksa mhet . ororand,ad 

Gfono!l'dd1 - Ny/Åncl1ad 

Gronorrdd, . Oforandr3d - Natu, · NyfÅndrad 

- Nalul · Of&iindrad 

UndsbY9(1 

., ," 
/ 

I 
I 
I 

I 
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Förslöv 
 
I Förslöv föreslås utvecklingen av orten fokusera på förtätning i befintliga delar av samhället och 
nybyggnation främst i området kring den nya tågstationen. Ett större bostadsområde planeras i 
ortens östra del för att kunna erbjuda ett varierat boende med närhet till tillgänglig natur. Den 
typen av boendemiljö är svårare att erbjuda i ortens västliga delar. Väster om järnvägen föreslås 
ett verksamhetsområde på mark som tidigare varit ianspråktagen. Området förlorade sina 
naturvärden vid användning som upplagsplats för massor vid byggnationen av 
Hallandsåstunnlarna. Dess läge utmed väg 105 och i anslutning till Förslövs station gör det väl 
lämpat för verksamhetsmark.  
 
Konsekvenserna av den valda inriktningen för stadsbygd är att jordbruksmark tas i anspråk. 
Avvägningen som har gjorts i översiktsplanen är att värdena som genereras genom exploatering 
med effektiv markanvändning i stationsnära lägen väger tyngre än bevarande av jordbruksmark 
i det specifika läget. För att uppväga detta är översiktsplanen tydlig med att jordbruksmark som 
inte kan anses vara centrum- eller kollektivtrafiknära ska bevaras. Inom blå- och grönstruktur 
föreslås utveckling av naturområden för att göra den tätortsnära naturen mer tillgänglig.  
I Förslöv finns en översvämningsproblematik som påverkar utbyggnaden av Förslöv och som 
måste hanteras mer i detalj i detaljplaneprocesser för att förbättra situationen. Vissa 
grönområden har pekats ut som nödvändiga för att hantera stora vattenmängder. 
Spillvattensystemet måste ses över innan utpekade områden kan utvecklas.  
 

 

 

  

Gtön!ilrAk. N)r'Amhd 

Gtonstråk . Ofo,and,ad 

• Kolle14rvti,11ik 

Ging• och cyW,,ig - N)l'Åmhd 

Gång- och cyW,,ig . Oförindra d 

Kolleldivtfdk - Ny/Ämhd 

KolleNrvt,afik - Oforandrad - Stadsb~d - Oföråndfad 

1111 Verksamhet . N)l'Åmhd 

Vefksa mht1-0forand1ad 

Gtonomr.\da - Ny/Ånd1ad 

Grönondd• - Oforandfad 

1111 Natu, · Ny/Åndrad 

1111 Natu1 - 0f&iindrad 

Landsbygd 
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Grevie 
 
Den tidigare dragningen av Västkustbanan genom Grevie samhälle har påverkat samhällets 
struktur. I översiktsplanen läggs fokus på att orten ska knytas samman eftersom järnvägens 
barriäreffekter har försvunnit. Planen föreslår förtätning i första hand och ett nytt 
stadsbygdsområde i ortens östra delar i andra hand. Det föreslagna området syftar bland annat 
till att möjliggöra funktioner som bidrar till en ny centrumpunkt med fokus på kultur. I Grevies 
södra del pekas ny verksamhetsmark ut i anslutning till befintligt verksamhetsområde. Området 
ligger i ett läge med god tillgänglighet från väg 105 och med närhet till buss och tåg. 
Verksamhetsmark med denna typ av förutsättningar är efterfrågad.  
Konsekvenserna av den valda inriktningen är att jordbruksmark tas i anspråk. Avvägningen har 
gjorts i översiktsplanen att värdena som genereras genom exploatering med effektiv 
markanvändning i kollektivtrafiknära lägen väger tyngre än bevarande av jordbruksmark i det 
specifika läget. För att uppväga detta är översiktsplanen tydlig med att jordbruksmark som inte 
kan anses vara centrum- eller kollektivtrafiknära ska bevaras. Området för ny stadsbygd faller 
inom området för landskapsbildsskydd men anses trots detta vara lämpligt att exploatera på 
grund av sitt centrum- och kollektivtrafiknära läge och även för att mycket av marken kring 
Grevie har väldigt höga naturvärden. Området för ny stadsbygd bedöms ha bäst förutsättningar 
för att möjliggöra en hållbar utveckling av Grevie samtidigt som värdefulla naturområden i 
övrigt värnas. Inom blå- och grönstruktur föreslås utveckling av naturområden för att göra den 
tätortsnära naturen mer tillgänglig.  
 

 

 

  

GtonstrAk • N)l'Äluhd 

G,onstr.\k - Oforandrad 

Gång- och cykelvig - Oförindrad 

Kotlekivtralik - Ny/.Åruhd 

Kolleto.rv11alik-Ofor.1nd1ad 

- Stadib}'gd - Ny/Åndrad 

Stadib}'gd - Oförindrad 

- Verksarnhet-Nyt.Åndrad 

Ve,ksarnhet - Of0flndfad 

G,ononddt - Ny/And1ad 

Grönorrdde . Oförindrad 

- N.atuf Ny/Andrad 

Natur OfOrllndr-6 

Landsbygd 

"'""' 
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Torekov 

 
För att skapa möjligheter för att öka andelen åretruntboende i Torekov inkluderas ett 
förtätningsområde som genererar ett 50-tal lägenheter i ett centralt läge. I orten finns även en 
större befintlig detaljplan som fortfarande är under utbyggnad. Avsikten är att begränsa vidare 
spridd bebyggelse och att skydda oexploaterad mark för att skapa förutsättningar för en mer 
sammanhållen tätort och värna ortens höga natur- och kulturmiljövärden. Utvecklingsinsatser 
fokuseras på vidareutveckling av den befintliga tätorten och på att öka tillgängligheten i 
Torekov.  
 

 

 

  

Grcinstrik • N)f'Åndrad 

Grönstriik - Oföriindra d 

• Kollfl!GNtralik 

• ....., 
Ghg- och c-ylo:eNag N)f'Åndrad 

___ Girig- och cybtvig • Oförilndra d 

------ KollaNIYtralik - Ny/Åll(hd 

_ ___ KolleloVvt,alik. Ok111nd1ad 

___ .,.._, 

- Stadsb)CJd. Ny/Ändrad 

SUdsb,Jd . Oförilndrad 

- Ny/Andrad 

OfOfanchd 

Gronorrddt - Ny/Åndrad 

Grono11Yåd■ - Oforandrad 

- Natu, . Ny/Åndrad 

- Natui - OfOrlndrad 

Landsb}'9(1 
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Östra Karup 
 
I Östra Karup ligger fokus på förtätning främst inom befintliga verksamhetsområden. I ortens 
västra delar finns detaljplanerade områden för bostäder som kan möta bostadsbehovet för en 
tid framöver. Utvecklingsinsatser behöver fokusera på att utveckla kopplingarna mellan Östra 
Karup och Båstads stationsområde samt på att skapa mötesplatser inom tätorten.  
 
Tre kilometer söder om Östra Karup vid det befintliga verksamhetsområdet vid trafikplats 
Hallandsås föreslås ett nytt verksamhetsområde för ytkrävande verksamheter. 
Områdesanvändningen anses lämplig i detta läge, i anslutning till på-/avfarten till motorväg E6. 
Det planeras inte kommunalt vatten och avlopp (kommunalt VA) till verksamhetsområdet vid 
Rasta utan egen VA-lösning som är godkänd av kommunen kommer att krävas. 
Verksamhetsområdets omfattning har ändrats sedan tidigare översiktsplan (ÖP08) för att 
lokaliseringen ska ha så liten inverkan på naturvärden som möjligt. 
 
Norr om befintligt verksamhetsområde längs Hallandsvägen pekas ett nytt verksamhetsområde 
ut. Etableringen innebär ianspråktagande av jordbruksmark. I detta fall bedöms behovet av 
verksamhetsmark mer angeläget. Lokaliseringen av verksamhetsområdet motiveras av dess 
direkta närhet till av-/påfarten till motorväg E6 samt närheten till Båstads station som möjliggör 
för resande med kollektivtrafik och eventuella godstransporter längs Västkustbanan. Inom 
området för ny verksamhetsmark finns en del lågpunkter och dagvatten ansamlas ofta här vilket 
ställer krav på utfyllnad av marken och att dagvattenhanteringen behöver lösas innan området 
kan byggas ut.  
 

 

-----------
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Ging- och cybttig - N)l'Åndrad 
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Glng- och cyW,,ig - N)l'Åndrad 

Glng· och cyket,ig • Oförindrad 

Kollelo:ivtra~k • Ny/Åndrad 
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1111 Verksamhet - N)'tÄmhd 
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Västra Karup 

 
I Västra Karup finns mindre områden för utbyggnad där det finns befintliga detaljplaner. En 
förtätning kring Prästgården pekas ut och ses som en möjlighet för att bredda bostadsutbudet i 
orten. 
 
Ett större nytt stadsbygdsområde pekas ut väster om Västra Karups skola. Konsekvenserna av 
den valda inriktningen är att jordbruksmark tas i anspråk. Närheten till skola, förskola, 
regionbusslinje och sammanhängande naturområde gör att området bedöms som lämpligt för 
en framtida utveckling av tätorten. Att fokusera den vidare utbyggnaden av tätorten till detta 
område bidrar till att skapa ett mer sammanhållet samhälle. Avvägningen har gjorts i 
översiktsplanen att värdena som genereras genom exploatering med effektiv markanvändning i 
service- och kollektivtrafiknära lägen väger tyngre än bevarande av jordbruksmark i det 
specifika läget. För att uppväga detta är översiktsplanen tydlig med att jordbruksmark som inte 
kan anses vara centrum- eller kollektivtrafiknära ska bevaras. Inom blå- och grönstruktur 
föreslås utveckling av grönstråk genom befintlig stadsbygd men också genom det nya 
stadsbygdsområdet, med potential att knyta samman blå- och grönstruktur med intilliggande 
naturområde.  
 

 

  

Gtonstr6!i:-NVÄndrad 

Gtonstrik -Oforandrad 

Girig- och cyt(elvig • N)"Ånd.-ad 

Girig- och cyketvig • Oförindrad 

Koflektivt,aik - Ny/kdrad --KolltkNtfaik-Oforandrad - Stadsb)9d . Ny/Åndrad 

Stadsb)9d • Oförindrad - Verksa mhet - N)"Åndrad 

Vel'ksa mhet - Oforand,ad 

Gfonooddt • Ny/Åndrad 

Grono!ITåd1 -Oforandrad - Natu, NyfÅndrad - Nalul Of&iindrad 

La!ldsbY9(1 



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 

16 
 

Storahult 
 
Utbyggnadsområdet i Storahult kan kopplas till kommande utbyggnadsområde i Ängelholms 
kommun. I Vejbystrand, som redan idag är ihop byggt med Storahult finns service och koppling 
till kollektivtrafik. Hantering av dagvatten är en stor utmaning i Storahult och det krävs en bred 
och tidig dialog för att nå en lösning innan planeringsprocessen för området kan gå vidare. 
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Miljökonsekvenser 
 
Arbetet med översiktsplanen och dess konsekvensbedömning har utgått från miljöbalkens 
hänsynsregler och plan- och bygglagens krav när ställningstaganden och lokalisering av 
markanvändningsområden har arbetats fram. 
 

Miljökvalitetsmål 
 
Det nationella miljöarbetet utgår från att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att öka miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. 
 
De 16 nationella miljökvalitetsmålen ska vara vägledande för översiktsplanen. Kommunen kan 
som verksamhetsutövare arbeta internt för att bidra till att möta miljökvalitetsmålen. Här 
presenteras hur översiktsplanen bidrar till att möta de skånska utmaningar, utvalda av 
Länsstyrelsen i Skåne län, som går att påverka i den strategiska planeringen av mark- och 
vattenområden.  
 

Skånes utmaningar Åtgärder i regionalt 
åtgärdsprogram 

Uppfyllelse i Båstads 
kommuns översiktsplan 

Hållbara transporter i 
Skåne 

Fysisk planering – Stärkt 
kollektivtrafik genom 
utvecklad 
översiktsplanering 

Ett av planens huvudsakliga mål 
är att prioritera 
utvecklingsområden för 
bostäder och andra funktioner 
till kollektivtrafiknära lägen. 

 Infrastruktur – Attraktivare 
kollektivtrafik för ökat 
kollektivtrafikresande 

Ett av planens huvudsakliga mål 
är att prioritera 
utvecklingsområden för 
bostäder och andra funktioner 
till kollektivtrafiknära lägen 
vilket ger förutsättningar för 
bättre underlag för 
kollektivtrafikens utveckling. 

 Infrastruktur – Stärkt 
infrastruktur för gång- och 
cykeltrafik 

Planen lyfter vikten av ett 
utvecklat nätverk av gång- och 
cykelbanor som knyter samman 
målpunkter inom tätorter, men 
även mellan tätorter med stark 
samhörighet med varandra. 

 Infrastruktur – Minskad 
biltrafik för förbättrad 
livsmiljö och attraktivare 
städer 

De föreslagna åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet inkluderas 
inte i översiktsplanen, men 
syftet med valda lokaliseringar 
av utvecklingsområden och 
förtätning är att inom tätorterna 
möjliggöra för minskad biltrafik. 

Hänsyn till Skånes hav, 
sjöar och vattendrag 

Klimatanpassning – Öka 
naturens motståndskraft 
mot klimatförändringar 

Planen lyfter utmaningarna 
kring klimatförändringar och 
inkluderar ställningstaganden 
kring hur den fysiska 
planeringen bör anpassas med 
bl.a. lokalisering av 
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utbyggnadsområden, hantering 
av dagvatten, våtmarker. Vidare 
arbete krävs inom området. 

 Förbättra landskapets 
vattenhushållande förmåga 

Planen inkluderar mark för nya 
våtmarker. 

Hushållning med Skånes 
mark- och vattenresurser 

Fysisk planering – 
Begränsad exploatering av 
jordbruksmark 

Kommunen är restriktiv med 
exploatering av jordbruksmark 
vilket lyfts i både 
översiktsplanen, 
bostadsförsörjningsprogrammet 
och kommunstyrelsens 
planprioritering. Planen 
inkluderar utvecklingsområden 
på jordbruksmark i 
kollektivtrafiknära lägen.  

 Energiresurser – Strategisk 
planering för förnybar och 
effektiv energiproduktion 

Planen inkluderar kommunens 
ställningstagande för 
energiproduktion med fokus på 
vind- och solkraft. 

Skydd av Skånes natur- och 
kulturvärden 

Fysisk planering – Fysisk 
planering för skydd av 
natur- och kulturmiljöer 

I översiktsplanen pekas de mest 
värdefulla natur- och 
kulturmiljöområdena ut för att 
särskilt beaktas vid 
förfrågningar om exploatering. 
Förslag till nya naturreservat 
och våtmarker pekas ut. 

 Fysisk planering – 
Säkerställande av 
allemansrättslig mark 

Översiktsplanen pekar ut 
naturområden och uppmuntrar 
till att bostadsnära natur säkras 
i detaljplaner som 
allmänplatsmark. 

 Fysisk planering – Ekologisk 
kompensation vid förlust av 
natur- och kulturvärden 

Översiktsplanen redovisar grön- 
och blåstruktur och hur dessa 
kan utvecklas. Vidare arbete 
krävs inom området. 

 Fysisk planering – Det 
kulturella, historiska och 
arkitektoniska arvet 
bevaras, används och 
utvecklas 

Viktiga kulturmiljöer i 
landskapet pekas ut. I de tre 
största tätorterna identifieras 
byggnader och miljöer av 
särskild betydelse. Vidare 
arbete krävs inom området. 

Hållbar konsumtion i Skåne Ingen direkt relation till 
fysisk planering 

 

 
 

Miljökvalitetsnormer 
 
Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel som regleras av miljöbalken och är ett medel för att de 
nationella miljömålen ska uppnås. Att uppfylla normerna är ett kommunalt ansvar och 
översiktsplanen ska redovisa hur planen påverkar normerna. 
 
Normerna anger värden för hur mycket föroreningar som får finnas i luft och vatten utan att 
människor, djur och natur tar skada. 
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Luftkvalitet 

 
Beskrivning 
 

Med utomhusluft avses enligt förordningen utomhusluften med undantag för arbetsplatser samt 
vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. Föroreningarna beror framför allt på trafiken men 
också av energiförsörjning/-användning samt utsläpp från industrier. 
 
 Konsekvenser 
 
Skånes luftvårdsförbund mäter luftföroreningar regelbundet. Båstads kommun ligger under 
miljökvalitetsnormerna för luft och luftkvaliteten bedöms generellt som god inom Båstads 
kommun. De högsta halterna av luftföroreningar har uppmätts i Östra Karup och kommer från 
biltrafik på motorväg E6.  
 
Översiktsplanens strategier att fokusera tillkommande bebyggelse till kollektivtrafiknära lägen 
inom befintliga tätorter och möjliggöra för mer sammanhållna samhällen bedöms gynna ett mer 
hållbart resande. Med kortare resvägar mellan olika målpunkter ökar sannolikheten för att välja 
att gå, cykla eller resa kollektivt och välja bort bilen. Översiktsplanen fokuserar även på att 
utveckla gång- och cykelvägnätet vilket bidrar till att möjliggöra ett minskat bilresande, något 
som gynnar luftkvaliteten. Strategierna kan dock innebära att ett ökat antal boende inom en 
tätort medför ett ökat transportarbete och därmed ökade utsläpp med luftföroreningar som 
följd.  
 
 Åtgärder 
 
Kommunen bedömer sig ha få verktyg för att minska luftföroreningarna från E6:an, eftersom 
motorvägen är statlig och utgör ett riksintresse för kommunikation. Kommunen, genom Skånes 
luftvårdsförbund, kan istället arbeta med att kontrollera luftkvaliteten i förhållande till 
miljökvalitetsnormerna. Luftföroreningarna inom Båstads kommun ligger under 
miljökvalitetsnormerna och specifika åtgärder bedöms inte vara aktuella i dagsläget. I områden 
kring Östra Karup och längs med Köpmansgatan i Båstad kan dock kontinuerliga mätningar 
krävas om förändringar eller försämringar i luftkvaliteten uppstår.  
 
 

Vattenkvalitet 

  
Beskrivning 

 
Arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten, Vattendirektivet, sker i Sverige genom 
miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer finns för sjöar, vattendrag, kustvatten och 
grundvatten. Inom Båstads kommun är inte sjöar relevant men det finns vattendrag, kustvatten 
och grundvatten som har miljökvalitetsnormer. Vattnets kemiska och ekologiska status för 
vattendrag och kustvatten samt dess kemiska och kvantitativa status för grundvatten bedöms i 
arbetet med miljökvalitetsnormer. Syftet med miljökvalitetsnormer för vatten är att uppnå god 
status i alla vattenförekomster. 
 
Stensån: Ska ha uppnått god ekologisk status till år 2021. Stensån uppnår måttlig ekologisk 
status enligt den senaste statusklassningen (2017-2021, tredje förvaltningscykeln). Stensån ska 
ha god kemisk ytvattenstatus, dock uppnås inte detta vid senaste statusklassningen (2017-2021, 
tredje förvaltningscykeln). 
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Örebäcken: Ska ha uppnått god ekologisk status till år 2021. Örebäcken uppnår måttlig ekologisk 
status enligt den senaste statusklassningen (2017-2021, tredje förvaltningscykeln). Örebäcken 
ska ha god kemisk ytvattenstatus. God kemisk status uppnås ej enligt den senaste klassningen 
(2017-2021, tredje förvaltningscykeln). 
 
Kägleån: Ska ha uppnått god ekologisk status till år 2027. Kägleån uppnår måttlig ekologisk 
status enligt den senaste statusklassningen (2017-2021, tredje förvaltningscykeln). Kägleån ska 
ha god kemisk ytvattenstatus. God kemisk ytvattenstatus uppnås ej vid den senaste 
statusklassningen (2017-2021, tredje förvaltningscykeln). 
 
Skillnadsbäcken: Skillnadsbäcken ska ha uppnått god ekologisk status till 2027. Skillnadsbäcken 
uppnår måttlig ekologisk status enligt den senaste statusklassningen (2017-2021, tredje 
förvaltningscykeln). Skillnadsbäcken ska ha god kemisk ytvattenstatus. God kemisk status 
uppnås ej enligt den senaste klassningen (2017-2021, tredje förvaltningscykeln). 
 
Kustvatten: Kustvattnet ska ha uppnått god ekologisk status år 2027 samt ska redan ha uppnått 
god kemisk status. Kustvattnet uppnår inte god kemisk status (enligt senaste statusklassningen 
2017-2021, tredje förvaltningscykeln). Kustvattnet i Skälderviken uppnår god ekologisk status 
medan kustvattnet väster och norr om Båstads kommun uppnår måttlig ekologisk status (enligt 
senaste statusklassningen 2017-2021, tredje förvaltningscykeln). 
 
Grundvatten: Grundvattnet inom Båstads kommun ska ha god kemisk status år 2027, med 
undantag för några mindre områden i kommunens norra och södra delar som redan ska ha 
uppnått god status. Vid den senaste statusklassningen (2017-2021, tredje förvaltningscykeln) 
uppnåddes god kemisk status i kommunens västra och norra del, medan det rådde 
otillfredsställande kemisk status i den södra och östra delen av kommunen. Grundvattnet ska ha 
uppnått god kvantitativ status till år 2021 med undantag för några mindre områden i 
kommunens norra del samt runt Grevie/Förslöv som redan ska ha uppnått god status. Vid den 
senaste statusklassningen (2017-2021, tredje förvaltningscykeln) uppnåddes god kvantitativ 
status i kommunens södra och östra del. I kommunens västra del var statusen 
otillfredsställande.  
 
 Konsekvenser 
 
Vattendrag: Översiktsplanen pekar ut ny markanvändning i områden som tangerar Stensån samt 
Örebäcken i Båstads tätort. Avseende området för ändrad stadsbygd vid Öresjön/Hallandsvägen 
bedöms den förändrade markanvändningen inverka positivt på miljökvalitetsnormerna för 
Örebäcken eftersom intentionen är att omvandla verksamhetsmark till stadsbygd. Den 
förändrade markanvändningen ställer högre krav på miljöaspekter vilket bör ha en positiv 
inverkan på intilliggande grön- och blåstrukturer.  
 
Längs Stensån planeras ett par områden för ny stadsbygd (Petersberg söder respektive norr om 
Stensån) samt ett område med ny verksamhetsmark. Det är främst föroreningar från dagvatten 
som bedöms kunna påverka Stensån negativt. Detaljplaneläggningen av området Petersberg ska 
motverka att föroreningar når Stensån via dagvattnet. Verksamhetsområdet är sedan tidigare 
detaljplanelagt.  
 
En konsekvens av översiktsplanen är att det uppstår en potentiell konflikt mellan hänsyn till 
friluftslivets värden och naturvärdena, däribland miljökvalitetsnormerna. Friluftslivet bedöms 
kunna gynnas av utvecklingen av området eftersom Stensån och grönstrukturerna runtomkring 
blir mer tillgängliga. En utbyggnad innebär å andra sidan att mark exploateras och hårdgörs, det 
vill säga bebyggs eller beläggs med exempelvis asfalt och sten. Mängden dagvatten kan då 
komma att öka vilket är en konsekvens av bland annat en större andel hårdgjord yta, något som 
kan öka mängden dagvatten som rinner av och når Stensån.  
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Kustvatten: Planförslaget är restriktivt till fortsatt spridd bebyggelse på landsbygden och längs 
kusterna och pekar istället ut mark inom befintliga tätorter. Ett av översiktsplanens uttalade 
ställningstaganden är att ny bebyggelse ska kopplas på det kommunala VA-systemet för att 
undvika fler enskilda avlopp, vilka ofta är en källa till förorening eller övergödning av såväl 
ytvatten som grundvatten och kustvatten. 
 
Grundvatten: Kommunen har flera vattentäkter som skyddas av vattenskyddsområden. Det 
pågår nu en översyn av dessa och förslaget är att de många mindre vattentäkterna ersätts av två 
större. Det föreslagna vattenskyddsområdet Idrottsplatsen/Axelstorp/Malen berörs till viss del 
av översiktsplanens utpekade områden i centrala och södra Båstad medan Eskilstorps 
vattenskyddsområde kan påverkas av utpekade områden i Östra Karup och vid trafikplats 
Hallandsås. Inom Båstads kommun utgör utsläpp och spridning av PFAS en risk såväl som 
diffusa källor från jordbruket samt transport och infrastruktur. Även jordbrukets vattenuttag 
har en betydande påverkan på grundvattnet. Vattenförbrukningen ökar kraftigt i kommunen 
under sommaren och är då i synnerhet ansträngd i kommunens södra och västra delar. 
Vattenförsörjningen kan påverka utbyggnadstakten av översiktsplanens utpekade områden. 
 
 Åtgärder 
 
Vid de vatten som har dålig eller otillfredsställande status behövs åtgärder eller hänsyn tas så att 
miljökvalitetsnormerna enligt Vattendirektivet kan uppfyllas. Kommunen arbetar aktivt med 
åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt.  
 
För att ökade mängder dagvatten inte ska påverka vattenkvaliteten i kommunens vattendrag 
negativt pekas ytor i känsliga lägen ut för dagvattenhantering. I detaljplaneringen av nya 
områden måste dagvattenhanteringen säkerställas så att föroreningar i dagvatten inte hamnar  i 
recipienten och påverkar den negativt. Även områden lämpliga för våtmarker pekas ut i 
översiktsplanen. Lågpunkter i landskapet har identifierats i översiktsplanen så att hänsyn kan 
tas till dem i kommande planering. Planen lokaliserar bebyggelseutveckling i områden som 
kommer kunna försörjas av kommunalt VA med undantag för verksamhetsområdet på 
Hallandsås. I Båstads kommuns översiktsplan uttrycks ställningstaganden som syftar till att 
minska föroreningar i vattenförekomsterna genom exempelvis inventering av befintliga avlopp, 
prioritering av tillsyn av jordbruksverksamheter och miljöfarliga verksamheter samt 
prioritering av utbyggnad av kommunalt VA enligt landsbygdsstrategin för VA.  
 
Grundvattnets kvantitativa status påverkar kommunens vattenförsörjning. Eftersom 
vattenförsörjningen i kommunens västra/södra del är kritisk under sommarmånaderna har 
kommunen beslutat att ansluta denna del av kommunen till Sydvatten, vilket gör 
vattenförsörjningen inom hela kommunen mer robust. Vid planläggning av de områden som i 
översiktsplanen pekas ut för ny/ändrad markanvändning ska hänsyn tas till eventuell påverkan 
på vattentäkterna.  
 
 
Fisk- och musselvatten 

Beskrivning 

Det finns inga utpekade musselvatten inom Båstads kommun. Stensån och Örebäcken ingår som 
fiskvatten. Syftet med fiskvattensdirektivet är därför att skydda eller förbättra kvaliteten på 
sötvatten så att fiskbestånden upprätthålls. Stensån är utpekad som nationellt värdefullt vatten 
ur naturvårdssyfte och fisk-/fiskesynpunkt. 
  

 
 



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 

22 
 

Konsekvenser 
 
Kommunen har många enskilda avlopp som kan påverka vattenkvaliteten negativt. Planförslaget 
är restriktivt till fortsatt spridd bebyggelse på landsbygden och längs kusterna och pekar istället 
ut mark inom befintliga tätorter. Ett av översiktsplanens uttalade ställningstaganden är att ny 
bebyggelse ska kopplas på det kommunala VA-systemet för att undvika fler enskilda avlopp, 
vilka ofta är en källa till förorening eller övergödning. Mängden dagvatten att hantera anses 
komma att öka vilket riskerar göra så att föroreningar når vattendragen. 
 
 Åtgärder 
 
Planen lokaliserar bebyggelseutveckling i områden som kommer kunna försörjas av kommunalt 
VA. Även områden lämpliga för våtmarker pekas ut. I detaljplaneringen av nya områden måste 
dagvattenhanteringen säkerställas så att vattnet inte påverkar recipienten negativt.  Se även 
åtgärder under Vattenkvalitet.  
 
 

Buller 

 
 Beskrivning  
 
Miljökvalitetsnormen för buller infördes år 2004 genom förordning (2004:675) om 
omgivningsbuller. Normen är en slags målsättning som följs när strävan är att undvika skadliga 
effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. För stora kommuner (över 100 000 invånare) 
upprättar Trafikverket och kommunerna åtgärdsprogram för buller. Små och medelstora 
kommuner omfattas av bullernormen i de områden som störs av buller från större vägar (över 
tre miljoner fordon/år), större järnvägar (30 000 tåg/år) samt större civila flygplatser (över 50 
000 flygrörelser/år). Inom Båstads kommun är det motorväg E6 som omfattas av dessa 
kriterier.  
 
 Konsekvenser 
 
Bullersituationen i Båstads kommun bedöms generellt som god. Av de områden som pekas ut i 
översiktsplanen för ny/ändrad markanvändning kan Östra Karup och verksamhetsområdet vid 
trafikplats Hallandsås påverkas av buller från E6:an enligt Trafikverkets kartläggning av buller 
från motorvägen. Områdena för ny/ändrad stadsbygd i Östra Karup är redan detaljplanelagda 
och exploateringen anses därmed klara riktvärdena för buller vid bostadsbebyggelse.   
 
Översiktsplanen fokuserar på förtätning av befintliga samhällen vilket kan ha en negativ effekt 
på bullernivåer lokalt. Eftersom översiktsplanen samtidigt bygger på strategier och 
ställningstaganden för ett mer hållbart resande antas detta kunna mildra effekterna av en tätare 
bebyggelse genom minskad biltrafik.  
 
 Åtgärder 
 
Trots att motorväg E6 går direkt öster om Östra Karup kan bullersituationen hanteras genom 
fysiska åtgärder, exempelvis bullerplank mellan motorvägen och tätorten. Anmälningar om 
upplevda bullerproblem finns även på andra platser längs E6 och utreds av kommunen. 
Bulleråtgärder för befintliga fastigheter utförs efter utredning av Trafikverket. 
 
Vid upprättande av detaljplaner för bostäder ska, om det inte anses vara obehövligt, beräknade 
värden för omgivningsbuller utomhus invid en bostadsbyggnads fasader och uteplats redovisas. 
I detaljplanen ska också de åtgärder som gjorts i detaljplanen för att förebygga eller minska 
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bullerpåverkan redovisas. Syftet är att kunna visa att riktvärdena för buller inte överskrids. 
Genom detta tillvägagångssätt säkerställs att de bostäder som möjliggörs i nya detaljplaner inte 
exponeras för alltför höga bullernivåer.  
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Riksintressen 
 
Inom Båstads kommun finns en mängd riksintressen som ofta sammanfaller och kan skapa 
konflikter mellan olika utvecklings- och bevarandeintressen. Riksintresset för Försvarsmakten 
är prioriterat över andra riksintressen och styr över utvecklingen inom dess utpekade områden. 
I översiktsplanen konkretiseras kommunens uppfattning av kärnvärdena i riksintressena och 
förhållningssätt till dem. I objektstexterna för de områden som pekas ut för ny/ändrad 
markanvändning och som berörs av ett eller flera riksintressen beskrivs kommunens 
avvägningar och motiv till utpekande. Här beskrivs också hur kommunen bedömer att 
utbyggnaden kan ske utan att påtagligt skada riksintressena i fråga och vad som är viktigt att 
beakta i den fortsatta planeringen.  
 
Det finns även generella ställningstaganden i planen för att vägleda kommande beslut om 
framtida exploateringsintressen som kommunen inte har kännedom om idag. Kommunens 
generella förhållningssätt till riksintressen och regleringar finns i översiktsplanens del om 
hänsyn. 
 
 

Riksintresse totalförsvaret 
 

 
 
Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar riksintresset 

för totalförsvaret negativt. 
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Riksintresse kulturmiljövård 
 

 

Områdesanvändningen i planen påverkar i liten grad riksintresset för kulturmiljövård. Utanför 
tätorterna har översiktsplanen en mycket restriktiv hållning till bostadsbebyggelse med 
anledning av höga natur- och kulturmiljövärden.  
 
Inom Båstad tätort pekar översiktsplanen ut hamnområdet, något som skulle kunna påverka 
riksintressets värden. Båstads hamn och de äldre delarna av tätorten däromkring berörs av 
riksintresset för Båstad. Både vad gäller hamnområdet och vid eventuella förtätningsprojekt 
inom Båstad tätort ska fortsatt planläggning och utveckling säkerställa att riksintressets värden 
inte påverkas påtagligt.  
 
I Grevie pekas ett mindre område ut för ny/ändrad stadsbygd som berörs av riksintresset för 
kulturmiljövård Salomonhög – St. Nötte. Området är detaljplanelagt för bostäder och natur. 
Detaljplaneprocessen anses ha säkerställt att riksintressets värden inte påverkas påtagligt av 
utbyggnaden av området.  
 
Gröthögarna – Segeltorp  

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar riksintresset 
negativt. Riksintresset beskriver främst Gröthögarna, Segeltorp och Hovs hallar. Områdets 
värden preciseras i länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Områdets avgränsning följer enligt 
länsstyrelsen områdets värdestruktur och naturliga gränser i landskapet. Länsstyrelsen i Skåne 
län har som ambition att se över riksintresset för kulturmiljövård. Området längs kusten och 
bäckarna klassificeras som landskapsområde La och området inåt land som Lb.  

 

' 
\ 
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Dagshög  

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar riksintresset 
för Dagshög negativt. Området längst kusten och bäcken klassificeras som landskapsområde La 
och området inåt land som Lb. 

Salomonhög – Stora Nötte  

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar riksintresset 
för Salomonhög – Store Nötte negativt. Stora delar av området klassificeras som 
landskapsområde La. 

Båstad Norrvikens trädgårdar 

Kommunen anser inte att området som används som camping tillhör värdena inom riksintresset 
för kulturmiljövård. I Riksantikvarieämbetets beslut att peka ut Norrvikens trädgårdar med 
omgivning som riksintresse för kulturmiljövård beskrivs bland annat skälen till riksintressets 
avgränsning. Här framförs att det finns andra platser i närområdet med mycket höga 
kulturhistoriska värden, så som gården Småryds uttryck för fruktodlingstradition. Denna plats 
innefattas dock inte av riksintresset med motiveringen att det finns motsvarigheter på andra 
håll i regionen som på ett tydligare sätt illustrerar det kulturhistoriska utvecklingsförloppet som 
gör att Norrvikens trädgårdar med omgivning har utsetts till riksintresse. Utifrån denna 
motivering anser kommunen att inte heller campinganläggningen är unik för regionen utan kan 
återfinnas på andra håll. 

Därav gör kommunen bedömningen att det är Norrvikens trädgårdsanläggning med utblickar, 
siktlinjer och omgivande rörelsestråk som bör utgöra riksintresseanspråket. Det är kommunens 
mening att campinganläggningen bör kunna undantas från att utgöra en del av riksintresset för 
kulturmiljövård. Kommunens förhållningssätt är att ändringar inom campingområdet kan 
tillåtas så länge dessa inte påverkar utblickarna och siktlinjerna från anläggningen Norrvikens 
trädgård. 

Eftersom utveckling både inom och utanför riksintressets geografiska avgränsning kan påverka 
riksintressets värde ska en prövning av påverkan på riksintressets värde göras. Eventuell 
fortsatt utveckling av Norrvikens trädgårdar, som är detaljplanelagd, ska ta hänsyn till 
kärnvärdena i riksintresset. 

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar riksintresset 
för Norrvikens trädgårdar negativt. 

Båstad  

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar riksintresset 
för Båstad negativt. Bevarandevärda områden, inom Båstad tätort, som inte är lämpliga för 
förtätning är utpekade i områdesanvändningen. Både vad gäller hamnområdet och vid 
eventuella förtätningsprojekt inom Båstad tätort ska fortsatt planläggning och utveckling 
säkerställa att riksintressets värden inte påverkas påtagligt. 

Dömestorp mm (beläget i Hallands län)  

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar riksintresset 
för Dömestorp negativt. 
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Riksintresse friluftsliv och rörligt friluftsliv 

 

 
 
Riksintresset för rörligt friluftsliv täcker stora delar av Båstads kommun och riksintresset för 
friluftsliv täcker kustområdena, stora delar av norra Bjärehalvön samt de östliga delarna av 
Hallandsås inom kommunen. Omfattningen gör att riksintressenas värden måste beaktas i 
nästan alla kommunens plan- och byggprojekt. Avvägningarna som gjorts för de områden som 
pekas ut för ny/ändrad markanvändning är beskrivna i objektstexterna i översiktsplanens 
kartlager områdesanvändning. 
 
I detaljplaneprocessen säkerställs att riksintressenas värden inte påverkas påtagligt. 
Tillgängligheten till värden så som naturen kan förbättras genom att ett område exploateras. 
Tätortsnära natur kan då kopplas till områdena, något som kan förstärka/öka värdena genom 
att naturområdet tillgängliggörs. Utanför tätorterna har översiktsplanen en mycket restriktiv 
hållning till bostadsbebyggelse med anledning av höga natur- och kulturmiljövärden. 
 
Friluftsliv - Kommunen anser att inom riksintresset för Bjärekusten – Skälderviken ska 
möjligheten till friluftsliv prioriteras högt. Området sammanfaller till stora delar med 
riksintresse för kulturmiljövård och/eller naturvård och i dessa områden kan konflikt uppstå. 
Avvägning måste göras i varje enskilt fall beroende på de olika intressenas påverkan i det 
specifika fallet. Större sammanhängande områden bör ej upplåtas till friluftslivet eller annan 
exploatering om det har en inverkan på det rörliga friluftslivets tillgång till området. 
 
Riksintresset för Hallandsås sammanfaller till stor del med riksintresset för naturvård och till 
viss del kulturmiljövård och i dessa områden kan konflikt uppstå. Avvägning måste göras i varje 
enskilt fall beroende på de olika intressenas påverkan i det specifika fallet. Större 
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sammanhängande områden bör ej upplåtas till friluftslivet om det har en inverkan på det rörliga 
friluftslivets tillgång till området. Riksintresset för totalförsvaret som faller inom riksintresset 
för friluftsliv prioriteras högst. 
 
Rörligt friluftsliv - Kommunen anser att området för riksintresse för rörligt friluftsliv stämmer 
väl överens med kommunens ambitioner att värna, och varsamt utveckla, natur- och 
kulturmiljöer och skapa förutsättningar för att utveckla besöksnäringen. Eftersom riksintresset 
inte hindrar utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet bedömer kommunen 
att intressekonflikter med översiktsplanens områden för ny/ändrad markanvändning är 
begränsade. I vissa andra fall ska föreslagen markanvändning ta hänsyn till att tillvarata 
riksintressets värden. Avvägningarna som gjorts är beskrivna i objektstexterna i kartlagret 
områdesanvändning. 
 
 

Riksintresse kustzon/högexploaterad kust 
 

 
 
Riksintresset för kustzon/högexploaterad kust täcker stora delar av Båstads kommun. Dess 
omfattning gör att riksintressets värden måste beaktas i nästan alla kommunens plan- och 
byggprojekt. Utanför tätorterna har översiktsplanen en mycket restriktiv hållning till 
bostadsbebyggelse med anledning av höga natur- och kulturmiljövärden. Avvägningarna som 
gjorts för de områden som pekas ut för ny/ändrad markanvändning är beskrivna i 
objektstexterna i översiktsplanens kartlager områdesanvändning.  
 
Kommunen anser att det främst är värdekärnorna som beskrivs i Länsstyrelsen i Skåne läns 
underlag för riksintresset med dess omland (”Skånes kustområden - ett nationallandskap”) som 
ska beaktas då riksintressets värden är som högst och mest koncentrerade inom dessa områden. 
Eftersom riksintresset inte hindrar utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala 
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näringslivet bedömer kommunen att intressekonflikter med översiktsplanens områden för 
ny/ändrad markanvändning är begränsade. I vissa andra fall ska föreslagen markanvändning ta 
hänsyn till att tillvarata riksintressets värden. Avvägningarna som gjorts är beskrivna i 
objektstexterna i kartlagret områdesanvändning. Om inte annat uttrycks i objektstexterna ska 
de områdesspecifika rekommendationerna för hela riksintresset inom kommunen väga tungt i 
varje ärende där exploateringsintresse ställs mot riksintressets värden. I varje ärende måste 
platsspecifika bedömningar göras av exploateringsintressets påverkan på natur- och 
kulturvärden i området med stöd av de utpekade landskapsområdesklasserna La, Lb och Lc. 
 
Riksintresset överlappas helt eller delvis av riksintressena för rörligt friluftsliv, friluftsliv, 
kulturmiljö och naturvård samt Natura 2000. 
 

Natura 2000 fågeldirektivet 

 

 

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar Natura 2000 

områdena. Bevarandet av områdena prioriteras högt vid planläggning och lovgivning. Natura 

2000 områdena överlappas helt eller delvis av riksintressena för kustzon, rörligt friluftsliv, 

friluftsliv, kulturmiljö och naturvård. 
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Natura 2000 habitatdirektivet 

 

 
 
Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar Natura 2000 
områdena. Ett par utpekade områden skulle indirekt kunna påverka intresset. 
Stationsterrassen/stenbrottet planeras för verksamheter ny/ändrad och angränsar till 
Hallandsås norrsluttning inom Natura 2000 – Habitatdirektivet. Ett område för verksamheter 
ny/ändrad som är beläget bakom handelsområdet Entré Båstad angränsar till Hallandsås 
norrsluttning inom Natura 2000 – Habitatdirektivet. Detaljplaneprocesserna ska ta hänsyn till 
de närliggande Natura 2000 områdena och säkerställa att värdena inte påtagligt påverkas.  
 
Bevarandet av Natura 2000 områdena prioriteras högt vid planläggning och lovgivning. Natura 
2000 områdena överlappas helt eller delvis av riksintressena för kustzon, rörligt friluftsliv, 
friluftsliv, kulturmiljö och naturvård. 
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Riksintresse naturvård 

 

 

Kommunen anser att inom området för riksintresse Naturvård N1 (Bjärehalvöns kust med 
Hallands Väderö med omgivande hav) ska naturvärden prioriteras högst vilket innebär att ingen 
nybyggnation av bostäder tillåts, inga nya större vägar anläggs eller annan exploatering som 
skadar riksintressets värden. Byggnader som behövs för att kunna utveckla verksamheter inom 
jord- och lantbruk kan tillåtas om de inte har negativ påverkan på riksintresset. Undantaget är 
den gällande detaljplan som finns i västra delarna av Kattvik (dp 796 Kattvik). 
 
Kommunen anser att riksintresset N2 (Nedre Stensån) bör följa Stensåns nya sträckning efter 
omgrävning kring Inre Kustvägen och inte inkludera de delar som efter omgrävningen inte följer 
Stensåns sträckning. Längs Stensån planeras ett par områden för ny stadsbygd (Petersberg 
söder respektive norr om Stensån) samt ett område med ny verksamhetsmark. Det är främst 
föroreningar från dagvatten som bedöms kunna påverka Stensån negativt. 
Detaljplaneläggningen av området Petersberg ska motverka att föroreningar når Stensån via 
dagvattnet. Verksamhetsområdet är sedan tidigare detaljplanelagt.  
 
En konsekvens av översiktsplanen är att det uppstår en potentiell konflikt mellan hänsyn till 
friluftslivets värden och naturvärdena för Stensån. Friluftslivet bedöms kunna gynnas av 
utvecklingen av området eftersom Stensån och grönstrukturerna runtomkring blir mer 
tillgängliga. En utbyggnad innebär å andra sidan att mark exploateras och hårdgörs, det vill säga 
bebyggs eller beläggs med exempelvis asfalt och sten. Mängden dagvatten kan då komma att öka 
vilket är en konsekvens av bland annat en större andel hårdgjord yta, något som kan öka 
mängden dagvatten som rinner av och når Stensån.  
 
I övrigt anser kommunen att området för riksintresse N2 Nedre Stensån ska hanteras varsamt 
och vid exploatering av närliggande områden ska hänsyn tas till riksintressets kärnvärden. Om 

'fl 
"' - 1 ~ 

-

A! 
Stadsbygd - Ny/ändrad 1 • - ,, 
Ver1<samheter. Ny/ändrad 

[=:J Naturvård 

I 



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 

32 
 

förändring av vattendragets sträckning eller profil planeras vid närliggande områdes 
exploatering ska ansökan om miljödom ske enligt miljöbalkens processer. 
 
Kommunen anser att inom området för riksintresse naturvård N3 (Hallandsås och Grevie åsar) 
ska naturvärden prioriteras högst vilket innebär att ingen nybyggnation av bostäder tillåts och 
inga nya större vägar anläggs eller annan exploatering som skadar riksintressets värden. 
Byggnader som är nödvändiga för att utveckla verksamheter inom jord- och lantbruk kan tillåtas 
om de inte har negativ påverkan på riksintresset.  
 
I de östra delarna av riksintresseområdet N3 vid nuvarande rastplats och Rasta väganläggning 
anser kommunen inte naturvärdena vara lika höga. Vid en avvägning mellan platsens 
naturvärden och behovet av verksamhetsmark i detta läge anses det senare vara viktigast. 
Marken som inkluderas som verksamhetsmark i översiktsplanen är i delar ianspråktagen och ett 
område av nyligen avverkad skog. Området som inkluderades i översiktsplanen från 2008 har 
ritats om för att undvika områden med höga naturvärden. Sydväst om verksamhetsmarken 
angränsar Lya Ljungheds naturreservat. Länsstyrelsen i Skåne län har planer på att utöka 
naturreservatet österut till att omfatta en del av den utpekade nya verksamhetsmarken. Den 
föreslagna utökningen avser ett markområde mellan E6 och befintligt naturreservat. Båstads 
kommun vidhåller att marken är bäst lämpad som verksamhetsmark. Utpekad ny 
verksamhetsmark innebär en förlängning av befintligt verksamhetsområde. Läget vid 
motorvägens av- och påfart gör att tillkommande verksamhetstransporter kan hållas utanför 
tätorterna, vilket är positivt ur miljösynpunkt samt i ett verksamhetsperspektiv. 

 
 

Riksintresse yrkesfiske – hav 
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Kommunen föreslår ingen mark- eller vattenanvändning genom översiktsplanen som påverkar 
riksintresset för yrkesfisket negativt. Däremot föreslår Länsstyrelsen i Skåne län ett nytt 
naturreservat för Skånska Kattegatt som sammanfaller med riksintresseområdet för yrkesfiske. 
 

 

Riksintresse kommunikation: sjöfart – farled 
 

 
 
Kommunen föreslår inte genom översiktsplanen användning av vatten som påverkar 
riksintresset för sjöfart - farled negativt.  
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Riksintresse kommunikation 

 

 
 
Kommunen anser att riksintresset ska revideras efter att den nya stäckningen för Västkustbanan 
genom Hallandsåstunneln och Båstad och Förslövs stationer togs i bruk år 2015. Båstads gamla 
station är inte längre aktuell som riksintresse för kommunikation. De inaktuella delarna av 
riksintresset visas inte i översiktsplanen, som i väntan på kommande beslut av Trafikverket och 
Länsstyrelsen i Skåne län visar de objekt som ska ingå i riksintresset för kommunikation järnväg 
och järnvägsstation. Trafikverket har uttryckt sitt stöd för ändringarna i översiktsplanen. 
 
Följande objekt pekas ut i översiktsplanen:  

 Båstads station 
 Förslövs station 
 Västkustbanan 
 Sträckningen för väg E6 genom kommunen 

 
Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar riksintresset 
för kommunikationer negativt. Den ökade mängden tågtrafikanter och fordonstrafik som 
förväntas genereras från områdena utpekade i översiktsplanen anses inte skada riksintresset.  
 
De områden som pekas ut för ny/ändrad användning och som angränsar till järnvägen ligger i 
Förslöv och i Båstad/Hemmeslöv. Lämpligt skyddsavstånd till järnvägen samt föreslagen 
markanvändning i förhållande till bullernivåer från järnvägen behöver utredas under 
kommande detaljplanearbete. 
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Det område som pekas ut för ny/ändrad användning i översiktsplanen och som angränsar till 
motorväg E6 är verksamhetsområdet vid trafikplats Hallandsås. Lämpligt skyddsavstånd till 
motorvägen samt föreslagen markanvändning i förhållande till bullernivåer från vägen behöver 
utredas under detaljplanearbetet. 
 

Riksintresse Ängelholm Helsingborg Airport 

 

 

 Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar 

influensområdet för riksintresset Ängelholm Helsingborg Airport negativt. 

  

Ängelholm Helsingborg Alrport 
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Klimatförändringar 
Översiktsplanen tillåter inte ny bebyggelse i kustområdet under 3,5 meter över havet om inte 
andra åtgärder som skyddar mot översvämning vidtas. Planen anses därför ta hänsyn till 
påverkan av klimatförändringar med den kunskap kommunen har i dagsläget. Lågpunkter i 
landskapet pekas också ut i översiktsplanen så att hänsyn kan tas till dem i kommande 
planering. Vidare utredning av erosions- och översvämningsrisker inom kommunen krävs för att 
få en bättre uppfattning om riskerna inom kommunen. 
 

Översvämningsrisk vid 100-års högvatten år 2015 
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Översvämningsrisk vid 100-års högvatten år 2100 
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Natur- och kulturvärden 
 

La- och Lb-områden 
 

 
 
I översiktsplanen pekas de områden ut som främst bör undvikas vid exploatering utifrån natur- 
och kulturmiljövärden genom landskapsområdena La och Lb. Natur- och kulturmiljövärdena är 
av stor vikt för kommunen både historiskt och idag. Många näringar är beroende av det öppna 
landskapet med fortsatt bete och odlingar.  
 
I de områden där La- eller Lb-områden inkluderas i områden för ny markanvändning måste den 
föreslagna markanvändningen utredas och motiveras väl i vidare planering eftersom andra 
exploateringsintressen måste vägas mot dessa natur- och kulturmiljövärden. Detta är aktuellt 
för följande utpekade områden för ny stadsbygd:  
 

 Östra Storahult (Lb) 
 Stationsområdet i Förslöv (La/strandskydd) 
 Norr om Bjärevallen i Förslöv (La/strandskydd) 
 Norr om tunnelmynningen i Förslöv (La/strandskydd) 
 Väster om Västra Karups skola (La/strandskydd)  

 
Planen pekar ut mark lämplig för exploatering på befintlig jordbruksmark. En avvägning har i de 
fallen gjorts och eftersom områdena anses vara stations- eller kollektivtrafiknära ses 
exploateringen som försvarbar. I övrigt är ambitionen att undvika jordbruksmark och skapa 
förutsättningar för förtätning och lokalisera områden lämpliga för exploatering nära befintliga 
strukturer.  
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Rekreationsvärden 

 

 
 
Avsikten med översiktsplanen är att förbättra tillgängligheten till natur- och 
rekreationsområden både för boende i kommunen och besökare genom att utveckla målpunkter 
som har möjlighet till koppling till kollektivtrafiken. Genom restriktiv exploatering i det öppna 
landskapet och genom att i möjligaste mån värna strandskyddet, behålls kopplingar till vattnet 
för allmänheten och för den biologiska mångfalden. Planen värnar om möjligheterna till 
friluftsliv. Översiktsplanen ser också hur en mer hållbar utveckling på landsbygden är möjlig 
genom möjligheter som skapas av utbyggnaden av fiber på landsbygden och bättre täckning för 
mobiltelefoner. 
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Sociala konsekvenser 
 

Samspel och möten 
I de större tätorterna pekas områden ut som kan utvecklas till mötesplatser för att skapa 
förutsättningar för ett aktivt liv i samhällena genom tydligt identifierade centrumområden och 
idrottsområden. Mötesplatser som har flera funktioner och används av olika grupper av 
människor föredras. Även tillgängligheten till grönområden och natur är viktig för att människor 
ska röra sig i sin närmiljö på ett tryggt och säkert sätt. 
 

Vardagsliv och fritid 
Den ökade åretruntbefolkning som väntas kommer ställa ökade krav på kommunal infrastruktur 
och service. Planförslaget inkluderar möjlig lokalisering av både offentlig och kommersiell 
service i lägen där många människor rör sig. Ju fler människor som rör sig i ett område desto 
bättre förutsättningar för att skapa underlag för både service och handel. Närhet mellan 
bostäder, service och andra målpunkter så som skolor och platser för fritidsaktiviteter skapar 
möjlighet att gå eller cykla och minskar antalet bilresor. Det underlättar även vardagslivet när 
säkra gång- och cykelvägar gör att barn och ungdomar lättare själva kan ta sig till skola, 
kompisar och aktiviteter. Kvalitativa grönområden och tätortsnära natur skapar förutsättningar 
för att de boende använder områdena i större utsträckning.  
 

Tillgänglighet och trygghet 
God tillgänglighet till boende i olika boendeformer, arbetsplatser, rekreation, kollektivtrafik och 
digital infrastruktur är viktiga faktorer för att skapa en god och attraktiv boendemiljö och 
förutsättningar för att människor ska röra sig ute i samhället. Översiktsplanens ambition är att 
skapa tillgänglighet genom att fokusera på centrum- och kollektivtrafiknära lägen för bland 
annat handel och annan service och att öka tillgängligheten till naturområden.  
 

Identitet och upplevelse 
Bjärehalvöns natur- och kulturhistoria är viktig för identitetsskapande och upplevelsen av 
kommunen. Översiktsplanen skyddar områden med de högsta natur- och kulturvärdena, 
uppmuntrar utvecklingen av friluftslivet samt värnar jordbruksmarken och bedöms därmed 
påverka värdena positivt. 
 

Folkhälsa och hälsa 
Översiktsplanen strävar efter en socialt hållbar utveckling genom att planera för bebyggelse med 
blandade funktioner och goda möjligheter att välja gång, cykel eller kollektivtrafik. Tätortsnära 
natur och tillgänglighet till naturområden skapar bättre möjligheter för rekreation och rörelse 
vilket ökar förutsättningarna för en god folkhälsa. 
 

Sammanhållen stad 
I planen är ambitionen att de nya områden som skapas har en blandning av funktioner, där det 
anses lämpligt. Både blandade boende- och upplåtelseformer och andra funktioner bidrar till ett 
mer aktivt stadsliv och skapar möjligheter för möten. Ett effektivt nyttjande av befintliga 
strukturer skapar möjligheter till att dra gång- och cykelvägar till målpunkter som många 
människor besöker och för fler att nyttja en robust kollektivtrafik. 
 

Delaktighet  
Under arbetet med att ta fram en samrådshandling för översiktsplanen har kommunen arbetat 
brett både inom politiken med en tillfällig beredning med ledamöter från kommunfullmäktige 
och inom förvaltningen. I tidigt skede uppmuntrades allmänheten att engagera sig i kommunens 
utveckling genom en omfattande enkät. Byaråden har också bjudits in för att förmedla sina 
tankar och visioner om byarnas utveckling. För Båstad, Förslöv och Grevie har kommunen tagit 
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fram inriktningsdokument som använts som underlag och utgångpunkt för 
översiktsplanearbetet. I arbetet med inriktningsdokumenten har allmänheten bjudits in till 
samråd genom "mingel" med möjligheter att diskutera och ställa frågor om ett förslag till 
utveckling. Arbetet har också involverat grupper och föreningar i processen med att ta fram en 
social konsekvensanalys. Under det fortsatta arbetet med översiktsplanen bjöds allmänheten in 
brett för att diskutera samrådsförslaget. Samråd har skett enligt plan- och bygglagens krav. Alla 
inkomna synpunkter redovisas och tas ställning till i samrådsredogörelsen, som är en bilaga 
antagandehandlingen.  
 
Även utställningen av planförslaget har gjorts enligt plan- och bygglagens krav. Allmänheten har 
getts tillfällen att framföra synpunkter och förslag vid olika dialogmöten runt om i kommunen 
under utställningstiden. Ett dialogmöte har hållits i var och en av de sex största tätorterna i 
kommunen (Båstad, Förslöv, Grevie, Torekov, Västra Karup och Östra Karup). Vissa 
privatpersoner och föreningar har efter önskemål träffat kommunens planerare för att diskutera 
planförslaget under utställningstiden och utöver detta har planavdelningen funnits tillgänglig 
för frågor och diskussioner.  
 
Genomgående under framtagandet av översiktsplanen har kritik riktats mot att planen är digital 
och inte görs som en traditionell, tryckt pappershandling. Vissa grupper i samhället har upplevt 
det svårt att ta till sig och hantera den digitala översiktsplanen. Andra har ställt sig positiva till 
den digitala versionen som anses göra kommunens strategiska inriktning mer lättillgänglig och 
synliggjord. Kommunen menar att den digitala översiktsplanen underlättar förmedlingen av 
avsikten för varje geografiskt område, vilka ställningstaganden kommunen gör för olika 
sakfrågor och hur olika hänsyn och regleringar sammanfaller och påverkar möjligheterna för 
mark- och vattenanvändningen. Att översiktsplanen är digital ökar tillgängligheten av planen då 
alla med en internetuppkoppling kan nå den, oavsett tid och plats. Kommunen har byggt upp 
planen utifrån Boverkets ÖP-modell (version 1, augusti 2015). Samhället såväl som 
samhällsbyggnadsprocessen digitaliseras allt mer och ÖP-modellen är ett led i utvecklingen för 
att underlätta informationsutbyte och en mer effektiv process. En åtgärd som gjorts för att 
tillmötesgå kritiken är att alla texter i översiktsplanen från och med utställningen finns samlade 
i pdf-dokument vilka finns tillgängliga inifrån den digitala kartan. På detta sätt går det att läsa 
översiktsplanen som löptext i en mer traditionell form, för de som önskar. 
 

Barnperspektiv 
Planförslagets ambition är att tillvarata barns intressen genom att skapa ytor för förskolor och 
skolor med bra förutsättningar för friytor som används för lek och utevistelse. Ett väl lokaliserat 
nät av gång- och cykelvägar underlättar för barn och ungdomar att själva ta sig till skola, 
kompisar och aktiviteter. Samutnyttjande av lokaler ger möjligheter för barn och vuxna i olika 
åldersgrupper att möta varandra och t.ex. nyttjande av skollokaler efter skoltid skapar 
möjligheter att utföra fritidsintressen för vilka det annars inte finns några lokaler att använda. 
Under framtagandet av översiktsplanen har barnperspektivet särskilt belysts i det arbete som 
skett vid framtagandet av underlagsmaterial (inriktningsdokumenten för Båstad, Förslöv och 
Grevie). Vad gäller inriktningsdokumentet för Båstad involverades både yngre och äldre barn i 
arbetet. I både Förslöv och Grevie bjöds ungdomar speciellt in till diskussioner och till arbetet 
med sociala konsekvensanalyser. 
 

Jämställdhet och jämlikhet 
Det nationella målet för jämlikhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. Vid samrådet för översiktsplanen bjöds det in till mingel som 
sträckte sig över en eftermiddag och tidig kväll och skapade möjligheter för informella samtal i 
mindre grupper istället för mer traditionella former av samrådsmöte. Det visade sig att fler 
familjer och unga invånare kom och besökte dessa möten än vad som kommer till mer 
traditionella möten. Kommunens arbete med delmål 1, att uppnå en jämn fördelning av makt 
och inflytande kan förbättras genom könsuppdelad statistik och analys.  
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De nationella delmålen 2, 3 och 4 som handlar om ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av 
det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra arbetar 
kommunen med bland annat genom översiktsplanen som strävar efter att underlätta 
vardagslivet exempelvis genom att bostäder och olika typer av service och omsorg lokaliseras i 
varandras närhet och med goda gång- och cykelkopplingar till kollektivtrafik. Utbyggnad av 
gång- och cykelvägnätet underlättar även för barn och ungdomars resor. Generellt reser kvinnor 
kortare avstånd än män och använder oftare gång, cykel eller buss i sina resor 
(Resvaneundersökning i Skåne 2013). Ett tätare samhälle med fler mötesplatser och tillgång till 
natur och grönområden skapar möjlighet för fler människor att röra sig ute i samhället och 
därigenom skapa en tryggare miljö. I översiktsplanen finns också ställningstaganden att 
genusperspektivet ska beaktas vid prioritering av olika kultur- och idrottsanläggningar samt att 
offentliga lokaler och platser ska användas för fler syften än idag. 
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Ekonomiska konsekvenser 
 
Planförslagets ekonomiska konsekvenser är svåra att förutse och beräkna. Möjligheten till ökade 
skatteintäkter genom ökad inflyttning till attraktiva boendemiljöer skapas av planförslaget. 
Kollektivtrafiknära bostäder och service ger förutsättningar till bättre nyttjande av 
kollektivtrafiken och möjligheter till effektiv pendling till arbete och studier. Kommunens 
attraktivitet ökar inte bara genom goda boendemiljöer med närhet till kommunal och 
kommersiell service utan också genom satsningar på mötesplatser, gång- och cykelvägar, 
grönstruktur samt bevarande och utveckling av natur- och kulturmiljöer.  
 
Möjligheter till företagsetablering och expansion finns både inom utpekad verksamhetsmark och 
genom förtätningsmöjligheter inom stadsbygdsområden. Utpekade områden för stadsbygd och 
verksamheter är lokaliserade främst vid befintlig infrastruktur för att minska 
investeringsbehovet. Möjligheter för effektivare och kvalitativ kommunal service ökar i och med 
ökat befolkningsunderlag i tätorterna. I planförslaget finns satsningar som inte finansieras till 
fullo av kommunen utan tillsammans med Region Skåne och Trafikverket. Andra satsningar kan 
göras tillsammans med näringslivet och föreningar. Översiktsplanen är i denna aspekt ett viktigt 
dialogverktyg som tydliggör kommunens ambitioner och prioriteringar inför framtida planer 
som ska samfinansieras, exempelvis planer rörande infrastruktur och kollektivtrafik. I 
planförslaget inkluderas den redan beslutade satsningen om att de södra kommundelarna ska 
anslutas till Sydvatten för att säkra en hållbar vattenförsörjning. 
 
 
 



Fullständiga synpunkter och kommunens bemötande i sin helhet återfinns i bilaga 1, särskilt utlåtande. 

Myndigheter, verk och 
kommunala bolag

Huvudsakliga synpunkter Åtgärder

Länsstyrelsen Skåne Vägledning för hur riksintressena ska tillgodoses i 
och med den föreslagna markanvändningen saknas.

Objektstexterna har utvecklats 
för att bättre vägleda 
markanvändningen i relation till 
riksintressena.

Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning 
att riksintresse för kulturmiljövård för Norrvikens 
trädgårdar bör exkludera Norrvikens camping.

Kommunens uppfattning om 
riksintressets avgränsning avviker 
från Länsstyrelsens. Kommunens 
resonemang och 
ställningstagande har 
tydliggjorts. 

Länsstyrelsen är positiv till att kommunen avser 
kartlägga översvämnings- och 
erosionsproblematiken inom kommunen. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Reningsverkets begränsade kapacitet begränsar 
möjlighet till utbyggnad på sydsidan.

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Bebyggelse i anslutning till vattenskyddsområden 
kan riskera miljökvalitetsnormerna för 
grundvattenförekomsterna. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Vattenförsörjningen till orter på kommunens 
sydsida behöver vara tryggad innan ny bebyggelse 
kan släppas fram. Är kommunens ansvar att 
säkerställa en robust vattenförsörjning. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

De behov som finns för att ianspråkta mark för 
bostäder respektive verksamheter redovisas inte 
tydligt. För stor andel mark i relation till 
befolkningsprognoserna pekas ut. Kan inte utläsa 
vilka väsentliga samhällsintressen som finns för att 
prioritera bostäder på jordbruksmark. 

Vissa områden för ny/ändrad 
stadsbygd i södra Förslöv har 
tagits bort. Resonemanget i 
utvecklingsstrategins  avsnitt 
bebyggelse - bostadsförsörjning 
har utvecklats. 

Region Skåne Positivt med resonemang kring bebyggelse i 
stationsnära lägen. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Kommunens befolkningsprognos är högt räknad. Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Kollektivtrafkstråket mellan Förslöv och 
Vejbystrand är inte förankrat med Skånetrafiken. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Positivt att kommunen prioriterar planer som 
möjliggör ny verksamhetsmark av stort allmänt 
intresse som kan skapa fler arbetsplatser.

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Bilaga 4
Sammanställning av inkomna synpunkter och åtgärder på Båstads kommuns 
översiktsplan, granskningshandling



Strategin att bevara det rika kultur- och 
naturlandskapet är positiv. Finns utmaningar med  
kommunens prioritering av riksintresset för 
friluftsliv. 

Objektstexterna har utvecklats 
för att bättre vägleda 
markanvändningen i relation till 
riksintressena.

Positivt att det finns resonemang om hur effekter 
av klimatförändringar kan hanteras.

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Försvarsmakten Inget att erinra

Lantmäteriet Ett förtydligande av kommunens arbete med 
översyn av väghållaransvaret.

Ett förtydligande har gjorts om 
arbetet med väghållarfrågan.

Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap

Avstår att yttra sig.

NSR Positivt med en översyn av huvudmannaskapet för 
vägar.

Ett förtydligande har gjorts om 
arbetet med väghållarfrågan.

Hanteringen av massor bör lyftas tidigt i 
planprocessen.

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Inventeringen av nedlagda deponier ska beaktas i 
planarbetet. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

NSVA Spillvattensystemet på kommunens sydsida är hårt 
belastat. Betydande åtgärder behöver genomföras 
innan utbyggnad av utpekade markområden kan 
ske. 

Ett förtydligande har gjorts om 
att spillvattensystemet behöver 
ses över innan utbyggnad på 
sydsidan.

Tillräckliga ytor för dagvattenhantering behöver 
avsättas på allmän platsmark vid detaljplanering.

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

NSVA framför områdes- och platsspecifika 
synpunkter för mark som är utpekad för ny/ändrad 
markanvändning.

Objektstexterna för respektive 
markområde har kompletterats 
med uppgifter om VA-
förhållandena.

Sjöfartsverket Samtliga fartyggstråk bör presenteras under 
rubriken transportsystem.

En komplettering har gjorts så att 
samtliga fartyggstråk presenteras 
under transportsystem. 

För vissa lager i kartan är informationen väldigt 
kortfattad.

Objektstexterna, framför allt för 
de områden med ny/ändrad 
användning, har kompletterats 
och utvecklats. 

Skogsstyrelsen Saknar kartlager med biotopskyddsområden och 
naturvårdsavtal

Översiktsplanen har 
kompletterats med dessa.

Statens Geotekniska Institut 
(SGI)

Geotekniska förutsättningar och riskfaktorer bör 
översiktligt beskrivas. Riskområden bör redovisas. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 



Ökad nederbörd kan leda till ökade flöden och 
förhöjda nivåer vilket ökar risker för ras, skred, 
erosion och översvämningar. Det bör betänkas vid 
bedömning av framtida bebyggelse, både befintlig 
och ny. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

En strategi för klimatanpassning av redan bebyggda 
områden bör tas fram. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Statens Geologiska 
Undersökning (SGU)

Avstår att yttra sig.

Tillväxtverket Avstår att yttra sig.

Trafikverket Positivt att kommunen utreder väghållarfrågan. Ett förtydligande har gjorts om 
arbetet med väghållarfrågan.

Kommuner och kommunala 
råd
Laholms kommun Positivt med föreslagen utökning av 

våtmarksområdet Klarningen
Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Grönytor och ytor för rekreation behövs i 
Hemmeslövsområdet, söder om Allarp i Laholms 
kommun.

Inga åtgärder i översiktsplanen. 
Grönytor inkluderas inom 
markområdena utpekade för 
stadsbygd. 

Helsingborgs kommun Avstår att yttra sig.

KPR Positivt att bostadsbebyggelse fokuseras till de 
större tätorterna. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

I de mindre byarna behöver det finnas möjligheter 
för bostäder i form av friliggande villor och 
verksamheter i anslutning till befintlig bebyggelse. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Partigrupper

Bjärepartiet Fokusera ny bebyggelse till tätorterna som har 
service, kollektivtrafik och infrastruktur. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Ge möjlighet för verksamheter/bostäder där det 
inte är i konflikt med La-, Lb- och Lc-områden. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Skolan ska finnas kvar i Båstad. Skolområdet har reviderats till 
att nu pekas ut som stadsbygd 
oförändrad.

Bostäder och skola i Grevie Inga åtgärder i översiktsplanen. 
Mark för ny/ändrad stadsbygd i 
Grevie finns utpekad.

Planlägg den centrala ytan i Torekov som är 
jordbruksmark för bostäder och äldreboende 
istället för exploatering i utkanten av orten. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 



Centerpartiet Mark behöver pekas ut i de västra delarna av 
kommunen för fortsatt utveckling av hela 
kommunen. Avsätt mark för bostäder i Torekov, 
Västra Karup, Rammsjö och Hov. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Utveckla beskrivningen av utvecklingsområdena 
Västra Karup och Torekov. 

Beskrivningen av orterna har 
utvecklats. 

Skolområdet i centrala Båstad ska vara oförändrad 
stadsbygd.

Skolområdet har reviderats till 
att nu pekas ut som stadsbygd 
oförändrad

Verksamhetsmark ska finnas i de sex tätorterna Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Möjliggör bostadsbebyggelse i anslutning till 
befintlig bebyggelse i orter och byar.

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Samverkan för Bjäre Skolområdet i centrala Båstad ska vara oförändrad 
stadsbygd.

Skolområdet har reviderats till 
att nu pekas ut som stadsbygd 
oförändrad

Företag och organisationer

BRF Trollbäcken 1, Båstad Förtäta inte centrala Båstad (området runt Lyckan). Skolområdet har reviderats till 
att nu pekas ut som stadsbygd 
oförändrad. I övrigt inga åtgärder 
i översiktsplanen. 

Föreningen Gamla Båstad Förtäta inte området mellan äldre delarna av 
Båstad och Malen. 

Skolområdet har reviderats till 
att nu pekas ut som stadsbygd 
oförändrad. I övrigt inga åtgärder 
i översiktsplanen. 

Den digitala översiktsplanen är otillgänglig och 
svårnavigerad och borde finnas som tryckt verison. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 
Pdf:er av översiktsplanen finns 
tillgängliga. 

Föreningen Torekov för Kultur 
och Miljö

Detaljplaner som förtätar Torekov ska prioriteras 
med varierade bostadstyper för åretruntboende. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 
Torekovs utveckling studeras 
närmre i kommande planering. 

Skapa ett attraktivt nytt centrum. Avsätt mark för 
framtida behov av bostäder och handel. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 
Torekovs utveckling studeras 
närmre i kommande planering. 

Hallavaravägens samfällighet 
och Hallavara östra 
samfällighet

Gränsen för den utpekade utökningen av 
naturreservat vid Knösaliden bör justeras och dras 
väster om Knösaliden. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Kattviks byalag Framför förbehåll mot ökad förtätning i Kattvik. Inga åtgärder i översiktsplanen. 



LRF Värna jord- och skogsbruket gentemot motstridiga 
intressen

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Bygg ut fiber och kollektivtrafiken även på 
landsbygden och i hela kommunen

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Jordbruksmark i stationsnära områden ska skyddas 
och bebyggelse nedprioriteras. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Positivt med möjligheten för bostadsbyggnation 
utanför detaljplanelagt område i form av 
friliggande bebyggelse i mindre omfattning. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Pågående markanvändning inom jord- och 
skogsbruket får inte  begränsas av kommersiell 
verksamhet eller friluftslivet.

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Västra Karups Idrottsförening Vill kunna utöka befintliga fotbollsplaner vid 
Glimmingevägen till kringliggande fastigheter. Vill 
kunna bygga bostäder på träningsplanen i 
Glimminge plantering. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 
Befintlig verksamhet har 
möjlighet att utvecklas.

Sveriges kommuner och 
Landsting

Avstår att yttra sig. 

Allmänheten

Carl och Tord Abelin Vill kunna bebygga fastigheten Troentorp 2:32 
utanför Norrviken med bostadshus.

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Berit Adolfsson, Ann-Marie 
Schläwicke, Ingegärd Lindgren, 
Eva Johansson, Håkan 
Söderman och Sven Söderman

Vill  peka ut markområdet i centrala Torekov för ny 
stadsbygd istället för landsbygd. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

AG Advokat (ombud för Ulfåsa 
Bygg & Fastighets AB samt 
Anna-Karin Åkesson)

Vill peka ut fastigheterna Hemmeslöv 9:6 och 
Hemmeslöv 2:2 i Eskilstorp för ny stadsbygd. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Lars Elofson Inriktningen med bostadsbebyggelse i de större 
tätorterna är positiv. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Den utpekade landsbygden innefattar mindre byar 
och olika verksamheter och näringar. Beskrivningen 
som landsbygd är missvisande.

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Utvecklingsmöjligheter för boende och 
verksamheter ska finnas även på landsbygden. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 
Byggnation i mindre omfattning 
kan även fortsättningsvis prövas i 
bygglov. 

Anders Flodin Parkeringsfickor längs Kattviksvägen efterfrågas. Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Maj-Britt Grundfelt och Ulla 
Nilsson

Vill kunna bebygga fastigheterna Båstad 109:128 
och Båstad 109:129 vid Yderhultsvägen med 
bostadshus. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 



Familjen Karlsson Ankarsvaan Vill se en större restriktivitet mot bebyggelse i 
Kattvik. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Per Lindgren och Carl 
Gustavsson

Vill kunna bebygga fastigheterna Båstad 109:368 
och Båstad 109:370 med bostäder.

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Louise Mannerstråle Ifrågasätter utpekandet av ny verksamhetsmark 
norr om Hallandsvägen vid Östra Karup utifrån 
eventuell påverkan på vattentäkt och 
landskapsbild. 

Texten har kompletterats med 
att påverkan på vattentäkt ska 
utredas samt att spillvatten 
omhäntertas på Ängstorps 
reningsverk i Laholms kommun.

Lars Petrisson Gör Förslöv till ett vandringscentrum. Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Per Pileryd Ta fram en policy för industriområdens utformning 
och placering. 

Ett tillägg om behovet av en 
policy för verksamhetsmark har 
gjorts. 

Industriområden bör inte ligga vid de större 
vägarna utan så att de syns och hörs så lite som 
möjligt. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Väg 105 är en infart till kommunen. Kommunen 
behöver göra ett bra intryck vid infarten. Ett nytt 
verksamhetsområde väster om väg 105 vid Förslöv 
lämpar sig inte. Anlägg istället en solcellspark.

Inga åtgärder i översiktsplanen. 
En solcellsanläggning är möjlig 
inom utpekad verksamhetsmark. 

Ingela René och Jörgen 
Svensson

Endast 1-1,5-planshus i centrala Båstads dalgång. Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Grönområdet Lyavägen-Vretvägen-
Kungsbergsvägen ska kvarstå som äng och inte 
bebyggas. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Satsa på ökad inflyttning vid Båstads 
stationsområde. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Lars-Olof Rylander Byggnadshöjder i centrala Båstad behöver 
begränsas. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Anders Samuelsson Kollektivtrafik österifrån in till Förslöv skulle gynna 
Förslövs utveckling. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Rester av de gamla backstugorna på åsen borde 
nämnas.

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Sötvattensmusslor och öring finns i vattendraget 
vid gamla vattenmöllan i Viarpshult. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Erland Stefansson Vill kunna avstycka fastigheten Slättaröd 12:10 och 
bebygga med bostadshus. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 



Sven Söderman och Håkan 
Söderman

Vill  peka ut markområdet i centrala Torekov, 
fastigheterna Torekov 98:146 och 98:42 och 98:7 
(1) för ny stadsbygd istället för landsbygd. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Ett aktivt jordbruk har svårt att samsas med 
boendeintressen. Markområdet i centrala Torekov 
borde inte pekas ut som landsbygd. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Klaus Toyberg-Frandzen med 
familj

Vill se en större restriktivitet mot bebyggelse i 
Kattvik och i Övre Kattvik. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Väginfrastrukturen i Övre Kattvik är i behov av 
underhåll, vägen riskerar underminering. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Eva Trollér och Per Jönsson Vill peka ut del av fastigheten Östra Karup 23:1 norr 
om väg 115 för verksamhetsmark. Arronderingen 
av marken innebär att jordbruksverksamhet är svår 
att bedriva. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Gunilla Wickman Förtäta inte centrala Båstad (området runt Lyckan). Skolområdet har reviderats till 
att nu pekas ut som stadsbygd 
oförändrad. I övrigt inga åtgärder 
i översiktsplanen. 

Verksamheter

Brancor Capital Partners Vill peka ut fastigheten Böske 2:76 vid Grevie för ny 
stadsbygd. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Rstudio Vill peka ut fastigheten Östra Karup 23:1 norr om 
väg 115 för verksamhetsmark.

Inga åtgärder i översiktsplanen. 

Väderötrafiken Det finns ett ökat behov av parkeringsplatser i 
Torekov i synnerhet vid hamnen. Parkeringsplatser 
behövs för att möjliggöra för fler passagerare med 
Väderötrafiken. 

Inga åtgärder i översiktsplanen. 
Torekovs utveckling studeras 
närmre i kommande planering. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-05-12 18 av 26 

KS § 119 Dnr KS 000223/2020 - 906 

Förändring av investeringsbudget 2020 

Investerings budgeten uppgick vid utgången av 2019 till 213 465 tkr exklusive 
budgeterad exploateringsverksamhet exklusive anslutningsavgifter inom VA. 
Utfallet uppgick till 167 315 tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på 
+46150 tkr. Avvikelsen fördelar sig på 5 047 tkr skattefinansierade 
investeringar, 1 373 tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur 
och 39 730 tkr på VA-investeringar. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-03-31, med 
tillhörande bilagor. 

1. Budgeterade investeringsmedel om 26 923 tkr för VA-investeringar överförs 
från 2019 till 2020. 
2. Den nya investerings budgeten för 2020 fastslås i enlighet med upprättat 
förslag, med omprioriteringar mellan befintliga investeringsprojekt inom 
skattefinansierade investeringar samt medfinansiering av statlig infrastruktur. 
VA-finansierade investeringar uppgår efter överföringar till 90 698 tkr. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Budgeterade investeringsmedel om 26 923 tkr för VA-investeringar 
överförs från 2019 till 2020. 

2. Den nya investeringsbudgeten för 2020 fastslås i enlighet med upprättat 
förslag, med omprioriteringar mellan befintliga investeringsprojekt inom 
skattefinansierade investeringar samt medfinansiering av statlig 
infrastruktur. VA-finansierade investeringar uppgår efter överföringar 
till 90 698 tkr. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2020-03-25 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000223/2020-906 

 
 
 

Överföring av budget för investeringsprojekt från 2019 till 2020 samt juste-
ring av investeringsbudget 2020  
 
 
Förslag till beslut 
 
Budgeterade investeringsmedel om 31 976 tkr överförs från 2019 till 2020 varav 3 553 tkr 
avser skattefinansierade investeringar, 1 500 tkr avser medfinansiering av statlig infrastruktur 
och 26 923 tkr avser VA-finansierade investeringar.  
 
Skattefinansierade investeringar 2020 utökas utöver överföringarna från 2019 med 2 931 tkr. 
 
Den nya investeringsbudgeten för 2020 fastslås i enlighet med upprättat förslag. Skattefinansi-
erade investeringar uppgår till 152 809 tkr, medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 
11 500 tkr, VA-finansierade investeringar uppgår till 90 698 tkr. 
 
Bakgrund 
Investeringsbudgeten uppgick vid utgången av 2019 till 213 465 tkr exklusive budgeterad ex-
ploaterings verksamhet exklusive anslutningsavgifter inom VA. Utfallet uppgick till 167 315 tkr 
vilket ger en avvikelse gentemot budget på + 46 150 tkr. Avvikelsen fördelar sig på 5 047 tkr 
skattefinansierade investeringar, 1 373 tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur och 39 
730 tkr på VA-investeringar.  
Se tabell nedan. 
 

 

Budget Bokslut Avvikelse  Begärs över- 

  2019 2019 2019 fört till 2020 

Skattefinansierad investering 113 063 108 016 5 047 3 553 

Medfinansiering statlig infrastruktursatsning 3 694 2 321 1 373 1 500 

Summa skattefinasierat samt Medfinansie-
ring statlig infrastruktursatsning 

116 757 110 337 6 420 4 853 

VA-investeringar exkl anslutningsavgifter 96 708 56 978 39 730 26 923 

Summa totalt 213 465 -167 315 46 150 31 776 
Exploateringsutgifter/inkomster -28 820 -11 105 -17 715 0 

Anslutningsavgifter VA -11 500 -19 131 6 051 0 

     

 
Aktuellt 
Av avvikelsen på 2019 års utfall på totalt 46 150 tkr föreslås i sammanställningen av verksam-
hetsområdenas begäran av överföringar av investeringar att 31 776 tkr överförs till 2020. Där 
3 553 tkr avser skattefinansierade investeringar, 1 500 tkr avser medfinansiering av statlig 
infrastruktur och 26 923 tkr avser VA-finansierade investeringar. 
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För att uppnå det finansiella målet att investeringar (exklusive va-investeringar) ska finansie-
ras till 50 procent av skattemedel, det vill säga att 50 procent ska kunna finansieras genom det 
utrymme som uppstår med anledning av avskrivningar, avsättningar och resultat. Detta mål 
uppnås inte i budget 2020 och med föreslagen förändring försämras det ytterligare. Sett över 
mandatperioden uppnås målet.  
 
Förvaltningen lämnat fram ett förslag till förändrad budget för 2020 där delar flyttas fram till 
år 2021 men även där ett projekt flyttas från 2021 till 2020.  

 

Budget Begärs över-
fört från 

Föreslagen 
förändring  

Ny  
budget 

  2020 2019 2020  2020 

Skattefinansierad investering 146 375 3 553 2 931 152 809 

Medfinansiering statlig infrastruktursatsning 10 000 1 500 0 11 500 

Summa skattefinasierat samt Medfinansie-
ring statlig infrastruktursatsning 

156 375 5 053 2 931 164 309  

VA-investeringar exkl anslutningsavgifter 63 775 26 923 0 90 698 

Summa totalt 220 150 31 976 2 931 255 007 
Exploateringsutgifter/inkomster -45 400 0 0 -45 400 

Anslutningsavgifter VA -8 002 0 0 -8 002 

 

         

 
Efter föreslagen överföring av investeringsmedel från 2019 samt föreslagen förändring av in-
vesteringsmedel för 2020 skulle investeringsbudgeten 2020 inklusive medfinansiering och VA- 
investeringar uppgå till 255 007 tkr. 
 

Övervägande/framtid 
 
Ett av kommunfullmäktiges finansiella mål är att investeringar (exklusive va-investeringar) 
ska finansieras till 50 procent av skattemedel, det vill säga kunna finansieras genom det ut-
rymme som uppstår med anledning av avskrivningar, avsättningar och resultat. Den totala 
utökningen av skattefinansierade investeringsmedel om 7984 tkr år 2020 innebär att den bud-
geterade självfinansieringsgraden sänks till 40 procent. Vid en självfinansieringsgrad på 50 
procent behöver kommunen uppta nya lån, vilket kommunen bör vara återhållsam med.  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
 
Samråd har skett med: 
Ledningsgruppen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Investeringsredovisning 2019 (tkr) samt önskade överföringar 
Förslag till reducering och framflyttning av investeringsbudget 2020 (tkr) 
 



Investeringsredovisning, specifikation per projekt (tkr)

Budget Bokslut Avvikelse Begärs 
mot budget överfört

Kod Projekt 2019 2019 2019 till 2020

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
1001 Möbler och teknisk utrustning -300 -26 274 200
1002 Kundcenter -240 0 240 240
1003 E-arkiv -700 0 700 0
1004 Webb/E-tjänster -200 -200 0
1005 Läsplattor politik -231 0 231 30
1014 Arkiv -50 0 50 0
1016 Teknik för rörlig media - kommunikation -75 -57 18
1017 Verksamhetsstödsystem - Kansli -400 0 400 400
1018 Teknik allmänna utrymmen kommunhuset & teknik sessionssalen -160 -139 21 21
1019 System för rehabilitering - HR -70 0 70 70
1051 Serverplattform -300 -25 275
1052 IP-Telefoni -50 -158 -108
1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät -400 -157 243
1054 Pc -1 000 -2 092 -1 092
1058 Pc programvaror -300 0 300 300
1059 Automatisering av användarkonton och processer -100 -88 12
1060 Verksamhetsstödssystem -50 -38 12
1061 Singel sign on (SSO) -50 -33 17
1062 It-säkerhet -400 -73 327 55
1063 Backup lösning/Hög tillgänglighetslösning -400 -49 351

SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR -5 476 -3 135 2 341 1 316
varav IT -3 250 -2 913 337 355

TEKNIK & SERVICE
Skattefinansierad verksamhet

Räddningstjänst
1406 Räddningsfordon -106 -108 -2
1408 Skyddsutrustning -100 -101 -1
1412 Räddningsutrustning -200 -207 -7

Måltid
1920 Ram Måltid -500 -321 179

Gata
3000 Ram Gata -500 -150 350
3008 Trafiksäkerhetsåtgärder -500 -212 288
3009 Trygghetsåtgärder gångtunnel Lyckantorget -1 000 0 1 000 300
3010 Cykelgarage vid Båstads och Förslövs jvstn -500 -629 -129
3011 Köpmansgatan utsmyckning / julbelysning -1 000 -1 018 -18
3012 Säkerhetshöjande åtgärder offentliga miljön -200 -62 138
3310 GC-vägar -1 000 0 1 000
3314 GC-väg Järnvägsbanken -1 500 -3 012 -1 512
3904 Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing -1 000 -1 054 -54
3905 Mätbar gatubelysning -500 -524 -24
3030 Reinvestering asfaltsbeläggning -3 000 0 3 000
3047 Hagalundsgatan 0 0 0
3053 GC Agardhsgatan-Strandgat 0 0 0
3058 Reinv. Hagagatan 0 -511 -511
3059 Reinv. Förvaltarevägen 0 131 131
3061 Reinv. Hagalundsgatan 0 0 0
3062 Reinv. Munkgatan 0 -259 -259
3063 Reinv. Forsbergs väg 0 9 9
3064 Reinv. Junkersgatan 0 -478 -478
3066 Reinv Fridhemsvägen 0 -260 -260
3068 Reinv Skepparegatan 0 -126 -126
3069 Reinv Marinavägen 0 -86 -86
3071 Reinv Peder Wessensväg 0 -140 -140
3072 Reinv Musterivägen 0 -631 -631
3073 Reinv Parkering "Picasso" 0 -247 -247
3074 Bussgata Båstad station 0 -66 -66
3075 Reinv Heimers gata 0 -80 -80

[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



mot budget överfört

Kod Projekt 2019 2019 2019 till 2020

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning)
3003 Kattegattsleden 200 198 -2
3917 Köpmansgatan upprustning -3 894 -2 387 1 507 1 500
3312 GC-väg Förslöv-Fogdarp 0 -132 -132

Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) -3 694 -2 321 1 373 1 500

Park
4900 Ram Park/lekplats/strand -800 -594 206
4911 Dahlmanska tomten 0 -37 -37
4913 Renovering offentliga toalettbyggnader -500 -315 185 150
4915 Klimatsäkring utredning/åtgärder -3 000 -1 370 1 630 200
4941 Lejontrappan -300 -5 295 295
4946 Alléplantering Inre kustvägen -700 -550 150
4947 Offentlig toalett vid friidrottsplan / konstgräsplan -600 -833 -233
4948 Upprustning inkl sanering Grevie stationsområde -1 000 -300 700
4952 Korröds Kvarn (Naturvård) 0 -2 -2

Fritid
1460 Ram fritidsanläggningar -700 -998 -298

1463 Förstudie/ programhandling Malenbadets utveckling framtid -350 0 350

1492 Allvädersanl Örebäcksvall 0 -275 -275

1496 Tillbyggnad brygga Torekov -425 -3 591 -3 166

Hamn
1950 Ram hamnverksamhet (Torekov) -1 000 -1 089 -89

Övrigt
1461 Utbyte fordon -2 200 -2 199 1

Fastighet
1403 Kameraövervakning -300 0 300
1413 Passagesystem/skyddsåtgärder -1 264 -381 883
7000 Ram Fastighetsservice -1 500 -152 1 348
7005 ÖK skola värme o vent 0 -165 -165
7009 Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 -600 -68 532
7011 Strandängssk a-hus ombygg 0 -42 -42
7014 Datanät, kablage, övervakning -459 -188 271
7018 Förskola Skogsbyn -300 -80 220
7019 Om- tillbyggnad Förslövs skola F-6 -37 000 -40 684 -3 684
7020 Oförutsett (ombyggnation Bjäredalen) -2 000 -3 050 -1 050
7021 Om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 -2 903 -2 591 312 312
7022 Ny skola Båstad-Hemmeslöv F-6 -200 -49 151
7023 Om- tillbyggnad förskola Båstad (Äppelbyn) -118 0 118
7024 Om- tillbyggnad Klockarebyns förskola, Västra Karup 0 -7 -7
7030 Reinvestering och energieffektivisering fastighetsbestånd -5 000 0 5 000
7041 Reinvestering Musteriet 0 -244 -244
7050 Centralförrånd ytskikt mm 0 -163 -163
7051 Äppelbyn Vits fasad gasp 0 -1 123 -1 123
7053 Brandst B Gaspanna 0 -481 -481
7054 Malens försk vent. målnin 0 -2 -2
7057 KC trägolv och fasad 0 -264 -264
7059 Biograf Isolering och wc 0 -124 -124
7060 Idrottshall B larm 0 -75 -75
7063 Kommunhuset läckage entre 0 -85 -85
7064 Kommunhuset blå korridor 0 -1 252 -1 252
7065 Ö:a Karup ID-hall 0 -312 -312
7066 Lilla KC, värmepumpar/el 0 -356 -356
7080 Utemiljö och lekredskap -800 -889 -89

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) -75 625 -75 127 498 1 257
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. -3 694 -2 321 1 373 1 500

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar



mot budget överfört

Kod Projekt 2019 2019 2019 till 2020

6000 Ram -1 500 0 1 500 0

6015 Brandposter -350 -256 94 0

6022 Sydvatten Båstad -35 000 -8 077 26 923 26 923

6047 Projektering -400 0 400 0

6079 Relining spillvatten Båstad -1 500 0 1 500 0

6951 Grevie, Järnvägsgatan 0 -33 -33 0

6955 Ekorrvägen etapp 1 -4 500 -4 251 249 0

6956 Junkersgatan 0 -485 -485 0

6962 Fjärdingsmanvägen -550 -631 -81 0

6965 Heimers gata -500 -503 -3 0

6966 Åslidsvägen Björkvägen -2 500 -1 826 674 0

6967 Karstorpsvägen -300 0 300 0

6968 Rondell Köpmansgatan Båstad -1 500 -1 829 -329 0

6969 Huggehusvägen, Förslöv 0 -789 -789 0

6970 Avstängningsventiler -960 -1 070 -110 0

6993 Dricksvattenproduktion -1 650 -789 861 0

6994 Avloppsrening -3 300 -1 758 1 542 0

6995 Serviser -1 400 -2 072 -672 0

Landsbygdsinvesteringar

6008 Ängalag, vatten+spillvatten -300 -266 34 0

6027 Lyavägen, vatten+spillvatten -2 900 -3 385 -485 0

6029 Margeretetorpsvägen -200 -198 2 0

6033 Förslöv/Vadebäck, vatten+spillvatten -550 -432 118 0

6049 Öllövsstrand, vatten+spillvatten -3 000 -2 788 212 0

Nyinvesteringar
6004 Ängstorp, nytt reningsverk -3 000 -7 792 -4 792 0
6006 Ledning till Ängstorp -5 000 -1 043 3 957 0
6007 Driftövervakning Dricksvattenproduktion 10770 -200 0 200 0
6009 Serviser, V S D -1 400 -2 155 -755 0
6011 Ängstorp - Hedhuset utjämningsmagasin -1 500 0 1 500 0
6012 Mätning V S D -200 -150 50 0
6014 Åtgärder enl. saneringsplan -500 0 500 0
6015 Skalskydd -200 -197 3 0
6041 Säkerhetsbarriär (UV-ljus) -300 0 300 0
6058 Nytt tillstånd Torekovs RV -100 -50 50 0
6075 Samlingskammare, Eskilstorp VV 0 -1 553 -1 553 0
6080 Vattentankstationer -700 -657 43 0
6081 Bräddavlopp Båstad -600 -287 313 0

Exploatering VA

5004 Heden exploatering, etapp III -1 000 -3 652 -2 652 0

5005 Östra Karup 6:7 Exploatering 0 -17 -17 0

5007 Förslöv versamhetsområde 0 -209 -209 0

5010 Förslöv 2:4 exploatering -12 655 -4 743 7 912 0
5012 Dagvattenåtgärder Förslöv -1 293 -1 318 -25 0

5021 Exploatering Åstad Bas Va inv -200 -292 -92 0

5031 Anslutning Sydvatten -5 000 0 5 000 0

5036 Expl VA Grevie 25:1 0 -425 -425 0

5027 Exploatering Trollbäcken VA 0 -1 000 -1 000 0

T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) -96 708 -56 978 39 730 26 923

(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2022-2023)

Anslutningsavgifter
5204 Anslutningsavgifter Förslöv/Vadebäck 0 2 120 2 120

5207 Anslutningsavgifter Lyavägen 500 624 124

5211 Anslutningsavgifter Östra Karup 500 1 655 1 155

5213 Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv 7 280 6 239 -1 041

5214 Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr 500 1 533 1 033

5216 Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 500 833 333

5217 Anslutningsavgifter Trollbäcken 0 31 31

5220 Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 2 300 0 -2 300

5223 Anslutningsavgifter Öllövsstrand 0 331 331

5202 Övriga anslutningsavgifter 1 500 5 766 4 266



mot budget överfört

Kod Projekt 2019 2019 2019 till 2020

Summa Anslutningsavgifter 13 080 19 131 6 051 0

TEKNIK & SERVICE
Exploateringsområden (Ej VA)

8005 Östra Karup 6:7 (Etapp 1)
Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt

5501 Belysning 0 0 0
5301 Gator (ägs av kommunen) -1 000 -48 952 100
5401 Grönområden/park (ägs av kommunen) 0 -2 -2 0

Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" -1 000 -50 950 100

Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup"
8005 Övriga exploateringsutgifter 0 55 55
8005 Tomtförsäljning 1 000 700 -300

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" 1 000 755 -245 0

8006 Vistorp 8:90 m.fl.
Övrig exploateringsverksamhet "Vistorp 8:90 m.fl."

8006 Övriga exploateringsutgifter 0 -20 -20

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Vistorp 8:90 m.fl." 0 -20 -20 0

8026 Grevie "g:a skola" Hålarp 4:197
Övrig exploateringsverksamhet "Grevie g:a skola"

8026 Övriga exploateringsutgifter -30 -93 -63
8026 Tomtförsäljning 2 700 126 -2 574

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie g:a skola" 2 670 33 -2 637 0

8015 Heden, Hemmeslöv 10:10
Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv

5307 Vägar 0 -952 -952 0
5507 Belysning -300 -262 38 0
5407 Grönområden/park (ägs av kommunen) 0 -199 -199 0
5437 Lekplats 0 0 0

Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv -300 -1 412 -1 112 0
8015 Övriga exploateringsutgifter -150 -349 -199
8015 Tomtförsäljning 7 500 10 412 2 912

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" 7 350 10 063 2 713 0

8029 Heden etapp 3

Skattefinansierade investeringar
5308 Vägar(och övrig allmän plats) -2 000 -1 692 308 300
5508 Belysning -300 -308 -8 0

Summa skattefin. Investeringar Heden etapp 3 -2 300 -2 000 300 300
8029 Övriga exploateringsutgifter 0 -127 -127
8029 Tomtförsäljning 15 000 0 -15 000

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden etapp 3" 15 000 -127 -15 127 0

8010 Förslöv 2:4
Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4

5310 Vägar -1 915 -2 938 -1 023 0
5510 Belysning -533 -700 -167 0
5410 Grönområden/park (ägs av kommunen) -532 -1 240 -708 0
5430 Lekplats i Förslöv -996 -1 474 -478 0

Summa Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 -3 976 -6 353 -2 377 0

Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4
8010 Diverse exploateringsutgifter -300 -721 -421
8010 Tomtförsäljning 0 0 0

Summa övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 -300 -721 -421 0

8012 Hemmeslöv 6:2 Petersberg
Skattefinansierade investeringar "Hemmeslöv 6:2 Petersberg"

8012 Övriga exploateringsutgifter -200 -738 -538
Summa Övrig exploateringsverksamhet  "Hemmeslöv 6:2 Petersberg" -200 -738 -538 0

8014 Förslöv väster om väg 105, del av Vistorp 7:19

Skattefinansierade investeringar
8014 Övriga exploateringsutgifter 0 -432 -432
8014 Tomtförsäljning 0 0 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet  "Förslöv Väst 105" 0 -432 -432 0



mot budget överfört

Kod Projekt 2019 2019 2019 till 2020

8018 Del av Hemmeslöv 5:9 (cirkulationsplatsen)
8018 Övriga exploateringsutgifter 0 -238 -238

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Del av Hemmeslöv 5:9" 0 -238 -238 0

8024 Del av Båstad 109:2, Stationsterassen
8024 Övriga exploateringsutgifter 0 -71 -71

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Del av Båstad 109:2, Stationsterassen" 0 -71 -71 0

8025 Hemmeslöv 5:9 (söder om Willys)

Summa Skattefin. Investeringar inom Hemmeslöv 5:9" 0 0 0
8025 Övriga exploateringsutgifter 0 -141 -141
8025 Tomtförsäljning 0 0 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Hemmeslöv 5:9" 0 -141 -141 0

8027 Trollbäcken

Skattefinansierade investeringar
5327 Vägar -1 199 -1 100 99 0

Summa Skattefin. investeringar inom "Trollbäcken" -1 199 -1 100 99 0

Övrig exploateringsverksamhet "Trollbäcken"
8027 Övriga exploateringsutgifter 0 -24 -24

Summa övrig exploateringsverksamhet "Trollbäcken" 0 -24 -24 0

8028 Vretvägen Båstad 109:2
8028 Övriga exploateringsutgifter 0 -137 -137
8028 Tomtförsäljning 0 0 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Vretvägen Båstad 109:2" 0 -137 -137 0

8031 Böske 38:1 (privat) 
8031 Övriga exploateringsutgifter 0 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Böske 38:1 (privat)" 0 0 0 0

8032 Grevie 25:1 (privat)
8032 Övriga exploateringsutgifter 0 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie 25:1 (privat)" 0 0 0 0

8034 Båstad 109:2 Badkrukan
8034 Övriga exploateringsutgifter 0 -1 -1

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Båstad 109:2 Badkrukan" 0 -1 -1 0

8035 Hemmeslöv 5:14
8035 Övriga exploateringsutgifter 0 -46 -46

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Hemmeslöv 5:14" 0 -46 -46 0

8103 Provisorisk ÅVC
8103 Provisorisk ÅVC -4 000 -1 799 2 201 0

Summa Skattefin. Investeringar "Provisorisk ÅVC" -4 000 -1 799 2 201 0

8001 Området kring Båstads nya station
Skattefinansierade investeringar

5305 Vägar -500 -80 420 100
5505 Belysning -100 0 100 0
5405 Stationstorget (del 2) andra sidan inre kustvägen -691 -4 687 0

Summa skattefin. Investeringar -1 291 -85 1 206 100
8001 Övriga exploateringsutgifter -200 -217 -17
8001 Intäkter tomtförsäljning 3 000 1 605 -1 395

Summa Övrig exploateringsverksamhet  Båstads nya station 2 800 1 388 -1 412 0

Medfinansieringar statlig infrastruktur
3119 Bullerskydd järnväg (Trafikverket äger) 0 0

Summa Medfin. statlig infrastr. 0 0 0 0

8151 Verksamhetsområde Vistorp
Skattefinansierade investeringar inom "Verksamhetsområde Vistorp"

5306 Vägar 0 -4 -4

Summa Skattefin. investeringar inom "Verksamhetsområde Vistorp" 0 -4 -4 0
8151 Övriga exploateringsutgifter 0 -23 -23

Summa övrig exploateringsverksamhet Verksamhetsområde Vistorp 0 -23 -23 0

Övrig exploateringsverksamhet



mot budget överfört

Kod Projekt 2019 2019 2019 till 2020

8960 Intäkter tomtförsäljning 500 756 256
8102 Övriga markinköp -1 750 -1 750 0

Ospec exploateringar
8099 Kostnader 0 -14 -14
8099 Intäkter 0 844 844

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. -15 816 -14 552 1 264 500

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 0 0 0 0

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. 28 820 11 105 -17 715 0

SAMHÄLLSBYGGNAD
1410 Uppgradering verksamhetssystem miljö -141 0 141 113
1430 Digitalisering av planarkiv -250 -143 107 107
1438 Mätutrustning -150 0 150 0

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD -541 -143 398 220

BARN & SKOLA
1601 Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg -175 -133 42
1602 Pedagogisk utrustning, barnomsorg -300 -257 43
1606 IKT-plan -1 853 -2 524 -671
1607 Pedagogisk utrustning, grundskola -1 000 -906 94
1608 Beslutstöd-/ verksamhetstödsystem skola -300 0 300 260
1610 Stöd och utveckling -50 -51 -1
1611 Inventarier, arbetsmiljö grundskola -530 -503 27
1612 Datorer förskola, grundskola, personal -1 500 -1 128 372
1618 Lärararbetsplatser -630 -580 50
1620 Skolbussar -3 500 -3 500 0
1621 Barn och elever i behov av särskilt stöd -250 -240 10
1624 Kursplanerelaterade, 8 grundskolor -500 -503 -3
1625 Inventarier ny förskola Förslöv (nya Skogsbyn) 0 0

SUMMA BARN & SKOLA -10 588 -10 324 264 260

BILDNING OCH ARBETE
1600 Instrument Kulturskola -137 -76 61
1609 Individ och familj, kundmottagning -425 -54 371
1619 IT-utrustning vuxenutbildning -100 -105 -5
1629 Inventarier vuxenutbildning -50 -58 -8
1630 Fritidsgårdar IT -50 -46 4
1635 IT System IOF -50 -448 -398
1636 Individ och familj, barn/vuxna möbler -50 -55 -5
1640 Inventarier arbetsmarknad -100 0 100
1641 Datorer bibliotek -50 -48 2
1642 Hyllsystem och inventarier Bibliotek -100 -100 0
1650 Minnesstaty Birgit Nilsso 0 0
1691 Accesspunkter gymnasieskolan -50 -62 -12
1692 IT-utrustning gymnasieskola -50 -63 -13
1693 Bio Scala -50 -250 -200
1695 Konstnärlig utsmyckning offentliga rum (1%) -200 -167 33
1696 IT-utrustning/teknink AME -100 0 100
1698 Inventarier/möbler gymnasieskolan -75 -64 11

SUMMA BILDNING & ARBETE -1 637 -1 597 40 0

VÅRD & OMSORG
1700 Inventarier (VoO) -400 -404 -4
1702 Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och personalplanering -717 -1 508 -791
1704 Trygghetstelefoner -50 -29 21
1707 Elcyklar -118 -91 27
1713 Arbetstekniska hjälpmedel -90 -77 13
1718 Verksamhetssystem -936 -940 -4
1719 E-Hälsa -1 069 -90 979

SUMMA VÅRD & OMSORG -3 380 -3 138 242 0



mot budget överfört

Kod Projekt 2019 2019 2019 till 2020

TOTALT (inkl. exploatering) -184 645 -156 210 28 435 31 976

varav:
Skattefinansierad investering -113 063 -108 016 5 047 3 553
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar -3 694 -2 321 1 373 1 500
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) -96 708 -56 978 39 730 26 923
Exploatering 28 820 11 105 -17 715 0

Summa Anslutningsavgifter 13 080 19 131 6 051 0
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) -83 628 -37 847 45 781 26 923
Summa Exploateringsintäkter 11 500 12 101 601 0



Investeringar 2019-2024

Budget

Begärd 

överföring 

från

budget

Budget

Föreslagen 

förändring av 

budget 

Ny budget
Förändring av 

plan

Förändring av 

plan

Tkr 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2022

KOMMUNKONTOR
Möbler och teknisk utrustning 300 200 140 340

Läsplattor politik 231 30 30

Kundcenter 240 240 240
Webb/E-tjänster 200 100 100
Teknik allmänna utrymmen kommunhuset 160 21 50 71
Arkiv 50 50 50
Verksamhetsstödsystem - Kansli 400 400 400
Teknik för rörlig media - kommunikation 75 0
System för rehabilitering - HR 70 70 0 -70 0 100
Fritt Wifi Accesspunkter 200 -100 100 100
E-arkiv 700 150 -150 0
Mailsystem 0 0
Serverplattform 300 300 300
IP-Telefoni 50 50 50
Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät 400 400 400
Pc 1 000 1 100 1 100
Pc programvaror 300 300 300 -200 400
Automatisering av användarkonton och processer 100 100 100
Digitalisering (Utveckling) av system 50 50 50
Singel sign on (SSO) 50 50 50
It-säkerhet 400 55 100 155
Backup lösning/Hög tillgänglighetslösning 400 0
Automatisering av mobila enheter 0
E-handel
Uppgradering av operativsystem
Uppgradering av office programvaran



Budget

Begärd 

överföring 

från

budget

Budget

Föreslagen 

förändring av 

budget 

Ny budget
Förändring av 

plan

Förändring av 

plan

Tkr 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2022

SUMMA KOMMUNKONTOR 5 476 1 316 3 140 -520 3 936 200 0

TEKNIK & SERVICE
Skattefinansierad verksamhet

Räddningstjänst
Räddningsfordon 106

Skyddsutrustning 100 100 100
Räddningsutrustning 200 200 200

Måltid 0
Ram Måltid 500 300 300
Inventarier Lokalvård 50

Gata
Ram Gata 500 300 300
Trafiksäkerhetsåtgärder 500 200 200
Trygghetsåtgärder gångtunnel Lyckantorget 1 000 300 300
GC-vägar 1 000 100 100
Cykelgarage vid Båstads och Förslövs jvstn 500 0
GC-väg Banvallen 1 500 4 000 4 000
GC-Väg Östrakarup Hasslöv 0
Gångbro över  Örebäcken vid Öresjön 0
Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing 1 000 1 000 -200 800
Mätbar gatubelysning 500 0
Reinvestering asfaltsbeläggning 3 000 2 500 -200 2 300
Köpmansgatan 1 000 0
Båstad station utökad parkeringsplats 0
Säkerhetshöjande åtgärder offentliga miljön 200 100 100
Gata och parkering till Förslöv IP



Budget

Begärd 

överföring 

från

budget

Budget

Föreslagen 

förändring av 

budget 

Ny budget
Förändring av 

plan

Förändring av 

plan

Tkr 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2022

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning)
Kattegattsleden -200 0
Köpmansgatan upprustning 3 894 1 500 10 000 11 500
GC-väg Förslöv-Fogdarp 0
GC-väg Västra Karup-Grevie
Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) 3 694 1 500 10 000 0 11 500 0 0

Park
Ram Park/lekplats/strand 800 300 300
Lejontrappan 300 295 -295 0
Ludvig Nobels park 0 0
Sankta Toras park 0
Temalekplatser 0
Alléplantering Inre kustvägen 700 0
Reinvestering offentliga toalettbyggnader 500 150 100 250
Offentlig toalett Kattviks hamn 0
Offentlig toalett vid friidrottsplan / konstgräsplan 600 0
Offentlig toalett Gulstad 0 0
Upprustning inkl sanering Grevie stationsområde 1 000 0
Klimatsäkring utredning/åtgärder 3 000 200 200 400
Ombyggnad väg och parkeringsytor hamnområdet i Båstad 0
Gulstad reinvestering 0
Bryggor Torekov 5 900 5 900

Fritid
Ram fritidsanläggningar 700 400 400

Förstudie/ programhandling Malenbadets utveckling framtid 350 0

Kombinerad p-plats och aktivitetsyta intill Drivan 0

Tillbyggnad brygga Torekov 425 0

Bro Sinarpsdalen över Banvallsleden 0



Budget

Begärd 

överföring 

från

budget

Budget

Föreslagen 

förändring av 

budget 

Ny budget
Förändring av 

plan

Förändring av 

plan

Tkr 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2022

Hamn
Ram hamnverksamhet (Torekov) 1 000 200 200

Övrigt
Utbyte fordon 2 200 500 500

Fastighet
Kameraövervakning 300 100 100
Passagesystem/skyddsåtgärder 1 264 300 300
Ram Fastighetsservice 1 500 1 000 -200 800
Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 600 0
Datanät, kablage, övervakning 459 200 200
Förskola Skogsbyn 300 0
Om- tillbyggnad Förslövs skola F-6 37 000 90 000 90 000
Ombyggnation Bjäredalen 2 000 2 000 2 000
Om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 2 903 312 4 000 6688 11 000
Om- tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 0
Ny skola Båstad-Hemmeslöv F-6 200 0
Om- tillbyggnad förskola Båstad (Äppelbyn) 118 0
Om- tillbyggnad 7-9 Strandängskolan 0
Räddningsstation Båstad 0
Räddningsstation Förslöv Bjäredalen 0
Reinvestering och energieffektivisering fastighetsbestånd 5 000 6 500 -1862 4 638
Utemiljö och lekredskap 800 800 800

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 75 625 1 257 121 350 3931 126 488 0 0

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 3 694 1 500 10 000 0 11 500 0 0



Budget

Begärd 

överföring 

från

budget

Budget

Föreslagen 

förändring av 

budget 
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Förändring av 
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Förändring av 

plan

Tkr 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2022

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar

Tennisvägen 10950 0

Ram 1 500 1 500 1 500

Ram samordning 0 0 0

Projektering 400 400 400

Serviser 1 400 1 000 1 000

Hagalundsgatan/ Hagagatan 0

Järnvägsgatan Grevie 11140 0

Avstängningsventiler 960 800 800

Brandposter 350 770 770

Luftningsventiler 0 0

Ekorrvägen etapp 1 och 2 8 000 4 000 4 000

Bjärevägen 0

Heimers gata 500 6 300 6 300

Karstorpsvägen 500 700 700

Fjärdingsmanvägen 250 0

Christian II väg 500 500

Tomtaholmsvägen 0

Relining spillvatten Båstad 1 500 1 500 1 500

Slammarpsvägen 0

Slättarödsvägen etapp 1 0 0 0

Slättarödsvägen etapp 2 0 0 0

Avloppsrening 3 300 4 980 4 980

Dricksvattenproduktion 1 650 1 450 1 450

Bygdegårdsv Vantingevägen 0

Åslidsvägen Björkvägen 1 300 1 200 1 200



Budget

Begärd 

överföring 

från

budget

Budget

Föreslagen 
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Förändring av 
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Tkr 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2022

Sydvatten Båstad 35 000 26 923 5 000 31 923

0

Landsbygdsinvesteringar 0

Ängalag, vatten+spillvatten 300 1 500 1 500

Lyavägen, vatten+spillvatten 2 200 100 100

Förslöv/Vadebäck, vatten+spillvatten 550 0

Öllövsstrand, vatten+spillvatten 3 000 300 300

Margeretetorpsvägen 200 0

Kattviksvägen 0

Karstorp, vatten+spillvatten 0 0 0

Axelstorp, vatten+spillvatten 0 0

0

Nyinvesteringar 0

Ängstorp, nytt reningsverk 3 000 500 500

Ledning till Ängstorp 5 000 100 100

Ängstorp - Hedhuset utjämningsmagasin 1 500 2 000 2 000

Driftövervakning Dricksvattenproduktion 10770 200 200 200

Pumpstationer, utredning-åtgärder för stigande havsnivå 0

Nytt tillstånd Torekovs RV 100 100 100

Serviser, V S D 1 400 1 000 1 000

Mätning V S D 200 150 150

Skalskydd 200 400 400

Åtgärder enl. saneringsplan 500 0

Säkerhetsbarriär (UV-ljus) 300 300 300

Åtgärder enl dagvattenplan 0 0 0

Dagvattenledning Örebäcken 0 0

Invallning kemikaliedosering, Båstad 500 500

Ny vattenledning Hallandsvägen 0 0 0

Vatten 2050 0 0



Budget

Begärd 

överföring 

från

budget

Budget

Föreslagen 

förändring av 

budget 

Ny budget
Förändring av 
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Förändring av 

plan

Tkr 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2022

Reservkraft Eskilstorp VV 0

R1 Ramsjö R1 Grevie 0

Reservkraft mobil, generell 0

Samlingskammare, Eskilstorp VV 500 500

Ekvägen, Förslöv, dagvattenproblem 0

Vattentankstationer 700 0

Bräddavlopp Båstad 600 325 325

Vattenståndsmätning 0

Skottorp, nytt vattenverk 0 0

0

Exploatering VA 0

Heden exploatering, etapp III 1 000 0

Hemmeslöv 6:2 Petersberg VA 0

Hemmeslöv 5:9 söder om Willys VA 0

Förslöv Väst 105 Va 0

Förslöv 2:4 exploatering 12 655 8 500 8 500

Grevie skoltomt 0

Ledningsrätt Håle 3:4 0

Exploatering Åstad Bas Va inv 200 0

Exploatering Åstad v-omr 1 Va 200 200

Exploatering Grevie Böske Va 0

Anslutning Sydvatten 5 000 17 000 17 000

Exploatering Trollbäcken VA 0

Dagvattenåtgärder Förslöv 1 293 0
T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) 96 708 26 923 63 775 0 90 698 0 0
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budget

Budget

Föreslagen 

förändring av 
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Förändring av 
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Tkr 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2022

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter Förslöv/Vadebäck 0

Anslutningsavgifter Ängalag -2 388 -2 388

Anslutningsavgifter Lyavägen -500 0

Anslutningsavgifter Östra Karup -500 -500 -500

Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -7 280 -3 164 -3 164

Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr -500 0

Anslutningsavgifter Öllövsstrand 0 0

Anslutningsavgifter Mäsinge 0 0

Anslutningsavgifter Karstorp 0 0

Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500 -500 -500

Anslutningsavgifter Trollbäcken 0

Anslutningsavgifter Margretetorpsvägen 0

Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -2 300 -1 450 -1 450

Övriga anslutningsavgifter -1 500 0
Summa Anslutningsavgifter -13 080 0 -8 002 0 -8 002 0 0

TEKNIK & SERVICE
Exploateringsområden (Ej VA)

Östra Karup 6:7 (Etapp 1)
Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt

Belysning 0
Gator (ägs av kommunen) 1 000 100 100
Grönområden/park (ägs av kommunen) 0

Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" 1 000 100 0 0 100 0 0

Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup"
Övriga exploateringsutgifter 0
Tomtförsäljning -1 000 -1 500 -1 500

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" -1 000 0 -1 500 0 -1 500 0 0
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Begärd 

överföring 

från

budget

Budget

Föreslagen 

förändring av 

budget 
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plan

Förändring av 
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Tkr 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2022

Grevie "g:a skola" Hålarp 4:197

Övrig exploateringsverksamhet "Grevie g:a skola"

Rivnings- och planutgifter 30 0

Tomtförsäljning -2 700 -2 700 -2 700
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie g:a skola" -2 670 0 -2 700 0 -2 700 0 0

Sunnan 10 m.fl
Skattefinansierade investeringar inom Sunnan 10-projekt

Belysning
Gator (ägs av kommunen)
Grönområden/park (ägs av kommunen)

Summa skattefin. investeringar "Sunnan 10" 0 0 0 0 0 0

Övrig exploateringsverksamhet "Sunnan 10"
Övriga exploateringsutgifter
Tomtförsäljning

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Sunnan 10" 0 0 0 0 0 0

Vistorp 8:90 m.fl
Skattefinansierade investeringar inom Vistorp 8:90-projekt

Belysning
Gator (ägs av kommunen)
Grönområden/park (ägs av kommunen)

Summa skattefin. investeringar "Vistorp 8:90" 0

Övrig exploateringsverksamhet "Vistorp 8:90"
Övriga exploateringsutgifter 50 50
Tomtförsäljning 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Vistorp 8:90" 0 50 0 50 0 0

Verksamhetsområde, del av Hemmeslöv 5:14
Skattefinansierade investeringar inom Del av Hemmeslöv 5:14"

Vägar 0
Belysning 0
Grönområden/park 0
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Föreslagen 

förändring av 

budget 

Ny budget
Förändring av 

plan
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Summa skattefin. investeringar "Del av Hemmeslöv 5:14" 0 0 0 0 0 0

Övrig exploateringsverksamhet "Del av Hemmeslöv 5:14" 0
Övriga exploateringsutgifter 150 150
Tomtförsäljning 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Del av Hemmeslöv 5:14" 0 150 0 150 0 0

Badkrukan, del av Båstad 109:2
Skattefinansierade investeringar inom Badkrukan, del av Båstad 109:2 0

Vägar 0
Belysning 0
Grönområden/park 0

Summa skattefin. investeringar "Badkrukan, del av Båstad 109:2" 0
Övrig exploateringsverksamhet "Badkrukan, del av Båstad 109:2"

Övriga exploateringsutgifter 150 150
Tomtförsäljning

Summa Övrig exploateringsverks "Badkrukan, del av Båstad 109:2" 0 150 0 150 0 0
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Heden, Hemmeslöv 10:10
Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv

Vägar 0 0 0
Belysning 300 0
Grönområden/park (ägs av kommunen) 0
Lekplats 0

Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv 300 0 0 0 0 0 0

Övriga exploateringsutgifter 150 150 150
Tomtförsäljning -7 500 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" -7 350 0 150 0 150 0 0

Heden etapp 3

Skattefinansierade investeringar
Vägar(och övrig allmän plats) 2000 300 300
Belysning 300 0

Summa skattefin. Investeringar Heden etapp 3 2 300 300 0 0 300 0 0

Intäkter tomtförsäljning -15 000 -27 750 -27 750
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden etapp 3" -15 000 0 -27 750 0 -27 750 0 0

Förslöv 2:4
Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4

Vägar 1 915 4 000 4 000
Belysning 533 1 100 1 100
Grönområden/park (ägs av kommunen) 532 1 400 1 400
Lekplats i Förslöv 996 2 000 2 000

Summa Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 3 976 0 8 500 0 8 500 0 0

Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 0
Diverse exploateringsutgifter 300 0
Tomtförsäljning -13 000 -13 000

Summa övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 300 0 -13 000 0 -13 000 0 0

Hemmeslöv 6:2 Petersberg
Skattefinansierade investeringar Hemmeslöv 6:2 Petersberg
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Tkr 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2022

Vägar 0
Belysning 0
Grönområden/park 0
Lekplats 0

Summa Skattefin. Investeringar Vistorp industriområde 0 0 0 0 0 0 0

Övriga exploateringsutgifter 500 500
Tomtförsäljning 200 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet  Hemmeslöv 6:2 Petersberg200 0 500 0 500 0 0

Förslöv väster om väg 105, del av Vistorp 7:19

Skattefinansierade investeringar
Vägar 0
Belysning 0
Grönområden/park 0

Summa Skattefin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 0 0 0 0 0 0 0

Övriga exploateringsutgifter 500 500
Tomtförsäljning 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet  "Förslöv Väst 105" 0 0 500 0 500 0 0

Hemmeslöv 5:9 (söder om Willys)

Vägar 0
Belysning 0
Grönområden/park 0

Summa Skattefin. Investeringar inom Hemmeslöv 5:9" 0 0 0 0 0 0 0

Övriga exploateringsutgifter 50 50
Tomtförsäljning 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Hemmeslöv 5:9" 0 0 50 0 50 0 0

Trollbäcken

Skattefinansierade investeringar 0
Vägar 1 199 0 0

Summa Skattefin. investeringar inom "Trollbäcken" 1 199 0 0 0 0 0 0
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Vretvägen Båstad 109:2

Vägar 0
Belysning 0
Grönområden/park 0

Summa Skattefin. Investeringar inom "Vretvägen Båstad 109:2" 0 0 0 0 0 0 0

Övriga exploateringsutgifter 100 100
Tomtförsäljning 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Vretvägen Båstad 109:2" 0 0 100 0 100 0 0

0
Provisorisk ÅVC 0
Provisorisk ÅVC 4 000 0 0
Summa Skattefin. Investeringar "Provisorisk ÅVC" 4 000 0 0 0 0 0 0
Intäkter

Summa övrig exploateringsverksamhet Provisorisk ÅVC 0 0

Området kring Båstads nya station
Skattefinansierade investeringar

Kollektivtrafikanläggningar Station Norra 0
Kollektivtrafikanläggningar (Inv.bidrag Skånetrafiken) 0
Vägar 500 0
Belysning 100 100 100
Stationstorget (del 2) andra sidan inre kustvägen 691 0

0
Oförutsett projektet helhet 0

Summa skattefin. Investeringar 1 291 100 0 0 100 0 0

Övriga exploateringsutgifter 200 200 200
Intäkter tomtförsäljning -3 000 -2 000 -2 000

Summa Övrig exploateringsverksamhet  Båstads nya station -2 800 0 -1 800 0 -1 800 0 0

Övrig exploateringsverksamhet
Intäkter tomtförsäljning -500 -200 -200

Strategiska markinköp (markförsörjning)
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Tkr 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2022

Markförvarv tunnelbygge söder 0
Övriga markinköp 1 750 0

Ospec exploateringar
Kostnader 100 100
Intäkter -200 -200

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. 15 816 500 8 500 0 9 000 0 0

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 0 0 0 0 0 0 0

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. -28 820 0 -45 400 0 -45 400 0 0

SAMHÄLLSBYGGNAD
Uppgradering verksamhetssystem miljö 141 113 -20 93
Kartstöd i samband med ny ÖP 50 50
Laserskanning och uppdatering av bef 3D-modell 400 -200 200
Nytt verksamhetssystem Geodata 100 100
Digitalisering av planarkiv - kopplas ihop med E-arkiv? 250 107 107
Mätutrustning (ny totalstation) 0
Mätinstrument (ny GPS) 150 0
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 541 220 550 -220 550 0 0
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BARN & SKOLA
Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg 175 170 170
Pedagogisk utrustning, barnomsorg 300 300 300
IKT-plan 1 853 1 100 1 100
Pedagogisk utrustning, grundskola 1 000 1 000 1 000
Stöd och utveckling 50 50 50
Inventarier, arbetsmiljö grundskola 530 530 530
Datorer förskola, grundskola, personal 1 500 700 700
Inventarier tillb Klockarebyns förskola, Västra Karup 0
Inventarier tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 0
Inventarier om- tillbyggnad Förslövs skola F-9 500 500
Inventarier om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 0
Ny skola Båstad-Hemmeslöv 0
Inventarier Strandängsskolan 0
Lärararbetsplatser 630 610 610
Barn och elever i behov av särskilt stöd 250 250 250
Beslutstöd-/ verksamhetstödsystem skola 300 260 300 -260 300
Kursplanerelaterade, 7 grundskolor 500 200 200
Skolbussar 5 st 3 500 2 000 2 000
Accesspunkter gymnasieskolan 50 100 100
IT-utrustning gymnasieskola 50 50 50
Inventarier/möbler gymnasieskolan 75 75 75
SUMMA BARN & SKOLA 10 763 260 7 935 -260 7 935 0 0

BILDNING OCH ARBETE
Inventarier bibliotek - Förslöv 300 300
Inventarier bibliotek - Västra Karup 0
Inventarier bibliotek - Hemmeslöv 0
Instrument Kulturskola 137 100 100
Individ och familj, kundmottagning 425 0
IT-utrustning vuxenutbildning 100 100 100
Inventarier vuxenutbildning 50 50 50
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Individ och familj, barn/vuxna möbler 50 75 75
Inventarier arbetsmarknad 100 100 100
IT System IOF 50 50 50
Datorer bibliotek 50 100 100
Hyllsystem och inventarier Bibliotek 100 100 100
Bio Scala 50 50 50
Konstnärlig utsmyckning offentliga rum 200 200 200
IT-utrustning/teknink AME 100 75 75
Fritidsgårdar IT 50 50 50

SUMMA BILDNING & ARBETE 1 462 0 1 350 0 1 350 0 0

VÅRD & OMSORG 0
Inventarier (VoO) 400 400 400
Inventarier Nytt vård och omsorgsboende Förslöv 2 150 2 150
Nyckelfri hemvård integrerad tidshantering och personalplanering 717 0 0
Trygghetstelefoner 50 350 350
Elcyklar 118 50 50
Arbetstekniska hjälpmedel 90 300 300
Verksamhetssystem 936 0 0
E-Hälsa 1 069 300 300
SUMMA VÅRD & OMSORG 3 380 0 3 550 0 3 550 0 0

TOTALT (inkl. exploatering) 184 645 31 976 174 750 2931 209 607 200 0

varav:
Skattefinansierad investering 113 063 3 553 146 375 2931 152 809 200 0

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 3 694 1 500 10 000 0 11 500 0 0

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 96 708 26 923 63 775 0 90 698 0 0

Exploatering -28 820 0 -45 400 0 -45 400 0 0



Budget

Begärd 

överföring 

från

budget

Budget

Föreslagen 

förändring av 

budget 

Ny budget
Förändring av 

plan

Förändring av 

plan

Tkr 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2022

Summa Anslutningsavgifter -13 080 0 -8 002 0 -8 002 0 0

Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 83 628 26 923 55 773 0 82 696 0 0

Summa Exploateringsintäkter -28 820 0 -45 400 0 -45 400 0 0
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Beskrivning av ärendet Båstadhem avser att ingå ett ramavtal med Nordea angående 
derivattransaktioner. För att kunna ingå detta avtal krävs att Båstads kommun 
undertecknar avtalet. Båstadhem har i dagsläget samtliga räntesäkring av sina 
lån genom derivattransaktioner kallat ränteswappar. Båstadhems samtliga 
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Datum: 2020-05-08 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000270/2020-905 

 
 

Ägargaranti Båstadhem 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
Utse kommundirektör och ekonomichef att för kommunens räkning underteckna handlingar 
med anledning av detta beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstadhem avser att ingå ett ramavtal med Nordea angående derivattransaktioner. För att 
kunna ingå detta avtal krävs att Båstads kommun undertecknar avtalet. 
 

Bakgrund 
Båstadhem har i dagsläget samtliga räntesäkring av sina lån genom derivattransaktioner kallat 
ränteswappar. Båstadhems samtliga ränteswappar är hos SEB och för att kunna konkurrens- 
utsätta och kunna få bättre prissättning så vill Båstadhem skriva ett ramavtal även med  
Nordea. Vissa finansiella tjänster är under § 24 i LOU undantagna offentlig upphandling, vilket 
detta går under. 
 
Båstadhems styrelse beslutade om reviderad finanspolicy 2019-10-17. I den står det att 
Båstadhem avser undersöka möjlighet att ingå avtal med Nordea. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Ökar sannolikheten att Båstadhem får förmånliga räntesäkringsavtal. 
 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Båstadhem AB 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtal om särskilda villkor 
Båstadhems finanspolicy 2019-10-17 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



.(sASTADHEM 

Båstadhem AB 
Finanspolicy 

Denna finanspolicy är antagen vid styrelsemötet 2019-10-17, § 87 och 
skall senast beslutas igen 2020- 12-31. 

Båstad, 2019-10-17 

Lisbeth Nilsson 
Verkställande direktör 

Hans Ekwurtzel 
Styrelsens ordförande 
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1. Inledning 

1.1 Syfte 

Syftet med finanspolicyn är att definiera målsättning samt ange riktlinjer och risklimiter för 
finansverksamheten inom Båstadhem AB. Med finansverksamhet avses finansiering av 
verksamheten, finansiell riskhantering, likviditetshantering och placeringar. 

Finanspolicyn omfattar följande: 

a) Ansvarsfördelning för finansverksamheten. 
b) Riktlinjer och risklimiter för hantering av finansiella risker. 
c) Riktlinjer för uppföljning och rapportering av finansverksamheten. 

1.2 Målsättning 

Finansfunktionen är en stödfunktion till affärsverksamheten och ska därför inrikta arbetet på att 
skapa den finansiella stabilitet som bäst stödjer och underlättar verksamhetens löpande drift och 
långsiktiga utveckling. Finansverksamheten ska vidare bedrivas i enlighet med gällande 
lagstiftning, kommunal rätt samt EU-rättsliga principer. Finansverksamheten ska präglas av 
betryggande och god riskkontroll och utan spekulativa inslag. 

Finansfunktionens primära arbetsuppgifter är: 

a) Kort- och långsiktig kapitalförsörjning. 
b) Att anpassa den finansiella strategin efter bolagets verksamhet och hantera finansiella 

risker. 
c) Eftersträva bästa möjliga finansnetto inom ramen för angivna risklimiter. 
d) Eftersträva att bolaget långsiktigt uppfattas som en attraktiv affärspartner. 
e) Bevaka förändringar i lag eller praxis som har eller kan få påverkan på bolagets 

finansiella verksamhet. 

Arbetsuppgifterna ska hanteras med beaktande av i finanspolicyn angivna regler, riktlinjer och 
ramar på ett sådant sätt att det går att löpande ha god kontroll och uppföljning av företagets 
finansnetto och riskexponering. 
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2.Ansvarsfördelning 

2.1 Styrelsens ansvar 

a) Minst årligen besluta om finanspolicyn 
b) Besluta om tillämpning av nya upplåningsformer 
c) Besluta om tillämpning av nya typer av finansiella instrument (till exempel utöver 

godkända enligt bilaga 1) 
d) Besluta om strategival och mandat för ränteriskhantering 
e) Säkerställa att det finns ett årligt styrelsebeslut eller en årlig delegationsordning till VD 

och ekonomichef för den löpande finansförvaltningen gällande refinansiering och 
evenh1ell avveckling av befintliga krediter samt ram för nyupplåning 

f) Genom finansiell rapportering och annat material från bolagets ledning fo1tlöpande 
följa finansverksamheten 

2.2 VD:s och ekonomichefens solidariska ansvar 

a) Löpande bevaka om det finns skäl att föreslå förändringar i finanspolicyn 
b) Föreslå styrelsen tillämpning av nya upplåningsformer respektive nya 

finansiella instrument 
c) Föreslå strategival och eventuella mandat för ränteriskhantering 
d) Säkerställa att finanspolicyn efterlevs 
e) Besluta om tillfälliga och mindre omfattande avsteg från finanspolicyn efter samråd 

med styrelsens ordförande och anmäla detta vid nästa styrelsemöte enligt VD
instruktion 

f) Besluta om hur risker som inte omfattas av finanspolicyn tillfälligt ska hanteras 
g) Besluta om och genomföra om refinansiering av befintliga krediter, nyupplåning och 

om så behövs avveckling av befintliga krediter i enlighet med 2.1 e 
h) Effektivisera och säkerställa den finansiella hanteringen genom tillgång till tillräcklig 

kompetens och erforderligt systemstöd för att operativt kunna tillämpa finanspolicyn 
i) Säkerställa en hög grad av tillgänglighet och informationsutbyte gentemot för bolaget 

relevanta marknadsaktörer 
j) Rapportera utfallet av finansverksamheten enligt kapitel 5 

I finanspolicyn där arbetsuppgift tilldelas finansfunktionen åsyftas VD och ekonomichef 
tillsammans. 
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3. Kapitalförsörjning 

3.1 Målsättning 

Bolaget ska vara en attraktiv låntagare och ha en sådan framförhållning att bolaget alltid kan 
erbjudas finansiering till marknadens bästa villkor för jämförbara låntagare och säkerheter. 

Kapitalförsörjningen ska syfta till att 

a) Säkerställa företagets betalningsförmåga över tiden 
b) Utifrån styrelsebeslut eller specifik delegationsordning enligt 2.1 e) planera och 

genomföra e1forderlig upphandling/avvecklingar av krediter 

Upplåning i direkt syfte att placera likviditet på kapitalmarknaden, utöver eget behov för löpande 
likviditet och framtida investeringar, får inte ske. 

3.2 Låneportfölj 

En fungerande kapitalförsörjning kräver en välstrukturerad låneportfölj. Faktorer som till 
exempel lånens storlek, antal lån, löptider, antal kreditgivare, avtalsvillkor och underliggande 
säkerheter måste beaktas och ständigt prövas för att uppnå en aktiv och rationell 
skuldförvaltning. 

Övergripande principer för låneportföljen: 

a) Krediternas förfallostruktur ska vara väl avvägd och bolaget strävar efter att nyttja flera 
kreditgivare. Checkkrediter och kreditlöften kan användas för att ytterligare begränsa 
refinansieringsrisken. 

b) Antalet lån begränsas till en rationell skuldvolym per lån i förhållande till den totala 
skuldvolymen i syfte att upprätthålla en väl avvägd förfallostruktur. 

c) God flexibilitet genom att hanteringsmässigt skilja på ränteriskhantering och 
kapitalanskaffning. 

3.3 Säkerhetsportfölj 

Förutsatt att kommunal borgen som säkerhet erbjuder lägre direkt finansieringskostnad (ej 
hänsyn tagen till påverkan av kommunal borgensavgift) jämfört med upplåning mot pantbrev kan 
ändå en mindre andel av låneportföljens skuldvolym nyttja pantbrev som säkerhet. Detta för att 
erhålla en löpande observation på skillnaden i finansieringskostnad mellan de bägge 
säkerhetsslagen. Observationen kan ligga till grund för beräkning av vad kommunal borgen 
löpande är värd för bolaget. Denna beräkning kan lämnas som förslag till kommunens beslut om 
kommunal borgensavgift. 

Används pantbrev som säkerhet för lån ska bolaget eftersträva att volymen pantbrev per fastighet 
är rationell i förhållande till fastigheternas marknadsvärde. Syftet med detta är att hålla nere 
antalet pantsatta fastigheter. 

Uttagna och ej belånade pantbrev ska företrädelsevis förvaras såsom elektroniska pantbrev i 
Lantmäteriets ägararkiv. Bolaget ska endast om det föreligger synnerliga skäl förvara dessa 
pantbrev i fysisk form. 

3-4 Godkända upplåningsformer 

Följande alternativ är godkända 
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a) Bankupplåning mot pantbrev och/eller kommunal borgen. 
b) Direktlån, obligation eller andra löpande skuldebrev mot pantbrev och/eller 

kommunal borgen. 
c) Leasingfinansiering, i samband med vissa typer av investeringsobjekt och i 

kombination med andra nyttoeffekter. 
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4. Finansiell riskhantering 

All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett visst mått av finansiellt risktagande. En 
passiv finansförvaltning innebär att inga åtgärder vidtas för att minimera eller parera risker. 
Genom en aktiv finansförvaltning skapas möjligheter till att rationellt hantera risker med hänsyn 
till den kostnad som det medför att minska eller eliminera risker. 

4.1 Finansieringsrisk 

Finansieringsrisk åsyftar risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en 
ökad kostnad ha tillgång till finansiering av verksamheten. Genom en god diversifiering avseende 
lånens förfallostruktur, upplåningsformer, långivare och väl avvägda likviditetsreserver kan 
risken reduceras. 

Bolaget hanterar finansieringsrisk genom: 

a) Övergripande målsättning är att låneavtalens förfallostruktur ska förfalla enligt 
riktlinjer som presenteras i bilaga 1. 

b) Långsiktigt bör bolaget eftersträva att inte placera mer än 80 % av upplåningen hos 
Kommuninvest förutsatt att alternativet bedöms motiverat avseende pris och 
avtalsförhållanden. 

c) Bolaget eftersträvar att ha 1-2 huvudleverantörer av finansiering, vars andel av 
skuldvolymen inte bör understiga 30 %. 

d) Starta refinansiering av befintlig skuld i god tid innan förfall. 
e) Ha möjlighet att använda checkkredit och/eller lånelöfte som kortfristig 

finansieringskälla. 
f) Goda och upparbetade relationer med relevanta aktörer för finansiering. 
g) Möjlighet att nyttja både pantbrev och kommunal borgen i samband med upplåning. 
h) Bevaka marknaden för alternativ till bankfinansiering och Kommuninvest. 

4.2 Ränterisk 

Ränterisk åsyftar risken för att en förändring av marknadsräntorna påverkar bolagets finansnetto 
negativt. Omvänt gäller även att bolaget pga av för mycket fast räntebindning inte kan 
tillgodogöra sig lägre räntekostnader vid sjunkande marknadsräntor. Att hantera och begränsa 
ränterisken är därför av största vikt för finansft.mk'tionens arbete. 

Ränterisken begränsas dels genom tydliga riktlinjer för räntebindningstider och dels genom 
begränsningar av vilka instrument som är tillåtna. 

Låneportföljens förfallostruktur ska vara en avvägning av kort och lång räntebindning. Generellt 
sett ger en längre räntebindningstid och liten andel rörlig ränta en lägre risk genom en ökad 
stabilitet i framtida räntekostnader. Samtidigt kommer en skuldportfölj med lite rörlig ränta att 
inte kunna dra fördel av sjunkande eller uthålligt låga räntor. Därmed måste både kostnads- och 
risksynpunkt bedömas i samband med val av räntebindningstid/förfallostruktur. 

Bolaget arbetar efter en tänkt förfallostruktur för räntebindningen. Förfalloprofilen utgörs av ett 
intervall för andel rörlig ränta och ett tak för andel bunden ränta enligt bilaga 1. 

Grunden till bolagets räntebindningsprofil är en analys av företagets framtidsprognoser och 
förväntade ekonomiska utveckling. 

4.3 Valutarisk 

Valutarisk åsyftar risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar. 
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Bolaget får i den finansiella verksamheten inte exponeras för någon valutarisk genom upplåning, 
placeringar eller flöden i utländsk valuta. Lån eller placeringar i utländsk valuta ska i möjligaste 
mån undvikas. Upptas lån i utländsk valuta ska valutarisken elimineras momentant med en 
valutaswap/terminssäkring. Den sammantagna finansiella kostnaden för detta ska sedan 
jämföras med motsvarande kostnad/intäkt för ett lån eller placering i svenska kronor. 

4.4 Motpartsrisk 

Motpartsrisk åsyftar risken att en motpart, med vilken bolaget genomfört avtal om kreditlöfte 
och/eller derivattransaktioner eller likviditetsplaceringar, inte kan fullfölja sina åtaganden enligt 
träffat avtal. 

Motpartsrisken begränsas genom att godkända motparter för affärer fastställs samt genom att 
riskerna vid behov sprids på flera motparter. Derivataffärer och placeringar måste därför 
begränsas i enlighet med nedan: 

• Finansiella kontrakt avseende derivataffärer får endast ingås med motparter där ramavtal 
tecknats. 

• Derivatinstrument och likviditetsplaceringar får endast ske enligt bilaga 2. 

• Kreditlöften och/eller checkkrediter bör vara förlängda eller upphandlade senast två 
månader innan kreditlöftesavtalets utgång. 

• Godkänd rating på motpart vid tecknandet av kreditlöfte framgår av bilaga 2. 

• Endast sådana derivatinstrument som ingår i bilaga 2 får användas. 

4.5 Likviditetsrisk och likviditetshantering 

Likviditetsrisk åsyftar främst risken att en placering inte kan omsättas i likvida medel utan 
påtaglig kostnadsökning, men även risken att bolaget inte håller med tillräcklig 
transaktionslikviditet för att möta betalningar i verksamheten. 

Finansfunktionens likviditetshantering syftar till och hanteras med: 

a) Alltid ha tillgång till likvida medel för att fullgöra företagets betalningsåtaganden. 
b) Ha en effektiv hantering av företagets betalflöden. 
c) Vid överskottslikviditet i första hand använda denna till att amortera räntebärande lån 

och i andra hand att genomföra placeringar enligt givna riktlinjer. 
d) Möjliggöra användandet av checkkredit och/eller kreditlöften som alternativ till egen 

likviditet. 

Den löpande likviditetsplaneringen utgörs av uppföljning av utfall av betalflöden och avstämning 
av saldon på bolagets konton. Under perioder med tunga investeringar kan mer detaljerade 
prognoser komma att behövas. 

Då endast relativ kort placeringshorisont är relevant för bolaget får överskottslikviditet 
förekommande fall endast placeras hos motparter som specificerats enligt bilaga 2. 

Eventuella framtida händelser som får till följd att bolaget får ett långsiktigt placeringsbehov 
föranleder uppdatering av placeringsriktlinjerna i bilaga 2. 

4.6 Administrativ risk 

Administrativ risk åsyftar risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, 
fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. 

Administrativa risker hanteras genom avsnittet administration (se kapitel 5). 
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5. Administration 

5.1 Regler och rutiner 

För att minska den administrativa risken inom finansfunktionen ska det finnas god intern 
kontroll, tillgång till bra informationssystem samt genomarbetade interna administrativa rutiner. 

För att minska administrativa risker vid transaktioner gällande upplåning, räntebindning, 
placering eller derivataffär ska ett internt beslutsunderlag innehållande samtliga överenskomna 
villkor upprättas. I beslutsunderlaget ska motivet till transaktionen framgå för att sedan arkiveras 
tillsammans med skuldebrev, affärsnota eller liknande. Beslutsunderlaget kontrolleras/verifieras 
mot erhållna handlingar och bekräftelser från motparten. 

Attestregler, fullmakter, behörighetsregler, avstämningsrntiner och dokumenteringsprinciper ska 
upprätthållas och uppdateras vid behov. 

5.2 Rapportering 

Finansrapporter ska produceras med syfte att dels utgöra underlag för planering och beslut, dels 
att vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl finansfunktionen följer finanspolicyn. 
Finansrappo1ternas innehåll, mottagare och frekvens beskrivs i bilaga 3. 
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Bilaga 1 

Finansierings- och ränterisk 

Finansieringsrisk och likviditetsreserv 

Bolaget ska eftersträva att befintliga och nya låneavtal fördelas jämt så att ingen enskild 12-
månadersperiod drabbas särskilt av ökad finansieringsrisk. Med anledning av det skall aldrig mer 
än 50 % av bolagets låneavtal tillåtas förfalla inom 12 månader. Refinansiering ska påbörjas sen
ast 6 veckor innan förfall. Bekräftade kreditlöften, checkkrediter och/eller överskottslikviditet på 
konto får räknas av mot förfallande lån. Kortsiktigt tillgänglig likviditetsreserv ska vara 10 Mkr. 

Genomsnittlig återstående kapitalbindningstid bör, men hänsyn till ovan, inte understiga 1,5 år. 

Ränterisk 

Bolagets ränterisk styrs genom att sträva efter en jämn förfalloprofil för räntebindningen. Andel 
förfall inom 12 månader (bolagets definition på rörlig ränta) ska vara inom det intervall styrelsen 
fastställt enligt nedanstående tabell. Fasta ränteförfall bör långsiktigt fördelas jämt i tiden enligt 
nedanstående tabell. Tabellen är ett estimat av en förfalloprofil som bedöms vara lämplig med 
beaktande av företagets ekonomiska och finansiella ställning samt riskbenägenhet. 

Andel(%) av låneportföljens volym med räntebindningsförfall inom respektive intervall: 

Ar/Löptid 
Förfall 
Krav/ strävan 

<1 2::1<3 2::3<5 2::5<7 
15-40 % Max35 % Max30% Max 20 % 

Krav Strävan Strävan Strävan 
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Bilaga 2 

Motparter, riskbelopp och regler 

Motparter derivat 

Ramavtal har träffats med följande banker vilka är godkända att ingå derivattransaktioner med: 

• SEB 
• SHB 

Samt att dialog förs med Nordea om ramavtal framåt. 

Antalet derivatmotparter ska inte understiga två stycken. Detta för att kunna konkurrensutsätta 
alla derivatupphandlingar. 

Derivatinstrument 

Tillåtna derivatinstrument: 

• Ränteswap 
• Valutaswap 
• Räntetak (cap) 
• Räntegolv (floar) 
• FRA-avtal (framtida ränteavtal) 

Löptid på derivat får ej överstiga 10 år. Bolaget får inte ställa ut optioner däremot köpa optioner 
att ingå ovanstående instrument. Köpta instrument ska kunna säkringsredovisas enligt K3. 

All användning av derivatinstrument förutsätter att finansfunktionen har god förståelse om in
strumentets funktion, prissättning och tillhörande risker och har administrativa rutiner som kan 
hantera dessa affärer. 

En riskbedömning ska alltid genomföras och dokumenteras vid affärsavslut. 

Ackumulerad swapvolym för utestående derivataffärer får normalt inte överstiga total lånevolym. 
Detta gäller för levande instrument och för förlängande derivattransaktioner (betala fast ränta, 
erhålla rörlig ränta). Instrument med framtida start (forward starts) får tas upp även om den to
tala swapvolymen då överskrider aktuell lånevolym. Detta om det kan påvisas att dessa tidsmäss
igt matchar en framtida nyupplåning eller förfall av motsvarande volym derivatinstrument. 

Undantag från ovan gäller i situationer till exempel då lån med fast ränta tas upp varvid ränteris
ken skall fördelas på flera årsintervall, vilket resulterar i både förkortande och förlängande deri
vattransaktioner. Situationen kan även uppstå om beslut tas om att förkorta befintliga ingångna 
förlängande derivat med omvända positioner. 

Kreditlöften 

Godkänd rating på motpart vid ingång av ny checkkredit eller lånelöfte skall vara minst A- (S&P) 
eller A3 (Moodys). 

Placeringar 

Godkända motparter vid placeringar i värdepapper, total limit 50 Mkr, enligt tabell nedan. Skulle 
det uppstå en situation där placeringsbehovet överstiger 50 Mkr ska placeringsreglementet upp
dateras. 
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Mo,-..art Min ratin11: Maxlöntid Instrument 
Svenska staten 12 mån Statsskuldväxlar 
Svenska kommuner 12mån Certifikat 
och landstins, 
Svenska banker A- (S&P) 12 mån Kontoinlåning 

A3 (Moodys) Certifikat 
Likvid/ denåförvaltnins, 

Svenska hypoteksin- A- (S&P) 12mån Certifikat 
stitut A,, (Moodvs) 
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Bilaga 3 
Finansiell rapportering 

Rapport över skuldförvaltningen upprättas till VD efter utgången av vaije tertial med minst föl
jande innehåll: 

a) Skuldvolym 
b) Derivatvolym (uppdelat på swapvolym, brutto och netto, samt övrig derivatvolym vid behov) 
c) Snittränta inklusive och exklusive kommunal borgensavgift 
d) Genomsnittlig lånemarginal 
e) Återstående kapitalbindningstid 
f) Andel kapitalförfall inom 12 månader 
g) Grafisk förfalloprofil för kapitalförfall 
h) Återstående räntebindningstid 
i) Andel räntejustering (dvs rörlig ränta) inom 12 månader 
j) Grafisk förfalloprofil för räntebindningen i förhållande till mandat 
k) Fördelning av säkerheter 
1) Långivarfördelning 
m) Derivatportföljens marknadsvärde (årsvis eller vid behov) 
n) Derivatvolym per motpart 
o) Räntekostnadsprognos med känslighetsanalys 

Sammanfattande styrelserapport upprättas efter utgången av varje tertial med minst följande 
innehåll: 

a) Skuldvolym 
b) Derivatvolym (uppdelat på swapvolym, brutto och netto, samt övrig derivatvolym vid behov) 
c) Snittränta 
d) Återstående kapitalbindningstid 
e) Andel kapitalförfall inom 12 månader 
f) Grafisk förfalloprofil för kapital förfall 
g) Återstående räntebindningstid 
h) Andel räntejustering ( dvs rörlig ränta) inom 12 månader 
i) Grafisk förfalloprofil för räntebindningen i förhållande till mandat 
j) Långivarfördelning med uppföijning mot finanspolicy 
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AVTAL OM SÅRSKILDA VILLKOR 

mellan 

(1) Nordea Bank Abp, filial i Sverige, 516411 .. 1683, Nordea Finans Sverige AB 
(publ), 556021-1475, samt Nordea Hypotek AB (publ), 556091-5448, (nedan 
gemensamt kallade "Banken"), 

och 

(2) Båstadhem AB, 556527-7059, ("Kredittagaren"), samt 
(3) Båstads kommun, 212000-0944, e' Ägaren'1

). 

1. Bakgrund 

Banken har ställt och kan från tid till annan komma att ställa ytterligare krediter, 
garantier och andra faciliteter e'Krediter") till Kredittagarens förfogande. För dessa 
tecknas särskilda avtal ("Kreditavtal''). 

Parterna är överens om att utöver vad som anges i Kreditavtalen ska följande villkor 
gälla till dess att Krediterna är återbetalade. 

2. Ägarförhållanden 

Samtliga aktier 100 % av rösterna i Kredittagaren ägs för närvarande av Ägaren. En 
väsentlig förutsättning för Bankens beslut att ställa Krediter till Kredittagarens 
förfogande har varit den omständigheten att aktierna innehas på ovan beskrivet sätt. 

3. Verksamheten 

Kredittagaren och Ägaren åtar sig att 

1(2) 

(a) inte medverka till fusion, delningsförfarande, övel'låtelse eller upphörande med 
hela eller en betydelsefull del av Kredittagarens verksamhet utan Bankens 
skriftliga medgivande; 

(b) inte forändra Kredittagarens verksamhetsinriktning utan Bankens skriftliga 
medgivande; samt att 

( c) inte överlåta eller disponera över för Kredittagaren viktiga tillgångar, enligt 
Bankens bedömning, utan Bankens skriftliga medgivande. 

4. Förtida uppsägning 

Banken äger rätt att ställa in nyttjandet av och säga upp Krediterna till återbetalning vid 
tidpunkt som Banken bestämmer om någon av foljande omständigheter inträffar 

(a) Ägaren helt eller delvis avyttrar sitt aktieinnehav i Kredittagaren utan Bankens 
skriftliga medgivande; eller om 

Confidential 



2(2) 

(b) Kredittagaren och/eller Ägaren inte fullgör sina åtaganden i detta avtal. 

Detta avtal har upprättats i tre (3) exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Ort och datum ............................................. . Ort och datum ............................................. . 

Nordea Bank Abp; filial i Sverige 
för egen del och för 
N or<lca Fhm..m; Sverige All (pub i), 
Nordea Hypotek AB (publ) 

Undertecknande: 

Namnförtydligande: 

Ort och datum ......................................... , ... . 

Båstads kommun 

Undertecknande: 

Namnffirtydligande: 

Båstadhem AB 

Undertecknande: 

NamnfMydligande: 

Confidential 
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Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-05-12 17 av 26 

KS § 118 Dnr KS 000237 /2020 - 905 

Samordningsförbundet NNV Skåne (FINSAM) -Årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2019 

Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående 
parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad 
kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun och 
Örkelljunga kommun. Förbundet ska inom det geografiska området för 
medlemskommunerna svara för en finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 
Skåne och i ovanstående kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv 
resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och 
insatser som syftar till att den enskilde ska återfå eller förbättra sin förmåga att 
förvärvsarbeta. De ekonomiska uppföljningarna under året har visat på 
avvikelse från budgeten och på ett överskott för verksamhet med ca 1,9 mkr. 
Avvikelserna är inte oväntade och beror till stor del på att 2018 är 
samordningsförbundets uppstartsår. Det egna kapitalet vid räkenskapsårets 
utgång uppgår till 5,9 mkr vilket överstiger rekommendationerna från det 
Nationella rådet med 4,6 mkr. Styrelsen har adresserat detta genom att besluta 
om en underfinansierad budget för 2020 för att på sikt säkerställa att 
förbundets resurser sysselsätts i kvalitativa processer. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-03-31, med 
tillhörande bilaga. 

1. Direktionen för Samordningsförbundet NNV beviljas ansvarsfrihet för 
år 2019. 
2. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Direktionen för Samordningsförbundet NNV beviljas ansvarsfrihet för 
år 2019. 

2. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2020-03-31. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000237/2020 – 905 
 
 

Ansvarsfrihet, Samordningsförbundet NNV 

 
Förslag till beslut 
 
1. Direktionen för Samordningsförbundet NNV beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 
 
2. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående parterna är Ar-
betsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad kommun, Klippans kommun, Per-
storps kommun, Ängelholms kommun och Örkelljunga kommun. 
 
Förbundet ska inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Reg-
ion Skåne och i ovanstående kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursan-
vändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till 
att den enskilde ska återfå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 
 
De ekonomiska uppföljningarna under året har visat på avvikelse från budgeten och på ett 
överskott för verksamhet med ca 1,9 mkr. Avvikelserna är inte oväntade och beror till stor del 
på att 2018 är samordningsförbundets uppstartsår. Det egna kapitalet vid räkenskapsårets 
utgång uppgår till 5,9 mkr vilket överstiger rekommendationerna från det Nationella rådet 
med 4,6 mkr. Styrelsen har adresserat detta genom att besluta om en underfinansierad budget 
för 2020 för att på sikt säkerställa att förbundets resurser sysselsätts i kvalitativa processer.  
 
 
Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomichef. 
Chef för bildning och arbete. 
Avdelningschef arbetsmarknaden.  
Samordningsförbundet NNV 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning och Revisionsberättelse Samordningsförbundet NNV Skåne. 
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BESLUT - ARSREDOVISNING 2019 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET NNV SKÅNE 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01- 2019-12-31 

Styrelsen för Samordningsförbundet NNV Skåne avger följande årsredovisning 

Beslutad av styrelsen 2020-03-26 

Signering av justerare 
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Organisationsnummer 222000-3244 
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1. Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Samordningsförbundet NNV Skåne avger följande årsredovisning. 

Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående 
parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad kommun, 
Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun och Örkelljunga 
kommun. Förbundet har sitt säte i Ängelholms kommun, organisationsnummer 
222000-3244. 

Samordningsförbundet ska inom det geografiska området för medlemskommunema svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Verksamheten finansieras vi medlemsavgifter. 
Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till 
att den enskilde ska återfå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel handla om 
kompetenshöjande insatser och kunskapsutbyte. 

Verksamhetside och vision 
Samordningsförbundets vision är 

- Tillsammans samverkar vi för att skapa möjligheter att utvecklas. 

Samordningsförbundets verksarnhetside är 

Samordningsförbundets uppgift är att hitta lösningar och redskap för att förändra och 
förbättra människors livssituation. 

Målgrupper 
Samordningsförbundets målgrupp är personer, i förvärvsaktiv ålder 16--64 år, som är i behov av 
insatser från flera av de samverkande parterna. 

Särskilt prioriterad behovsgrupp 2019 var personer med komplex problematik som har eller 
riskerar långvarigt utanförskap. 

Närmare precisering av särskilt prioriterade behovsgrupper 2019 var, 

Personer med psykisk ohälsa 
- Långvarigt bidragsberoende på grund av ohälsa och individer som ej bedöms redo för 

arbetsmarknaden 
Nyanlända och utrikesfödda 

- Unga som varken arbetar eller studerar 
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Översikt över verksamhetens utveckling 

2019 2018 

Verksamhetens 6 444 400 6 454 789 
intäkter 
Verksamhetens 4 483 518 2 559 359 
kostnader 
Årets resultat 1961 714 3 893 792 

Soliditet 82,6 87,01 

Antal anställda 1 1 

Samordningsförbundet har under 2019 kommit igång med fler processer därav högre kostnader 
och ett lägre resultat jämfört med 2018. Se bifogad bilaga, Bilaga 2 Årsredovisning M insatser, för 
översikt av processer. 

Styrelsen har beviljat finansiering till tre processer: 
"Första steget - en väg för utrikesfödda kvinnor in på arbetsmarknaden" i Örkelljunga, 
"Jämna steget • en jämställd väg för utrikesfödda män in på arbetsmarknaden" i Örkelljunga och 
"Nästa steg - en väg för utrikesfödda kvinnor och män in på arbetsmarknaden i Ängelholm". 

Samtliga är anslutningsansökningar till processen "Första steget - en väg för utrikesfödda kvinnor 
i Klippan/Perstorp". 

Verksamhetens arbete har även inriktas på ett fortsatt och fördjupat stöd till de processer som har 
beviljats stöd och utveckling av fler processer. Styrgrupper för samtliga finansierade processer har 
formerats och har haft styrgruppsmöten. 

På grund av haltande utveckling av processen "Klientsupport och test av metoden biblioterapi" 
begärde styrelsen, reviderad processplan, konkretiserade mål och konkret redovisning på operativ 
verksamhet. Processen har under året utvecklats till att fokusera enbart på delen klientsupport och 
därmed bytt namn till "Klientsupport". Processägaren har inte fakturerar förbundet för det kvartal 
processen gjorde ett omtag. Resultat: Se, Bilaga 3 Klientsupport- uppföljning 12 månader. 

"Förstudie för mobilt utredningsteam" som beviljades finansiering i december 2018 och påbörjades 
under våren 2019 presenterades efter en förläng processtid för styrelsen i september. I november 
beslutade styrelsen att avsluta förstudien. Bakgrunden till beslutet var att tilltänkt p rocessägare 

inte då hade organisatorisk kapacitet för eventuellt genomförande samt en då rådande osäkerhet 
kring hur Arbetsförmedlingen skulle komma att klara av sina åtagande i en eventuell gemensam 
process 2020. 

Förutom att förstärka samverkan och få igång aktiviteter, lyfts vikten av kommunikation om 
sarnordningsförbundets verksamhet, roll och betydelse för samverkansutvecl<ling i Skåne Nord 
Nordväst. Syftet har varit att alla berörda parter blir insatta i samordningsförbundets syfte och att 
det är väl känt att samordningsförbundets ägs gemensamt, vilket innebär att alla samverkande 
parter kan påverka innehåll och inriktning. Under 2019 har samordningsförbundet fortsatt 
utveckla kommunikationsvägar på olika nivåer inom medlemsorganisationerna, i samhället i 
övrigt, med andra samordningsförbund och i samband med medlemsråd. Kommunikation har 
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skett via blanda annat dialog- och informationsmöten vid såväl politiska samlingar som för 
tjänstemän. 

Samordningsförbundet ska i sin konstruktion och i sitt synsätt vara uppmärksam på förändrade 
förutsättningar hos de samverkande parterna och vara beredd att möta nya behov av samverkan. 
Detta förutsätter aktiv omvärldsbevakning och flexibilitet i verksamheten. Detta har till 
exempelvis skett via deltagande på den nationella årliga FINSAM-konferensen, via medverkan på 
förbundschefsdagar, medverkan på de regionala nätverksträffarna som arrangeras för 
förbundschefer i Skåne samt genom AMEIS - Arbetsmarknadsenheter i samverkan inom ramen 
för Familjen Helsingborg. Med bakgrund i arbetsförmedlingens förändrade uppdrag har en tät 
dialog förts mellan Arbetsförmedlingen och övriga parter. Gemensamt har förbundschefer i 
Malmö, Landskrona/Svalöv och NNV Skåne påbörjat auskultation hos varandra. 

Under året har en rad gemensamma kunskapshöjande insatser för berörda inom 
samordningsförbundet genomförts. Vid de kunskapshöjande insatserna kring kulturmöten, kultur 
och psykisk ohälsa medverkade 228 från medlemspartema, vid "Funktionell dumhet" 61 och vid 
SUS - Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan 13. Samtliga kunskapshöjande 
insatser följs upp med enkäter. Resultaten visar stor nöjdhet och har rapporterats till styrelsen 
under hösten. 

Förbundschef har under året deltagit i ett antal möten tillsammans med förbundschefer från andra 
skånska förbund, hälso- och sjukvårdsstrateg från Region Skåne samt förste vice ordförande för 
Regionstyrelsen med flera. Träffarna har handlat om Regions Skånes delaktighet i FINSAM som 
arena för samverkansutveckling. Region Skåne har arbetat för att göra ett omtag för att kunna bli 
en än mer aktiv part i samtliga förbund i Skåne. Processen har lett fram till rekommendationer som 
styrelseledamöter i samordningsförbund ska luta sig mot. Förslag har även arbetats fram för 
Region Skånes övergripande mål i PINSAM-sammanhang. 

1.1. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

Verksamheten har inte påverkats nämnbart av några yttre faktorer somt ex politiska beslut eller 
försämrad konjunktur som på ett negativt sätta ökat antalet individer som står långt från 
arbetsmarknaden och därmed indirekt påverkat verksamheten. 

1.2. Händelser av väsentlig betydelse 

Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag har under året medfört oro för samtliga parter inte 
minst Arbetsförmedlingen själva. Dialog om det förändrade uppdragets innebörd och 
konsekvenser har varit aktuellt under hela året. 
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1.3. Styrning och uppföljning av verksamheten 

Styrelsen är samordningsförbundets högst beslutande och förvaltande organ som har ansvar för 
samordningsförbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. 
Samordningsförbundet NNV Skåne leds av en styrelse som består av åtta ledamöter och åtta 
ersättare. Varje part har vardera utsett en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen. Ledamöter 
och ersättare valdes första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till och 
med den 31 mars 2019. Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 

april året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Se, Bilaga 1 till 
Årsredovisning styrelsens arbete. 

Arbetsformer, ekonomistyrning, attestordning och delegationsordning har reviderats under året 
och beslut finns publicerade på förbundets hemsida www.finsarnnnvskane.se. På hemsidan finns 
även beslutade riktlinjer för ansökan om medel publicerade. 

Uppföljning 
Samtliga processer som beviljats medel följs upp i det nationella uppföljningssystemet SUS, genom 
skriftlig avrapportering till styrelsen, styrgruppsmedverkan av förbundschef samt extern 
utvärderare. Processledare för utvalda processer har också medverkat vid styrelsemöte och 
föredragit nuläge och progression. Flera av parterna har processer som beviljats finansiering under 
året vilket innebär att behörigheter och inrapportering till SUS är under uppbyggnad och 
utveckling. Alla kunskapshöjande insatser följs upp i det nationella uppföljningssystemet SUS 
samt kompletteras med enkäter som presenteras för styrelsen. 

Styrgrupper 
En styrgrupp utses för varje process som finansieras av samordningsförbundet. Gruppen består av 
chefer från de parter som är samverkande och är ansvariga för att leda och stödja processledarens 
arbete samt vara kunskapsbärare in i den egna organisationen. Aktuell processägare är 
sammankallande till styrgrupp. 

Medlemsråd 
Under hösten 2019 genomfördes samordningsförbundets första medlemsråd. Syftet med 
medlemsrådet var att föra en dialog kring samordningsförbundets verksamhet, lyssna in parternas 
önskemål och förväntningar och på så sätt vidareutveckla samordningsförbundets verksamhet 
under kommande år. 

Verksamhetsplan 
Underlag till verksamhetsplan skapas tillsammans med förbundets utvecklings- och 
beredningsgrupp samt utifrån parternas önskemål och förväntningar som presenteras på 
medlemsråd. Verksamhetsplan beslutas av styrelsen. 

Dataskyddsombud - DSO 
Samordningsförbundet har upphandlat dataskyddsombud. Roger Broberg från Arkiv IT är 

samordningsförbundets dataskyddsombud. 
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Internkontroll 
Inför beslut att finansiera processer bereds ansökningsunderlaget i förbundets utvecklings- och 
beredningsgrupp och förbundschef tillsammans med presidiet bedömer om den ska presenteras 

för styrelsen. Styrelsen beslutar om eventuell finansiering. 

Kontroll sker av att: 
• riktlinjer för ansökan om medel följs 
• målen samt de förväntade effekterna och prioriteringar som görs i förbundets 

verksarnhetsplan följs 
• mall för tertialrapporter, årsrapporter och extern utvärderare används kommer att 

användas. 

1.4. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

De ekonomiska uppföljningarna under året har visat på avvikelse från budgeten och på ett 
överskott för verksamhet med ca 1.9 Mkr. Avvikelserna är inte oväntade och beror till stor del på 

att 2018 är samordningsförbundets uppstartsår. 

Det gör att det egna kapitalet vid räkenskapsårets utgång uppgår tilJ 5 855 tkr vilket överstiger 
rekommendationerna från det Nationella rådet med 4 569 tkr. Styrelsen har adresserat detta 
genom att besluta om en underfinansierad budget för 2020 för att på sikt säkerställa att förbundets 
resurser sysselsätts i kvalitativa processer. 

Uppföljning av verksamheten 
Samordningsförbundets uppgift är att både stödja individer i behov av samordnat stöd och att 
underlätta samverkan mellan parterna. Samordningsförbundet ser att strukturinriktad verksamhet 
är lika viktig som individinriktade insatser. Under 2018 genomfördes en behovskartläggning och 
behovsanalys, styrelsen bedömning var att denna fortfarande hade aktualitet under 2019. Med 
bakgrund i behovskartläggningen och behovsanalysen har tre fokusområden arbetats fram och 
beslutats i verksamhetsplanen. 

Uppföljning och resultat för individ.inriktade och strukturövergripande 
insatser 
Samtliga processer som beviljats medel följs upp i det nationella uppföljningssystemet SUS, genom 
skriftlig avrapportering till styrelsen, styrgruppsmedverkan av förbundschef samt extern 

utvärderare. Processledare för utvalda processer har också medverkat vid styrelsemöte och 
föredragit nuläge och progression. Flera av parterna har processer som beviljats finansiering under 
året vilket innebär att behörigheter och inrapportering till SUS är under uppbyggnad och 

utveckling. 

Under året har en rad gemensamma kunskapshöjande insatser för berörda inom 
samordningsförbundet genomförts. Vid de kunskapshöjande insatserna kring kulturmöten, kultur 
och psykisk ohälsa medverkade 228 från medlemsparterna, vid "Funktionell dumhet" 61 och vid 
SUS - Sektorsövergripande systern för uppföljning av samverkan 13. Samtliga kunskapshöjande 
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insatser följs upp med enkäter. Resultaten visar stor nöjdhet och har rapporterats till styrelsen 
under hösten. 

Balanskravsresultat 
Årets resultat enligt resultaträkningen 
- Samtliga realisationsvinster 
Totalt 

1961714 

0 

=1961714 

1.5. Väsentliga personalförhållanden 

Förbundschef i samordningsförbundet är sedan 1 jan 2018 Lena Alderskiöld. Lena är anställd av 
samordningsförbundet. Redovisningsstöd och administrativt stöd hanteras genom externa 
leverantörer. 

1.6. Förväntad utveckling 

De ekonomiska uppföljningarna under året har visat på avvikelse &ån budgeten och på ett 
överskott för verksamhet med ca 1.9 Mkr. Avvikelserna är inte oväntade och beror till stor del på 
att 2018 är samordningsförbundets uppstartsår. Hantering av överskottet beskrivs i 
verksamhetsplan för 2020. Samordningsförbundet kommer fortsätta förstärka samverkan och få 
igång aktiviteter samt fler processer. Vikten av kommunikation om samordningsförbundets 
verksamhet, roll och betydelse för samverkansutveckling i Skåne Nord Nordväst är av betydelse. 

2. DRIFTSREDOVISNING 

Belopp tkr 

Nettokostnad 

Medlemsavgift 
inkl. övriga 
rörelseintäkter. 

Resultat 

Utgående eget 
kapital 
Likvida medel 

Signering av justerare 
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Utfall jan-dec 
2019 

4483 518 

6 444 400 

1 961 714 

5 855 506 

7 059 934 

Aktuell Avvikelse utfall- Bokslut helår 
budgetjan- budget 20xx 

dec 2019 
7 579 570 3 096 952 4 483 518 

6430 000 14400 6 444 400 

-1149 750 3111364 1 961 714 

2 904427 2 951 079 5 855506 

- - 7 059 934 
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Budgetavvikelsen är positiv med 3,1 mnkr viket förklaras av att vissa budgeterade processer inte 
har haft den händelseutveckling som var planerad. Avvikelsen är i sin helliet hänförligt till 
processkostnader. 

Detta har varit förbundets andra verksamhetsår och verksamheten är fortsatt under uppbyggnad. 
Det gör att det är svårt att budgetera. Allt eftersom verksamheten finner sina former kan 
precisionen i kommande budgetar öka. 

3. RESULTATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter 
Medlemsavgifter 

Summa verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Processkostnader 

övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Summa verksamhetens kostnader 

Verksamhetens resultat 

Finansiella poster 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 

Summa finansiella poster 
Resultat efter finansiella poster 

Årets resultat 

Signering av justerare 
på varje sida 

Not 

2 

3 

2019-01-01 2018-01-04 
-2019-12-31 -2018-12-31 

6444 400 6454 789 

6 444 400 6454 789 

-2 537114 -530124 

-723 491 -725 521 

-1222 913 -1303 714 

-4 483 518 -2 559 359 

1960 882 3 895 430 

832 0 
0 -1638 

832 -1638 

1961714 3893 792 

1961714 3 893 792 
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4. BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringnr 

Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

Kassa och bank 

Summa kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Signering av justerare 
på vatje sida 

Not 

4 

5 

2019-12-31 

14866 

14324 

29190 

7 059 934 

7059934 

7 089124 

7089124 

2018-12-31 

8015 

7089 

15104 

4458673 

4 458 673 

4473 777 

4 473 777 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Fritt eget kapital 

Balanserat resultat 

Årets resultat 

Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

Skatteskulder 

Övriga skulder 

Not 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

5.KASSAFLÖDESANALYS 

Kassaflödesanalys 

Belopp i kr. 

Årets resultat 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 
Kassaflöde för den löpande verksamheten 

Årets kassaflöde 

Signering av justerare 
pä varje sida 

2019-12-31 

3 893 792 
1961 714 

5 855 506 

5 855 506 

468 997 

27239 

42 847 

694534 

1233 618 

7 089124 

2019-12-31 

1961 714 

-14 085 
653 632 

2 601261 

2018-12-31 

D 

3 893 792 

3 893 792 

3 893 792 

108906 

13064 

46 304 

411711 

579985 

4 473 777 

2018-12-31 

3 893 792 

-15104 
579 985 

4458 673 
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6. NOTER 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning. 

Not 1 Redovisningsprindper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning. 

Not 2 Verksamhetens intäkter 

Staten {AF/FK) 
Region Skåne 
Kommtm.ema gemensamt 
Övriga rörelseintäkter 

Varav bidrag per kommun utgör: 
Båstads kommun 244 340 
Klippans kommun 315 070 
Perstorps kommun 131 815 
Ängelholms kommun 739 450 
Örkelljunga kommun 176 825 
Summa verksamhetens intäkter 1607 500 

Not 3 Verksamhetens kostnader 

Processkostnader 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 

Summa verksamhetens kostnader 

Not 4 Övriga fordringar 

Övriga poster 
Summa fodringar 

Signering av justerare 
på varje sida 

2019 2018-01-04-

2019 

3 215 000 
1 607 500 
1607 500 

14400 

6444 400 

2537114 
723 491 

1222 913 

4 483 518 

2019-12-31 

14 866 
14 866 

2018-12-31 

3229000 
1612895 
1612894 

0 

6 454 789 

2018-01-04-
2018-12-31 

530 124 

725 521 
1303714 

2 559359 

2018-12-31 

8 015 
8 015 
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Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Hyra 
Leasingavgift 
Summa fodringar 

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna semesterlöner 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Signering av justerare 
på varje sida 

2019-12-31 

7638 
6686 

14324 

2019-12-31 

113 078 
581457 

694 535 

2018--12-31 

7089 
0 

7089 

2018-12-31 

85160 
326 550 
411710 
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7. S1YRELSENS UNDERSKRIFTER 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader1 

intäkter och samordningsförbundets ekonomiska ställning. 

Datum: 2020-03-26 

Robin Holmberg 
Ordförande 
Ängelholms kommun 

Christian Larsson 
Andre vice ordförande 
Örkelljungas kommun 

Torgny Lindau 
Ledamot 
Perstorps kommun 

Maria Branhnark Lennartsson 
Förste Vice ordförande 
Försäkringskassan 

Hans Bertil Sinclair 
Ledamot 
Klippans kommun 

Båstads kommun 

s~~~/ ....... ..... ... .... . 
Sven-Ingvar Borgqvist , atrin 

Ledamot \ \ . edamot 
Region Skåne -v-: · /_ ArbetsfqrJlled · 

;J\ v-Ll /-t o \,l,UJ ~ 
Bilagor · l ~\ / 1 . . / _ Crr J 
Bilaga 1 Årsredovisning styrelsens arbete [v.. ~ ~ r } . 
Bilaga 2 Årsredovisning- insatser ,,.. f(.eq,,: i-, ( ~ lat,(e. 
Bilaga 3 Klientsupport- uppföljning 12 månader \Jr-' -t .-

-v<l ~ llÅ\'\ 
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Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

STYRELSENS A.RBETE UNDER ÅRET 

Styrelsen är samo.rdningsförbundets högst beslutande och förvalt.ande organ som 

har ansvar för samordningsförbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete 

regleras i förbundsordningen. Samordningsförbundet NNV Skåne leds av en 

styrelse som består av åtra ledamöter och åtta ersättare. Vatje part har vardera 

utsett en ordinarie ledamot och en ersätt.are i styrelsen. Ledamöter och ersättare 

valdes första gången för tiden från och med samordnings förbundets bildande till 
och med den 31 mars 2019. Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år 

räknat från och med den 1 april året efte:r det att val av fulhnäkrige i region och 

kommuner har ägt mm 

Ordinarie ledamöter till och med den 31 mars 2019 

Lars Nyander, ordförande, Angelholms kommun 

(Föräldraledig 20190101 - 20190331) 

Ulrika Arvidsson, förste vice ordförande, Försäkringskassan 

(Ordförande 20190101-20190331) 

Chri.stiln Larson, andre vice ordförande, Örkelljunga kommun 

Kerstin Persson, l(lippans kommun 

Ronny Nilsson, Perstorps kommun 

Inge Henriksson, Båstad kommun 

Markus Gunnarsson, Arbetsförmedlingen 

Emma Yngvesson, Region Skåne 

Ersättare 
Robin Holmberg, Ängelholm kommun 

Hans Bertil Sinclair, Klippans kommun 

Bo Dahlqvist, Perstorps kommun 

Ingela Stefansson, Båstad kommun 

Christer Olsson, Örkelljunga kommun 

Sven Ingvar Borgqvist, Region Skåne 

E va Mo Wiktorsson, Försäkringskassan 

Per Gustavsson, Arbetsfönnedlingen 

0723-74 74 47 I Importgatan 1, 262 73 Ängelholm I www . .finsamruwskane.se 



Adjungerad 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

Asa Larsson, Ängelholms kommun (20190213 - 20190331) 

Ordinarie ledamöter från och med den 23 april 2019 
Robin Holmberg, ordförande, Ängelholms kommun 

Ulrika Arvidsson, förste vice ordförnnde, Försäkringskassan 

(till och med 20190701) 

Maria Brantmark Lennartsson, förste vice ordförande, Försäkringskassan 

(från och med 20190903) 

Christian Larsson., andre vice ordförande, Örkelljunga. kommun 

Hans Bertil Sinclair, Klippans kommun 

Torgny Lindau, Perstorps kommun 

Johan Olsson Swanstein, Båsrad kommun 

Markus Gunnarsson, Arbetsförmedlingen (till och med 20191105) 

Sven-Ingvar Borgqvist, Region Skåne 

Ersättare 
Lars Nyander, Ängelholms kommun 

Åsa Edvardsson, Klippans kommun 

Ronny Nilsson, Perstorps kommun 

Niclas Bengtsson, Örkelljunga kommun 

Bo Wendt, Båstads kommun 

Eva Mo Vikta.mon, Försäkringskassan (till och med 20190903) 

Gabriella Lindquist, Försäkringskassan (från och med 20190903) 
Per Gustavsson, Arbetsförmedlingen 

Anna Ingers, Region Skåne 

Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under 2019. 
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Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

INSATSER 2019 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET NNV 
SKÅNE 

Processnamn: "Klie11tsu17Port" tidigare" Klientsupport och test av metoden 
biblioterapi 11 

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Båstad kommun 

Processägare: Båstad kommun 

Processen beviljades finansiering: 2018-06-11 

Processtid: 2018-01-09-2021-09-01 

Behovsgrupp: Långvarigt bidragsberoende på grund av ohälsa och individer 

som ej bedöms redo för arbetsmarknaden. 

Metod/arbetssätt: Söka och testa nya arbetssätt som gynnar individens 

förutsättning. 

Utvärdering: Grubb Managementkonsult AB 

Processen har haft en haltande utveckling. Halvårsrapporten visade att 

någon operativ verksamhet inte kommit igång. Få individer hade 
aktualiserats för klientsupport, ingen hade aktualiserats för biblioterapi. 

Organiseringen för processen har under året inte fungerat som planerat 

och det har varit rörlighet bland processmedarbetama och i styrgruppen. 

Ett antal åtgärder har vidtagits för att få organiseringen och processen att 

fungera. Bland annat har ny ordförande för styrgruppen tillträtt och ny 

processmedarbetare har rekryterats. Kriterierna för att deltagare ska 

kunna bli aktuella för processen har justerats för att fler individer ska 

fångas upp. Grundansökan samt mål och delmål för processen har 

reviderats. Med bakgrund i att den operativa verksamheten inte kommit 
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Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

igång som planerat pausade processägaren faktureringen till 
samordningsförbundet under första kvartalet 2019. Styrelsen har sett 
positivt på genomförda förändringar, påpekat vikten av de intensifierade 

ansträngningarna och även gett anstånd för fortsatt finansiering av 

processen. 

Resultat: Se, Bilaga 3 Klientsupport - uppföljning 12 månader 

Processnamn: Första steget - en väg in på arbetsmarknaden fdr 11trikesfddda kvinnor. 

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Klippans kommun och Perstorps 
kommun 

Processägare: Klippans kommun 

Processen beviljades finansiering: 2018-12-06 

Processtid: 2019-02~01 - 2022-12-31 

Behovsgrupp; Nyanlända och utrikesfödda. 

Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och 

kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter. 

Utvärdering: P&P i Landskrona AB. 

-----------------··-------------

Processnamn: Första steget - en väg in på arbetsmarknaden for utrikesfodda kvinnor. 

(Anslutningsansökan till ovan) 

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Örkelljunga kommun 

Processägare: örkelljunga kommun 

Processen beviljades finansiering: 2019-04-24 

Processtid: 2019-09-01-2021-12-31 
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Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda. 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, sarnverkanskanaler och 
kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter. 

Utvärdering: P&P i Landskrona AB 

Processnamn: Jämna steget - en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfodda män. 

(Anslutningsansökan till ovan) 

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Örkelljunga kommun 

Processägare: Örkelljunga kommun 

Processen beviljades finansiering: 2019-04-24 

Processtid: 2019-09-01-2021-12-31 

Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda. 

Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och 

kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter. 

Utvärdering: P&P i Landskrona AB 

------------------------------

Processnamn: Nästa steg- en väg for utrikesfodda kvinnor och män in på 
arbetsmarknaden i Ängelholm". 

(Anslutningsansökan till ovan) 

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Ängelholms kommun 

Processägare: Ängelholms kommW1 

Processen beviljades finansiering: 2019-09-03 

Processtid: 2019-09-03-2022-06-30 

Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda. 
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Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och 

kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter. 

Utvärdering: P&P i Landskrona AB 

--- -----------------------------------
Processnamn: Förstudie mobilt utredningsteam 

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Ängelholms kommun 

Processägare: Arbetsförmedlingen 

Processen beviljades finansiering: 2018-12-06 

Processtid: 20190301-2019-l l •01 

Behovsgrupp: Personer med psykisk ohälsa, långvarigt bidragsberoende på 

grund av ohälsa och individer som ej bedöms redo för arbetsmarknaden, 

nyanlända och utrikesfödda, unga som varken arbetar eller studerar. 

Metod/arbetssätt: Kartläggning avseende behov och möjligheter att starta ett 

mobilt utredningsteam. 

Utvärdering: Ej aktuellt under förstudiefasen 

Förstudien om "Mobilt utredningsteam" avslutades i november 2019. 

Bakgrunden till beslutet var att tilltänkt processägare inte då hade 

organisatorisk kapacitet för eventuellt genomförande samt en då rådande 

osäkerhet kring hur Arbetsförmedlingen skulle komma att klara av sina 
åtagande i en eventuell gemensam process 2020. 

Insatsnamn: Kunskapshöjande utbildning om kulturmöten. 

Samverkande parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Region Skåne, 

Båstad kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Örkelljunga kommun, 

Ängelholms kommun. 

lnsatssägare: Samordningsförbundet NNV Skåne 
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Insatstid: 2019-09-05-2019-ll-18 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

Metod/arbetssätt: Utbildning om kulturmöten, kulturmöten inom arbetslivet 
samt migration, kulturmöten och psykisk ohälsa till berörda medarbetare i de 

fyra huvudmännens organisationer. 

Leverantör: Religionsvetama 

Utvärdering: Samordningsförbundet NNV Skåne 
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Insatsnamn: Funktionell dumhet 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

Samverkande parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Region Skåne, 
Båstad kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Örkelljunga kommun, 

Ängelholms kommun. 

Insatsägare: Samordningsförbundet NNV Skåne 

Insatstid: 2019-10-11 

Metod/arbetssätt: Gemensam kunskapshöjande föreläsning och workshop till 
berörda medarbetare i de fyra huvudmännens organisationer. 

Leverantör: Mats Alvesson 

Utvärdering: Samordningsförbundet NNV Skåne 

----------------------------------------
Insatsnamn: SUS - Sektorsövergripande system för uppfoljning av sam.verkan. 

Samverkande parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Region Skåne, 
Båstad kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Örkelljunga kommun, 
Ängelholms kommun. 

Insatsägare: Samordningsförbnndet NNV Skåne 

Insatstid: 20191128 

Metod/arbetssätt: Gemensam kunskapshöjande föreläsning och workshop till 
berörda medarbetare i de fyra huvudmännens organisationer. 

Leverantör: Nationella Rådet för FINSAM 

Utvärdering: Samordningsförbundet NNV Skåne 
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UPPFÖLJNING 12 MÅN. 

Klientsupport 
2019-10-14 

/ 

Fredrik Grubb 
fredrik.grubb@grubbkonsult.se 

GRVBB. 
onsu l t 
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Bakgrund 
Samordningsförbundet NNV Skåne finansierar under åren 2018-2021 processen 
"Klientsupport". Insatspartners är Båstads kommun och Arbetsförmedlingen med 
Båstads kommun som processägare. 

Grubb Konsult har anlitats för extern uppföljning av insatsens måluppfyllnad, 
metodutveckling och funk.tian. Efter styrgruppsmöten, enskilda samtal med 
processledare, processägare och förbundschef samt analys av 
processdokumentation redogörs här för läget i insatsen efter 12 månaders 
verksamhet. 

Inledning 
Processen "Klientsupport" startades som den första insatsen finansierad av det nya 
samordningsförbundet. Projektägaren, Båstads kommun, hade aldrig varit involverad 
i en Finsamprocess tidigare. Dessa ingångsvärden bör man ha med sig när man läser 
nedanstående uppföljning. 

I mars 2018 gjordes en halvårsuppföljning och i den rekommenderades att parterna 
att antingen omarbeta processen eller överväga att lägga ner den. Då hade ett 
antal problem dominerat arbetet under hela pracesstiden, primärt kring organisation 
och att få fart på det operativa arbetet. 

Från andra kvartalet 2019 och framåt har en lång rad förändringar gjorts. Vilket 
slutligt utfall dessa får för processen, finansiären och för de aktuella individerna, är 
fortfarande för tidigt att säga. I denna redovisning redogörs för 
händelseutvecklingen och utvärderarens bedömningar och rekommendationer 
bifogas i slutet. 

Projektet granskas utifrån fyra perspektiv: Problemformulering, Mål, Metod och 
Organisation. 

Problemformulering rör de grundläggande motiven till vartär parterna vill driva ett 
projekt, vad är det för problem man vill skapa lösningar för? 

För att möta ovanstående problemformuleringar beskrevs följande förväntade 
effekter (Mål). 

För att kunna nå målen och möta problemet används en eller flera Metoder. 

För att nå målen med processen, och kunna arbeta med metoden, Organiseras 
inkopplade resurser på något sätt. 
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Kvarta:14 20 18 
Under hösten 2018 startade arbetet med processen. En styrgrupp formerades och 
funktionen "Klientsupport" tillsattes. 

Snart framkom att den ursprungliga planen för Organisationen, a tt Klientsupporten 
också skulle fungera som processledare, inte fungerade med den person som utsetts. 
För att hantera situationen tillsattes, utöver Klientsupporten, en separat processledare 
på 50%. Då detta låg utanför den ursprungliga processplanen diskuterades och 
förbereddes en kompletterande ansökan till Samordningsförbundet. 

Under perioden fördes många diskussioner kring ledning och styrning av processen. 
Utan att gå in i detalj kan man konstatera att någon riktigt tydlig styrmodell inte 
framkom, och att ansvarsfördelning mellan styrgrupp - processledare
processmedarbetare var otydlig. Därtill kom diskussioner kring uppföljning i.f .t 
Samordningsförbundet, både vad gällde operativa resultat och ekonomisk 
uppföljning. 

l slutet av perioden uppstod dessutom vakanser i styrgruppen. Både representanten 
för Biblioterapin och tör Arbetsförmedlingen meddelade att de skulle sluta sina 
uppdrag. En ersättare från Biblioteket utsågs omgående, men AF's representation 
blev osäker under en tid. 

Även kring den planerade Metoden uppstod snabbt frågetecken. Inflödet av 
individer blev inte så smidig som planerat. Frågor kring hur dokumentation skulle ske, 
t.ex vilket system som skulle användas, dominerade mycket av höstens arbete. 
Koppling till SUS tog lång tid att åstadkomma. Både delmetoden FIA och Biblioterapi 
krävde kompetenshöjande insatser för medarbetarna, och kombinerat med en 
otydlig bild av vilka personer som skulle vara aktuella, skapade ett läge där inflödet 
till processen var mer eller mindre noll. 

Samverkan var i processbeskrivningen manifesterad i den s.k Samsynsgruppen, som 
skulle vara primärkälla för deltagare. I denna siHer Båstads kommun och 
Arbetsförmedlingen och bearbetar individärenden. Denna del fungerade som tänkt, 
men övriga parters delaktighet i processen var vid denna punkt mycket osäker. 
Kontakter togs med primärvården och Försäkringskassan, men något operativt 
samarbete uppkom inte. 

Sammantaget präglades denna period av hög grad av osäkerhet. Hur skulle man få 
igång den operativa processen? Vem var ansvarig för vad? Vem/vilka styrde 
processen? Dessa frågor bearbetades tämligen intensivt, men i slutet av 2018 var de 
fortfarande obesvarade. 
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Kvartal 1 20 l 9 
Denna period inleddes med att den sammankallande i styrgruppen anmälde att 
denne fått en ny tjänst och därmed skulle sluta i kommunen. En ersättare tillsattes 
med det uttalade uppdraget att arbeta from svar på de viktiga frågor som kvarstod 
sedan det förra kvartalet. 

Organisatoriskt innebar detta att styrgruppens arbete strukturerades upp. Den 
fallerade interna ekonomiska redovisningen, som bl.a innebar att faktureringen till 
Samordningsförbundet haltade, styrdes upp. Ett arbetsutskott tillsattes i syfte att 
kunna hantera snabbt uppkomna frågeställningar. 

Samtidigt ökade kraven på processen från Samordningsf ärbundet. Man krävde in ett 
förtydligande av processen , med tidsplaner och handlingsplaner. Detta visade sig 
vara svårt att åstadkomma då, som tidigare nämnts, onsvarsfrågorna i hög grad 
hängde i luften samtidigt som det inte bara var styrgruppen som formerades om. 

Ett beslut om att entlediga personen som fungerade som Klientsupport fattades och 
en ny person rekryterades. Denna antog uppdraget utifrån de ursprungliga 
premisserna, att både vara Klientsupport och processledare. Därmed förelåg inte 
längre behovet av att ha en separat processledare på 50%. 

I slutet av perioden var dessa förändringar genomförda och ett omfattande arbete 
påbörjades fär att få igång processen operativt, och för att kunna möta de krav som 
Samordningsförbundet framfört. 

Metoderna var i detta läge inte igång i sådan omfattning att någon meningsfull 
uppföljning kunde göras. Kring Biblioterapin fa nns en lång rad frågetecken, bl.a 
utifrån hur denna skulle kunna kopplas ihop med de individer som Klientsupporten 
arbetade med. Parallellt fanns också Biblioterapiverksamhet som inte var 
finansierade av Finsam, något som väckte frågan om denna del av metoden 
överhuvudtaget var en fråga för Samordningsförbundet. 

FIA-metoden hade i detta läge testats med några enstaka individer, men dessa 
tester väckte nya frågor kring dokumentation, deltagarnas självskottning och hur 
resultaten skulle kunna bidra till att individen kom vidare i sin process. Kontakter med 
andra aktörer stärktes och man kunde i några individärenden se att aktörer såsom 
Försäkringskassan torde vara naturliga somverkansparter i processen. Det var dock 
alldeles för få ärenden i detta skede för att en struktur för detta skulle kunna uppstå. 
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Kvartal 2 2019 
Med de förändringar som genomfördes började det operativa arbetet ta fart. 
Klientsupporten (eller Samordnaren som funktionen numera kallades) Träffade på 
kort tid runt 20 personer i varierande åldrar. Då insatsen är frivillig för individerna, och 
många av dessa har en komplex och ibland svår problematik, konstaterades snabbt 
att insatsen är tidskrävande. Därtill kunde konstateras att FIA-metoden också är 
både tidskrävande och den innebär en pressande situation för en del individer. 

Samtidigt ökade pressen från Samordningsförbundet där dåvarande styrelse såg det 
som orimligt att finansiera en process med ett så lågt flöde av individer. Man 
diskuterade att lägga ner processen, men beslut fattades om att låta den fortsätta 
ytterligare några månader. 

Organisatoriskt stabiliserades processen både strategiskt och operativt. men några 
väsentliga frågor hängde kvar, exempelvis huruvida Samordnaren skulle vara 
placerad på lndivid&Familj-enheten, eller om denna skulle vara mer fristående inom 
ramen för kommunen. 

Samverkansytorna utvecklades vidare och en löpande kontaktyta skapades med 
Capio vårdcentral, Försäkringskassan och Psykiatrin i Ängelholm. Dessa aktörer var 
ofta involverade i de individärenden sam Samordnaren arbetade med. 
Arbetsförmedlingens deltagande i processen var dock fortsatt osäker. De 
omvälvande förändringarna i den organisationen bidrog med säkerhet till detta, 
men den operativa samverkan i Samsynsgruppen fortsatte under perioden. 

I och med att det operativa arbetet tog fart, och den upprättade pracesskartan 
implementerades, började processen skapa resultat och erfarenheter. I augusti 
gjorde utvärderaren och Samordnaren en genomgång och denna visade att: 

• 30 personer remitterats 
o l O av dessa var av olika skäl inte aktuella för Klientsupport 

• Av de 20 som gått vidare hade Samordnaren träffat 18 
o - 50% av dessa var i åldrarna 30-55 
o Ca 25% var i unga vuxna, 25% var över 55 
o Det var en övervikt av kvinnor 
o En dryg tredjedel var utrikesfödda 

• Vid uppföljningen hade 4 FIA-intervjuer genomförts 
o 6 personer hade för omfattande hälsoproblematik för att genomföra 

FIA 
• Av de 18 hade 6 ansökt om sjukersättning varav 3 hade fått avslag 

Som tidigare nämnts ör iakttagelsen att de personer som hittills deltagit i processen 
har synnerligen komplex problematik viktig att göra. Detta påverkar både flöde och 
utfall. Fler reflektioner kring det görs i det avslutande avsnittet. 
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Kvartal 3 2019 
Under denna period skapar sommar och semester ofta ett glapp i verksamheterna. 
Detta påverkar givetvis även denna process, både vad gäller individer och 
samarbetspartners. Processledaren har dock även under denna period arbetat 
intensivt för att vidareutveckla det operativa arbetet. 

Läget i processen nu är att styrelsen I Samordningsförbundet beslutat att inte 
finansiera Biblioterapin, den delen av metoden försvinner alltså från processplanen. 
Styrelsen behandlade ett ärende om att lägga ner hela processen, men beslutade 
att låta Klientsupport fortsätta, med fortsatt höga krav på aktivitet, redovisning och 
uppföljning. 

Många av de frågeställningar som nu diskuteras i processen är av den typen som 
ofta uppstår i Finsamprocesser, t.ex: 

• Målgrupp, rätt-fel? Kriterier för remittering? 
• Samverkan, hur får vi till en operativ samverkan kring individerna med rätt 

aktörer? 
• Implementering. var i organisationen passar en Klientsupport bäst in? 
• Spridning, hur sprider vi resultat och erfarenheter till andra? 

I den bästa av världar hade processen varit i detta läget redan för ett år sedan men. 
som nämndes i inledningen, har det av olika skäl inte blivit så. När denna rapport 
sammanställs rullar processen på planerat sätt. I nästa avsnitt görs en analys av 
händelseförloppet under processens första år, och ett antal iakttagelser och 
rekommendationer beskrivs. 
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Analys och rekommendationer 
Vilket är det problem som parterna vill bearbeta med processen "Klientsupport"? 

Svaret på den frågan är, som det var ifrån första början, att man vill utforska hur 
personer som befinner sig i ett långvarigt utanförskap {t.ex åratals beroende av 
ekonomiskt bistånd), ska kunna få ett anpassat stöd för att ta sig ifrån utanförskapet. 
Personer som befinner sig i den situationen finns i alla kommuner och de utgör en 
vanlig behovsgrupp för Finsamfinansierade insatser. 

"Klientsupport" formulerades som en metodinriktad process. Målet var att kunna, 
med faktiska resultat som grund, avgöra huruvida metoderna FIA och Biblioterapi är 
lämpliga ach effektiva för de aktuella personerna. Målet var att en andel av de 
personer som deltog i processen skulle kunna ta sig till arbete eller studier. 

Organisatoriskt skissades en ordinär processorganisation med en central funktion i 
form av en Klientsupport som, i många avseenden, skulle fungera som en "case 
monager"-liknande funktion för individerna. 

En målkonflikt 
Efter ett år av arbete förefaller problemställningen vara densamma, men den har 
under årets senare del fördjupats och problematiserats. Det finns, som undertecknad 
ser det idag en målkonflikt som bör diskuteras av processparterna och 
Samordningsförbundet. Grunden för den kan sammanfattas: 

"Vad finns tör koppling mellan behovsgruppens förutsättningar, den metod sam valts 
i processen och·de krav på flöde och resultat som ställs?" 

Utifrån arbetet hittills förefaller det som att behovsgruppens förutsättningar är lågo. 
Det förekommer ofta en komplex och outredd problematik: som kan vara social 
och/eller hälsorelaterad. För Klientsupporten innebär det, kombinerat med att 
deltagandet är frivilligt, att det föreligger många olika hinder för att de facto kunna 
använda FIA-metoden, Denna är i sig tidskrävande, samtidigt som den förefaller 
fungera för att fördjupa och förtydliga en individs problembild. Med en adekvat 
dokumentation skapas ett värdefullt underlag som potentiellt kan användas av 
andra aktörer i framtida insatser. 

Samtidigt föreligger en stark press från finansiären att bedriva ''verkstad". Detta är 
logiskt utifrån hur processen formulerades och de formulerade målen är relativt 
högtställda. För att kunna redovisa en hög aktivitetsgrad krävs ett flöde som hittills, 
med oktuella individer, inte är realistiskt för en enskild medarbetare. 

Rekommendation: 

Finansiär och Processparter (inklusive FK och primärvård) bör diskutera balansen 
mellan kvantitet och kvalitet i processen. Är det viktiga att ett mindre antal ärenden 
kan resultera i metod- och samverl<ansstrukturer som sen kan implementeras. Eller är 
det viktiga att så många individer som möjligt får tillgång till l<./ientsupportens stöd, 
och att man därmed kan få ett stort underlag för analyser av vilka metod- och 
samverkansstrukturer som behövs? Svaret på den frågan ger processen olika 
förutsättningar. Det allra viktigaste är dock att alla ingående parter är överens om 
vilket svar som gäller. 
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Samverkan 
Processen designades utifrån en existerande samverkan mellan kommun och 
Arbetsförmedling. I processen finns också moment som handlar om samverkan 
mellan olika verksamheter inom kommunen. 

Det har framkommit kritik under resans gång att processen varit för inriktad på 
interna processer inom kommunen och specifikt Individ och Familj. Denna bild har, 
enligt undertecknad, förs tärkts av att Klientsupporten varit anställd i den 
förvaltningen samt att styrgruppen bestått av representanter från tre olika 
kommunala verksamheter med AF som enda utomstående part. 

Finsams övergripande syfte ör att bearbeta problem som finns i samverkansytor 
mellan myndigheter. Det är behov av samverkan eller vidareutveckling av 
samverkan som är förbundets fokus. Under första året av Klientsupport har detta inte 
slagit igenom i processen. Orsakerna är många, men det är något som behöver 
förstärkas i det framtida arbetet. 

En bra grund för det är de samverkansbehov som framkommit i det operativa 
arbetet. De individer som deltar i processen har, eller borde ha, kontakt med de 
flesta parter som finns inom Finsam. Som tidigare beskrivits är de kontakterna, och 
den samverkan som måste ske, fundamental för att individerna ska kunna komma 
vidare. I detta finns många viktiga erfarenheter att göra som kan komma till nytta i 
många andra kommuner också. 

Rekommendation: 

Det faktum att det kring de aktuella individerna oftast behövs insatser från många 
aktörer bör speglas i hur processen bedrivs och styrs. Styrgruppen bör spegla 
processens parter och varje part behöver bara ha en representant (och en 
ersättare) . Det skulle idag innebära en minskning av antalet personer i styrgruppen. 

Samtidigt bör operativa samverkansporter som primärvården och Försäkringskassan 
knytas till styrgruppen på något lämpligt sätt. Exempelvis kan de adjungeras, eller, 
om de inte har möjlighet att närvara, löpande informeras om vad som diskuteras och 
vilka beslut som fattas. 

En tredje del är att Klientsupporten bör frikopplas från lndivid&Famifj. Orsaken till det 
är att funktionen bör vara fristående från enskilda verksamheter inom kommunen. Ett 
förslog är att Klientsupporten, och därmed processen som helhet, ägs av Båstads 
kommun och placeras inom lämpligt verksamhetsområde snarare än i en enskild 
verksamhet. 

Avslutningsvis vill undertecknad skicka med en uppmaning om att inte låta "det 
bästa bli det godas fiende". De individer som idag deltar i processen ÄR svåra att nå 
resultat med, det är därför de befinner sig i den situation de gör. Om parterna i 
denna process kan skapa ny kunskap kring lämpliga metoder, och fungerande 
samverkansformer, som sedan kan vidareutvecklas i andra processer så har 
processen, enligt undertecknad, varit framgångsrik. 
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Bilaga 1 : Processbeskrivning 
Notera: Biblioterapi ingår fortsatt som en möjlig insats för individerna, denna 
finansieras dock inte längre av Samordningsförbundet 
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Revisionsoemtte se 
för Samordningsförbundet NNV Skåne, org. nr 222000-3244 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet NNV Skåne för år 2019. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsent• 
liga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokfö
ring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be
ror på oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis 
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre
dovisningen. 

Som del av en revis ion enligt god revisionssed använder vi profess
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut
Ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för alt utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig fe laktighet som be• 
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform• 
ation eller åsidosättande av intem kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in
terna kontrollen. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply
ser, när så är tillämpligt. om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av
ser att. likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra nägot av detta. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an
vänds och r,lmlig t-ieten i styrelsens uppskattningar i redovis
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi eo slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att del finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste Vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä
sentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevls sorn inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida hände.lser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
,innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna pä ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie
rat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet NNV Skåne för år 
2019. 
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet NNV Skåne har bedrMt verksamheten på ett åndamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är fören
ligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbavis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är sfyrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgilrd eller gjort sig skyl
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt
ningsskyldighet mot förbundet. 

i 
Helsingborg den ' 

KP.MGAB \( 

-.Lo~1~ 
Auktoriserad revisor 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan
den som ar väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ• 
delser skulle ha särskild betydelse for förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra fömållanden som är relevanta för vårt uttalande om an
svarsfrihet. 
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Samordningsförbundet NNV Skåne 
Organisationsnummer 222000-3244 

Revisionsberättelse för år 2019 

Styrelsen i Samordningsförbundet NNV Skåne 
Fullmäktige i respektive medlemskomrnun och 
Region Skåne 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet NNV Skåne (Org. Nr 222000-3244) för verksamhetsåret 2019. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns tillräcklig intern 
kontroll i verksamheter och räkenskaper. 

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenHgt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den 
interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta årsredovisningen 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen och god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträtt 
oss. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i 
bilagan "Revisionsrapport". 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet NNV Skåne har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt 
att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna är rättvisande och att årsredovisningen i allt väsentligt har 
upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och god 
redovisningssed. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenlig med de finansiella 
mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Ängelholm 2020-03-26 

~>J ' ~ Beng~ vström Kerstin Lingebran 
Revisor från kommunerna Revisor från Regi n Skåne 
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Strategi för övertagande av vägföreningars huvudmannaskap, 
Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Teknik och service har sedan föredragning av det återremitterade 
beslutsärendet i kommunstyrelsen den 5 december 2018 genomfört en 
kartläggning av kostnader för drift av ett urval allmänna anläggningar som idag 
hanteras av enskild huvudman. Kostnadssammanställningen är baserad på 
berörda föreningars årsredovisningar för åren 2016-2018 jämte uppgifter 
lämnade av föreningarna avseende planerade investeringar för perioden 2019-
2025. Sammanställningen redovisar vilka faktiska kostnader föreningarna har 
haft för drift och underhåll av aktuella anläggningar, inga kostnader för 
administration eller övriga utlägg har tagits med. Föreningarnas kostnader för 
vissa driftåtgärder varierar stort över åren, framförallt gällande 
vinterväghållning. Teknik och service har därför valt att sammanställa och 
redovisa ett medeltal för drift av posterna; gata, grönyta, lekplats mm. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-04-20, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Godkänna upprättat förslag till strategi för övertagande av vägföreningars 
huvudmannaskap. 
2. Övertagandet sker i samband med budgetprocessen. 

Arbetsutskottets förslag 1. Godkänna upprättat förslag till strategi för övertagande av vägföreningars 
huvudmannaskap. 
2. Övertagandet sker i samband med budgetprocessen. 
3. En uppföljning av strategin görs vart tredje år. 

Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Yrkande Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L), Kerstin Gustafsson (M), Inge 
Henriksson (BP), Bo Wendt (BP) och Uno Johansson (C): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Godkänna upprättat förslag till strategi för övertagande av vägföreningars 
huvudmannaskap. 

2. Övertagandet sker i samband med budgetprocessen. 

3. En uppföljning av strategin görs vart tredje år. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2020-04-20 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000578/2018 – 200 
 
 

Strategi för övertagande av vägföreningars huvudmannaskap, Båstads 
kommun 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Godkänna upprättat förslag till strategi för övertagande av vägföreningars huvudmannaskap. 
 
2. Övertagandet sker i samband med budgetprocessen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service har sedan föredragning av det återremitterade beslutsärendet i kommun-
styrelsen den 5 december 2018 genomfört en kartläggning av kostnader för drift av ett urval 
allmänna anläggningar som idag hanteras av enskild huvudman. 
Kostnadssammanställningen är baserad på berörda föreningars årsredovisningar för åren 
2016-2018 jämte uppgifter lämnade av föreningarna avseende planerade investeringar för 
perioden 2019-2025.    
 
Sammanställningen redovisar vilka faktiska kostnader föreningarna har haft för drift och un-
derhåll av aktuella anläggningar, inga kostnader för administration eller övriga utlägg har ta-
gits med.  Föreningarnas kostnader för vissa driftsåtgärder varierar stort över åren, framförallt 
gällande vinterväghållning. Teknik och service har därför valt att sammanställa och redovisa 
ett medeltal för drift av posterna; gata, grönyta, lekplats mm.     
 
Med utgångspunkt i att föreningarna nästan uteslutande köper de tjänster som erfordras för 
att drifta anläggningarna gör teknik och service bedömningen att även kommunen borde 
kunna avropa tjänsterna till motsvarande kostnad. Med andra ord borde inte drift i kommunal 
regi bli mycket dyrare än i privat regi. 
 
Vad gäller kända och planerade investeringar så varierar föreningarnas beredskap. Kommande 
investeringsbehov är väl känt i två av åtta föreningar som berörs av ett kommunalt överta-
gande.  
 
Vid ett övertagande av huvudmannaskap får kommunen ovillkorligen tillkommande kostnader 
för drift av fler anläggningar men är inte längre skyldig att betala ut driftsbidrag till de före-
ningar som överlämnat sina anläggningar.  Kommunen kommer inte heller att betala någon 
avgift för egna fastigheter som varit anslutna till de olika gemensamhetsanläggningarna genom 
ett av lantmäteriet fastställt andelstal. Kommunens utgifter för nödvändiga lantmäteriförrätt-
ningar som involverar enskild huvudman bedöms också bli lägre då hanteringen av gemen-
samhetsanläggningarna uteblir. 
 
Teknik och service har omarbetat det beredningsunderlag som kommunstyrelsen tidigare tagit 
del av.  Beredningsunderlaget har döpts om till ”Strategi för övertagande av vägföreningars 
huvudmannaskap, Båstads kommun” men innehåller fortfarande det urval av föreningar som 
teknik och service anser bör avlastas sitt huvudmannaskap för allmän plats, jämte en beskriv-
ning av processen framåt.  

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 
 

 

2 (4) 

 

De föreningar och gemensamhetsanläggningar som omfattas av föreslaget urval, utan inbördes 
ordning, är;  
 
Eskilstorps och Hemmeslövs vägförening (Hemmeslöv ga:20) 
Riviera samfällighet (Hemmeslöv ga:21) 
Ranviksterassens samfällighet (Båstad ga:8) 
Äppledalens vägförening (Båstad ga:9 och 13) 
Östra Karups vägförening (Östra Karup ga:2) 
Grevie samhälles vägförening (Grevie ga:2) 
Förslövsholms vägförening (Förslöv ga:3) 
Västra Karups vägförening (Västra Karup ga:2) 
 
Teknik och service anser att föreningarna själva ska ha möjlighet att välja huruvida de vill 
överlämnasitt huvudmannaskap till kommunen. Flertalet tillfrågade föreningar som omfattas 
av urvalet har meddelat sig positiva till ett övertagande medan någon förening ställt sig tvek-
sam och en annan vill fortsätta med drift i egen regi.  
 
Inför varje övertagande ska ett intentionsavtal upprättas i syfte att förbereda parterna på upp-
start av den formella processen som för med sig åtaganden för både kommun och vägförening. 
Intentionsavtalet följs av en överenskommelse.  I denna överenskommelse ska det tydliggöras 
under vilka förutsättningar kommunen övertar de allmänna anläggningar som berörs. Kom-
munen kommer inte att överta anläggningar som eftersatts och de investeringar som förening-
en delgivit kommunen ska genomföras som planerat fram till det tillfälle anläggningarna fak-
tiskt övergår till kommunen.  
När erforderlig överenskommelse upprättats och godkänts av kommunstyrelsen påbörjas det 
konkreta arbetet med att skifta huvudman genom ändring av berörd detaljplan, -er. Teknik och 
service ska beställa planuppdrag av avdelningen för samhällsbyggnad efter att ha givits ett 
sådant uppdrag av kommunstyrelsen.  I planarbetet regleras omfattningen av övertagandet 
och huvudmannaskapet ändras från enskilt till kommunalt.   
 
Då nödvändig ändring av detaljplan, -er har fullföljts följer genomförande. Genomförandet om-
fattar lantmäteriförrättning varigenom huvudmannaskapet för berörda anläggningar på all-
män plats överförs från berörd vägförening till kommunen. Det är viktigt att gatu, -och parkav-
delningens driftsbudget utökas parallellt med genomförandet så att förutsättningar finns att 
fullgöra det utvidgade driftsåtagandet när kommunen faktiskt har övertagit aktuella anlägg-
ningar.  
 

Bakgrund 
Teknik och service fick den 13 april 2016 i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att 
utreda konsekvenserna av ett kommunalt övertagande av anläggningar med enskilt huvud-
mannaskap i Båstads kommun. Det uppdraget har sedan dess återkopplats till arbetsutskottet 
genom utredningen ”Väghållaransvar”.  
 
Teknik och service fick fortsatt uppdraget att mer specifikt belysa de ekonomiska konsekven-
serna av ett utökat kommunalt huvudmannaskap. Uppdraget har fullföljdes genom framta-
gande av ett beredningsunderlag innehållande; ställningstagande, skäl, avgränsning och med-
följande ekonomiska konsekvenser. Beredningsunderlaget innehöll också ett förslag till fort-
satt tillvägagångssätt.  
 
Den 5 december 2018 lyftes ett beslutsärende avseende äskande av medel för att inventera de 
allmänna anläggningar som teknik och service presenterat i redovisat beredningsunderlag. 
Ärendet återremitterades och teknik och service gavs i uppdrag att vidare utreda och presen-
tera de ekonomiska konsekvenserna mer tydligt.  
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Förslag till beslut leder inte till några vid tillfället kända konsekvenser för de samhällen som 
berörs av förevarande ärende. De allmänna anläggningar som omfattas av ett övertagande 
kommer att skötas av kommunen istället för av en enskild huvudman. Kommunen får rådighet 
över allmänna ytor och kan genomföra både förbättringar och förändringar om det är påkallat.   
 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut innebär att teknik och service ges möjlighet att inleda en pro-
cess varigenom allmänna anläggningar på 8 geografiska platser i kommunen över tid ska in-
korporeras i kommunens tillgångar.  
 
Teknik och service har sammanställt en aktivitets, -och tidplan som bifogas ”strategi för över-
tagande av vägföreningars huvudmannaskap, Båstads kommun”.  Denna aktivitets, -och tidplan 
är att uppfatta som ett förslag till prioritering i arbetet med att genomföra föreslagen strategi. 
Teknik och service föreslår att ett övertagande av huvudmannaskap inleds i Förslövs samhälle, 
en prioritering som dels grundar sig i föreningens egna önskemål men även i kommunens egna 
ambitioner att utveckla samhället. Ett övertagande av allmänna platser i Förslöv har flera upp-
sidor för kommunen, fram för allt vad gäller en smidig och kostnadseffektiv exploateringspro-
cess.  
 
Det kan under genomförandeprocessen tillkomma aspekter som påverkar i vilken ordning det 
är lämpligt att hantera de olika gemensamhetsanläggningarna. Teknik och service redogör för 
sådana förändringar i föreslagen aktivitets, -och tidplan vid tillfälle för beredning av uppstart 
hos kommunstyrelsen.   
 
För övertagandeprocessen bedömer inte teknik och service att det behövs några extra perso-
nella resurser. I driftsskedet är det upp till ansvarig för gata, -och park att avgöra huruvida 
drift av tillkomna anläggningar ska avropas eller om den egna organisationen ska utökas.  
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut medför inga omedelbara ekonomiska konsekvenser för kom-
munen. Först när överenskommelse tecknats med vägförening och kommunen påbörjar änd-
ring av detaljplan, -er har kommunen förbundit sig till åtaganden som genererar kostnader. 
Kostnaderna som kopplas till övertagandeprocessen, avseende arbete med detaljplan och 
lantmäteriförrättningar beräknas uppgå till 350-400 tkr per område.  
Kostnader som kopplas till det utökade driftsåtagandet för övertagna anläggningar bedöms 
uppgå till 2,4 -3 mkr.   
 
Kommunen kommer också behöva avsätta medel för framtida investeringar i övertagna 
anläggningar.  
 
Kommunens kostnader för övertagandet av huvudmannaskapet i börörda områden kommer 
successivt att öka över en föreslagen tioårsperiod i takt med att förslag till strategi för 
övertagande av vägföreningars huvudmannaskap genomförs.  
 
Vissa kostnader kommunen idag har kommer med förevarande förslag till beslut att försvinna. 
Dessa kostnader omfattar framförallt andelsavgifter för kommunala fastigheter, anslutna till 
berörda gemensamhetsanläggningar, kommunalt driftsbidrag till berörda föreningar och 
kostnader som upparbetas i nödvändiga lantmäteriförrättningar.  
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De kostnader som hänför sig till ändring av detaljplan, -er föreslås belasta avdelningen för 
samhällsbyggnad. Kostnader som avser lantmäteriförrättning föreslås belasta teknik och 
service. Kostnaden för kommande drift av och investeringar i övertagna anläggningar kommer 
tillföras avdelningen för gata, - och park, teknik och service. 
 
 
Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga vägföreningar i Båstads kommun 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
NSVA, Fredrik Jönsson och Sara Borglin 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Strategi för övertagande av vägföreningars huvudmannaskap, Båstads kommun 
2. Aktivitets, -och tidplan 
3. PM övertagandeprocess och beslutstillfällen 
 
Samråd har skett med: 
Avdelningen för gata, -och park (Marie Eriksson) 
Avdelningen för samhällsbyggnad (Olof Selldén) 
NSVA (Sara Borglin) 
Berörda vägföreningar 
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1. Gällande lagstiftning, detaljplan och huvudman  

Sveriges kommuner har planmonopol vilket innebär att det bara är kommunerna som kan besluta om 

framtagande av en detaljplan. I alla detaljplaner innehållande allmän plats, d.v.s. mark som inrymmer 

allmänna funktioner såsom gata, gång och cykelväg, park eller natur, ska en ansvarig huvudman 

anges.   

Regler om huvudmannaskap finns i Plan och bygglagen 4 kap. 7 § (PBL, SFS 2010:900). ”Kommunen 

ska vara huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i 

detaljplanen bestämma att huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt för en eller flera allmänna 

platser”.  

Genom ett antal avgörande i rättsinstans har praxis skapats och definierar vad som anses utgöra 

”särskilda skäl”. Enskilt huvudmannaskap är enligt praxis gångbart i områden med övervägande del 

fritidshusbebyggelse eller i områden med sammanhållen byggnation på landsbygden samt i områden 

där det redan är enskilt huvudmannaskap.   

I Båstads kommun är kommunen bara huvudman för allmän plats i Båstads tätort och i Torekovs 

samhälle.  Kommunen har konsekvent överlämnat ansvaret för allmän plats till enskild i de 

detaljplaner som har tagits fram med undantag för ”Förslövs Ängar”, del av fastigheten Förslöv 2:4. 

Detaljplanen för Förslövs Ängar är det första konkreta ställningstagande kommunen har tagit i 

riktning mot en ändring av rådande fördelning av huvudmannaskap i kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Skäl att överta huvudmannaskap 

Vid sidan av lagstiftarens intention finns en mängd skäl för kommunen att överväga ett övertagande 
av det enskilda huvudmannaskapet.  
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2.1 Rådighet 
Kommunen bör ha möjlighet att utveckla allmän plats i samtliga orter inom Båstads kommun som 
omfattas av detaljplan. Ett enskilt huvudmannaskap innebär att kommunen inte har rådighet över 
marken och inte kan göra önskade investeringar. Ett kommunalt huvudmannaskap borgar för 
likvärdigt standard på samtliga berörda väganläggningar och jämförbara värden för kommunens 
invånare på andra allmänna ytor. 
 
2.2 Exploatering 
Att stycka av tomter i kommunala exploateringsområden tidigt i genomförandeprocessen låser 
kommunen till en struktur som kan påverka försäljningsprocessen och kommunens ekonomiska 
resultat negativt.  
I områden där kommunen bygger ut de allmänna anläggningar som ska driftas av enskild huvudman 
är fastighetsbildning i ett tidigt skede oundvikligt. Gata och Va är det första som färdigställs i ett 
område och när anläggningarna står klara ska lantmäteriförrättning ha genomförts för att den 
enskilde huvudmannen ska ha övertagit ansvaret för dem. I erforderlig lantmäteriförrättning ansluts 
alla fastigheter som ska ha del i gemensamhetsanläggningen vilket innebär att dessa samtidigt måste 
bildas för att förrättningen ska kunna avslutas.   
De bildade fastigheterna i området taxeras och kommunen nöds betala fastighetsskatt för dem fram 
tills att de säljs. I ett område med många kommunala tomter jämte blygsam efterfrågan kan 
fastighetsskatten bli en påtaglig belastning.  
 
2.3 Fastighetsbildning  
I varje kommunalt projekt där enskild huvudman ska vara ansvarig över anläggningar på allmän plats 
kompliceras nödvändig fastighetsbildning. Förfarandet hos lantmäterimyndigheten är dyrt och 
tidskrävande. Inte sällan blir det jämte fastighetsbildningen en parallell process med den enskilde 
huvudmannen kring utförd anläggningsentreprenad och eventuella garantiärenden.   
 
2.4 Kostnad vid anslutning av ny fastighet 
Lantmäterimyndigheten är sedan 2017 bundna till ny praxis. Lantmäterimyndigheten måste pröva 
om det uppstår en ersättningsskyldighet gentemot den enskilde huvudmannen då nya fastigheter 
ansluts till huvudmannens ansvarsområde. Kommunen och den enskilde huvudmannen kan inte 
själva komma överens om att ersättning inte ska utgå. Det innebär att kommunen inte kan bilda nya 
fastigheter i ett område efter att det anslutits till huvudmannens ansvarsområde utan att bli 
ersättningsskyldiga.  
 
2.5 Kompetens och engagemang 
Med åren har engagemanget i vägföreningarna minskat och flera föreningar påtalar att de har svårt 
att säkra kompetens och engagemang till framtida styrelser. Många fastighetsägare är inte heller 
insatta i vägföreningens funktion och ansvarsområde.   
Ett flertal vägföreningar önskar att få avveckla föreningen och överlämna drift och underhåll till 
kommunen vilket har visat sig i den enkät som kommunen distribuerat jämte skrivelser från 
föreningarna som inkommit till kommunstyrelsen. 
 
2.6 Rättvisa 
I sammanhanget ska också rättviseskälet nämnas då det ofta lyfts som den viktigaste. Det framhålls 
att kommunens medborgare i vissa områden betalar dubbelt. Dels genom skatt till kommunen och 
dels genom att själva tvingas bekosta driften av anläggningar som i andra delar av kommunen sköts 
med skattemedel. Motsatsvis kan hävdas att kommunen genom att ändra befintligt 
huvudmannaskap, från enskilt till kommunalt, skapar en otillbörlig värdeökning av anslutna  
fastigheter.  
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3. Urval, var borde kommunen överta huvudmannaskapet? 
Båstads kommun har ett vägnät som i huvudsak sköts av enskilda huvudmän. Några vägar ligger inom 
detaljplanelagt område men merparten finns på landsbygden.  
Kommunen är huvudman för vägar jämte andra allmänna ytor i Båstads tätort och i Torekovs 
samhälle och trafikverket är väghållare för ett antal strategiska vägar i kommunen.  
Lagstiftarens intention är att kommunen ska vara huvudman inom detaljplanelagt område där allmän 
plats finns. Det är huvudregeln.  
 
Teknik och service har tillsammans med avdelningen för samhällsbyggnad gjort bedömningen att det 
finns ett antal allmänna anläggningar under enskild förvaltning som kommunen borde vara 
huvudman för. Bedömningen grundar sig i lagstiftning, praxis och övriga aspekter.   
Notera att; ingen hänsyn har tagits till att huvudmannaskapet historiskt sett varit enskilt i de flesta 
av kommunens orter. Områden med färre folkbokförda än 0,5 personer per fastighet har 
kategoriserats utgöra fritidshusområde och föreslås inte beröras av kommunalt övertagande.   
 
3.1 Urval, gemensanhetsanläggningar och föreningar som föreslås beröras av kommunalt 
övertagande  

 Hemmeslöv ga:20 (Eskilstorps och 
Hemmeslövs vägförening) 

 Hemmeslöv ga:21 (Riviera 
samfällighet) 

 Båstad ga:8 (Ranviksterassens 
samfällighet) 

 Båstad ga:9 och 13 (Äppledalens 
vägförening) 

 Östra Karup ga:2 (Östra Karups 
vägförening) 

 Grevie ga:2 (Grevie samhälles 
vägförening) 

 Förslöv ga:3 (Förslövsholms 
vägförening) 

 Västra Karup ga:2 (Västra Karups 
vägförening) 

 
Andelen folkbokförda per fastighet i området Hemmeslöv ökar. Ökningen kan sannolikt kopplas till 
Båstads nya station.  Både Hemmeslöv ga:20 och ga:21 (Eskilstorps/ Hemmeslövs vägförening och 
Riviera samfällighet) har drygt 0,8 folkbokförda per ansluten fastighet.  

 

Förening 
Antal 
folkbokförda Antal fastigheter 

Antal 
folkbokförda/fastighet 

 Eskilstorps och Hemmeslövs vägförening 
(Hemmeslöv ga:20) 946 1142 0,83 

 Riviera samfällighet  
(Hemmeslöv ga:21) 257 295 0,87 

 Äppledalens vägförening  
(Båstad ga:9 och ga:13) 

134 
148 

83 
86 

1,61 
1,72 

Ranviksterrassens samfällighet 
(Båstad ga:8) 108 82 1,31 

 
Båstad ga:8 (Ranviksterassens samfällighetsförening) har drygt 1 folkbokförd per ansluten fastighet 
och Båstad ga:9 och ga:13 (Äppledalens vägförening) har det högsta antalet folkbokförda 
motsvarande + 1,5 per fastighet.  
Varken Förslöv, Östra Karup, Grevie eller Västra Karup kan antas ha ett snitt av antal folkbokförda per 
fastighet understigande 0,5, varför de inte redovisas ovan. 
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4. Genomförande  

För att kommunen ska kunna överta ett enskilt huvudmannaskap krävs ändring av gällande 
detaljplan, -er följt av fastighetsbildning.  

I detaljplanearbetet ändras huvudmannaskapet från enskilt till kommunalt, ett förfarande som styrs 
av gällande regelverk och följer den sedvanliga detaljplaneprocessen.  

Under fastighetsbildningen prövar lantmäterimyndigheten rätten till ersättning. Parterna kan inte 
avtala sig fria från den prövningen. Ersättning ska utgå i det fall det uppstår en 
marknadsvärdeminskning för delägarna.   
I förrättning M1853 löste kommunen in ett område allmän plats från Förslövsholms vägförening med 
stöd av detaljplan utan att ersättning utgick. Lantmäterimyndigheten motiverade detta med att; 
övertagen anläggningen bibehålls och driftsåtagandet förflyttas, vilket i sig blir en lättnad för de som 
berörs.  

 
 

5. Övertagandeprocess, så här arbetar vi. 

Ett övertagande inleds med att den enskilde huvudmannen får ta ställning till om ett övertagande är 
önskvärt eller inte.  

En förutsättning för övertagande är att föreningen först avhjälper eventuell underhållsskuld. Ett 
intentionsavtal tecknas initialt varigenom båda parter går igenom förutsättningarna för fortsatt 
arbete. När samtliga åtaganden konkretiserats så upprättas en överenskommelse mellan parterna 
varigenom övertagandeprocessen formellt startas. För att övertagandeprocessen formellt ska kunna 
startas krävs att kommunen har avsatt ekonomiska medel för det år kostnaderna kommer att 
upparbetas. 

 

Därpå följer aktiviteter som är kopplade till möjligheten att juridiskt överföra huvudmannaskapet 
från den enskilde huvudmannen till kommunen. Ett uppdrag att ändra berörd detaljplan, -er ska 
skrivas fram till kommunstyrelsen för godkännande och utrymme ska ha säkrats i budget arbetet 
med ändring av berörd detaljplan och efterföljande fastighetsbildning.  

Genom fastighetsbildningen övergår ansvaret för allmän plats till kommunen. Från och med denna 
tidpunkt måste kommunen ha resurser att sköta de ytor som tillkommit, det är därför synnerligen 
viktigt att ansvarig för gata/park är väl insatt i processen och ges möjlighet att äska de medel som 
behövs för att bibehålla en god drift av tillkommande ytor och anläggningar.  

6. Ekonomiska konsekvenser   

I huvudsak driftas allmänna platser (gata, torg, natur, park eller lekplats) inom områden med enskilt 
huvudmannaskap av föreningar som bildats för ändamålet. Föreningarna finansierar driften genom 
uttag av vägföreningsavgifter (från anslutna fastigheter) jämte bidrag från stat och kommun och  

Intentionsavtal tecknas med 
vägförening 

Utrymme avsätts i budget. ÖK 
upprättas och godkänns i KS. 

Uppdrag om ändring av DP ges 
avdelningen för samhällsbyggnad 

efter beslut i KS. 

Planarbetet är klart och 
lantmäteriförrättning genomförs. 

Utymme avsätts i bugdget för 
framtida drift av anläggnigar som 

övertas. 
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köper sedan önskade tjänster på entreprenad. Det är inte ovanligt att de något mindre föreningarna 
håller ner kostnaderna för skötsel genom att själva utföra vissa åtgärder.   

 

6.1 Tillkommande kostnader 
Ett byte av huvudman medför att ansvaret för specifika anläggningar överförs från en part till en 
annan. Det uppstår ekonomiska konsekvenser för övertagande part.  

Kommunen ansvarar idag för drygt 300 000 kvm gata/GC-väg. Kommunens fysiska ansvarsområde för 
”gata” skulle uppskattningsvis fördubblas vid ett övertagande av aktuella vägföreningsområden 
baserat på de uppgifter föreningarna lämnat vid ansökan om kommunalt driftsbidrag. Det saknas 
tillförlitliga uppgifter avseende omfattningen av kommunens nuvarande innehav av grönyta/park 
varför en motsvarande jämförelse för grönyta/park inte kan redogöras för. 
 
Vid ett övertagande av huvudmannaskap finns två sorters kostnader att beakta. Dels kostnader som 
är kopplade till det löpande underhållet av anläggningarna och dels kostnader som är relaterade till 
investeringar i anläggningarna. En investering görs när en anläggning är så sliten att hela eller delar 
av den måste bytas ut. Vanliga investeringar är exempelvis; ny toppbeläggning på en gata, byte av 
sittbänkar, papperskorgar eller lekredskap. 
De tillkommande kostnaderna för löpande underhåll är känt utifrån föreningarnas årsredovisningar 
jämte behovet av investeringar hos de två största föreningarna som båda har redovisat en 
investeringsplan för åren 2019-2025. Övriga föreningar har inte redovisat kompletta 
investeringsplaner varför kommunen måste samordna att besiktning av samtliga anläggningar görs 
och investeringsbehovet kartläggs innan ett övertagande kan bli aktuellt.  
 
 

6.2 Kostader av tillfällig karaktär 
Det uppkommer kostnader av tillfällig karaktär för kommunen innan det är dags att förvalta 
anläggningarna som omfattas av urvalet. Att ändra gällande detaljplan, -er kommer resultera i 
kostnader för personella resurser hos avdelningen för samhällsbyggnad och för utredningar som kan 
komma att krävas av länsstyrelsen i planarbetet. Erforderlig fastighetsbildning genererar kostnader 
motsvarande antal timmar som lantmäterimyndigheten lägger på det specifika ärendet.  

6.3 Eftersatt underhåll/brister i anläggningarna 

Eftersom det generellt sett ställts högre krav på statliga och kommunala vägar än på enskilda kan 
standarden mellan olika vägar skilja sig stort. Det kan bli nödvändigt för kommunen att kräva 
standardhöjningar om ett kommunalt övertagande ska bli aktuellt.  Upprustningskostnaden är att 
jämställa med vägföreningens underhållsskuld.  
Den ska tilläggas att teknik och service efter kontakt med föreningarna fått uppfattningen att de 
flesta anläggningar håller en godtagbar standard. 
 

7. Bilagor 
1. Aktivitets, -och tidplan 
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Preliminä r äktivitets, -och tidplän  
(Strätegi fo r o vertägände äv vä gfo reningärs huvudmännäskäp, Bä städs 
kommun.) 

Ett övertagande av huvudmannaskap bör prioriteras utefter kommunens egna utvecklingsplaner och utefter 
vilka eventuella synergier som kan uppnås genom att tidsmässigt samordna ett byte av huvudman med redan 
påbörjade detaljplaner i området.  

På två platser i kommunen är ett kommunalt övertagande av ovanstående skäl speciellt prioriterat; Förslöv och 
Hemmeslöv.  

Det är viktigt att kommunen speciellt prövar om inte även Hemmeslöv ga:43 borde övergå till kommunen. 
Gemensamhetsanläggningen har inte tillförts Hemmeslövs och Eskilstorps vägförening men är så strategiskt 
belägen att den bör inkorporeras i det kommunala uppdraget.  

1. Förslöv ga:3 (Förslövsholms vägförening) 
2. Hemmeslöv ga:20 (Eskilstorps och Hemmeslövs vägförening), samt Hemmeslöv ga:43 (Tuvelyckans 

samfällighet) 
3. Östra Karup ga:2 (Östra Karups vägförening) 
4. Grevie ga:2 (Grevie samhälles vägförening) 
5. Hemmeslöv ga:21 (Riviera samfällighet)1 
6. Båstad ga:8 (Ranviksterassens samfällighet) 
7. Båstad ga:9 och 13 (Äppledalens vägförening) 
8. Västra Karup ga:2 (Västra Karups vägförening) 

 

 

2020 
2021 

2021 
2022 

2022 
2023 

2023 
2024 

2024 
2025 

2025 
2026 

2026 
2027 

2027 
2028 

2028 
2029 

Förslövsholm  IA/ÖK  
DP och 
LM  

Drift-
start               

Hemmeslöv    IA/ÖK  
DP och 
LM  

Drift-
start             

Tuvelyckan    IA/ÖK  
DP och 
LM  

Drift-
start             

Östra Karup      IA/ÖK  
DP och 
LM  

Drift-
start           

Grevie        IA/ÖK  
DP och 
LM  

Drift-
start         

Västra Karup          IA/ÖK  
DP och 
LM  

Drift- 
start       

Ranviks-
terrassen              IA/ÖK  

DP och 
LM  

Drift-
start   

Äppledalen              IA/ÖK  
DP och 
LM  

Drift-
start   

 

                                                           
1 Notera att Rivera samfällighet har avböjt ett kommunalt övertagande och därför inte anges i ovanstående 
plan. 

Tu BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Teknik & service 



 
 
Ö vertagandeprocess och beslutstillfa llen 

Övertagandeprocessen innehåller flera steg. För att processen ska fortskrida måste flertalet varje steg fullföljas och 

olika beslut fattas.  

Den aktivitets och tidplan som bilagts ”Strategi för övertagande av vägföreningars huvudmannaskap” är att jämställa 

med en föreslagen arbetsordning. Varje specifikt övertagande hanteras enligt processen nedan.  Det innebär att 

kommunen har rådighet över förloppet och kan pausa eller prioritera om i tidplanen. 

 

 

1. I ett allra första steg måste kommunen tillsammans med berörd vägförening se över vilka frågor som är 

aktuella att reglera mellan parterna och intentionen att fortskrida mot en formell övertagandeprocess ska 

tecknas ned i ett intentionsavtal.  

 

2. Uppstart av den formella processen sker genom att utrymme för kostnader säkras i budget. 

Överenskommelse upprättas därefter med vägförening varigenom både vägförening och kommun binder sig 

till åtaganden som ska infrias. Exempelvis ska vägföreningens anläggningar inspekteras och eventuellt 

eftersatt underhåll regleras jämte eventuellt planerade investeringar. I det fall vägföreningen har fonderade 

medel ska parterna komma överens om hur dessa ska hanteras. Kommunen, å sin del, förbinder sig att 

genomföra planändring och söka förrättning under de förutsättningar som avtalats.  

Överenskommelsen ska godkännas av kommunstyrelsen. 

 

3. Ärende om planändring lyfts för godkännande hos kommunstyrelsen. Då planändringen är av strategisk 

karaktär är det möjligen lämpligt att plankostnaden belastar avdelningen för samhällsbyggnad. Kostnader 

som hänför sig till genomförandet (fastighetsbildning) läggs förslagsvis på exploateringskonto.  

 

4. Då planarbetet avslutats ska lantmäteriförrätning sökas och genomföras. Parallellt med ska driftsmedel 

säkras i budget så att ansvarig avdelning har resurser att ta han om anläggningarna som överförs till 

kommunen genom förrättningen.  

 

 

Intentionsavtal tecknas med 
vägförening 

Utrymme avsätts i budget. ÖK 
upprättas och godkänns i KS. 

Uppdrag om ändring av DP ges 
avdelningen för 

samhällsbyggnad efter beslut i 
KS. 

Planarbetet är klart och 
lantmäteriförrättning 

genomförs. Utymme avsätts i 
bugdget för framtida drift av 

anläggnigar som övertas. 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 113 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-12 

Dnr KS 000451/2018 - 600 

Svar på motion - Inför giftfri policy gällande för 
kommunens skolor 

Sida 

11av26 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 30 april 2018 om att Båstads kommun inför 
en giftfri policy kring materialvalen vid nybyggnationer men även vid 
renoveringar av våra skolor och förskolor. Våra skolprojekts miljömål är att 
projektera för uppfyllande av Miljöbyggnad Silver samt miljökrav ställda av 
Båstad Kommun i Miljö- och energiprogram 2012-2022. Material, varor och 
kemiska produkter som byggs in i byggnaden ska inte innehålla ämnen som 
har egenskaper som är farliga för miljö och hälsa. Hållbara och slitstarka 
naturmaterial är vårt förstahandsval byggprocessen testas allt material i 
kontrollplanen under Sundahus byggvarubedömning. Verksamheten ansvarar 
för upphandling av all lös inredning. I Naturvårdsverkets rapport Operation 
Giftfri Förskola ger Naturskyddsföreningen råd till kommuner på hur man kan 
förbättra förskolemiljön genom upphandling, samt vad man kan tänka på vid 
inköp. Denna rapport har verksamheten kännedom om och arbetar fullt ut 
efter. Därför anser förvaltningen att en giftfri policy inte behöver införas i 
Båstads kommun. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen 
avslås. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 2020-04-20, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen avslås. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Yrkande Uno Johansson (C) : Bifall till motionen. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och 
Uno Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit 
arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen avslås. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



 Tjänsteskrivelse  
 

  

1 (1) 

 
Datum: 2020-03-31. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000451/2018 – 600 
 
 

Svar på motion - Inför giftfri policy gällande för kommunens skolor 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avslås.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartiet motionerade den 30 april 2018 om att Båstads kommun inför en giftfri policy 
kring materialvalen vid nybyggnationer men även vid renoveringar av våra skolor och försko-
lor.  
 
Våra skolprojekts miljömål är att projektera för uppfyllande av Miljöbyggnad Silver samt mil-
jökrav ställda av Båstad Kommun i Miljö- och energiprogram 2012-2022. Material, varor och 
kemiska produkter som byggs in i byggnaden ska inte innehålla ämnen som har egenskaper 
som är farliga för miljö och hälsa. Hållbara och slitstarka naturmaterial är vårt förstahandsval 
byggprocessen testas allt material i kontrollplanen under Sundahus byggvarubedömning.  
 
Verksamheten ansvarar för upphandling av all lös inredning. I Naturvårdsverkets rapport Op-
eration Giftfri Förskola ger Naturskyddsföreningen råd till kommuner på hur man kan för-
bättra förskolemiljön genom upphandling, samt vad man kan tänka på vid inköp. Denna rap-
port har verksamheten kännedom om och arbetar fullt ut efter. Därför anser förvaltningen att 
en giftfri policy inte behöver införas i Båstads kommun. Mot bakgrund av detta föreslår för-
valtningen att motionen avslås.   
 
 
 
Teknik och service 
Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-04-30. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Motion om giftfri skola 

Centerpartiet i Båstad anser att det är av högsta vikt att vi tänker på våra 
barn ur alla synvinklar. 

Genom att ha en hög ambitionsnivå kring miljöfrågor tror vi i Centerpartiet att 
vi kan skydda våra barn mot onödig negativ miljöpåverkan. I dag har vi rätt 
stor kunskap om vilka negativa aspekter miljögifter har på våra kroppar. 
Utifrån denna kunskap och information som finns vill vi i Centerpartiet att 
våra skolor ska vara Giftfria. 

En skola är den plats där barnen ska lära för livet och förhoppningen är även 
att barnen ska känna glädja och trygghet när de är i skolan. Med anledning av 
detta vill vi i Centerpartiet att våra skolor och förskolor byggs utifrån höga 
miljökrav kopplat till vilket materialval man har i väggar, golv, inredning m.m. 

Här vill Centerpartiet se att Båstad kommun inför en Giftfri Policy kring 
materialvalen vid nybyggnationer men även vid renoveringar av våra skolor 
och förskolor. Denna Giftfri policy ska vara mot produkter som innehåller 
giftiga ämnen så som alkylfenoler, ftalater, bromerande flamskyddsmedel och 
fluorerande ämnen. Listan med ämnen som är giftiga är inte statisk så den 
här policyn ska enligt oss hållas uppdaterad på nya giftiga ämnen som kan 
tillkomma under tidens gång. 

Centerpartiet i Båstad 

Uno Johansson Ebba krumlinde 



rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 114 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2020-05-12 

DnrKS000077/2020-800 

Svar på motion - Mer ängsmarker 

Sida 

12 av 26 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har inkommit med en motion om att låta kommunala gräsytor 
som inte frekvent brukas växa upp och bilda ängsmark. Centerpartiet yrkar att 
Båstads kommun och Båstad hem ser över möjligheten att grönytor, där det 
inte kan motiveras klippning, får växa upp och bilda blommande ängsmarker. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef Marie Eriksson 2020-04-20. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen anses besvarad. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen anses besvarad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (2) 

 
Datum: 2020-02-12 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 000077/2020 – 800 
 
 

Svar på motion - Mer ängsmarker 
 
 
Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartiet har inkommit med en motion om att låta kommunala gräsytor som inte frekvent 
brukas växa upp och bilda ängsmark.  
 
Centerpartiet yrkar att Båstads kommun och Båstad hem ser över möjligheten att grönytor, där 
det inte kan motiveras klippning, får växa upp och bilda blommande ängsmarker. 
 

Bakgrund 
Samtliga grönytor som Båstads kommun förvaltar finns uppmätta och har tilldelats en kod som 
beskriver hur skötseln av den aktuella ytan ska utföras. Samtliga ytor med tillhörande sköt-
selkod finns redovisade publikt i Båstad kartan. För gräsbevuxen mark finns 5 koder. 
 
G1 Prydnadsgräsmatta  
Gräsyta med hög skötselintensitet. Ska ge ett mycket prydligt och välvårdat intryck i centrala 
parkanläggningar. Är inte avsedd att användas till vistelse, lek bollspel mm. Klippning sker 23 
ggr/ säsong 
G2 Bruksgräsmatta 
Betecknar gräsytor i parker, bostadsområden, skolor mm. Ytorna är primärt avsedda för och 
ska tåla att användas för vistelse, lek bollspel mm. Klippning sker 18 ggr/säsong. 
G3 Gräsyta högvuxen 
Betecknar sidoytor och restytor där man i första hand vill ha en yta som sköts med liten resurs-
insats, men som ändå inte har ett ovårdat utseende. Ökad blomning bidrar till ytans ekologiska 
och estetiska värde. Slaghack sker 4 ggr/säsong. 
G4 Äng 
Högt gräs med insådda eller självsådda, inhemska örter. Slåtter sker tidigast efter blomning 
och frösättning. 
G5 Vägslänt/Dikesren 
Gräsytor intill vägar, kan innehålla ett stort inslag av olika örter. Slaghack sker 2ggr/år. 
 
Förnärvarande finns ingen yta typad som G1. De vanligast förekommande typerna av gräsytor 
inom kommunen är G2, G3 och G5. Den kommunala maskinparken är väl anpassad för att han-
tera skötseln av den här typen av ytor, då de hanteras med redskap som slår av grässtrået. För 
att ängsytor ska hanteras på ett korrekt sätt krävs skärande redskap, samt redskap för upp-
samling av den avskurna grönmassan. Skärande och uppsamlande redskap finns i dagsläget 
inte i den kommunala maskinparken.  
 
En blommande äng uppnås inte genom utebliven eller minskad klippningsfrekvens på tidigare 
klippta ytor inom överskådlig tid. 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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2020-02-04 
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Vi i Centerpartiet ser gärna att Båstad kommun och Båstadhem istället för 
att klippa alla grönytor låter dem växa upp och bilda blommande ängsmar
ker. 

Det skulle förutom att gynna mångfalden även gynna Båstad kommuns eko
nomi. Gräsmattor är dyra att sköta. I exempelvis Göteborg kostar det 2,80 
kronor per kvadratmeter och år att sköta en kortklippt gräsmatta. Kostnaden 
för att sköta om en ängsliknande gräsmatta är bara hälften. 

Gräsmattor som inte alls besöks eller används till ex bollspel, kan man låta 
växa upp medan de som används kan man exempelvis klippa en tydlig, rak 
kant runt det höga gräset, eller klippa gångar så att man kan gå igenom det. 

Att sätta upp skyltar med information om att "här låter vi naturen komma 
tillbaka för den biologiska mångfaldens skull" vore också önskvärt för att 
medvetengöra våra medborgare om varför gräset inte klipps. 

I tider där det blir varmare och varmare så tar gräs och annan grönska_.. 
upp värme från omgivningen och avger samtidigt vatten som förångas, vil
ket har en kylande effekt. 

Centerpartiet yrkar att: 

Båstads kommun och Båstadhem ser över möjligheten att grönytor, där det 
inte kan motiveras klippning, får växa upp och bilda blommande ängsmar
ker. 

Uno sson, gruppledare ( c) 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-06 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000120/2020 – 903 
 
 

Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter Csaba Illyes (BP) 
 
 

Förslag till beslut 
 
[Namn] väljs till ersättare i styrelsen för Båstadhem AB från och med att kommunfullmäktiges 
beslut har vunnit laga kraft till och med bolagsstämman 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fyllnadsval ska förrättas för ny ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Csaba 
Illyes (BP).  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
Båstadhem 
Ny ersättare 
 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-07 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000255/2020 – 903 
 
 

Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Göran 
Håkansson (BP) 
 
 
Förslag till beslut 
 
[Namn] väljs till ersättare i styrelsen för Båstadhem AB från och med att kommunfullmäktiges 
beslut har vunnit laga kraft till och med bolagsstämman 2023.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fyllnadsval ska förrättas för ny ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Göran 
Håkansson (BP). 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
Båstadhem 
Ny ersättare 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-07 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000254/2020 – 903 
 
 

Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Hans 
Grönqvist (BP) 
 
 
Förslag till beslut 
 
[Namn] väljs till ledamot i styrelsen för Båstadhem AB från och med att kommunfullmäktiges 
beslut har vunnit laga kraft till och med bolagsstämman 2023.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fyllnadsval ska förrättas för ny ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Hans 
Grönqvist (BP). 
 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret  
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
Båstadhem 
Ny ledamot 
 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-07 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000135/2020 – 903 
 
 

Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Anders 
Dahlkvist (BP) 
 
 
Förslag till beslut 
 
[Namn] väljs till ledamot i styrelsen för Båstadhem AB från och med att kommunfullmäktiges 
beslut har vunnit laga kraft till och med bolagsstämman 2023.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fyllnadsval ska förrättas för ny ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Anders 
Dahlkvist (BP).  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
Båstadhem 
Ny ledamot 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-13 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000313/2020 – 700 
 
 

Väckt motion - Äldreombudsman till Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Bjärepartiet har lämnat in en motion med rubriken ”Äldreombudsman till Båstads kommun” 
som ska väckas.  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2020-05-12 
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