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Torekov den 12 september 2019 

Byarådet för Framtid Torekov 

Vill man ha någonting kostar det oftast något. 
En bra regel kan vara: "Ingenting är gratis". 

Redan två år efter bildandet av storkommun Båstad gick dåvarande ordf i KS 
(Bengt Bengtsson) och drätselkamreren (Bert Jönsen) ut på en helsida i Helsingborgs 
Dagblad HD (HD 7/11 1973) och förklarade att kommunens allt mer usla ekonomi i icke 
ringa omfattning berodde på stigande kostnader för turismen och det ökande fritidsboendet. 

Uppfattningen om turism och fritidsboende som enbart en belastning för kommunen 
har ständigt vädrats i debatter och artiklar av såväl etablerade politiker som medborgare 
i allmänhet (anonymt eller med namn) 

Uppfattningen om att ett Bjärehalvö utan fritidsboende och turism skulle leda till 
"det landet Gosen" (1:a Moseboken 45:10) skymtar fram då och då. 

Men eftersom det är som det är, och det kan bli som det blir, har många finansierings- 
modeller presenterats: 

1. Gör exploateringsavtalen för fritidsbebyggelse förmånligare för kommunens ekonomi.
(NST 4/11 1971, H Wester och S Petersson)

2. Etablera ett Casino, låt Båstad kommun bli ett svar på Monte Carlo / Travemünde
(NST 29/6 1972)

3. Av kommunen köp tomt skall medföra plikt att vara "skatteskriven" på den under
minst 5 år. 
(Beslut vid fullmäktiges tomtprissättning kring Lagmansgatan i Torekov, 1970-talet) 

4. Riksintressena i kommunens översiktsplaner bör "sponsras" av staten.
(NST 20/7 1991) 

5. Inför frivillig boplikt. En säljare som säljer sitt hus för åretomboende får en lägre
fastighetsskatt (vinstskatt). 
(Stefan Edman, HD 22/7 2003) 
Anm: Före fastighetsavgiftens tid. 

6. Slå samman Båstads kommun med Ängelholms kommun
(NST 17/6 2004  Tore Scherstén) 

7. Inför övernattningsavgifter för tillfälliga turistövernattningar (camping, hotell mm)
(Kristdemokraterna, NST 10/10 2005) 

8. Uttag av en infrastrukturavgift (1800:-) på alla fastighetsägare.
(Kommunalrådet L Elofson, NST 17/9 2005) 
Anm: Åretomboende skulle kompenseras via sänkt kommunalskatt. 
Anm: Bytet från statlig fastighetsskatt till kommunal fastighetsavgift kom senare (2007). 

9. Ny typ av fastighetsskatt (ökad)
(NST 5/9 2019, Konjunkturinstitutet) 
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Det har förmodligen funnits fler idéer och varianter. 

Jag menar, om förslag framförs om Torekovs framtid bör kanske idéerna beledsagas 
av hur kostnaderna skall regleras. 

Tacksamt vore en redovisning, som en gång för alla, klart redovisar om turismen 
och/ ellr fritidsboendet i Båstads kommun är tärande eller närande. 




