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Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 2016-02-17 beslut om att ge förvaltningen 
uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Båstads kommun i enlighet med 
Boverkets modell och att en beredning som arbetar under Kommunfullmäktige 
skulle tillsättas. Beredningens uppdrag är att formulera utvecklingsstrategier 
för vad kommunens strategiska markanvändning ska fokusera på för att gå i 
riktning mot kommunens vision. Utvecklingsstrategierna ligger sedan till grund 
för förvaltningens arbete med att ta fram översiktsplanen. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP) 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Projektbeskrivning för ny översiktsplan för Båstads kommun godkänns. 

2. Utse 9 ledamöter med ersättare för en tillfällig beredning med uppgift att ge 
kommunfullmäktige förslag till utvecklingsstrategier för ny översiktsplan för 
Båstads kommun. 

3. Partierna ger förslag på ledamöter till den tillfälliga beredningen, som ska vara 
proportionellt valda, inför kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-21. 
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Remiss - Bevarandeplan för Natura 2000-området Ledtorpet 
(SE0420292)iSkåne 

Beskrivning av ärendet En bevarandeplan för Natura 2000-området Led torpet (SE0420292) i Skåne 
har inkommit och kommunen har getts möjlighet att lämna synpunkter senast 
2016-12-28. 

Underlag till beslutet Svar från skogsförvaltare Johan Mårtensson, daterat 2016-12-13. 
Remiss - Bevarandeplan för Natura 2000-området Led torpet (SE0420292) i 
Skåne. 

Förvaltningens förslag 1. Båstads kommun har inget att erinra mot den senaste versionen efter 
förändringarna som gjorts. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Båstads kommun har inget att erinra mot den senaste versionen efter 
förändringarna som gjorts. 

uste randes si natmer 'I Utdrn sbcst rlrn ndc 
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Bevarandeplan för Natura 2000-området Ledtorpet(SE0420292) i Skåne. 

Båstad kommun har inget att erinra om den senaste versionen efter förändringarna som gjorts. 

Från Båstads kommuns sida är det av intresse att skydda den värdefiiila natUr ~ har på Bjärehalvön 
med exempelvis Natura 2000 områden. 

Johan Mårtensson 

jjbz~ 

Båstads kommun 

Teknik & service 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Postadress 

REMISS 1(5) 

Länsstyrelsen 
Skåne 

NATURA 20 01). 

2016-11-28 Dnr 511-21913-2015 
1278 

Kontaktperson 

Naturskydd 
Marie Björkander 
010-224 14 81 
marie. bj orkander@lansstyrelsen.se 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyre\!en 

Bevarandeplan för Natura 2000-området 
Ledtorpet(SE0420292) i Skåne 

Natura 2000 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa. 
Sverige har utsett mer än 4 500 områden för att säkra att skyddsvärda atier 
och livsmiljöer finns kvar på lång sikt. Alla områden är kanske inte unika 
för Sverige men de är en viktig del i bevarandet av en specifik art eller 
livsmiljö sett ur ett europeiskt perspektiv. 

Alla Natura 2000-områden har en bevarandeplan, som beskriver vilka 
naturvärden som finns i området och hur skötsel ska bedrivas för att dessa 
värden ska behållas på lång sikt. Bevarandeplanen innehåller också en 
beskrivning av vilka verksamheter och åtgärder som kan hota de arter och 
livsmiljöer som ska skyddas i Natura 2000-onu·ådet. 

År 2014 fick Länsstyrelsen Skåne i uppdrag av Naturvårdsverket att böija 
revidera bevarandeplanerna för Skånes Natura 2000-onu·åden. Nu har det 
blivit Ledtorpets tur att få en reviderad bevarandeplan. 

Sedan den senaste versionen av bevarandeplanen gjordes har en del 
förändringar skett i Ledtorpet i Båstads kommun. De största förändringarna 
är att en aii, käppkrok.mossa har tillkommit, bevarandemål och 
bevarandesyfte har ändrats efter nya riktlinjer och det som hette 
bevarandemål tidigare heter nu målindikatorer samt att rubrikerna skydd 
och reglering samt prioriterade bevarandevärden och bevarandeåtgärder 
tillkommit. 
Ni är välkomna att lämna synpunkter på bevarandeplanen för Ledtorpet. 
Synpunkterna måste lämnas till Länsstyrelsen Skåne senast 2016-12-28. 

Remissmal\ LedtollJet.docx 

Telefon Telefax Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö 

Besöksadress 

Kungsgatan 13 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyfelsen.se www. lansstyfelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad ö Boulevarden 62 A 
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För att minska miljöpåverkan kommer inte alla i sändlistan att få en fysisk 
papperskopia av bevarandeplanen. 

Är du en av dem som får detta i pappersform, så får du utöver 
bevarandeplanen för Ledtorpet även två foldrar. Den ena foldern förklarar 
lite mer utförligt vad Natura 2000-nätverket är, och vad det innebär för dig 
och den andra foldern berör mer allmänt om skötsel av betesmarker. 

För er som inte har fått bevarandeplanet bifogat till detta brev, så kan ni 
hitta och granska planen på Länsstyrelsen Skånes webbsida; 
www.lansstyrelsen.se/skane/N2000 

Vill du ha planen i pappersfmmat, men inte fått det, kan du ta kontakt med 
kontaktpersonen i detta brev för att få en fysisk papperskopia skickad till 
dig. 

Vid digitalt svar på remissen, skicka svaret till skane@lansstyrelsen.se med 
tydligt utskrivet diarienummer från Länsstyrelsen och kontaktperson. Skriv 
också diarienumret från Länsstyrelsen i e-mailets ämnesrad. 

Vi uppskattar digitala remissvar, men är inte detta möjligt kan du skicka in 
remissvar i ett postat brev till kontaktpersonen i detta brev. Postadressen är 
Naturskyddsenheten, Länsstyrelsen Skåne, Kungsgatan 13, 205 15 Malmö. 
Skriv diarienumret från Länsstyrelsen och avsändare i det bifogade 
remissvaret. 

Alla bevarandeplaner som är färdiga kommer att fastställas genom 
kungörelse i länstidningar samt Post och inrikestidningar under december 
månad. Brevet till fastställandet kommer att läggas ut på hemsidan 
samtidigt som det kungörs. 
För mer information om Natura 2000 och revideringen av 
bevarandeplanerna, kontakta Marie Björkander. 

Mer information om Natura 2000 finns på 
www.lansstyrelsen.se/skane/N2000 
eller www.naturvardsverket.se. 
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Sänd lista 

För samråd: 

REMISS 

2016-09-08 

Annika Nordlund och Staffan Ossian Falkengren, Lya fäladsvägen 66, 269 96 

Båstad 

För synpunkter: 

Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se 

SGU, sgu@sgu.se 

Statens Energimyndighet, registrator@energirnyndigheten.se 

E ON Sverige AB, elnat.planer@eon .se 
Trafikverket, kristianstad@trafikverket.se 

Båstads kommun, bastads.kommun@bastad.se och 
magnus.sjeldrup@bastad.se 

Entomologiska sällskapet i Lund, mikael.sorensson@biol.lu.se, 

gunnar. isacsson@skogsstyrelsen. 

Lunds botaniska förening, charlotte.wigermo@gmail.com 

Naturskyddsföreningen Skåne, kansli.skane@naturskyddsforeningen.se 

Puggehatten Skånes Mykologiska förening, info@puggehatten.se 
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Läsanvisningar för bevarandeplaner för Natura 2000-
områden i Skåne. 

Rubrikerna motsvarar rubriker i planen. 

Områdes beskrivning 
Beskrivningen av Natura 2000-området ska ge en bild av hur området ser ut och 
vilka dess naturvärden är. 

Ingående naturtyper enligt Natura 2000 
I en tabell anges vilka naturtyper som finns inom området samt deras areal och 
hur stor del av arealen som har fullgod bevarandestatus. Här finns även 
utvecklingsmark angiven. Det är mark som idag inte kan sägas tillhöra en speciell 
naturtyp men som med rätt skötsel eller naturlig utveckling kan övergå i en 
natmiyp så småningom. 

Bevarandesyfte och prioriterade bevarandevärden 
Bevarandesyftet är en mycket viktig del i bevarandeplanerna. Syftet är generellt 
att bevara naturtyperna och/eller Natura 2000-mierna inom vmje enskilt Natura 
2000-område. Naturtyperna och Natura 2000-mierna är prioriterade utifrån vilka 
värden som är viktigast i området. 
Jämfö1i med tidigare versioner av bevarandeplanen är dessa prioriteringar ett nytt 
inslag, vars syfte är att precisera och förtydliga områdets bevarandesyfte. 

Bevarandemål 
Bevarandemålen ska vara målande beskrivningar av hur området ska se ut när 
naturvärdena är säkrade och välmående. De ska ge en översiktlig bild av hur 
området ska utvecklas, men det är inte meningen att texten ska innehålla 
uppföljningsbara formuleringar. För dessa, se Målindikatorer. 

Målindikatorer 
Målindikatorerna anger hur tillståndet ska vara när naturvärdena är säkrade och 
välmående. Tanken är att det ska finnas klara och uppföljningsbara målindikatorer 
som gör att man kan gå ut i området och se om man nått målen. Här anges ofta 
hur stor areal en viss naturtyp ska utgöra i området och vilka typiska arter som ska 
finnas i området. Ekologisk funktion och struktur beskriver områdets funktion 
som livsmiljö för de typiska mierna. Här beskrivs exempelvis vilka trädslag som 
ska finnas i området, hur stor andel av betesmarker som får täckas av träd och 
buskar, hur mycket död ved som ska finnas kvar i området eller att vattendrag ska 
hållas fria frö att kunna fungera som vandringsvägar för fisk. 
Stycket Målindikatorer är nytt, och innehållet gick i tidigare versioner av 
bevarandeplanen in under stycket Bevarandemål. 
Beskrivning av naturtyper och arter samt deras bevarandestatus 
Här beskrivs de olika arter och natmiyper (habitat med ett annat ord) som finns i 
Natura 2000-området och som vi därmed har förbundit oss att bevara. Vaije 
naturtyp har ett eget nummer och ett eget namn, ofta med facktermer i namnet. 
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Vissa naturtyper är särskilt prioriterade på EU-nivå, de är markerade med en 
asterisk (*). 
De områden som är utpekade inom art- och habitatsdirektivet kallas för SCI
områden (Site of Community Interest) och de som är utpekade inom 
fågeldirektivet kallas för SPA-områden (Special Protection Area). 

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus 
Här beskrivs de åtgärder som krävs för att arterna och naturtyperna i området ska 
ha en gynnsam bevarandestatus. Ett nära samarbete mellan berörda myndigheter 
och den som äger eller brukar en mark är en av de viktigaste förutsättningarna för 
att ett områdes värdefulla livsmiljöer och aiier ska finnas kvar. Det kan finnas 
behov av restaureringsåtgärder och kontinuerliga skötselåtgärder, som exempelvis 
bete eller slåtter. Även tillgång till olika resurser, som död ved, kan vara en 
förutsättning för en gynnsam bevarandestatus för olika arter. 
De prioriterade bevarandeåtgärderna är ett nytt inslag i bevarandeplanen sedan 
förra bevarandeplanen. Syftet med att prioritera bevarandeåtgärderna är att 
förenkla områdets förvaltning och underlätta vid tillståndsärenden, mm. 

Hotbild - vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Här ges exempel på verksamheter och faktorer som kan påverka de ingående 
arterna och natmiyperna negativt. Syftet med att beskriva hoten mot Natura 2000-
området är att ge stöd vid tillståndsprövningar och dispenser enligt miljöbalken. 
Listan på hot är dock inte heltäckande utan ger exempel på hot mot just detta 
Natura 2000-område. 

Skydd och regleringar 
Här beskrivs vad Natura 2000-området har för mer skydd än Natura 2000 och hur 
och på vilket sätt området är reglerat. Om det är naturreservat eller det finns 
planer för att området ska bli skyddat så står det här. Miljöstöd finns med här om 
betesmarken har haft detta den senaste perioden. Ibland står det att området ska 
läggas in som ett DOS-objekt i naturvårdsverkets datasystem, detta behöver inte 
betyda att området ska skyddas vidare utan utgör mer ett administrativt steg i 
processen. 

Prioriterade bevarandeåtgärder 
De prioriterade bevarandeåtgärderna är ett nytt inslag i bevarandeplanen sedan 
förra bevarandeplanen. Syftet med att prioritera bevarandeåtgärderna är att 
förenkla områdets förvaltning och underlätta vid tillståndsärenden, mm. 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

2016-10-26 

Diarienr: 511-21913-2015, 
1278 

Bevarandeplan för Natura 2000-området 
Ledtorpet SE0420292 

Ledtoroet och änasvädd, Foto: Marie Biörkander 

Grunduppgifter om Ledtorpet 
Län: Skåne 
Kommun: Båstad 
Läge: 3,5 km SO Båstad 
Markägare: Enskild 
Areal: 2,1 ha 
Skyddsform: Saknas 
Bakgrund; pSCI beslutat av Regeringen 2002-01. 

SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. 
SAC fastställt av Regeringen 2013-04. 
Bevarandeplan fastställd & kungjord av Länsstyrelsen Skåne län 2005-12 & 
2016-12-16 respektive 2016-12-30. 

Reviderad: 2016-10 
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Vad betyder Natura 2000? 
EU bygger ett nätverk av områden med skyddsvärd natur som kallas Natura 
2000. Syftet är att EU:s medlemsländer ska ta ett gemensamt ansvar för att 
bevara arter och naturtyper som förekommer i Europa. Natura 2000 har 
tillkommit med stöd av två EG-direktiv; Fågeldirektivet (EU-rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009) om bevarande av vilda fåglar och 
Habitatdirektivet (EU-rådets direktiv 92/ 43/EEG av den 21 maj 1992) om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter senast ändrat genom 
direktiv 2006/105/EG. Nätverket byggs upp av områden som föreslås av 
regeringen och som antas av kommissionen. 

Direktiven har sin grund i Bernkonventionen som var först med att rättsligt 
skydda arter och deras livsmiljöer i Europa. EU-direktiven bygger på nya 
kunskaper och inför principen att bevara naturtyper för deras egen skull och 
inte enbart för att de utgör hemvist för vissa arter. Habitat- och fågeldirektivet 
är EU:s bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden så som det lades 
fast i Konventionen om biologisk mångfald i Rio 1992. 
Sverige har ett särskilt ansvar för att skydda och vårda de områden som är 
föreslagna att ingå eller som ingår i Natura 2000 och detta regleras i den 
svenska lagstiftningen i Miljöbalken med tillhörande Förordning om 
områdesskydd m m. Det innebär att åtgärder som kan inverka negativt på 
bevarandestatus för preciserade habitat eller arter inom Natura 2000-området 
kräver tillstånd enligt miljöbalken med tillhörande förordningar. 

Vad är en bevarandeplan? 
Till varje Natura 2000-område ska det finnas en bevarandeplan. Den ger en 
beskrivning av området och dess naturvärden och vilken skötsel som behövs 
för att dessa naturvärden ska finnas kvar långsiktigt. Bevarandeplanen 
innehåller också en beskrivning av vilka verksamheter och åtgärder som kan 
hota de arter och livsmiljöer som ska skyddas i Natura 2000-området. 
Bevarandeplanen innehåller viktig information som används som underlag vid 
samråd och tillståndsprövningar av verksamheter och åtgärder inom Natura 
2000-området. 

Vad är bevarandestatus? 
Natura 2000 innebär att alla EU-länder ska vidta åtgärder för att naturtyper 
och arter som utpekats ska ha gynnsam bevarandestatus. Det innebär att man 
ska försäkra sig om att de utpekade naturtyperna och arterna finns kvar 
långsiktigt i Europa. För en naturtyp kan gynnsam bevarandestatus innebära 
att man bevarar de strukturer och funktioner som finns i naturtypen och att de 
arter som är typiska för naturtypen finns kvar i livskraftiga populationer. För 
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en art innebär gynnsam bevarandestatus att arten finns i livskraftiga 
populationer och att förekomsten av dess livsmiljö är tillräcldig. 

Viktigt att tänka på 
För att inte skada Natura 2000 områdets naturvärden krävs tillstånd för 
verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
Natura 2000 område. Alla som planerar att utföra en åtgärd som man tror kan 
påverka ett områdes naturvärden ska på ett tidigt stadium kontakta 
Länsstyrelsen. Det underlättar eventuell tillståndsprövning som Länsstyrelsen 
ska göra. När det gäller åtgärder på skogsmark ska istället Skogsstyrelsen 
kontaktas. Bevarandeplanen för ett Natura 2000-område kan revideras när ny 
kunskap tillkommer eller när förutsättningarna förändras. När 
bevarandeplanen förändras medför det att den måste fastställas på nytt. Då ges 
markägare och andra berörda möjlighet att lämna synpunkter. Vid 
tillståndsprövning är det viktigt att utnyttja den nya kunskapen som finns i 
reviderade bevarandeplaner även innan dessa planer har beslutats. 

Mer information om Natura 2000 
Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/skane/N2000 eller telefon 010-

22410 00 

Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se 
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Områdesbeskrivning 
Ledtorpet ligger på Hallandsåsens höjdplatå alldeles intill Lya ljunghed. Här 
finns små rester bevarade av de sidvallsängar som i äldre tider legat utmed 
Lyabäckens övre del. Det mesta av de forna sidvallsängarna är alskog eller 
uppodlade idag. Natura 2000-området utgörs idag av fuktiga betesmarker med 
både rikkärr och kalkfuktäng. 
Det finns en kalkrik jordmån i området som tillsammans med slåtter bidragit 
till den rika kärlväxtfloran. I övrigt består jordarterna av organiska jordarter 
med torv och kärr samt av morän- Bergrunden består av kvarts-och fältspatrik 
omvandlade bergarter som gnejs, granitisk gnejs m.m. 
Bjärehalvöns kustområden beboddes tidigt och var en centralbygd under 
bronsåldern (1 500 - 500 f Kr). Spår från denna tid finns även i trakten runt 
Lyadalen uppe på åsen. Fynd, som vittnar att området har utnyttjas 
under brons-/järnåldern, är högar, rösen och skålgropar (älvkvarnar) och 
fornåkrar. Den äldsta kända kartan där skogen i Skåne är markerad är 
Buhrmans Schoones karta från 1680-talet. Denna karta, som grovt anger 
skogens utbredning i Skåne, visar att området runt Sinarpsdalen var helt öppet 
vid denna tid. Redan på 1400- och 1500-talet började man troligen att avverka 
skog i större skala på Hallandsåsens sluttningar. Enligt skriftliga källor hade 
skogarna på Bjärehalvön inklusive Hallandsåsen under dansktiden 
(medeltiden) varit en viktig inkomstkälla, 
bland annat var det en livlig vedhandel med Köpenhamn. Enligt Campbells 
indelning av Skåne i olika bygder låg det aktuella området på gränsen mellan 
"Ris och mellanbygd" och "Skogsbygd" under 1700-talet. Att skogen i var gles 
eller saknades i denna del av åsen vid denna tid framgår av Campbells 
beskrivning "Den skogsbygden som möter i Bjäre härad karakteriserades vid 
denna tiden av att större sammanhängande skogar och täta skogar saknades". 
Tillbakagången av skogen på Hallandsås kulminerade under första hälften av 
1800-talet, då större delen av Hallandsås utmarker var skoglösa. Skogen hade 
ersatts med framförallt ljunghedar. 

Enligt den gamla ekonomiska kartan har sidvallsängarna varit i bruk så sent 
som på 1920-talet. Vid ängs- och hagmarksinventeringen 1989 var området 
svagt hävdat och bevuxet med mycket lövsly. Men under perioden 1990-95 
utfördes omfattande röjningsarbeten där områdets förhållande förbättrades. 
Lyabäckens huvudfåra är med undantag av några kortare sträckor i huvudsak 
opåverkad av mänskliga ingrepp. Vattnet i Lyabäcken har under de senaste 
åren påverkats i samband med pågående tågtunnelbygget genom 
Hallandsåsen. Det gäller både utsläpp i bäcken och grundvattensänkningar. 
Trots detta har bäcken höga naturvärden. 
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Norr om bäcken har hävden varit svag under en längre tid och marken tycks 
vara påverkad av kvävetillförsel. Här har ett litet område hägnats in och 
hävdas sedan 1992 med årlig slåtter i regi av Bjäre Naturskyddsförening. Söder 
om bäcken finns ett rikkärr som hyser en mycket värdefull flora. Detta hävdas 
genom sent betespåsläpp med lätta nötdjur. 

I samband med Hallandsås-byggandet har en del ingrepp orsakat skador i 
området genom att bl.a. grundvattnet sänktes då dubbelt så mycket vatten som 
Vattendomstolen hade gett tillstånd för hade letts ut ur tunneln. En annan 
skada var att betong läckt ut till Lyabäcken och orsakat en omfattande fiskdöd 
och döda betesdjur m.m. 
En inventering gjordes 1998 för att följa upp floran och påvisa eventuella 
framtida förändringar i hydrologi. 
Marken norr om bäcken har också dikats ut för 25-30 år sedan och vid något 
tillfälle har bäcken rätats och fördjupats. En mindre dikning har också gjorts 
vid rikkärret söder om bäcken. 
Området angränsar i söder till Natura 2000-området Korup, SE0420273 och i 
öster till Natura 2000-området Lya Ljunghed och Älemossen, SE0420179. 
En närmare beskrivning av naturtyper och arter finns under rubriken 
Beskrivning av naturtyper och arter. 
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Ingående naturtyper och arter enligt Natura 2000 
Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 
under växtsäsongen år 2015. 

Tabell 1. Ledtorpets naturtyper med arealer 2015 och Natura 2000-arter. Natura 2000-kader inom parentes. Naturtyperna indelas i 
fullgod bevarandestatus där alla kriterierna för areal, ekologisk struktur och funktion samt för typiska arter är uppfyllda. I en icke 
fullgod naturtyp uppfylls definitionen för naturtyp men det kan saknas delar av ekologisk struktur och funktion eller typiska arter. 
Utvecklingsmarker kan inte definieras som en naturtyp idag men kan omföras till någon naturtyp med aktiva åtgärder eller med 

l'{<""d' ftl° 'd natur iq oron nng e er ang ti • 

Naturtyp 
Areal (ha) med bedömd 

bevarandestatus 
Fullgod Icke Totalt 

fullgod 
+6411-Kalkfuktäng 0,2 0,2 

*6230 - Artrika stagg-gräsmarker på 0,02 0,02 
silikatsubstrat 
7230 - Rikkärr 0,3 0,3 

+3260- Vattendrag med 0,03 0,03 
flytbladsvegetation eller akvatiska 
mossor 

Total areal naturtyper: 0,52 0,52 

Total områdesareal: 2,1 

*prioriterad naturtyp enligt Natura 2000 

+ ny naturtyp/art som inte är beslutad av Regeringen 

Natura 2000-arter Bevarandestatus 

Kalkkärrsgrynsnäcka (Vertigo geyeri)- Fullgod bevarandestatus 
1013 
Smalgrynsnäcka -(Vertigo angustior) Fullgod bevarandestatus 
1014 

+ Käppkrokmossa (Hamatocau!is Icke fullgod bevarandestatus 
vernicosus)- 1393 
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Bevarandesyfte och prioriterade bevarandevärden 

Det övergripande bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till 
bevarandet av biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam 
bevarandestatus för de naturtyper och arter som omfattas av EU:s Art- och 
habitatdirektiv. 
För det enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara 
eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de naturtyper, Natura 2000-arter och 
typiska arter som utgjort grund för utpekandet av området. 

Bevarandesyftet för Natura 2000-området Ledtorpet är att bevara en liten rest 
av de sidvallsängar som i äldre tider legat utmed Lyabäckens övre del. Natura 
2000-området utgörs idag av fuktiga betesmarker med både rikkärr (7230) 
och kalkfuktäng (6411). Övriga naturtyper som finns är stagg-gräsmark (6230) 
och vattendrag (3260). 
De prioriterade bevarandevärdena är de artrika naturtyperna rikkärr (7230) 
och kalkfuktäng (6411). 

Motivering till Natura 2000-klassning: 
Natura 2000-området utgör en flack, tämligen näringsrik, slåtterhävdad 
kalkfuktäng samt ett rikkärr. Vegetationen är högvuxen med insprängda 
partier med lägre vegetation. Området har lång hävdkontinuitet och har 
förekomster av kalkkärrsgrynsnäcka och smalgrynsnäcka. Rikkärret har 
mycket värdefull flora. 

Bevarandemål 
Betesmark 
Arealerna ska vara enligt målindikatorerna nedan. Grundvattennivån ska vara 
naturligt hög under större delar av året, naturtyperna rikkärr (7230) och 
mindre vattendrag (3260) är extra känsliga för ändringar i grundvattennivå 
samt ändringar i grundvattnets kemiska egenskaper och temperatur. Området 
ska vara välhävdat av antingen bete eller slåtter. Hydromorfologiska strukturer 
som är väl förknippade med naturtypen ska finnas i riklig utsträckning. 
Våtmarken ska vara öppen där busk- eller trädskikt endast finns i liten 
omfattning. Vegetationen är karakteristisk för naturtypen och artrik. 
Hydrokemin ska vara utan betydande antropogen påverkan med 
kalkpåverkan, baskatjonrika förhållanden och god vattenkvalitet. 
betesmarkerna finns i anslutning till och står i nära förbindelse med 
omgivande vattendrag. Följande strukturer ska finnas området i riklig 
utsträckning: fastmatta. Bottenskiktet ska domineras av vitmossor men det får 
förekomma inslag av brunmossor. Typiska och karakteristiska arter samt 
andra naturligt förekommande arter ska föryngra sig. Vattenståndet ska 
variera naturligt och översvämningar sker regelbundet och/ eller säsongsvis. 
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Det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande diken eller körspår 
eller andra avvattnande anläggningar som medför negativ påverkan. Ingen 
antropogen näringstillförsel, inklusive tillskottsutfodring av betesdjur, ska 
förekomma. 

Vattendrag 
Arealen ska vara enligt målindikatorerna nedan. Det ska finnas en 
naturliknande hydrologisk regim och det ska finnas älvsjöar, sel, 
meandersträckor, kvillar, forsar och fall, erosionspartier, branter, 
sedimentation. Den hydrologiska regimen ska vara naturlig. Det ska finnas en 
naturliknande vattenståndsvariation som skapar en variation av strandmiljöer 
med hög biologisk mångfald. Det ska finnas sträckor som präglas av erosion 
och sedimentation (meandring) som skapar blottlagd jord/ strandzon och 
strandbrinkar. Vattenkvaliteten ska vara god. Siktdjupet ska vara stort med 
klart vatten. Kalkhalten ska vara hög. Halten av näringsämnen ska vara 
naturligt låg Försurningssituationen ska vara god. Vattendraget ska vara 
naturligt eller naturliknande med avseende på rätning och rensning samt 
innehålla naturliga strukturer. Typiska arter ska förekomma allmänt. 

Målindikatorer 
För Ledtorpet innebär detta följande målindikatorer: 

Areal naturtyper 

• Arealen av kalkfuktäng (6411) ska vara minst 0,2 hektar. 
• Arealen med rikkärr (7230) ska vara minst 0,3 ha. 
• Arealen av stagg-gräsmark (6230) ska vara minst 0,02 ha och 
• Arealen med mindre vattendrag (3260) ska vara minst 0,03 ha. 

Ekologiska strukturer och funktioner 

Rikkärr (7230), staggräsmarker (6230) och kalkfuktäng (6411) 
• Kalkfuktängen norr om bäcken skall hävdas genom årlig slåtter och 

efterbete. 
• Rikkärret söder om bäcken skall företrädesvis hävdas med årlig slåtter 

och efterbete. Alternativt skall rikkärret hävdas genom sent 
betespåsläpp med lätta nötdjur. 

• Hydrologin och pH-värdet i området måste förbli intakt med en hög 
grundvattennivå. Det ska finnas en ständig tillgång på baskatjonrikt 
vatten. 

• Få träd och buskar får finnas i dessa naturtyper, men några videbuskar 
sparas för grynsnäckornas skull. 
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Vattendrag (3260) 

• vattendraget Lyabäcken skall rinna fritt utan att rätas eller invallas, 
• inga vandringshinder för fisk får förekomma i bäcken, 
• inget vatten får tillföras bäcken utöver den naturliga avrinningen från 

bäckens avrinningsområden 
• åbotten skall vara opåverkad av yttre störning, 
• vattnet skall bibehålla sin relativa näringsfattigdom, 
• lek- och uppväxtbottnar för öringen får inte vara igenslammade, 
• vattnet skall vara opåverkat av främmande ämnen som är giftiga eller 

hormonstörande 

Typiska arter för naturtyperna 

Rikkärr (7230) 
Det ska finnas minst 2 typiska arter i genomsnitt per provyta. För rikkärr finns 
följande typiska arter inom området: ängsnycklar, gräsull, knagglestarr, 
näbbstarr, käppkrokmossa, slåtterblomma, tätört, späd skorpionmossa, 
gyllenmossa, stor skedmossa, och ängstarr. 

Kalkfuktäng (6411) 
Det ska finnas minst 2 typiska arter i genomsnitt per provyta. För kalkfuktäng 
finns följande typiska arter inom området: darrgräs, gökblomster, hirsstarr, 
hårstarr, Jungfru Marie nycklar, knägräs, ängsnycklar, ängsskallra, ängstarr, 
ängsvädd, kärrspira, kärrsälting, loppstarr, smörbollar, stjärnstarr, sumpmåra, 
tätört och vildlin. 

Mindre vattendrag (3260) 
Det ska finnas minst 2 typiska arter i genomsnitt per provyta. För mindre 
vattendrag finns följande typiska arter inom området: öring 

Stagg-gräsmark (6230) 
Det ska finnas minst 2 typiska arter i genomsnitt per provyta. För stagg
gräsmarken finns följande typiska arter inom området: stagg, Sankt 
Persnycklar, ängsskallra och violettkantad guldvinge. 

Natura 2000-arter 

Kalkkärrsgrynsnäcka och smalgrynsnäcka 
• Smalgrynsnäcka och kalkkärrsgrynsnäcka ska förekomma i livskraftiga 

populationer i området. 
• Smalgrynssnäckan och kalkkärrsgrynsnäckan behöver ett inte alltför 

hårt betestryck för att överleva. Överbetning eller igenväxning av buskar, 
träd och vass p.g.a. helt utebliven hävd samt alltför kraftig röjning kan 
ha en mycket negativ inverkan på arterna. 
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J(_äppkroks77lossa 
• Käppkrokmossa ska finnas på en sammanlagd yta på minst 2 m2 inom 

området 

Framtida uppföljning av planen kan medföra att nuvarande bevarandemål 
ändras och att nya mål läggs till. 

Beskrivning av naturtyper och arter och deras bevarandestatus 

Naturtyper 

Rikkärr (7230) 

Rikkärret söder om bäcken kan närmast beskrivas som ett fastmattekärr av 
starr-ört-brunmoss-typ. Det innehåller en mycket artrik kärlväxtflora med bl a 
darrgräs, nålstarr, ängsstarr, knagglestarr, smörbollar, kärrspira, tätört, 
gräsull, vildlin och slåtterblomma. Strukturen i kärret är småtuvig, mycket pga 
djurens tramp. 
Rikkärret domineras i bottenskiktet av späd skorpinjonmossa och 
gudspärrmossa. Andra arter som gyllenmossa, kärrbryum, stor skedmossa, 
purpurvitmossa, trindstarr och näbbstarr. Den mycket ovanliga 
käppkrokmossan finns också. Denna är bara känd från en till lokal i Skåne. 
Markerna söder om bäcken har i övrigt blivit kraftigt bevuxna med veketåg och 
förlorat mycket av sitt tidigare värde. 

Fuktängar 77led blåtåtel och stagg -Kalkfuktäng (6411) 
Kalkfuktängen sköts som slåtteräng av Bjäre naturskyddsförening. 
Kalkfuktängen slåttras varje år. Kalkfuktängen ligger i en sluttning med 
översilat vatten. De mest framträdande arterna är vattenklöver, älggräs och 
strätta men även kalkfuktängen har en mycket artrik flora med bl.a. darrgräs, 
gökblomster, hirrstrarr, knägräs, ängsskallra, ängsvädd, kärrspira, kärrsälting, 
smörbollar, loppstarr och tätört. 

Staggräsmarker (6230) 

Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet, men kan ofta vara 
stadd i igenväxning. Krontäckning av träd och buskar, som inte är av 
igenväxningskaraktär, är 0-30 %. Fältskiktet består bl.a. av stagg, Sankt 
Persnycklar, ängsskallra. Fjärilen violettkantad guldvinge finns också här. 
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Vattendrag (3260) 

Bäcken hyser goda öringbiotoper och en lokal öringstam. Dessutom har ål 
noteras. Bäcken och dess omgivning är miljö för bl a forsärla. 
Lyabäcken avvattnar mossarna på åsen och fylls på även med artesiskt vatten 
uppstigande i och utmed bäcken. Grundvattnet rör sig mot så kallade 
utströmningsområden där det når markytan i form av källor eller små 
vattendrag. 

Icke-naturtyper 
Trädklädd kultiverad betesmark ( 6913) 
I de fuktiga markerna runt omkring naturtyperna dominerar högväxta arter 
som älgräs men också örter somt.ex. gökblomster. Dessa delar är påverkade av 
kvävetillförsel och är oftast svagt betespåverkad. Norr om bäcken växer i den 
nordvästra kanten en del spridda björkar och någon sälg. I mittsträngen på 
den lilla markvägen mot Korup växer bl a tagelsäv och rikligt med borstsäv. 
Markerna söder om bäcken har i övrigt blivit kraftigt bevuxna med veketåg och 
förlorat mycket av sitt tidigare värde. 

Natura 2000 - arter 

Smalgrynsnäcka 

Smalgrynsnäcka förekommer i flera habitat. Den kan leva i habitat som rika 
och tämligen torra ädellövskogar i öppna-halvöppna rasbranter eller 
blocksluttningar och på kalkpåverkade torrbackar och alvarmark. Det är 
främst i kusttrakter som arten återfinns i sådana torra habitat. 
I övrigt förekommer arten i kalkkärr, på kalkfuktängar och i öppnare 
sumpskogar. Detta är de vanligaste habitaten för inlandsförekomsterna, men 
även vid kusterna nyttjas våtmarkshabitat. I kalkpåverkade strandbiotoper kan 
den anträffas helt nära havet. 
Arten är starkt beroende av kontinuitet och stabila förhållanden i markens 
förnaskikt. En måttligt intensiv betesdrift eller motsvarande påverkan som 
upprätthåller solinsläpp och påverkan på fältskikt är fördelaktigt för arten. 
Markslitaget får dock inte bli alltför stort. Arten sprider sig ytterst långsamt, i 
storleksordningen med några få meter per år, vilket innebär att den är 
hänvisad till just det område där den lever. Långdistansspridning sker dock 
sporadiskt, sannolikt med fåglar som vektor. 

Kalkkärrsgrynsnäcka 

Kalkkärrsgrynsnäcka är bunden till öppna kärrmiljöer och förekommer i regel 
inte i skogklädda kärr. Arten lever huvudsakligen i rikkärr (kalkkärr) och 
kalkfuktängar. En genomgång av lokaler i Syd- och Mellansverige gav ett pH
intervall av 5,75-7,5, vilket visar att arten kan leva i kärr där i varje fall pH är 
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relativt lågt. Kärrmiljöerna är dock ofta mosaikartade och innehåller rikare 
stråk, vilka torde vara artens huvudsakliga hemvist. 
En måttligt intensiv betesdrift eller motsvarande påverkan som upprätthåller 
solinsläpp och påverkan på fältskikt är fördelaktig för arten. Markslitaget får 
dock inte bli alltför stort. 
Arten sprider sig ytterst långsamt, i storleksordningen några få meter per år, 
vilket innebär att den är hänvisad till just den våtmark där den lever. 
Långdistansspridning sker dock sporadiskt, sannolikt med fåglar som vektor. 
Vertigo-arterna är p.g.a. begränsade spridningsförmåga sannolikt goda 
indikatorer på lång kontinuitet av halvöppna förhållanden. 

Käppkroksmossa 

Arten förekommer sparsamt i större delen av landet, men är vanligare i delar 
av södra Sverige, Jämtland och Norrbottens län, och är mycket sällsynt i 
fjällen. Käppkrokmossa växer i mineralrika, men inte nödvändigtvis kalkrika, 
och något näringsrika kärr, gärna i anslutning 
till källor. De växer i gröna, grågröna eller brunaktiga lösa mattor, ofta med 
mindre eller sällan större inslag av klart röda färger. I miljöer med 
käppkrokmossa växer ofta också arterna guldskedmossa gyllenmossa, 
lerkrokmossa och nordlig krokmossa. 

Hotbild - vad kan påverka Natura 2000-området 
negativt? 
Nedan redovisas exempel på åtgärder som riskerar att påverka utpekade 
naturvärden negativt. För att inte skada Natura 2000 områdets naturvärden 
krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i ett Natura 2000 område. Alla som planerar att utföra en 
åtgärd som man tror kan påverka ett områdes naturvärden ska på ett tidigt 
stadium kontakta Länsstyrelsen. Det underlättar eventuell tillståndsprövning 
som Länsstyrelsen ska göra. När det gäller åtgärder på skogsmark ska istället 
Skogsstyrelsen kontaktas. 

De största hoten för områdets naturtyper och Natura 2000-arter är: 

• Befintliga och tidigare genomförda ingrepp i form av dikning och andra 
markavvattnande åtgärder liksom dämning påverkar naturtypens 
hydrologi och hydrokemi, vilket kan ge konsekvenser på vegetation och 
torvbildning samt torvnedbrytning. Effekterna kan vara uttorkning, 
ökad igenväxning och erosion. 

• Förändringar av växtplatsernas hydrologi och av kvaliteten på vattnet 
som försörjer källorna, utgör ett hot mot naturtyperna och 
käppkroksmossan. Möjligen kan även luftburna föroreningar i form av 
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stort kvävenedfall hota käppkroksmossans fortlevnad, liksom 
igenväxning och exploatering av lokalerna. 

• Skogsbruk; avverkning, körning och andra åtgärder påverkar hydrologi, 
lokalklimat och markstruktur. Den blöta miljön är känslig för 
sönderkörning. Avverkning av närliggande fastmarksskog kan orsaka 
läckage av näringsämnen. 

• Spridning av kalk, aska eller gödningsämnen ger drastiska förändringar 
på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av 
kemiska substanser i närheten kan också skada naturtypen genom 
luftburen deposition eller genom transport med ti11rinnande vatten. 

• Ökad våtdeposition av kväve kan påverka naturtypen och öka 
igenväxningstakten. Försurning är också negativt för grynsnäckorna. 

• Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc kan 
direkt eller indirekt förstöra eller orsaka skada på naturtypen. 

• Anläggning av skogs bilvägar över eller i närheten av naturtypen kan 
förutom påverkan på den fysiska miljön påverka hydrologin och/ eller 
hydrokemin i ett område. 

• Många rikkärr och kalkfuktängar med hävdgynnad flora hotas av 
igenväxning eller är under igenväxning pga uppbörd hävd. Problemet är 
störst i Sydsverige och beror vanligtvis på ändrad markanvändning och 
nedläggning av jordbruk. Alltför kraftig och felaktigt utförd röjning kan 
ha en mycket negativ inverkan på arterna. 

• Alltför intensivt bete med ti11hörande tramp kan skada rikkärr och 
kalkfuktängar. Det är också ett påtagligt hot för grynsnäckorna. 

• Användning av avmaskningsmedel med samma miljöpåverkan som 
avermectin är negativt för den dynglevande insektsfaunan och bör 
undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Avmaskningsmedel bör inte 
användas utom när det sker på Veterinärens inrådan. 

• Ti11skottsutfodring av betesdjuren ger indirekt näringsti11försel ti11 
marken och missgynnar den konkurrenssvaga floran. Betesmarkerna ska 
inte sambetas med gödslade marker och ti11skottsutfodring av betesdjur 
får endast ske i samband med övergångsutfodring vid betesläpp och 
installning. 

• Ett sekundärt hot mot grynsnäckorna, som uppkommer genom ensidiga 
och felaktiga hävdåtgärder, är mekaniskt slitage genom för hårt 
betestryck och/ eller felaktigt utförd röjning. På lokaler i den nedre delen 
av pH-intervallet, med dålig buffringsförmåga, kan även den pågående 
försurningsprocessen komma att slå ut populationer. 
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Skydd och bevarandeåtgärder 
Ingrepp som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-
område kräver tillstånd av länsstyrelsen enligt 7 kapitlet 27-29 § miljöbalken. 
Detta gäller oavsett om ingreppet sker inom eller utanför ett Natura 2000-
område. Bevarandeplanen ska också fungera som underlag för bedömningen 
av om tillstånd behövs och om tillstånd kan ges. 

Vid genomförandet av art-och habitatdirektivet utgår man från att alla 
verksamheter som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-
område kräver tillstånd. I övergångsbestämmelserna krävdes inte ett sådant 
tillstånd för verksamheter som påbörjats före 1juli 2001. Syftet med detta var 
inte att undanta tillståndskravet för framtida förändringar av befintliga 
verksamheter. De ville dock inte framtvinga en obligatorisk omprövning av 
samtliga befintliga verksamheter som bedrevs 1 juli 2001. Därför aktualiseras 
tillståndsplikten både vid ändringar av verksamheter och vid nyanläggning. 

Staten har det övergripande ansvaret för skötseln av Natura 2000-områden 
och för att bevarandemålen uppnås. En förutsättning för att nå målen är ett 
gott samarbete mellan staten och den eller dem som äger eller brukar marken. 
Om skötseln av ett Natura 2000-område orsakar merkostnader för en 
markägare eller arrendator kan ersättning fås, till exempel miljöersättning för 
betesmarker. Markägaren kan även skriva skötselavtal med Länsstyrelsen. 

Markägare kan eventuellt få rätt till ersättning om tillstånd inte kan ges och 
Natura 2000 innebär avsevärda begränsningar i pågående markanvändning 
inom den berörda delen av fastigheten. Ersättning ges dock inte i alla fall t.ex. 
inte om man blivit nekad att uppföra byggnationer inom Natura 2000-
områden. Om skog ska ersättas vill Naturvårdsverket att all skog inom Natura 
2000-området ersätts samtidigt så att inte Natura 2000-området har ersatts i 
vissa delar och inte i andra. Miljöersättning inom betesmarker anses också 
vara en form av ersättning. 

Skydd och reglering 

Området är inte skyddat. Miljöersättning finns med särskilda värden på 
ca 90 % av området, de delar som saknar stöd har ej naturtyper utan bara icke
naturtyper. De nödvändiga bevarandevärdena anses vara tillräckligt reglerade. 
Objektet kommer att läggas in som ett DOS-objekt (Digitalt Områdesskydd) så 
att området kan utredas vidare för framtida skydd i form av naturreservat eller 
naturvårds avtal. 

16 

262

262



Bevarandeåtgärder 

Bevarandeåtgärderna består av nuvarande och eventuella planerade skydd, 
restaureringsåtgärder, som vanligtvis är större engångsåtgärder, och löpande 
skötsel, som inte är engångsåtgärder och som behöver göras löpande. 

Prioriterade bevarandeåtgärder 

De åtgärder som är särskilt prioriterade i området är att fortsätta hävda 
området helst med slåtter men om det inte är möjligt, bete med sent 
betespåsläpp. Håll efter älggräs och andra högörtsväxter från rikkärr och 
kalkfuktäng. 
Prioriterade bevarandeåtgärder utgör de åtgärder som har högst prioritet i 
området. Åtgärderna kan bestå både av skyddsinsatser, av restaureringar och 
löpande skötsel. De nödvändiga bevarandeåtgärderna ska vara reglerade 
genom lagar, andra författningar eller avtal. 

Restaureringsåtgärder 

• Diken som avvattnar rikkärr och kalkfuktäng bör undersökas 
hydrologiskt för att försöka återställas på sikt så att inte de fuktiga 
naturtyperna blir torrare. 

• Veketåg och andra osmakliga högörter som betesdjuren inte betar ner 
bör under ett antal år slås av manuellt. Därigenom kan dessa arter 
tryckas tillbaka samtidigt som man skapar ett smakligare bete. 

Löpande skötsel 

• Fortsatt slåtter är viktigt för att de slåttergynnade arterna ska finnas 
kvar. Kalkfuktängen och rikkärret ska helst slås med skärande eller 
klippande redskap i augusti månad. Allt slaget material ska räfsas upp 
noggrant och köras bort eller eldas upp. 

• Om inte slåtter kan genomföras så är sent betespåsläpp ett bra alternativ 
för rikkärrets arter. För att kärren inte ska bli söndertrampade är det 
också viktigt att betet äger rum endast vid relativt torra förhållanden. 
Övrig mark vid Ledtorpet skall hävdas genom bete med lätta nötdjur. 
Fuktängarna ska vid betessäsongens slut vara väl avbetade. 

• Vid rikkärret och kalkfuktängen kan älggräs som tränger sig på från 
kanterna tas bort. 

• Några videbuskar behövs vid rikkärret för att gynna landsnäckorna men 
videbuskarna får inte bli för omfattande, viss röjning behövs. 

• Träd som fallit i vattendraget bör endast undantagsvis tas bort om det 
utgör ett vandringshinder eller de orsakar översvämning av väg. Trädet 
kan då dras åt sidan så att det fortfarande hänger ut en bit över 
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vattendraget eller att grenar som hindrar vattenflödet tas bort och 
resterande trädstam får ligga kvar i/över ån. I övrigt görs inga 
skötselåtgärder i vattendraget. 

Uppföljning 

Uppföljning av naturtyper och arter inom Natura 2000-områdena kommer att 
ske med omdrev vart 6:e eller 12:e år beroende på naturtyp och art. Vissa delar 
av uppföljningen, somt.ex. areal är obligatoriska medan andra delar kan väljas 
av länsstyrelserna själva. Mer information om enskild naturtyp/art finns på 
Naturvårdsverkets hemsida. 

Referenser 
Artdatabankens Artfaktablad (1992-2001) för de rödlistade arterna inom området. 
Artdatabankens information till Länsstyrelsen i Skåne Län om rödlistade arter, GIS-skikt. 
Löfroth M. (ed.) 1997. Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. 
Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets förlag. 
Olsson, K-A. m.fl. (red), 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund 
Skogsstyrelsen, Signalarter - Indikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsen. 2000. 
Skogsvårdsstyrelsen 1995-11-08. Nyckelbiotopsinventeringen. 
Länsstyrelsen 2007. Fastställande av skötselplan för naturreservatet Lyadalen i Båstads 
kommun. Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen, Bager. H och Persson A., 2009:41, Skånes rikkärr.2009. 

Bilagor 
1. Karta med naturtyper enligt Natura 2000 
2. Naturtypskoder för kartan 
3. Mått för ålder och grovlek per trädslag samt-mängdbedömningar. 
4. Rödlistade och hotade arter 

Upprättad av Länsstyrelsen Skåne 
Planförfattare: Marie Björkander 
Senast reviderad 2016-10-15 av Marie Björkander 
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Natura 2000-området Ledtorpet, SE0420292 
med naturtyper 

Förteckning över naturtyper återfinns i bilaga 2 

...... , 
i,.,_,_,i Natura 2000 gräns 

Bevarandestatus 

~ Fullgod status c=J övrigt, ej naturtyp 

~Ej fullgod status H~~H Ej bedömd 

~ Utvecklingsmark [:::=J Naturtypsklassat område 
(Olika färgskalor) 

0 10 20 40 Meter 
2016-11-07 
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Bilaga 2, Naturtypskoder för kartan 

Natura 2000-naturtyper 

Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor (3260) 
Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat (6230) 
Fuktängar med blåtåtel och starr - Kalkfuktäng ( 6411) 
Rikkärr (7230) 

Icke-naturtyper 

Trädbärande kultiverad betesmark ( 6913) 

20 

266

266



Bilaga 3, Mått för ålder och grovlek per trädslag samt 
mängdbedömningar. 

1ameterfil'ans .. d lag. Trädens diameter mäts vid brösthöjd. or fil'ova tra per tra s 
Ek och bok 8ocm 
Alm och ask 6ocm 
Övriga 5ocm 
ädellövträd 
Sälg 4ocm 
Rönn 3ocm 
Övriga triviala 5ocm 
lövträd 
Tall och gran 7ocm 

Ungefärlig nedre åldersgräns för gamla träd per trädslag. Med "gamla träd" avses 

biologiskt gamla träd med en annan epifytflora, insektsfauna, barkstruktur och/ eller 
stamform som avviker från yngre vuxna träd. Trädens grovlek är inte alltid en säker indikator 
pe "d eld de "d. . T" k varasenvuxna. aetttra sa er, a tra i VIssa mllloer an 

Triviallövträd 100 år 
Gran 0 120 ar 
Tall 150 år 
Ek 200 år 
Bok 150 år 
Övriga 150 år 
ädellövträd 

Bedömnin av den totala män den död ved (stående +liggande). 
Lite < 5 m3 ha 
Måttli t 5 - 15 m3 /ha 
Rikli 15 - 40 m3 ha 

> 40 m3/ha 

Bedömning av den totala mängden gamla träd och totala mängden grova träd. 

Saknas Inga 
grova/ gamla 
träd u täckta 

Enstaka < 2/ha 
2 -10 ha 
> 10 ha 
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Bilaga 4, Rödlistade och hotade arter i Natura 2000-naturtyperna 

Rödlistade arter enligt artdatabankens rödlista 2015 placeras i olika hotkategorier beroende 

på risk för utdöende i vilt tillstånd inom olika tidsperspektiv. Arter med extremt/mycket stor 

risk att dö ut i vilt tillstånd inom en mycket nära/nära framtid placeras i kategorin CR 

(Critically endangered; akut hotad) resp. EN (Endangered; starkt hotad). Arter som löper 

stor risk för utdöende i ett medellångt tidsperspektiv placeras i kategorin VU (Vulnerable; 

sårbar). Arter som bedöms ligga nära kategorin VU men inte uppfyller alla kriterier placeras i 

kategorin NT (Near Threatened; missgynnad). Arter som numera är livskraftiga men som 

tidigare varit hotade placeras i LC. F= fridlyst art, Ågp= art som har eller ska få ett nationellt 

åtgärdsprogram för hotade arter, B2, B4 & B5 hänvisar till resp. bilaga i art- och 

habitatdirektivet. *=Prioriterad naturtyp. 

Naturtyp/Organi Artnamn Vetenskapligt namn Hotkategori/ Ann 
sml!rUPP an fakta 
Kärlväxter ängs nycklar Dactylorhiza incarnata F 

ask Fraxinus exce/sior EN 
blågrönt mannagräs Glyceria declinata vu 

borstsäv /solepis setacea EN 
Dactylorhiza maculata 

Jungfru Marie nycklar subsp. maculata F 

loppstarr Carex pulicaris vu 
smörbollar Trollius europaeus F 

I<iärilar sotnätfjäril Melitaea diamina NT 
violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe NT 

Mossor brokvitmossa Sphagnum russowii 

fra nsvitm ossa Sphagnum fimbriatum 

hornvitmossa Sphagnum auriculatum 

käppkrokmossa Hamatocaulis vernicosus NT, F, B2 
knappvitmossa Sphagnum teres 

mellanvitmossa Sphagnum affine 

tallvitmossa Sphagnum capillifolium 

Grvnsnäckor Kalkkärrsgrynsnäcka Vertigo geyeri B2 
Smalgrynsnäcka Vertigo angustior B2 
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Bevarandeplanen för Ledtorpet 
Syftet med Natura 2000-ornrådet Ledtorpet i Båstads kommun är att bevara 
en rest av de stora sidvallsängar som i äldre tider legat utmed Lyabäckens övre 
del. Det mesta av de forna sidvallsängarna är alskog eller uppodlade idag. 
Natura 2000-området utgörs idag av fuktiga betesmarker med både rikkärr 
och kalkfuktäng. Det finns en kalkrik jordmån i området som tillsammans med 
slåtter bidragit till den rika kärlväxtfloran. 
En del i länsstyrelsens verksamhet är att skydda värdefull natur genom att 
bilda Natura 2000-områden och upprätta bevarandeplaner. Syftet är att EU:s 
medlemsländer ska ta ett gemensamt ansvar för att bevara arter och 
naturtyper som förekommer i Europa och att upprätthålla Natura 2000-
områdenas naturtyper och arter i gynnsam bevarandestatus inom den 
biogeografiska regionen. 

Bevarandeplanen innehåller bevarandesyftena och bevarandemålen med 
Natura 2000-området via de fyra kriterierna areal, ekologiska strukturer & 
funktioner, typiska a1ter samt Natura 2000-arter (Arter i habitatdirektivets 
bilaga 2), beskrivning av området samt beskrivning av varje naturtyp och/ eller 
art, förutsättningar för gynnsam bevarandestatus samt vad som kan påverka 
Natura 2000-området negativt. Den innehåller även information om vilka 
skötselåtgärder som behövs göras i Natura 2000- området. 

Länsstyrelsen 
Skåne 
www.lansstvrelsen.se/skane 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-12-14 1 av 1

 

 

KS au § 251  Dnr KS 001428/2016 - 906 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2017 
 
Beskrivning av ärendet NSVA har kommit in med en önskan om ombudgetering av VA 

investeringsbudget 2017.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson och ekonom Elisabet 

Edner, daterad 2016-12-01. 
 Bilaga 1. Förslag på budget från NSVA.  
 Bilaga 2. Jämförelse av budgetförslag från kommunen och NSVA.   
 
Förvaltningens förslag 1. Godkänna NSVAs förslag om att omfördela och minska VA 

investeringsbudget 2017 förutom projektet Öllövsstrand som föreslås ligga 
kvar i plan för 2019 enligt beslutad budget i KF 2016-11-23. 

 
Föredragande Projektingenjör Fredrik Jönsson föredrar ärendet. Ekonom Elisabet Edner 

närvarar också. 
 
Jäv Ordförande Bo Wendt (BP) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Inge Henriksson 

(BP) går in som ordförande och Thomas Nerd (S) som tjänstgörande ersättare. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Godkänna NSVAs förslag om att omfördela och minska VA 
investeringsbudget 2017 förutom projektet Öllövsstrand som föreslås ligga 
kvar i plan för 2019 enligt beslutad budget i KF 2016-11-23.   
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 Tjänsteskrivelse  
 

161207\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-12-01 
Handläggare: Fredrik Jönsson och Elisabet Edner 
Dnr: KS 001428/2016 – 906 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Teknik och Service och NSVA 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag på budget från NSVA  
Bilaga 2. Jämförelse av budgetförslag från kommunen och NSVA  
 

Samråd har skett med: 
NSVA 
 

 
Omfördelning i investeringsbudget VA för 2017 
 

Sammanfattning av ärendet 
NSVA har kommit in med en önskan om ombudgetering av VA investeringsbudget 2017.  
 

Bakgrund 
Under vecka 47 hade NSVA årets sista styrelsemöte där NSVAs förslag på VA budget för 2017 
godkändes. I samband med budgetarbetet har NSVA åter sett över de investeringar som tidi-
gare beslutats om i affärsplanen. NSVA önskar nu beslut från kommunen på de föreslagna för-
ändringarna. Bifogat finns NSVAs förslag till investeringsbudget 2017 med kommentarer. 
NSVA har sedan tidigare flaggat för vissa förändringar som inarbetats i kommunens investe-
ringsbudget. Förvaltningen föreslår att projekt Ölövsstrand utförs 2019, i enlighet med kom-
munens beslutade budget och plan för investeringar då omarbetning av tid- och handlingsplan 
för utbyggnader av landsbyggdsinvesteringar pågår. Totalt innebär NSVAs förslag en minsking 
av den beslutade investeringsbudgen för 2017 med 75 tkr. Bifogat finns även en jämförelse 
mellan kommunens antagna budget samt NSVAs förslag. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Godkänna NSVAs förslag om att omfördela och minska VA investeringsbudget 2017 förutom 
projektet Öllövsstrand som föreslås ligga kvar i plan för 2019 enligt beslutad budget i KF 2016-
11-23.   
 
 
 
Båstad 2016-12-01 
 
 
Elisabet Edner   Fredrik Jönsson 
Ekonom    Projektingenjör 
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1 VA-investeringar Båstad 2017 

BUDGET 2017
VA-investeringar Båstad

Rent vatten.
 Ett jobb för livet.
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2VA-investeringar Båstad 2017 

ÖVERSIKT Båstad

Budget 2017
Båstad

AP2017 B2017 Avv. 2017
Nyinvesteringsbehov 40 302 43 700 -3 398

Dricksvattentjänst 22 945 9 470 13 475
Avloppsrening
Ledningsnät 10 695 1 220 9 475
Rörnät
Dricksvattenproduktion 12 250 8 250 4 000

Spillvattentjänst 16 467 33 770 -17 303
Avloppsrening 14 702 32 800 -18 098
Ledningsnät 1 765 970 795
Rörnät
Dricksvattenproduktion

Dagvattentjänst 890 460 430
Avloppsrening
Ledningsnät 890 460 430
Rörnät
Dricksvattenproduktion

Reinvesteringsbehov 14 050 14 975 -925
Dricksvattentjänst 5 935 5 960 -25

Avloppsrening
Ledningsnät 4 215 4 390 -175
Rörnät 600 600
Dricksvattenproduktion 1 120 970 150

Spillvattentjänst 6 870 7 190 -320
Avloppsrening 5 605 5 605
Ledningsnät 1 265 1 585 -320
Rörnät
Dricksvattenproduktion

Dagvattentjänst 1 245 1 825 -580
Avloppsrening
Ledningsnät 1 245 1 825 -580
Rörnät
Dricksvattenproduktion

Landsbygdsinvesteringsbehov 7 200 9 500 -2 300
Dricksvattentjänst 3 400 4 420 -1 020

Ledningsnät 3 400 4 420 -1 020

Spillvattentjänst 3 800 5 080 -1 280
Ledningsnät 3 800 5 080 -1 280

Dagvattentjänst
Ledningsnät

Total investeringsbehov 61 552 68 175 -6 623

Budget 2017
Båstad

AP2017 B2017 Avv. 2017
Nyinvesteringsbehov 40 302 43 700 -3 398

Dricksvattentjänst 22 945 9 470 13 475
Avloppsrening
Ledningsnät 10 695 1 220 9 475
Rörnät
Dricksvattenproduktion 12 250 8 250 4 000

Spillvattentjänst 16 467 33 770 -17 303
Avloppsrening 14 702 32 800 -18 098
Ledningsnät 1 765 970 795
Rörnät
Dricksvattenproduktion

Dagvattentjänst 890 460 430
Avloppsrening
Ledningsnät 890 460 430
Rörnät
Dricksvattenproduktion

Reinvesteringsbehov 14 050 14 975 -925
Dricksvattentjänst 5 935 5 960 -25

Avloppsrening
Ledningsnät 4 215 4 390 -175
Rörnät 600 600
Dricksvattenproduktion 1 120 970 150

Spillvattentjänst 6 870 7 190 -320
Avloppsrening 5 605 5 605
Ledningsnät 1 265 1 585 -320
Rörnät
Dricksvattenproduktion

Dagvattentjänst 1 245 1 825 -580
Avloppsrening
Ledningsnät 1 245 1 825 -580
Rörnät
Dricksvattenproduktion

Landsbygdsinvesteringsbehov 7 200 9 500 -2 300
Dricksvattentjänst 3 400 4 420 -1 020

Ledningsnät 3 400 4 420 -1 020

Spillvattentjänst 3 800 5 080 -1 280
Ledningsnät 3 800 5 080 -1 280

Dagvattentjänst
Ledningsnät

Total investeringsbehov 61 552 68 175 -6 623

Förändringar i Budget 2017 
mot tidigare beslutad budget
Kommentarer till förändring av investeringsobjekt 2017 i förhållande till tidi-
gare beslutad budget. Kolumnen Affärsplan 2017 är enligt tidigare beslutad 
budget (i enlighet med NSVAs affärsplan) och kolumn Budget 2017 motsva-
rar Bugetförslag för 2017.

Budget 2017
Båstad

AP2017 B2017 Avv. 2017
Nyinvesteringsbehov 40 302 43 700 -3 398

Dricksvattentjänst 22 945 9 470 13 475
Avloppsrening
Ledningsnät 10 695 1 220 9 475
Rörnät
Dricksvattenproduktion 12 250 8 250 4 000

Spillvattentjänst 16 467 33 770 -17 303
Avloppsrening 14 702 32 800 -18 098
Ledningsnät 1 765 970 795
Rörnät
Dricksvattenproduktion

Dagvattentjänst 890 460 430
Avloppsrening
Ledningsnät 890 460 430
Rörnät
Dricksvattenproduktion

Reinvesteringsbehov 14 050 14 975 -925
Dricksvattentjänst 5 935 5 960 -25

Avloppsrening
Ledningsnät 4 215 4 390 -175
Rörnät 600 600
Dricksvattenproduktion 1 120 970 150

Spillvattentjänst 6 870 7 190 -320
Avloppsrening 5 605 5 605
Ledningsnät 1 265 1 585 -320
Rörnät
Dricksvattenproduktion

Dagvattentjänst 1 245 1 825 -580
Avloppsrening
Ledningsnät 1 245 1 825 -580
Rörnät
Dricksvattenproduktion

Landsbygdsinvesteringsbehov 7 200 9 500 -2 300
Dricksvattentjänst 3 400 4 420 -1 020

Ledningsnät 3 400 4 420 -1 020

Spillvattentjänst 3 800 5 080 -1 280
Ledningsnät 3 800 5 080 -1 280

Dagvattentjänst
Ledningsnät

Total investeringsbehov 61 552 68 175 -6 623
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3 VA-investeringar Båstad 2017 

NYINVESTERINGAR Båstad

Båstad - Detaljer nyinvesteringar - Budget 2017

Fördelning % Affärsplan Budget Avv.
Typ Avdelning Projektnam Varians % V S D V,S,D 2017 2017 2017
Nyinvest Ledningsnät Båstad Vatten 2050 20 100 100 1 000 1 000

Hallandsvägen Vattenledning 40 100 100 9 300 500 8 800
Åtgärder enligt saneringsplan, Båstad 15 70 30 100 2 000 1 100 900
Mätutrustning Båstad 2017 15 80 20 100 250 250
Nya serviser, nyinvest. Båstad 2017 30 65 25 10 100 800 800

Totalt Ledningsnät 13 350 2 650 10 700
Avloppsrening Nytt reningsverk, Ängstorp RV 40 100 100 13 402 20 000 -6 598

Nytt tillstånd, Torekov RV 30 100 100 300 300
Åtg. för stigande havsnivå, pstn, Båstad 30 100 100 1 000 1 000
Överföringsledning till Ängstorp RV 40 100 100 12 500 -12 500

Totalt Avloppsrening 14 702 32 800 -18 098
Dricksvatten Driftövervakning, Båstad 2017 30 100 100 200 200

Reservkraft 2017 30 100 100 250 250
Samlingskammare, Eskilstorp VV 25 100 100 3 000 3 000
Skalskydd, Båstad 2017 30 100 100 500 500
Skottorp (Båstads insats i projektet) 100 100 8 000 4 000 4 000
Säkerhetsbarriär UV 2017 30 100 100 300 300

Totalt Dricksvatten 12 250 8 250 4 000
Totalt Nyinvest 40 302 43 700 -3 398

Båstad nyinvesteringar – Ledningsnät

Båstad Vatten 2050: 1 000 tkr
P.g.a. oklarheter kring beslut som berör Båstads framtida vattenförsörjning väljer 
vi att ta bort denna post för 2017.

Hallandsvägen Vattenledning: 8 800 tkr
Politiskt beslut. Projektet läggs 2018 och kvarstår gör endast projektering.

Åtgärder enligt saneringsplan, Båstad: 900 tkr
Osäkerhet kring val av objekt p.g.a. svårigheter att lokalisera problemledningar i 
samband med saneringsplanerna.

Båstad nyinvesteringar – Avloppsrening
Nytt reningsverk, Ängstorp RV: -6 598 tkr
Åtgärder på det gemensamma reningsverket i Laholm, Ängstorp. Skillnaden 
består i nya uppgifter från Laholm om vad som behöver och kommer att göras 
under år 2017.

Åtg. för stigande havsnivå, pstn, Båstad: 1 000 tkr
Utredning och samverkan krävs för att rätt åtgärder ska kunna genomföras. Flyt-
tas framåt för att få ett bättre underlag.
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4VA-investeringar Båstad 2017 

NYINVESTERINGAR Båstad

Överföringsledning till Ängstorp RV: -12 500 tkr
Åtgärder på den gemensamma överföringsledningen i Laholm, mellan Hedhuset 
och Ängstorp. Skillnaden består i nya uppgifter från Laholm om vad som behöver 
och kommer att göras under år 2017. 

Båstad nyinvesteringar – Dricksvattenproduktion

Skottorp (Båstads insats i projektet): 4 000 tkr
Båstad ska ersätta Laholmbuktens VA vid byggstart samt färdigställande av nya 
Skottorps VV därav framskjutningen av pengarna.
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5 VA-investeringar Båstad 2017 

REINVESTERINGAR Båstad

Båstad - Detaljer reinvesteringar - Budget 2017

Fördelning % Affärsplan Budget Avv.
Typ Avdelning Projektnam Varians % V S D V,S,D 2017 2017 2017
Reinvest Ledningsnät Bjärevägen 20 40 20 40 100 1 100 1 350 -250

Ekorrvägen 50 50 25 25 100 100 100
Fjärdingsmansvägen 50 40 20 40 100 150 150
Slammarpsvägen 40 40 20 40 100 1 200 1 500 -300
Hagalundsgatan / Hagagatan 40 100 100 2 075 2 300 -225
Nya serviser, reinvest. Båstad 2017 30 40 30 30 100 900 900
Relining avlopp, Båstad 2017 20 70 30 100 300 -300
Akutram Reinvest Båstad 15 40 40 20 100 1 200 1 200

Totalt Ledningsnät 6 725 7 800 -1 075
Rörnät Avstängningsventiler, Båstad 2017 30 100 100 500 500

Brandposter, Båstad 2017 30 100 100 100 100
Totalt Rörnät 600 600
Avloppsrening PLC, övervakning - Båstad 30 100 100 300 300

Pump/frekvensomformare/PLC 30 100 100 50 50
Totalrenovering, P7 Petersberg 30 100 100 800 800
Totalrenovering, T6 Västra-Karup 30 100 100 800 800
Portar, verkstad, Torekov RV 30 100 100 400 400
Pumpar, Utlopp, Torekov RV 30 100 100 300 300
Slamhaltsmät. Centrifugrum, Torekov RV 30 100 100 50 50
TS-mätare, Tvätthall, Torekov RV 30 100 100 100 100
Ventiler, Pumprum, Torekov RV 30 100 100 150 150
Akuta hav. pumpar/ventiler/rörg. pst Bst 30 100 100 400 400
Omrörare/mätare, slambass. Torekov RV 30 100 100 170 170
Onlinegivare/omrörare, Torekov RV 30 100 100 275 275
Provtagare, Torekov RV 30 100 100 60 60
Pumpar/omrörare/rör/ventil, Torekov 2017 30 100 100 400 400
Ställv./apparatskåp, pumprum, Torekov RV 30 100 100 250 250
Ställverk/styrskåp Kontrollrum, Torekov RV 30 100 100 1 100 1 100

Totalt Avloppsrening 5 605 5 605
Dricksvatten Pumpar, ventiler - Ts 3, Ts 4, Ts 9 & Ts 13 30 100 100 500 500

Rekonditionering - R4, R5 & R6 30 100 100 150 150
Reduceringar Styr/Regler, Tr2 & R-brunnar 30 100 100 90 90
Vattenverk, Process, Lågres., Brunnar 30 100 100 380 380

Totalt Dricksvatten 1 120 970 150
Totalt Reinvest 14 050 14 975 -925
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6VA-investeringar Båstad 2017 

REINVESTERINGAR Båstad

Båstad reinvesteringar – Ledningsnät

Bjärevägen: -250 tkr
Förfinad kalkyl med mer kända förutsättningar.

Slammarpsvägen: -300 tkr
Förfinad kalkyl med mer kända förutsättningar.

Hagalundsgatan / Hagagatan: -225 tkr
Sammanslagning och förbättrad kalkyl för två tidigare projekt: Hagalundsgatan 
och Hagagatan. VA-systemen för dessa gator går ihop och är beroende av varan-
dra varför vi ser att de genomförs på två år som ett projekt.

Relining avlopp, Båstad 2017: -300 tkr
Uppskattat behov av förnyelse av mer akut karaktär.

Ekorrvägen: (varians)
Varians avser projektets total. Bättre kalkyler kommer att tas fram till AP2018-
2020 i samband med projektutredning. Projekteringskostnader för 2017 har en 
varians på 40 %.

Fjärdingsmansvägen: (varians)
Varians avser projektets total. Bättre kalkyler kommer att tas fram till AP2018-
2020 i samband med projektutredning. Projekteringskostnader för 2017 har en 
varians på 40 %.

Båstad reinvesteringar – Dricksvattenproduktion

Rekonditionering - R4, R5 & R6: 150 tkr
Kostnaden för rekonditionering kommer att belasta driftbudgeten.
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7 VA-investeringar Båstad 2017 

Båstad Landsbygdsinvesteringar – Ledningsnät  

Förslöv/Vadebäck: -1 400 tkr
Förfinad kalkyl med mer kända förutsättningar.

Karstorp: 100 tkr
Politiskt beslut. Projektet läggs 2018 och kvarstår gör endast projektering.

Lyavägen: 2 000 tkr
Politiskt beslut.
Ängalag: 300 tkr
Politiskt beslut.

Öllövsstrand: -3 300 tkr
Tillkommande då den politiskt var beslutad att genomföras 2016, vilket vi inte 
klarat av då resurserna prioriterats på annat sätt.

Båstad - Detaljer landsbygdsinvesteringar - Budget 2017

Fördelning % Affärsplan Budget Avv.
Typ Avdelning Projektnam Varians % V S D V,S,D 2017 2017 2017
Landsbygd Ledningsnät Förslöv/Vadebäck 40 50 50 100 4 800 6 200 -1 400

Karstorp 50 50 50 100 100 100
Lyavägen 40 40 60 100 2 000 2 000
Ängalag 50 50 50 100 300 300
Öllövsstrand 40 40 60 100 3 300 -3 300

Totalt Ledningsnät 7 200 9 500 -2 300
Totalt Landsbygd 7 200 9 500 -2 300

LANDSBYGDSINVESTERINGAR Båstad278
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8VA-investeringar Båstad 2017 

LIKVIDITET Båstad

Budget 2017 - Likviditetsplan (tkr)
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

Båstad 585 701 1 222 3 874 3 850 3 524 1 489 3 311 9 713 12 851 14 857 12 200 68 175
Nyinvesteringar 141 141 546 1 891 1 961 1 621 1 101 1 821 5 066 8 221 10 655 10 535 43 700

Avloppsrening 1 500 1 500 1 500 1 000 1 000 3 050 6 050 8 600 8 600 32 800
Nytt reningsverk, Ängstorp RV 1 500 1 500 1 500 1 000 1 000 3 000 3 500 3 500 3 500 20 000
Nytt tillstånd, Torekov RV 50 50 100 100 300
Överföringsledning till Ängstorp RV 2 500 5 000 5 000 12 500

Ledningsnät & projekt 66 66 121 176 316 66 66 176 371 526 410 290 2 650
Hallandsvägen Vattenledning 100 200 100 100 500
Mätutrustning Båstad 2017 5 60 50 10 5 60 40 20 250
Nya serviser, nyinvest. Båstad 2017 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 70 70 800
Åtgärder enligt saneringsplan, Båstad 50 50 200 100 200 200 200 100 1 100

Dricksvattenproduktion 75 75 425 215 145 55 35 645 1 645 1 645 1 645 1 645 8 250
Samlingskammare, Eskilstorp VV 50 50 50 50 50 550 550 550 550 550 3 000
Driftövervakning, Båstad 2017 20 25 15 15 25 25 25 25 25 200
Reservkraft 2017 10 10 230 250
Skalskydd, Båstad 2017 55 55 55 40 20 55 55 55 55 55 500
Skottorp (Båstads insats i projektet) 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Säkerhetsbarriär UV 2017 15 15 90 90 15 15 15 15 15 15 300

Reinvesteringar 384 450 566 1 623 779 883 358 990 2 847 2 830 2 402 865 14 975
Avloppsrening 37 69 69 169 219 569 169 269 893 1 669 1 404 69 5 605

Akuta hav. pumpar/ventiler/rörg. pst Bst 33 33 33 33 33 33 33 33 37 33 33 33 400
Omrörare/mätare, slambass. Torekov RV 170 170
Onlinegivare/omrörare, Torekov RV 275 275
PLC, övervakning - Båstad 300 300
Portar, verkstad, Torekov RV 100 100 100 100 400
Provtagare, Torekov RV 60 60
Pump/frekvensomformare/PLC 50 50
Pumpar, Utlopp, Torekov RV 100 50 50 50 50 300
Pumpar/omrörare/rör/ventil, Torekov 2017 4 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 400
Slamhaltsmät. Centrifugrum, Torekov RV 50 50
Ställv./apparatskåp, pumprum, Torekov RV 50 100 100 250
Ställverk/styrskåp Kontrollrum, Torekov RV 500 600 1 100
Totalrenovering, P7 Petersberg 400 400 800
Totalrenovering, T6 Västra-Karup 400 400 800
TS-mätare, Tvätthall, Torekov RV 50 50 100
Ventiler, Pumprum, Torekov RV 50 50 50 150

Ledningsnät & projekt 247 211 327 1 269 375 199 139 671 1 814 1 021 858 671 7 800
Akutram Reinvest Båstad 50 50 100 100 50 200 200 250 200 1 200
Bjärevägen 70 1 000 200 74 6 1 350
Ekorrvägen 100 100
Fjärdingsmansvägen 50 50 50 150
Hagalundsgatan / Hagagatan 72 66 82 64 64 396 383 396 383 396 2 300
Nya serviser, reinvest. Båstad 2017 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900
Relining avlopp, Båstad 2017 100 100 100 300
Slammarpsvägen 20 50 30 200 1 000 200 1 500

Rörnät 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Avstängningsventiler, Båstad 2017 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 500
Brandposter, Båstad 2017 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100

Dricksvattenproduktion 50 120 120 135 135 65 90 90 90 75 970
Pumpar, ventiler - Ts 3, Ts 4, Ts 9 & Ts 13 50 100 100 100 100 50 500
Reduceringar Styr/Regler, Tr2 & R-brunnar 15 15 15 15 15 15 90
Vattenverk, Process, Lågres., Brunnar 20 20 20 20 75 75 75 75 380

Landsbygdsinvesteringar 60 110 110 360 1 110 1 020 30 500 1 800 1 800 1 800 800 9 500
Ledningsnät & projekt 60 110 110 360 1 110 1 020 30 500 1 800 1 800 1 800 800 9 500

Förslöv/Vadebäck 50 100 100 350 1 100 1 000 1 000 1 000 1 000 500 6 200
Öllövsstrand 10 10 10 10 10 20 30 500 800 800 800 300 3 300

Totalt 585 701 1 222 3 874 3 850 3 524 1 489 3 311 9 713 12 851 14 857 12 200 68 175
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9 VA-investeringar Båstad 2017 

LIKVIDITET Båstad

Budget 2017 - Likviditetsplan (tkr)
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

Båstad 585 701 1 222 3 874 3 850 3 524 1 489 3 311 9 713 12 851 14 857 12 200 68 175
Nyinvesteringar 141 141 546 1 891 1 961 1 621 1 101 1 821 5 066 8 221 10 655 10 535 43 700

Avloppsrening 1 500 1 500 1 500 1 000 1 000 3 050 6 050 8 600 8 600 32 800
Nytt reningsverk, Ängstorp RV 1 500 1 500 1 500 1 000 1 000 3 000 3 500 3 500 3 500 20 000
Nytt tillstånd, Torekov RV 50 50 100 100 300
Överföringsledning till Ängstorp RV 2 500 5 000 5 000 12 500

Ledningsnät & projekt 66 66 121 176 316 66 66 176 371 526 410 290 2 650
Hallandsvägen Vattenledning 100 200 100 100 500
Mätutrustning Båstad 2017 5 60 50 10 5 60 40 20 250
Nya serviser, nyinvest. Båstad 2017 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 70 70 800
Åtgärder enligt saneringsplan, Båstad 50 50 200 100 200 200 200 100 1 100

Dricksvattenproduktion 75 75 425 215 145 55 35 645 1 645 1 645 1 645 1 645 8 250
Samlingskammare, Eskilstorp VV 50 50 50 50 50 550 550 550 550 550 3 000
Driftövervakning, Båstad 2017 20 25 15 15 25 25 25 25 25 200
Reservkraft 2017 10 10 230 250
Skalskydd, Båstad 2017 55 55 55 40 20 55 55 55 55 55 500
Skottorp (Båstads insats i projektet) 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Säkerhetsbarriär UV 2017 15 15 90 90 15 15 15 15 15 15 300

Reinvesteringar 384 450 566 1 623 779 883 358 990 2 847 2 830 2 402 865 14 975
Avloppsrening 37 69 69 169 219 569 169 269 893 1 669 1 404 69 5 605

Akuta hav. pumpar/ventiler/rörg. pst Bst 33 33 33 33 33 33 33 33 37 33 33 33 400
Omrörare/mätare, slambass. Torekov RV 170 170
Onlinegivare/omrörare, Torekov RV 275 275
PLC, övervakning - Båstad 300 300
Portar, verkstad, Torekov RV 100 100 100 100 400
Provtagare, Torekov RV 60 60
Pump/frekvensomformare/PLC 50 50
Pumpar, Utlopp, Torekov RV 100 50 50 50 50 300
Pumpar/omrörare/rör/ventil, Torekov 2017 4 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 400
Slamhaltsmät. Centrifugrum, Torekov RV 50 50
Ställv./apparatskåp, pumprum, Torekov RV 50 100 100 250
Ställverk/styrskåp Kontrollrum, Torekov RV 500 600 1 100
Totalrenovering, P7 Petersberg 400 400 800
Totalrenovering, T6 Västra-Karup 400 400 800
TS-mätare, Tvätthall, Torekov RV 50 50 100
Ventiler, Pumprum, Torekov RV 50 50 50 150

Ledningsnät & projekt 247 211 327 1 269 375 199 139 671 1 814 1 021 858 671 7 800
Akutram Reinvest Båstad 50 50 100 100 50 200 200 250 200 1 200
Bjärevägen 70 1 000 200 74 6 1 350
Ekorrvägen 100 100
Fjärdingsmansvägen 50 50 50 150
Hagalundsgatan / Hagagatan 72 66 82 64 64 396 383 396 383 396 2 300
Nya serviser, reinvest. Båstad 2017 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900
Relining avlopp, Båstad 2017 100 100 100 300
Slammarpsvägen 20 50 30 200 1 000 200 1 500

Rörnät 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Avstängningsventiler, Båstad 2017 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 500
Brandposter, Båstad 2017 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100

Dricksvattenproduktion 50 120 120 135 135 65 90 90 90 75 970
Pumpar, ventiler - Ts 3, Ts 4, Ts 9 & Ts 13 50 100 100 100 100 50 500
Reduceringar Styr/Regler, Tr2 & R-brunnar 15 15 15 15 15 15 90
Vattenverk, Process, Lågres., Brunnar 20 20 20 20 75 75 75 75 380

Landsbygdsinvesteringar 60 110 110 360 1 110 1 020 30 500 1 800 1 800 1 800 800 9 500
Ledningsnät & projekt 60 110 110 360 1 110 1 020 30 500 1 800 1 800 1 800 800 9 500

Förslöv/Vadebäck 50 100 100 350 1 100 1 000 1 000 1 000 1 000 500 6 200
Öllövsstrand 10 10 10 10 10 20 30 500 800 800 800 300 3 300

Totalt 585 701 1 222 3 874 3 850 3 524 1 489 3 311 9 713 12 851 14 857 12 200 68 175

Budget 2017 - Likviditetsplan (tkr)
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

Båstad 585 701 1 222 3 874 3 850 3 524 1 489 3 311 9 713 12 851 14 857 12 200 68 175
Nyinvesteringar 141 141 546 1 891 1 961 1 621 1 101 1 821 5 066 8 221 10 655 10 535 43 700

Avloppsrening 1 500 1 500 1 500 1 000 1 000 3 050 6 050 8 600 8 600 32 800
Nytt reningsverk, Ängstorp RV 1 500 1 500 1 500 1 000 1 000 3 000 3 500 3 500 3 500 20 000
Nytt tillstånd, Torekov RV 50 50 100 100 300
Överföringsledning till Ängstorp RV 2 500 5 000 5 000 12 500

Ledningsnät & projekt 66 66 121 176 316 66 66 176 371 526 410 290 2 650
Hallandsvägen Vattenledning 100 200 100 100 500
Mätutrustning Båstad 2017 5 60 50 10 5 60 40 20 250
Nya serviser, nyinvest. Båstad 2017 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 70 70 800
Åtgärder enligt saneringsplan, Båstad 50 50 200 100 200 200 200 100 1 100

Dricksvattenproduktion 75 75 425 215 145 55 35 645 1 645 1 645 1 645 1 645 8 250
Samlingskammare, Eskilstorp VV 50 50 50 50 50 550 550 550 550 550 3 000
Driftövervakning, Båstad 2017 20 25 15 15 25 25 25 25 25 200
Reservkraft 2017 10 10 230 250
Skalskydd, Båstad 2017 55 55 55 40 20 55 55 55 55 55 500
Skottorp (Båstads insats i projektet) 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Säkerhetsbarriär UV 2017 15 15 90 90 15 15 15 15 15 15 300

Reinvesteringar 384 450 566 1 623 779 883 358 990 2 847 2 830 2 402 865 14 975
Avloppsrening 37 69 69 169 219 569 169 269 893 1 669 1 404 69 5 605

Akuta hav. pumpar/ventiler/rörg. pst Bst 33 33 33 33 33 33 33 33 37 33 33 33 400
Omrörare/mätare, slambass. Torekov RV 170 170
Onlinegivare/omrörare, Torekov RV 275 275
PLC, övervakning - Båstad 300 300
Portar, verkstad, Torekov RV 100 100 100 100 400
Provtagare, Torekov RV 60 60
Pump/frekvensomformare/PLC 50 50
Pumpar, Utlopp, Torekov RV 100 50 50 50 50 300
Pumpar/omrörare/rör/ventil, Torekov 2017 4 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 400
Slamhaltsmät. Centrifugrum, Torekov RV 50 50
Ställv./apparatskåp, pumprum, Torekov RV 50 100 100 250
Ställverk/styrskåp Kontrollrum, Torekov RV 500 600 1 100
Totalrenovering, P7 Petersberg 400 400 800
Totalrenovering, T6 Västra-Karup 400 400 800
TS-mätare, Tvätthall, Torekov RV 50 50 100
Ventiler, Pumprum, Torekov RV 50 50 50 150

Ledningsnät & projekt 247 211 327 1 269 375 199 139 671 1 814 1 021 858 671 7 800
Akutram Reinvest Båstad 50 50 100 100 50 200 200 250 200 1 200
Bjärevägen 70 1 000 200 74 6 1 350
Ekorrvägen 100 100
Fjärdingsmansvägen 50 50 50 150
Hagalundsgatan / Hagagatan 72 66 82 64 64 396 383 396 383 396 2 300
Nya serviser, reinvest. Båstad 2017 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900
Relining avlopp, Båstad 2017 100 100 100 300
Slammarpsvägen 20 50 30 200 1 000 200 1 500

Rörnät 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Avstängningsventiler, Båstad 2017 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 500
Brandposter, Båstad 2017 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100

Dricksvattenproduktion 50 120 120 135 135 65 90 90 90 75 970
Pumpar, ventiler - Ts 3, Ts 4, Ts 9 & Ts 13 50 100 100 100 100 50 500
Reduceringar Styr/Regler, Tr2 & R-brunnar 15 15 15 15 15 15 90
Vattenverk, Process, Lågres., Brunnar 20 20 20 20 75 75 75 75 380

Landsbygdsinvesteringar 60 110 110 360 1 110 1 020 30 500 1 800 1 800 1 800 800 9 500
Ledningsnät & projekt 60 110 110 360 1 110 1 020 30 500 1 800 1 800 1 800 800 9 500

Förslöv/Vadebäck 50 100 100 350 1 100 1 000 1 000 1 000 1 000 500 6 200
Öllövsstrand 10 10 10 10 10 20 30 500 800 800 800 300 3 300

Totalt 585 701 1 222 3 874 3 850 3 524 1 489 3 311 9 713 12 851 14 857 12 200 68 175
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Budget 2017 - Likviditetsplan (tkr)
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

Båstad 585 701 1 222 3 874 3 850 3 524 1 489 3 311 9 713 12 851 14 857 12 200 68 175
Nyinvesteringar 141 141 546 1 891 1 961 1 621 1 101 1 821 5 066 8 221 10 655 10 535 43 700

Avloppsrening 1 500 1 500 1 500 1 000 1 000 3 050 6 050 8 600 8 600 32 800
Nytt reningsverk, Ängstorp RV 1 500 1 500 1 500 1 000 1 000 3 000 3 500 3 500 3 500 20 000
Nytt tillstånd, Torekov RV 50 50 100 100 300
Överföringsledning till Ängstorp RV 2 500 5 000 5 000 12 500

Ledningsnät & projekt 66 66 121 176 316 66 66 176 371 526 410 290 2 650
Hallandsvägen Vattenledning 100 200 100 100 500
Mätutrustning Båstad 2017 5 60 50 10 5 60 40 20 250
Nya serviser, nyinvest. Båstad 2017 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 70 70 800
Åtgärder enligt saneringsplan, Båstad 50 50 200 100 200 200 200 100 1 100

Dricksvattenproduktion 75 75 425 215 145 55 35 645 1 645 1 645 1 645 1 645 8 250
Samlingskammare, Eskilstorp VV 50 50 50 50 50 550 550 550 550 550 3 000
Driftövervakning, Båstad 2017 20 25 15 15 25 25 25 25 25 200
Reservkraft 2017 10 10 230 250
Skalskydd, Båstad 2017 55 55 55 40 20 55 55 55 55 55 500
Skottorp (Båstads insats i projektet) 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Säkerhetsbarriär UV 2017 15 15 90 90 15 15 15 15 15 15 300

Reinvesteringar 384 450 566 1 623 779 883 358 990 2 847 2 830 2 402 865 14 975
Avloppsrening 37 69 69 169 219 569 169 269 893 1 669 1 404 69 5 605

Akuta hav. pumpar/ventiler/rörg. pst Bst 33 33 33 33 33 33 33 33 37 33 33 33 400
Omrörare/mätare, slambass. Torekov RV 170 170
Onlinegivare/omrörare, Torekov RV 275 275
PLC, övervakning - Båstad 300 300
Portar, verkstad, Torekov RV 100 100 100 100 400
Provtagare, Torekov RV 60 60
Pump/frekvensomformare/PLC 50 50
Pumpar, Utlopp, Torekov RV 100 50 50 50 50 300
Pumpar/omrörare/rör/ventil, Torekov 2017 4 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 400
Slamhaltsmät. Centrifugrum, Torekov RV 50 50
Ställv./apparatskåp, pumprum, Torekov RV 50 100 100 250
Ställverk/styrskåp Kontrollrum, Torekov RV 500 600 1 100
Totalrenovering, P7 Petersberg 400 400 800
Totalrenovering, T6 Västra-Karup 400 400 800
TS-mätare, Tvätthall, Torekov RV 50 50 100
Ventiler, Pumprum, Torekov RV 50 50 50 150

Ledningsnät & projekt 247 211 327 1 269 375 199 139 671 1 814 1 021 858 671 7 800
Akutram Reinvest Båstad 50 50 100 100 50 200 200 250 200 1 200
Bjärevägen 70 1 000 200 74 6 1 350
Ekorrvägen 100 100
Fjärdingsmansvägen 50 50 50 150
Hagalundsgatan / Hagagatan 72 66 82 64 64 396 383 396 383 396 2 300
Nya serviser, reinvest. Båstad 2017 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900
Relining avlopp, Båstad 2017 100 100 100 300
Slammarpsvägen 20 50 30 200 1 000 200 1 500

Rörnät 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Avstängningsventiler, Båstad 2017 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 500
Brandposter, Båstad 2017 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100

Dricksvattenproduktion 50 120 120 135 135 65 90 90 90 75 970
Pumpar, ventiler - Ts 3, Ts 4, Ts 9 & Ts 13 50 100 100 100 100 50 500
Reduceringar Styr/Regler, Tr2 & R-brunnar 15 15 15 15 15 15 90
Vattenverk, Process, Lågres., Brunnar 20 20 20 20 75 75 75 75 380

Landsbygdsinvesteringar 60 110 110 360 1 110 1 020 30 500 1 800 1 800 1 800 800 9 500
Ledningsnät & projekt 60 110 110 360 1 110 1 020 30 500 1 800 1 800 1 800 800 9 500

Förslöv/Vadebäck 50 100 100 350 1 100 1 000 1 000 1 000 1 000 500 6 200
Öllövsstrand 10 10 10 10 10 20 30 500 800 800 800 300 3 300

Totalt 585 701 1 222 3 874 3 850 3 524 1 489 3 311 9 713 12 851 14 857 12 200 68 175

Budget 2017 - Likviditetsplan (tkr)
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

Båstad 585 701 1 222 3 874 3 850 3 524 1 489 3 311 9 713 12 851 14 857 12 200 68 175
Nyinvesteringar 141 141 546 1 891 1 961 1 621 1 101 1 821 5 066 8 221 10 655 10 535 43 700

Avloppsrening 1 500 1 500 1 500 1 000 1 000 3 050 6 050 8 600 8 600 32 800
Nytt reningsverk, Ängstorp RV 1 500 1 500 1 500 1 000 1 000 3 000 3 500 3 500 3 500 20 000
Nytt tillstånd, Torekov RV 50 50 100 100 300
Överföringsledning till Ängstorp RV 2 500 5 000 5 000 12 500

Ledningsnät & projekt 66 66 121 176 316 66 66 176 371 526 410 290 2 650
Hallandsvägen Vattenledning 100 200 100 100 500
Mätutrustning Båstad 2017 5 60 50 10 5 60 40 20 250
Nya serviser, nyinvest. Båstad 2017 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 70 70 800
Åtgärder enligt saneringsplan, Båstad 50 50 200 100 200 200 200 100 1 100

Dricksvattenproduktion 75 75 425 215 145 55 35 645 1 645 1 645 1 645 1 645 8 250
Samlingskammare, Eskilstorp VV 50 50 50 50 50 550 550 550 550 550 3 000
Driftövervakning, Båstad 2017 20 25 15 15 25 25 25 25 25 200
Reservkraft 2017 10 10 230 250
Skalskydd, Båstad 2017 55 55 55 40 20 55 55 55 55 55 500
Skottorp (Båstads insats i projektet) 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Säkerhetsbarriär UV 2017 15 15 90 90 15 15 15 15 15 15 300

Reinvesteringar 384 450 566 1 623 779 883 358 990 2 847 2 830 2 402 865 14 975
Avloppsrening 37 69 69 169 219 569 169 269 893 1 669 1 404 69 5 605

Akuta hav. pumpar/ventiler/rörg. pst Bst 33 33 33 33 33 33 33 33 37 33 33 33 400
Omrörare/mätare, slambass. Torekov RV 170 170
Onlinegivare/omrörare, Torekov RV 275 275
PLC, övervakning - Båstad 300 300
Portar, verkstad, Torekov RV 100 100 100 100 400
Provtagare, Torekov RV 60 60
Pump/frekvensomformare/PLC 50 50
Pumpar, Utlopp, Torekov RV 100 50 50 50 50 300
Pumpar/omrörare/rör/ventil, Torekov 2017 4 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 400
Slamhaltsmät. Centrifugrum, Torekov RV 50 50
Ställv./apparatskåp, pumprum, Torekov RV 50 100 100 250
Ställverk/styrskåp Kontrollrum, Torekov RV 500 600 1 100
Totalrenovering, P7 Petersberg 400 400 800
Totalrenovering, T6 Västra-Karup 400 400 800
TS-mätare, Tvätthall, Torekov RV 50 50 100
Ventiler, Pumprum, Torekov RV 50 50 50 150

Ledningsnät & projekt 247 211 327 1 269 375 199 139 671 1 814 1 021 858 671 7 800
Akutram Reinvest Båstad 50 50 100 100 50 200 200 250 200 1 200
Bjärevägen 70 1 000 200 74 6 1 350
Ekorrvägen 100 100
Fjärdingsmansvägen 50 50 50 150
Hagalundsgatan / Hagagatan 72 66 82 64 64 396 383 396 383 396 2 300
Nya serviser, reinvest. Båstad 2017 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900
Relining avlopp, Båstad 2017 100 100 100 300
Slammarpsvägen 20 50 30 200 1 000 200 1 500

Rörnät 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Avstängningsventiler, Båstad 2017 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 500
Brandposter, Båstad 2017 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100

Dricksvattenproduktion 50 120 120 135 135 65 90 90 90 75 970
Pumpar, ventiler - Ts 3, Ts 4, Ts 9 & Ts 13 50 100 100 100 100 50 500
Reduceringar Styr/Regler, Tr2 & R-brunnar 15 15 15 15 15 15 90
Vattenverk, Process, Lågres., Brunnar 20 20 20 20 75 75 75 75 380

Landsbygdsinvesteringar 60 110 110 360 1 110 1 020 30 500 1 800 1 800 1 800 800 9 500
Ledningsnät & projekt 60 110 110 360 1 110 1 020 30 500 1 800 1 800 1 800 800 9 500

Förslöv/Vadebäck 50 100 100 350 1 100 1 000 1 000 1 000 1 000 500 6 200
Öllövsstrand 10 10 10 10 10 20 30 500 800 800 800 300 3 300

Totalt 585 701 1 222 3 874 3 850 3 524 1 489 3 311 9 713 12 851 14 857 12 200 68 175
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2016‐12‐07

Investeringar	2017‐2019

Budget Plan Plan Budget Plan Plan Budget Plan Plan
Kod Tkr 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

TEKNIK	&	SERVICE
Taxefinansierad	verksamhet

Reinvesteringar
6950 Tennisvägen	10950 0 0 0
6000 Ram 1	200 1	000 1	000 1	200 1	000 1	000 0 0 0
6047 Projektering 0 400 400 0 400 400 0 0 0
6150 Relining	midsommarvägen	11150 0 0 0
6070 Relining	Klockarevägen	11160 0 0 0
6995 Serviser 900 900 900 900 900 900 0 0 0

Hagalundsgatan 2	300 2	025 275 0 0
6951 Järnvägsgatan	Grevie	11140 0 0 0
6970 Ventiler 500 500 975 500 500 975 0 0 0
6015 Brandposter 100 100 350 100 100 350 0 0 0

Luftningsventiler 200 200 0 0 0
Ekorrvägen 100 3	400 100 100 3	400 100 0 0 0
Hagagatan 0 2	000 50 2	000 ‐50 0 0
Bjärevägen 1	350 1	100 250 0 0
Heimers	gata 2	500 2	500 0 0 0
Fjärdingsmanvägen 150 2	200 150 2	200 0 0 0

6201 Sigurdsvägen 0 0 0
6073 Alvägen	11180 0 0 0
6079 Relining	spillvatten	Båstad 300 600 600 300 0 0

Slammarpsvägen 1	500 1	200 300 0 0
Slättarödsvägen	etapp	1 500 7	500 500 7	500 0 0 0

6995 DRICKSVATTEN	REIVESTERING 0 0 0
6049 VA	UTB	ÖLLÖVSSTRAND 0 0 0
6994 Avloppsrening 5	605 4	875 4	830 5	605 4	875 4	830 0 0 0
6993 Dricksvattenproduktion 970 400 2	255 1	120 400 2	255 ‐150 0 0

KF	beslut	2016‐11‐23	§	221 Förändringar

Förvaltningens	förslag	till	
revidering	utifrån	NSVAs	
önskemål
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Budget Plan Plan Budget Plan Plan Budget Plan Plan
Kod Tkr 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Landsbygdsinvesteringar
6008 Ängalag,	vatten+spillvatten 300 300 0 0 0
6010 Kattvik	vatten+spillvatten 0 0 0
6027 Lyavägen,	vatten+spillvatten 2	000 2	000 0 0 0
6033 Förslöv/Vadebäck,	vatten+spillvatten 6	200 100 4	800 100 1	400 0 0
6069 Hov	etapp	2 0 0 0
6049 Öllövsstrand,	vatten+spillvatten 0 100 3	100 0 100 3	100 0 0 0
6960 Tarravägen	10960 0 0 0

Ram 0 0 0
Mäsinge,	vatten+spillvatten 0 0 0
Karstorp,	vatten+spillvatten 100 100 0 0 0
Axelstorp,	vatten+spillvatten 0 0 0

Nyinvesteringar
6004 Ängstorp,	nytt	reningsverk 20	000 6	904 20	000 6	904 0 0 0
6006 Ledning	till	Ängstorp 12	500 12	500 0 0 0
6007 Driftövervakning	Dricksvattenproduktion	10770 200 200 200 200 200 200 0 0 0
6058 Nytt	tillstånd	Torekovs	RV 300 400 300 400 0 0 0
6009 Serviser,	vatten 0 0 0 320 320 320 ‐320 ‐320 ‐320
6009 Serviser,	spill 0 0 0 240 240 240 ‐240 ‐240 ‐240
6009 Serviser	Dagvatten 0 0 0 240 240 240 ‐240 ‐240 ‐240
6009 Serviser	V	S	D 800 800 800 800 800 800
6011 Övervakning	Avloppsrening 0 0 0 0 0
6012 Mätning	V	S	D 250 250 250 250 250 250
6012 Mätning	V 0 0 0 75 75 75 ‐75 ‐75 ‐75
6015 Skalskydd 500 200 200 500 200 200 0 0 0
6017 Mätning	S 0 0 0 125 125 125 ‐125 ‐125 ‐125
6018 Dagvattenledning	diverse 0 0 0
6019 Mätning	D 0 0 0 50 50 50 ‐50 ‐50 ‐50
6026 Utredning	vattenförsörjning 0 0 0
6014 Åtgärder	enl.	saneringsplan	V 0 0 0
6014 Åtgärder	enl.	saneringsplan 1	100 2	000 3	000 2	000 2	000 3	000 ‐900 0 0
6014 Åtgärder	enl.	saneringsplan	D 0 0 0 0 0 0
6031 Eskilstorp‐Skottorp 0 0 0
6041 Säkerhetsbarriär	(UV‐ljus) 300 300 300 300 0 0 0
6042 Vattendomar 0 0 0
6043 Skyddsområde/Föreskrifter 0 0 0

Avvikelse från NSVAs 
förslag till revidering
Avvikelse från NSVAs 
förslag till revidering
Avvikelse från NSVAs 
förslag till revidering
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Budget Plan Plan Budget Plan Plan Budget Plan Plan
Kod Tkr 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

6045 Rammsjö‐Slättaröd	återställning 0 0 0
6046 R1‐Rammsjö	projektering 0 0 0
6102 Rammsjö‐Bäckebrovägen 0 0 0

Ny	vattenledning	Hallandsvägen 500 9	000 300 0 9	000 300 500 0 0
R1‐Grevie	flytt	vattenledning 0 0 0

6208 Vatten	2050 0 26	800 20	400 1	000 26	800 20	400 ‐1	000 0 0
6209 Reservkraft	Eskilstorp	VV 250 250 0 0 0
6210 Process	förbättringar	effektivisering 0 0 0 0 0 0 0
6211 Process	förbättringar	vattenrening 0 0 0 0 0 0 0
6980 Nya	vattentäkter 0 0 0 0 0

Tryckspill	Norrviken	P17‐P18 0 0 0
Reservkraft	mobil,	generell 0 0 0
Samlingskammare,	Eskilstorp	VV 3	000 3	000 0 0 0

6212 Ekvägen,	Förslöv,	dagvattenproblem 0 0 0
6990 R9	Backventiler	och	avlopp 0 0 0
6018 Plommonvägen,	dagvattenproblem 0 0 0

Vattentankstationer 700 700 0 0 0
Åtgärder	för	stigande	havsnivå	pstn	Båstad 0 500 1	000 500 ‐1	000 0 0
Åtgärder	för	stigande	havsnivå	Torekov	RV 2	000 2	000 0 0 0

6214 Skottorp,	nytt	vattenverk 4	000 4	000 4	000 4	000 0 0 0

Exploatering	VA
5005 Östra	Karup	6:7	exploatering 0 0 0
5003 Grevie	skoltomt 1	000 1	000 0 0 0
5004 Heden	exploatering 1	000 1	000 0 0 0
5010 Förslöv	2:4	exploatering 500 4	000 500 500 4	000 500 0 0 0
5006 Lindströms	backe	exploatering 500 500 0 0 0
5007 Förslöv	verks.	Omr.	Va 3	500 3	500 0 0 0
5009 Förslöv	Väst	105	Va 500 7	500 500 7	500 0 0 0
5021 Exploatering	Åstad	Bas	Va	inv 0 0 0
5022 Exploatering	Åstad	v‐omr	1	Va 0 0 0

Exploatering	Grevie	Böske	Va 0 0 0
5023 Banvaktarstugan	Va 0 0 0
5024 Sol	och	hav	Torekov 0 0 0
5025 Hasselbacken	nedre 0 0 0
5027 Exploatering	Trollbäcken	VA 0 0 0

T&S	Summa	(Taxefinansierad	verksamhet) 67	875 84	029 54	760 67	950 84	029 54	760 ‐75 0 0
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Budget Plan Plan Budget Plan Plan Budget Plan Plan
Kod Tkr 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Anslutningsavgifter
5204 Anslutningsavgifter	Förslöv/Vadebäck ‐2	388 ‐2	388 0 0 0
5205 Anslutningsavgifter	Ängalag ‐2	388 ‐2	388 0 0 0
5206 Anslutningsavgifter	Kattvik 0 0 0
5207 Anslutningsavgifter	Lyavägen ‐955 ‐955 0 0 0
5208 Anslutningsavgifter	Kattvik	2013 0 0 0
5209 Anslutningsavgifter	Stora	Hult	2013 0 0 0
5210 Anslutningsavgifter	Slättaröd 0 0 0
5211 Anslutningsavgifter	Östra	Karup ‐997 ‐1	433 ‐1	433 ‐997 ‐1	433 ‐1	433 0 0 0
5212 Anslutningsavgifter	"Grevie	Skoltomt" ‐1	194 ‐1	194 0 0 0
5213 Anslutningsavgifter	Heden/Hemmeslöv ‐597 ‐3	582 ‐3	463 ‐597 ‐3	582 ‐3	463 0 0 0
5214 Anslutningsavgifter	Förslöv	verks.omr 0 0 0

Anslutningsavgifter	Öllövsstrand ‐764 ‐764 0 0 0
Anslutningsavgifter	Mäsinge ‐3	821 ‐3	821 0 0 0
Anslutningsavgifter	Karstorp 0 0 0

5214 Anslutningsavgifter	Åstad	v‐omr	1 ‐500 ‐500 ‐500 ‐500 0 0 0
Anslutningsavgifter	Trollbäcken ‐2	000 ‐1	500 ‐2	000 ‐1	500 0 0 0

5202 Övriga	anslutningsavgifter ‐4	000 ‐1	500 ‐1	500 ‐4	000 ‐1	500 ‐1	500 0 0 0
Summa	Anslutningsavgifter ‐8	094 ‐11	858 ‐14	562 ‐8	094 ‐11	858 ‐14	562 0 0 0

Summa	Avgiftsfinansierad	investering	(brutto,	exk 67	875 84	029 54	760 67	950 84	029 54	760 ‐75 0 0

Summa	Anslutningsavgifter ‐8	094 ‐11	858 ‐14	562 ‐8	094 ‐11	858 ‐14	562 0 0 0
Avgiftsfinansierad	investering	(netto,	inkl.	anslut.a 59	781 72	171 40	198 59	856 72	171 40	198 ‐75 0 0
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-12-14 1 av 1

 

 

KS au § 252  Dnr KS 001430/2016 - 500 

Avfallstaxa 2017 
 
Beskrivning av ärendet NSR har tagit fram förslag på ny renhållningstaxa. Önskemålet är att den nya 

avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2017.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2016-12-06. 
 Bilaga 1. Taxa 2017-folder Båstad, NSR. 
 Bilaga 2. Taxa 2017 – PM förslag till ny avfallstaxa i Båstad, NSR.    
 
Förvaltningens förslag 1. Anta avfallstaxa 2017 från NSR.  

 
2. Taxan ska gälla from 2017-04-01. 

 
Föredragande Projektingenjör Fredrik Jönsson föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Anta avfallstaxa 2017 från NSR.  
 
2. Taxan ska gälla from 2017-04-01.   
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 Tjänsteskrivelse  
 

161207\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-12-06 
Handläggare: Fredrik Jönsson 
Dnr: KS 001430/2016 – 500 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
NSR 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Taxa 2017-folder Båstad, NSR 
Bilaga 2. Taxa 2017 – PM förslag till ny avfallstaxa i Båstad, NSR  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Avfallstaxa 2017 
 

Sammanfattning av ärendet 
NSR har tagit fram förslag på ny renhållningstaxa. Önskemålet är att den nya avfallstaxan bör-
jar gälla den 1 april 2017.  
 
Bakgrund 
NSRs styrelse har tagit fram förslag på reviderad avfallstaxa för 2017. Bifogat till tjänsteskri-
velsen finns både förslaget till taxa 2017 samt ett PM från NSR som tar upp förändringarna mot 
tidigare taxa. 2015 gjordes en mer genomgripande genomgång av avfallstaxan och inför 2016 
gjordes mindre justeringar för att förtydliga taxan. Även inför 2017 görs mindre justeringar 
och förtydliganden för villaägare och flerfamiljs-fastigheter medan en utökad och tydligare 
taxa för verksamheter under sommar-månaderna föreslås. Ledorden vid arbetet med avfalls-
taxan har precis som tidigare varit: Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyrning. Taxan 
avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella miljömålen. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Anta avfallstaxa 2017 från NSR.  
 
2. Taxan ska gälla from 2017-04-01.   
 
 
 
Båstad 2016-12-06 
 
 
Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 
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Avfallstaxa Båstads kommun 2017 
 

Avfallstaxa 2017 
Båstads kommun 

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

Gäller fr.o.m. 2017-04-01  

 

 

      

Innehållsförteckning 
 

Förord………………………………………………………………………………… <sidnummer> 

Allmänna bestämmelser…………………………………………………….. <sidnummer> 

Grundavgifter…………………………………………………..………………… <sidnummer> 

Undantag enligt Renhållningsordningen…………………………….. <sidnummer> 

Abonnemang för villahushåll………………………………………….…….<sidnummer> 

Abonnemang för flerfamiljsfastigheter och verksamheter..… <sidnummer> 

Abonnemang för trädgårdsavfall ………………………………….……. <sidnummer> 

Evenemangstaxa………………………………………………………………... <sidnummer> 

Tilläggstjänster och andra avgifter……………………………………… <sidnummer> 

Slamtömning………………………………………………………………………. <sidnummer> 

 

Bilaga 

Serviceavgifter……………………………………………………………………. <sidnummer> 

 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige <datum> 

Samtliga priser är inklusive moms. 

 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 
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Avfallstaxa Båstads kommun 2017 
 

Förord 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för långsiktig planering och upphandling av 

avfallstjänster åt Båstads kommun. NSR föreslår taxesättning som beslutas av kommunfullmäktige. 

Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet (våra kunder). Skattefinansiering 

förekommer inte.  

Avfallshanteringen regleras i Miljöbalken och Avfallsförordningen som gäller i hela landet. I 

kommunens Renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för avfallshanteringen. 

 

 

Allmänna bestämmelser 
 

Allmänt 

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat med stöd av 27 kap. 4§ Miljöbalken. 

Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 

kommunens försorg. 

 

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

avfallshantering stimuleras. 

 

Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 

NSR har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Båstads 

kommun. För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken, Avfallsförordningen, 

andra förordningar utfärdade med stöd av Miljöbalken samt kommunens Renhållningsordning som 

finns på www.nsr.se  

 

Ansvar för avfallsbehållare 

Avfallsbehållare ägs och tillhandahålles av NSR som också står för normalt slitage. 

Vid skadegörelse, vårdslöshet eller om behållare försvinner står abonnenten för reparation eller 

ersättande. 
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Avfallstaxa Båstads kommun 2017 
 

Definitioner 
 

Grundavgift – Årlig avgift som ska täcka kostnader för drift av återvinningscentral samt behandling av 

avfall som lämnas på återvinningscentral, insamling och behandling av grovavfall, farligt avfall och 

batterier samt kostnader för kundservice, avfallsplanering, utveckling och information. 

 

Rörlig avgift – Årlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av 

hushållsavfallet. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av abonnentens val av behållarstorlek, 

tömningsintervall mm. 

 

Återvinningspremie – Premie som återbetalas till abonnenter som väljer abonnemang med två 

fyrfackskärl. Premiens storlek är beroende av de intäkter NSR får in vid försäljning av insamlat 

material. 

 

Villahushåll – Boende i en- eller tvåfamiljsfastighet. Till denna kategori räknas samtliga fastigheter 

taxerade som småhus. 

 

Fritidshus – Villahushåll som endast utnyttjas för fritidsändamål. 

 

Flerfamiljsfastighet – Bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

 

Verksamheter – Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, kontor, hotell, 

båtklubbar mm som inte är avsedda för boende. 

 

Abonnemang – Regelbunden hämtning med bestämt intervall. 

 

Tilläggstjänster – Tjänster för att göra din avfallshantering bekvämare. 

 

Budning – Beställning vid varje enskild hämtning. 

 

Extratömning/hämtning – Tömning/hämtning beställd av abonnenten utöver ordinarie 

tömningar/hämtningar. Avgift betalas per tömning/hämtning. 

 

Bomkörning – Debiteras då planerad tömning av brunn/tank eller container inte kan utföras på grund 

av hinder som entreprenören inte råder över. 

 

I övrigt gäller samma definitioner som anges i kommunens Renhållningsordning. 
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Avfallstaxa Båstads kommun 2017 
 

Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 

Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna tillräckliga abonnemang för aktuell 

avfallshantering. Avgiften ska betalas till NSR. 

 

Betalningsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av att avfallsbehållaren inte 

varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i 

abonnemanget specificerade sättet. 

 

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

 

Betalning 

Villahushåll faktureras kvartalsvis i början av februari, maj, augusti och november med förfallodag i 

slutet av samma månad. Faktura som exempelvis skickas ut i februari omfattar januari, februari och 

mars och har förfallodag den siste februari. 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter faktureras i början av varje månad med förfallodag i slutet av 

samma månad. Fakturan omfattar faktureringsmånaden. 

Slam och extratjänster faktureras efter genomförandet. 

Betalning görs till NSR via bankgiro, autogiro eller e-faktura. Företag kan även betala via Sve-faktura. 

Abonnenter som väljer e-faktura kan välja att få månadsfaktura. 

Om fakturan inte betalas i tid skickas påminnelse ut 5 dagar efter förfallodagen, inkasso skickas 10 

dagar efter påminnelsen. 

 

Dröjsmålsränta 

Debiteras enligt §6 Räntelagen (1975:635) 

 

Moms 

Alla priser i Avfallstaxan är angivna inklusive moms. 

 

Särskilda avgifter 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena 

väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får NSR:s styrelse 

besluta om tillfälliga avgifter baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten. 

 

Tolkningsföreträde 

Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande Avfallstaxan. 
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Avfallstaxa Båstads kommun 2017 
 

Grundavgifter 
Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för fastigheter där ingen 

verksamhet sker och som dessutom betraktas som obeboeliga.  

 

Grundavgiften täcker kostnader för kundservice, fakturering, planering, utveckling, information, 

administration och återvinningscentraler samt insamling och behandling av kylmöbler, farligt avfall, 

småbatterier och grovavfall. 

 

I grundavgift för villahushåll ingår hämtning av farligt avfall (röda boxen), grovavfall och, beroende på 

abonnemang, mjukplast vid fastigheten max 6 gånger/år efter budning. För grovavfall gäller max 5 

kollin/tillfälle. Grovavfall, farligt avfall och mjukplast kan även lämnas på återvinningscentral. 

 

Grundavgift för flerfamiljsfastigheter och verksamheter är inkluderad i den rörliga avgiften. 

Hämtning av grovavfall, farligt avfall och mjukplast ingår inte i grundavgiften för flerfamiljsfastigheter 

och verksamheter. 

Grundavgift Avgift/år 

Villahushåll, permanentboende 800 kr 

Villahushåll, fritidsboende 740 kr 

Flerfamiljsfastighet, per lägenhet * 

Verksamhet, per hämtställe * 

Uppehåll 420 kr 

Befrielse 420 kr 

* Ingår i den rörliga avgiften. 

 

Undantag enligt Renhållningsordningen 
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Gemensamma avfallsbehållare eller uppställningsplats 

När två eller flera fastigheter har gemensamma avfallsbehållare betalar varje hushåll grundavgift. 

Den rörliga avgiften debiteras på den fastighetsinnehavare som innehar abonnemanget. 

Fastighetsinnehavarna sköter själv den ekonomiska ersättningen sinsemellan. 

Ansökan om gemensamma avfallsbehållare eller uppställningsplats görs hos kommunen. 

 

Uppehåll 

Vid tidsbestämt uppehåll i hämtning av hushållsavfall debiteras endast grundavgift. 

NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl.  

Ansökan om uppehåll görs hos kommunen. 

 

Befrielse 

Vid befrielse från hämtning av hushållsavfall debiteras endast grundavgift. 

NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl. 

Ansökan om befrielse görs hos kommunen. 
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Avfallstaxa Båstads kommun 2017 
 

Förlängt hämtningsintervall 

Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  
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Avfallstaxa Båstads kommun 2017 
 

Abonnemang för villahushåll 
Permanentboende är när någon är folkbokförd på fastigheten. 

 

Fritidsboende är när ingen är folkbokförd på fastigheten. 

Fritidsboende kan även välja bland abonnemang för permanentboende. 

 

Matavfallspåsar av papper ingår i abonnemang med insamling av matavfall. 

Vill man ha fler matavfallspåsar klämmer man en tom matavfallspåse i kärlet för matavfall och får då 

en bunt matavfallspåsar nästa gång kärlet töms. Fler påsar kan hämtas på Återvinningscentralen. 

 

 

Fyrfackskärl 

NSR tillhandahåller två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner. 

 

Kärl 1: Matavfall och restavfall i kärlet.  

  Hårdplast- och metallförpackningar i insatsen. 

 

Kärl 2: Tidningar och pappersförpackningar i kärlet. 

  Förpackningar färgat och ofärgat glas i insatsen. 

 

Plastsäck:  Mjukplastförpackningar 

 

 

Abonnemang för permanentboende 

 Tömningar per år Grund- Rörlig Återvinnings- Total 

Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 * avgift avgift premie avgift/år 

370+370 l kärl 26 13 800 kr 2000 kr -72 kr 2728 kr 

240+240 l kärl 26 13 800 kr 1480 kr -72 kr 2208 kr 

 

370+370 l kärl  26 26 800 kr 2300 kr -72 kr 3028 kr 

240+240 l kärl 26 26 800 kr 1780 kr -72 kr 2508 kr 

* Extra Kärl 2 med 13 tömn/år, 830 kr/år 
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Abonnemang för fritidsboende 

 Tömningar per år * Grund- Rörlig Återvinnings- Total 

Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 avgift avgift premie avgift/år 

370+370 l kärl 19 10 740 kr 1550 kr -18 kr 2272 kr 

240+240 l kärl 19 10 740 kr 1100 kr -18 kr 1822 kr 

 

370+370 l kärl  19 19 740 kr 1785 kr -18 kr 2507 kr 

240+240 l kärl 19 19 740 kr 1330 kr -18 kr 2052 kr 

* Kärlen töms varannan vecka under vecka 14-39 och var fjärde vecka resten av året. (19 tömn/år) 

   Alternativt töms kärl 2 var fjärde vecka under vecka 14-39 och var åttonde vecka resten av året. (10 

tömn/år) 

 

 

Hämtning av grovavfall, mjukplast och farligt avfall – Sidan <sidnummer> 

Sommartömning – Kärl med matavfall – Sidan <sidnummer> 

 

 

Tvåfackskärl 

NSR tillhandahåller ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall. 

Förpackningar och tidningar måste abonnenten själv köra till Återvinningsstation eller 

Återvinningscentral. 

 

Abonnemang för permanentboende 

  Tömningar Grund- Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek per år avgift avgift premie avgift/år 

370 l kärl 26 800 kr 2300 kr 0 kr 3100 kr 

240 l kärl 26 800 kr 1780 kr 0 kr 2580 kr 

      

370 l kärl * 52 800 kr 4550 kr 0 kr 5350 kr 

* Nytecknas ej. 

 

Abonnemang för fritidsboende 

  Tömningar Grund- Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek per år * avgift premie premie avgift/år 

370 l kärl 19 740 kr 1830 kr 0 kr 2570 kr 

240 l kärl 19 740 kr 1330 kr 0 kr 2070 kr 

* Kärlet töms varannan vecka under vecka 14-39 och var fjärde vecka resten av året. 

 

 

Hämtning av grovavfall och farligt avfall – Sidan <sidnummer> 

Sommartömning – Kärl med matavfall – Sidan <sidnummer> 

  

295

295



Avfallstaxa Båstads kommun 2017 
 

Övriga abonnemang för permanentboende och fritidsboende 
NSR erbjuder olika abonnemang för enbart restavfall till villahushåll. 
 
Hemkompost 
För villahushåll där kommunen beviljat att allt matavfall får komposteras på fastigheten. 
Förpackningar och tidningar måste abonnenten själv köra till Återvinningsstation eller 
Återvinningscentral. 

  Tömningar  Grund- Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek  per år avgift avgift premie avgift/år 

190 l  13 ** 800 kr 700 kr 0 kr 1500 kr 

190 l *  4 ** 800 kr 190 kr 0 kr 990 kr 

140 l *  4 ** 800 kr 190 kr 0 kr 990 kr 

       
Specialdispens 
Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang 
för blandat hushållsavfall. För att få teckna abonnemang krävs intyg på att man inte kan sortera sitt 
avfall från vårdcentral, hemtjänst eller liknande.  
Ansökan görs hos NSR AB, avd. Kommun & Hushåll. Beviljas för max 2 år i taget. 

 Tömningar per år Grund- Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek Kärl 1  avgift avgift premie avgift/år 

190 l 19 ***  740 kr 1330 kr 0 kr 2070 kr 

190 l 26  800 kr 1725 kr 0 kr 2525 kr 

240 l * 26  800 kr 2180 kr 0 kr 2980 kr 

370 l 26  800 kr 2490 kr 0 kr 3490 kr 

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

 Tömningar per år Grund- Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek Kärl 1  avgift avgift premie avgift/år 

190 l 19 ***  0 kr 1725 kr 0 kr 1725 kr 

190 l 26  0 kr 1725 kr 0 kr 1725 kr 

240 l * 26  0 kr 2180 kr 0 kr 2180 kr 

370 l 26  0 kr 2490 kr 0 kr 2490 kr 

* Nytecknas ej. 

** Kan tecknas av både permanent- och fritidsboende. Grundavgift fritidsboende 740 kr/år.    

     4 tömn/år = tömning var 13:e vecka. 

*** Kan endast tecknas av fritidsboende. 

 

Hämtning av grovavfall och farligt avfall – Sidan <sidnummer> 

 

Sommartömning – Kärl med matavfall 

Tömning varje vecka under vecka 24-35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömningar. 

 Tömningar Total 
Sommartömning per år avgift/år 

Kärl med matavfall 6 500 kr 
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Dragväg – Villahushåll 

Kärlen ska placeras 0-2 meter från tomtgränsen invid godkänd farbar väg senast kl. 06.00 på 

tömningsdagen, eller på annan plats som NSR anvisar. För att få kärlen hämtade inne på tomten 

tillkommer en avgift för dragväg. Avståndet räknas som enkel väg från tomtgränsen fram till första 

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

 

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon 

lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. 

Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Av arbetsmiljöskäl nytecknas inte dragväg som överstiger 50 meter. Dragväg erbjuds inte för 

trädgårdskärl. 

 

 

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 10,00 kr 

          

 Tömningar per år 

Dragväg 4 6 13 19 26 29 38 39 52 

0-2 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

3-10 m 40 kr 60 kr 130 kr 190 kr 260 kr 290 kr 380 kr 390 kr 520 kr 

11-20 m 80 kr 120 kr 260 kr 380 kr 520 kr 580 kr 760 kr 780 kr 1040 kr 

21-30 m 120 kr 180 kr 390 kr 570 kr 780 kr 870 kr 1140 kr 1170 kr 1560 kr 

31-40 m 160 kr 240 kr 520 kr 760 kr 1040 kr 1160 kr 1520 kr 1560 kr 2080 kr 

41-50 m 200 kr 300 kr 650 kr 950 kr 1300 kr 1450 kr 1900 kr 1950 kr 2600 kr 

 

<Illustrationsbild> 
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Grovavfall – Villahushåll 

Sorterat grovavfall kan av enskilda hushåll lämnas avgiftsfritt på återvinningscentral. 

 

I grundavgiften för villahushåll ingår hämtning av grovavfall 6 gånger per år, max 5 kollin per gång. 

Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg. Grovavfall hämtas som separata och oemballerade 

kollin. 

 

Fler hämtningar eller om man vill få många kollin grovavfall hämtade vid samma tillfälle kan beställas 

mot särskild avgift.  

 

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 dagar från bokning. 

 

Läs mer under Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan <sidnummer> 

 

 

 

Mjukplastförpackningar och farligt avfall - Villahushåll 

I abonnemang med fyrfackskärl ingår hämtning av mjukplastförpackningar 6 gånger per år. 

Mjukplastförpackningar samlas i en plastsäck som hämtas efter budning. Ny plastsäck fås i samband 

med hämtning. 

Hämtning av mjukplast bokas genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 dagar från bokning. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg. 

Vid hämtning ska mjukplastsäcken vara försluten.  

 

I abonnemang ingår hämtning av farligt avfall 6 gånger per år. 

Farligt samlas i en röd box som hämtas efter budning.  

Hämtning av farligt avfall bokas genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 dagar från bokning. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg. 

Vid hämtning ska locket på den röda boxen vara förslutet. 

 

 

Abonnemang för trädgårdsavfall – Sidan <sidnummer> 

Tilläggsavgifter och andra avgifter  – Sidan <sidnummer> 

Slamtömning – Sidan <sidnummer> 
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Abonnemang för flerfamiljsfastigheter och verksamheter 
 

 

Matavfall 

Flerfamiljsfastigheter: 100 st. 9-liters matavfallspåsar/hushåll och år ingår i abonnemang för 

matavfall. 

Verksamheter: 100 st. 9-liters matavfallspåsar per matavfallskärl och år ingår i abonnemang för 

matavfall. 

 

Matavfallspåsar kan beställas hos NSR:s kundservice.  

Beställda påsar hämtas på NSR, Makadamgatan 8 i Helsingborg eller på kommunens 

Återvinningscentral efter mottagen bekräftelse eller så bokas utkörning mot särskild avgift. 

Kontakta NSR:s kundservice för beställning och utkörning. 

  
Tömningar 

 
Total avgift/år 

Schemalagd 
tömning 

Behållarstorlek per år Vardagar Helgdagar * 

140 l kärl (Verksamheter) 26 1360 kr  

 52 2720 kr  

190 l kärl (Flerfamiljsfastigheter) 26 1845 kr  

 52 3695 kr 300 kr 

Markbehållare, 1 kbm ** 26 6000 kr -- 

 52 12000 kr -- 

Matavfallstank, 0-5 kbm *** 915 kr/tömning  

* Erbjuds endast under juni, juli och augusti. Pris per kärl och tömning. 

** Kontakta NSR för information om godkända lyftanordningar. 

     Ev. insatssäckar för markbehållare ingår inte i abonnemanget. 

*** NSR ansvarar för tömning av matavfallstankar vid flerfamiljsfastigheter och verksamheter som    

      ger upphov till matavfall, t.ex. restauranger, storkök och butiker. Tömning beställs hos NSR:s  

      kundservice. Behandlingsavgift 275 kr/ton tillkommer. 

 

 

 

Sommartömning – Kärl med matavfall 

Tömning varje vecka under vecka 24-35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömningar. 

 Tömningar Total 
Sommartömning per år avgift/år 

Kärl med matavfall 6 500 kr 
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Restavfall 

  
Tömningar 

 
Total avgift/år 

Schemalagd 
tömning 

Behållarstorlek per år Vardagar Helgdagar * 

190 l kärl 26 1635 kr  

  52 3270 kr  

370 l kärl 26 2795 kr  

 52 5585 kr 300 kr 

660 l kärl 26 3735 kr  

 52 7470 kr  

1000 l kärl ** 26 5340 kr  

 52 10680 kr 400 kr 

Markbehållare, 3 kbm *** 26 18000 kr -- 

 52 36000 kr -- 

Markbehållare, 5 kbm *** 26 30000 kr -- 

 52 60000 kr -- 

Container - Sidan <sidnummer> 

* Erbjuds endast under juni, juli och augusti. Pris per kärl och tömning. 

** Endast då kärlet står i omedelbar närhet till renhållningsfordonets uppställningsplats. 

*** Kontakta NSR för information om godkända lyftanordningar. 

       Ev. insatssäckar för markbehållare ingår inte i abonnemanget. 

**** Nytecknas ej av arbetsmiljöskäl. 

 

 

Sommartömning – Kärl med restavfall 

Tömning varje vecka under vecka 24-35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömningar. 

 Tömningar Total 
Sommartömning per år avgift/år 

Kärl med restavfall 6 600 kr 

 

 

Akuttömning – mat- och restavfall 

Extratömning beställd före kl. 15.00 vardagar utförs samma dag mot särskild avgift.  

Akuttömning kan endast beställas per telefon. 

 
Behållarstorlek 

Avgift per kärl 
och tillfälle 

Kärl 140-1000 l 350 kr 
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Tömning av avfall oftare än en gång i veckan (tömning en gång/dag) 

Gäller kärl (ej tvåfack och fyrfack), container och markbehållare. 

  Multiplicera 
Tömningsfrekvens  52 tömn/år med 

2 ggr/vecka 104 tömningar/år 2,2 

3 ggr/vecka 156 tömningar/år 3,5 

4 ggr/vecka 208 tömningar/år 4,9 

5 ggr/vecka 260 tömningar/år 6,4 

 

Tömning av avfall oftare än en gång per dag 

Erbjuds endast under juni, juli och augusti. 

Kontakta NSR för information. 

 

Fyrfackskärl – för mindre flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

NSR tillhandahåller två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner. Max 3 uppsättningar per hämtställe. 

 

Matavfallspåsar ingår i abonnemanget. Läs mer på sidan <Sidnummer> 

 

Hämtning av grovavfall och mjukplast ingår inte i abonnemanget. 

 

Kärl 1: Matavfall och restavfall i kärlet.  

  Hårdplast- och metallförpackningar i insatsen. 

 

Kärl 2: Tidningar och pappersförpackningar i kärlet. 

  Förpackningar färgat och ofärgat glas i insatsen. 

 

 Tömningar per år * Rörlig Återvinnings- Total 

Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 avgift premie avgift/år 

370+370 l kärl 26 13 3780 kr -72 kr 3708 kr 

660+660 l kärl 26 13 5450 kr -72 kr 5378 kr 

* Andra tömningsintervall erbjuds ej. 
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Dragväg – flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Kärlen ska placeras 0-5 meter från tomtgränsen invid godkänd farbar väg senast kl. 06.00 på 

tömningsdagen, eller på annan plats som NSR anvisar. För att få kärlen hämtade inne på tomten 

tillkommer en avgift för dragväg. Avståndet räknas som enkel väg från tomtgränsen till mitten av 

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

 

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon 

lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. 

Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Av arbetsmiljöskäl nytecknas inte dragväg som överstiger 50 meter. Dragväg erbjuds inte för 

trädgårdskärl och 1000-liters kärl. 

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 10,00 kr 

       

 Tömningar per år 

Dragväg 6 26 39 52 104 156 

0-5 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

6-10 m 60 kr 260 kr 390 kr 520 kr 1040 kr 1560 kr 

11-20 m 120 kr 520 kr 780 kr 1040 kr 2080 kr 3120 kr 

21-30 m 180 kr 780 kr 1170 kr 1560 kr 3120 kr 4680 kr 

31-40 m 240 kr 1040 kr 1560 kr 2080 kr 4160 kr 6240 kr 

41-50 m 300 kr 1300 kr 1950 kr 2600 kr 5200 kr 7800 kr 

 

<Illustrationsbild> 

 

 

Grovavfall – flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Sorterat grovavfall kan av enskilda hushåll lämnas avgiftsfritt på återvinningscentral. 

 

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 dagar från bokning. 

 

Budad hämtning 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 350 kr 

Per lastningsminut utöver 5 minuter 70 kr 

 

 

Schemalagd hämtning 

26 eller 52 hämtningar per år. Pris per hämtning. 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 300 kr 

Per lastningsminut utöver 5 minuter 60 kr 
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Farligt avfall 

Boende i flerfamiljsfastigheter har tillgång till röd box för insamling av farligt avfall från hushållet. 

Den röda boxen töms efter budning eller schema. Vid tömning ska locket på röd box vara förslutet. 

 

Övrigt farligt avfall ska lämnas på Återvinningscentral. 

 

Container – Restavfall 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

3 kbm 26 19665 kr 

 52 35815 kr 

6 kbm 26 31100 kr 

 52 58010 kr 

8 kbm 26 40470 kr 

 52 76620 kr 

10 kbm 26 49880 kr 

 52 94400 kr 

   

Tilläggsavgifter - container Total avgift 

Utsättning/hemtagning * 1265 kr 

Bomkörning 300 kr 

* Tömning ingår i hemtagningsavgiften. 

 

 

Abonnemang för trädgårdsavfall – Sidan <sidnummer> 

Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan <sidnummer> 

Slamtömning – Sidan <sidnummer> 
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Abonnemang för trädgårdsavfall 
 

Trädgårdsavfall 

Tömning varannan vecka, vecka 9-47 eller 10-48 eller 

tömning var fjärde vecka, vecka 9-45 eller 10-46. 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

370 l kärl 10 * 560 kr 

 20 850 kr 

190 l kärl  20 710 kr 

* Nytecknas ej. 

 

Dragväg – trädgårdsavfall 

Av arbetsmiljöskäl erbjuds inte dragväg för trädgårdskärl. 

Trädgårdskärlet ska placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg senast kl. 06.00 på 

tömningsdagen, eller på annan plats som NSR anvisar. Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med 

övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast tomtgränsen och max 2 meter in på tomten. 

 

 

Evenemangstaxa 
 

Vid tillfälliga evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning hos NSR. Vid större evenemang 

och för containers offererar vi separat. 

Kontakta NSR:s kundservice för mer information och för bokning. Bokning måste göras minst två 

veckor före önskad startdag. 

 

 
Kärlhyra 

Per kärl  
och dygn 

140-, 190-, 240-, 370- eller 660-liters kärl 10 kr 

  

 Total avgift 
Utsättning, hemtagning och sluttömning per kärl 

Matavfall, restavfall, tidningar och förpackningar  
140-, 190-, 240-, 370- eller 660-liters kärl 150 kr 

Utsättning, hemtagning och sluttömning görs vardagar kl. 8-16. 
Övriga tider offereras. 

 

  

 
Extratömning 

Per kärl  
och tömning 

Samtliga fraktioner och kärlstorlekar, vardagar kl. 8-18. 100 kr 

Samtliga fraktioner och kärlstorlekar, övriga tider Offert 

 Behandlingsavgifter ingår i priserna.   

 

304

304



Avfallstaxa Båstads kommun 2017 
 

 

Tilläggstjänster och andra avgifter 

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift 

Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte skett efter 
anmodan utgår felsorteringsavgift. 

 
 

Villahushåll, per kärl och tillfälle 250 kr 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per soprum och tillfälle 300 kr 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per markbehållare och tillfälle 1500 kr 

  

Extratömning inom tre arbetsdagar, per behållare och tillfälle Avgift 

Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren 
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift. 
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice. 

 

Mjukplastsäckar 200 kr 

Kärl 140-370 l 200 kr 

Kärl 660-1000 l 250 kr 

Markbehållare, 1 kbm, matavfall 1000 kr 

Markbehållare, 3 kbm, restavfall 1140 kr 

Markbehållare, 5 kbm, restavfall 1520 kr 

Container, 3 kbm, restavfall 970 kr 

Container, 6 kbm, restavfall 1625 kr 

Container, 8 kbm, restavfall 2060 kr 

Container, 10 kbm, restavfall 2500 kr 

  

Låst dörr eller grind Avgift 

Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind utgår avgift för 
öppnande. * 
Avgiften gäller per fraktion och tillfälle. 
Olåsta dörrar/grindar och dörrar/grindar försedda med kodlås eller pac-bricka 
ingår i abonnemanget. 
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara 
försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek. 
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per fraktion och tömning 2,50 kr 

Villahushåll, per kärl och tömning 2,50 kr 

* Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är olåsta eller  
   försedda med kodlås eller pac-bricka. 

 

  

SMS-tjänst Avgift 

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

Utan 
kostnad 
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Abonnemangsändring * Per tillfälle Per kärl 

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr 

Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr 

Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr 

Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr 

Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr 

Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr 

* Ingen avgift vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte. 

Utkörning av matavfallspåsar Avgift 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per tillfälle 450 kr 

  

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

Avgift 
per lock 
och år 

190 l kärl 50 kr 

240 l kärl 75 kr 

370 l kärl 100 kr 

  

Hämtning av grovavfall utöver de hämtningar som ingår i villahushållens 
grundavgift eller då man önskar hämtning av fler kollin per tillfälle. 

Avgift 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 350 kr 

Per lastningsminut utöver 5 minuter 70 kr 

Hämtning av grovavfall bokas hos NSR:s kundservice.  
  

 
 
Övriga priser 

Per 
påbörjad 

timme 

Flakbil/servicebil med förare 900 kr 

Renhållningsfordon med förare 1250 kr 

Extrapersonal 350 kr 

Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer. 
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Slamtömning 
Abonnemang ska tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slam. Avgifterna som anges gäller 

vid maximalt 20 meters slanglängd mellan renhållningsfordonets uppställningsplats och 

anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd än 20 meter tas särskild 

avgift ut. 

 

Vid slamtömning ska brunnen eller tanken vara frilagd, väl synlig, tydligt markerad och lättillgänglig 

för tömning. Körbar väg fram till brunnen/tanken ska finnas. Behövs framgrävning, handräckning 

eller utnyttjande av särskild inhyrd lyftanordning för lockets avlägsnande utgår särskild avgift. 

Brunnslock får väga max 25 kg. 

 

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

entreprenören inte råder över. 

 

För att minska risken för skador på våra fordon ska det finnas en fri bredd på minst 4 meter och en fri 

höjd på minst 4 meter där fordonet ska köra. 

 

Beställning av slamtömning görs hos NSR:s kundservice 

 

Två- och trekammarbrunnar, minireningsverk **, septiktankar och slamavskiljare 

Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens Renhållningsordning. 

Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning. 

 Schemalagd 
årlig 

 
Budad tömning * 

Brunnsstorlek tömning inom 7 dagar Inom 2 dagar 

0 - 0,49 kbm 392 kr 702 kr 1142 kr 

0,5 – 1,49 kbm 588 kr 901 kr 1338 kr 

1,5 – 2,99 kbm 1176 kr 1489 kr 1926 kr 

3,0 – 6,00 kbm 1765 kr 2077 kr 2514 kr 

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 388 kr 395 kr 474 kr 

* Budad tömning utförs vardagar. 

** Minireningsverk – Inplastad instruktion för handhavande och tömning ska finnas på anläggningen,  

     lätt åtkomlig för tömningspersonalen, i samband med tömning. 

 

 

 

  

307

307



Avfallstaxa Båstads kommun 2017 
 

Slutna tankar 

Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens Renhållningsordning. 

Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning. 

 Schemalagd 
årlig 

 
Budad tömning * 

Brunnsstorlek tömning inom 7 dagar Inom 2 dagar 

0 - 0,49 kbm 392 kr 702 kr 1142 kr 

0,5 – 1,49 kbm 588 kr 901 kr 1338 kr 

1,5 – 2,99 kbm 1176 kr 1489 kr 1926 kr 

3,0 – 6,00 kbm 1765 kr 2077 kr 2514 kr 

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 388 kr 395 kr 474 kr 

* Budad tömning utförs vardagar. 

 

Akuttömning av slamavskiljare eller sluten tank                                                

Kan endast beställas per telefon. 

Tömning bokas genom NSR:s kundservice. När NSR:s kundservice har stängt tas beställningen emot 

på jourtelefon 010-45 00 500.  

Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning. 

 Avgift 

Tömning samma dag - Beställning vardagar före kl. 14.00 4225 kr 

Tömning nästa arbetsdag Beställning vardagar.  2600 kr 

Tömning inom 4 timmar - Beställning vardagar samt lördagar, 
söndagar och helgdagar 

 
6100 kr 

Tömning inom 24 timmar - Beställning vardagar samt lördagar, 
söndagar och helgdagar 

 
5400 kr 

Gäller ej fettavskiljare. 

 

Fettavskiljare 

Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom 

kommunens försorg. Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens Renhållningsordning. 

Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning. 

 Schemalagd Budad tömning * 
 
Brunnsstorlek 

årlig 
tömning 

 
Inom 7 dagar 

 
Inom 2 dagar 

0 - 0,49 kbm 1075 kr 1700 kr 1825 kr 

0,5 – 1,49 kbm 1613 kr 2550 kr 2738 kr 

1,5 – 2,99 kbm 3226 kr 3695 kr 4445 kr 

3,0 – 6,00 kbm 4839 kr 5308 kr 5589 kr 

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 936 kr 1249 kr 1686 kr 

* Budad tömning utförs vardagar. 
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Fosforfällor 

Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning eller 

med kranbil. Tömning ska utföras i den omfattning som kommunen bestämmer. 

Tid på plats, per påbörjad timme 1590 kr 

Behandlingsavgift, per kbm 130 kr 

 

Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar 

Ex. BDT-brunnar 

Tömning i samband med schemalagd tömning av slamavskiljare 
eller sluten tank.  

 
400 kr 

Tömning vid andra tillfällen 1590 kr 

Behandlingsavgift 150 kr/ton tillkommer. 

 

Toalettbodar 

Ex. ”Bajamaja” 

Toalettbod inkl. 1 kbm slam, per tillfälle 900 kr 

Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten, per tillfälle 1000 kr 

Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten + städning, 
per timme 

 
1135 kr 

Saneringsvätska, per liter 130 kr 

 

 

Extra tjänster   

Slanglängd, per påbörjade 5 meter utöver 20 meter 110 kr 

Bomkörning 550 kr 

Slamsugning, per timme 1135 kr 

Extrapersonal, per timme 420 kr 

Telefonavisering 100 kr 

Kombispolning i samband med tömning  
(Måste beställas i förväg) 

 
1340 kr 

 

Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja  

Hämtning ska ske minst en gång per år enligt kommunens Renhållningsordning. 

Behållare tillhandahålles av NSR. 

Pris per fat och tömning 500 kr 
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Hämtning av latrin 

Latrin uppsamlas i 45-liters engångsbehållare av plast. I abonnemanget ingår engångsbehållare med 

lock och plastsäckar. På hämtningsdagen ska abonnenten knyta ihop plastsäcken och sedan placera 

den väl förslutna behållaren vid renhållningsfordonets stannplats. Latrinkärl hämtas inte i 

klosettutrymme. 

 
Abonnemang 

Hämtningar 
per år 

Total 
avgift/år 

Villahushåll, permanentboende * 26 4915 kr 

Villahushåll, fritidsboende ** 19 3592 kr 

* Hämtning varannan vecka året runt. 

** Hämtning varannan vecka under vecka 14-39, var fjärde vecka resten av året. 
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Serviceavgifter 2017 
Båstads kommun  

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

Samtliga priser är inklusive moms 

 

Enligt beslut i NSR:s styrelse <datum> 

Gäller fr.o.m. 2017-04-01  

 

 

 

Ljuskällor, batterier och småelektronik från flerfamiljsfastigheter 

 Total avgift/år 

Tömningar 
per år 

 
Småel-paket * 

Enbart  
batteribox 

13 1625 kr 1300 kr 

6 815 kr 600 kr 

3 450 kr 300 kr 

* Ljuskällor, batterier och småelektronik 
 
 

  

Extratömning Avgift 

Per tillfälle 250 kr 

 

 

 

Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan <sidnummer> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSR AB   251 89  Helsingborg    < NSR logotype > 

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

1 april 2017 

   
Inledning 
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och tjänster 

som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna taxor och tjänster i 

de fem kommuner där NSR ansvarar för insamling av hushållsavfall. 

 

2015 gjordes en mer genomgripande genomgång av avfallstaxan och 2016 gjordes 

mindre justeringar för att förtydliga taxan. 

Även i år görs mindre justeringar och förtydliganden för villaägare och flerfamiljs-

fastigheter medan en utökad och tydligare taxa för verksamheter under sommar-

månaderna föreslås. 

 

Ledorden vid arbetet med avfallstaxan har precis som tidigare varit: 

Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyrning. 

Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella miljömålen. 

 

Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2017. 

 

 

 

Förslag 
Förslaget innehåller i huvudsak förändringar i layout och förklarande text för att göra 

taxan tydligare och enklare att förstå. Dessa förändringar förklaras endast 

undantagsvis i detta PM där enbart större förändringsförslag tas upp. 

Definitioner 
En text om ”Betalning” för att förtydliga vilka betalningssätt som erbjuds och vilka 

betalningsperioder som gäller läggs till. 

 

Återvinningspremie 
NSR gör årligen en sammanställning över intäkter från försäljningen av de 

återvinningsmaterial som samlats in hos villahushållen. Intäkterna återbetalas som en 

återvinningspremie till de abonnenter som valt att ha fastighetsnära insamling i 

fyrfackskärl. Återbetalningen sker genom avdrag på fakturan. 
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Abonnemang för villahushåll 
Permanentboende som valt fyrfackskärl och som har mycket tidningar och 

förpackningar ges möjlighet att teckna ett extra abonnemang på Kärl 2, med tömning 

13 gånger/år för en kostnad på 830 kr/år. 

 

Övriga abonnemang 
För att inte öka antalet abonnemang där abonnenten väljer att inte sortera sitt avfall 

fastighetsnära och för att ta bort abonnemang som endast ett fåtal abonnenter valt 

föreslås att inte längre nyteckna dessa abonnemang: 

* Hemkompost 190- resp. 140 liters kärl med 4 tömningar/år  (7 resp. 16 ab.),  

* Specialdispens 240 liters kärl (11 ab.) (Alternativt finns 190- och 370-liters kärl) 

* Kompletteringskärl 240 liters kärl (0 ab.) (Alternativt finns 190- och 370-liters kärl) 

 

Informationsinsatser kommer att riktas mot abonnenter som har dessa abonnemang 

med målet att de ska byta till andra abonnemang.   

Abonnemang för flerfamiljsfastigheter och verksamheter 
I Båstad ökar folkmängden rejält under sommarmånaderna samtidigt som stora 

evenemang lockar många turister till orten. Detta ställer speciella krav på  

avfallshanteringen som måste erbjuda tömning veckans alla dagar och ibland flera 

gånger om dagen, huvudsakligen inom ett område med begränsad framkomlighet. 

Tidigare har det inte funnits tydliga taxor för denna hantering utan varje beställning 

har offererats separat vilket försvårat planeringsarbetet, gjort administrationen 

krångligare och prissättningen otydlig. 

Detta vill NSR råda bot på genom att ha tydliga taxor för tömning på helgdagar och 

tömning flera gånger per vecka. NSR föreslår också att möjlighet till akuttömning av 

mat- och restavfall under måndag-fredag erbjuds. Beskrivna tjänster är tillgängliga 

under juni, juli och augusti. 

 
I taxan finns abonnemang för tömning av matavfall och restavfall i markbehållare. 

Då abonnemangen inte bär sina kostnader föreslås en taxehöjning med 20 %. 

Tömningsintervallet 26 tömningar/år tillkommer. 

Idag finns inga abonnemang för markbehållare i Båstads kommun. 

 

Hämtning av restavfall i säck tas bort då detta är ett arbetsmiljöproblem. De två 

kunder som har säckhämtning är informerade och avser byta till kärl. 

 

Evenemangstaxa 

Priset för extratömning ändras från 50 kr till 100 kr som bättre motsvarar den 

ersättning entreprenören får. 
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Slamtömning 
Benämningen ”Årlig kampanjtömning” ersätts av ”Schemalagd årlig tömning” som 

bättre förklarar vad tjänsten innehåller. 

 

Akuttömning och Jourtömning 
Akuttömning och Jourtömning samlas under rubriken ”Akuttömning” och texten 

kring tjänsterna förtydligas.  

 

Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar 
Priset avser vid samtidig tömning av slamavskiljare. Priset 1590 kr som gäller utan 

samtidig tömning av slamavskiljare läggs till. Behandlingsavgift tillkommer. 

 

Extra tjänster 
Tjänsterna Telefonavisering och Kombispolning införs efter önskemål från 

abonnenterna. 

 

Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja 
Enhetstaxa 500 kr oavsett storlek på behållare.  

 

 

 

Styreffekter   
Förslaget är i huvudsak ett förtydligande av förra årets taxa. 
 

 

 
Taxeuttag och konsekvenser 
Taxeuttag 
Då förslaget inte innehåller några stora förändringar bör det totala taxeuttaget inte 

ändras jämfört med 2016 då det beräknas uppgå till ca 27 Mkr. 

Budget 2017 = 27,5 Mkr 

 

Konsekvenser 
Förslaget antas inte ge några större konsekvenser för villaägare men målet är att det 

ska bli enklare för näringsidkare som behöver tätare tömningar under sommaren. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-14 18 av 20 

KSau§261 DnrKS001427/2016-200 

Till äggskontrakt Skogsliden 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsenheten inom Skogsliden har behov av fler 
parkeringsplatser, elstolpar till motorvärmare och cykelskjul med möjlighet att 
ladda elcyklar. 
Båstadhem har tagit fram ett tilläggsavtal till gällande hyreskontrakt för a tt 
kunna finansiera genomförandet av byggnationen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och vård- och 
omsorgschef Emma Pihl, daterad 2016-12-07. 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna tilläggsavtal till hyreskontraktet för 
Skogsliden med Båstadhem. 

Föredragande 

Beslut 

2. Hyreskostnaden tas inom budgeten för vård och omsorg. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna tllläggsavtal till hyreskontraktet för 
Skogsliden med Båstadhem. 

2. Hyreskostnaden tas inom budgeten för vård och omsorg. 

usterandes si naturer Uldra sbesl rkande 
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Datum: 2016-12-07 
Handläggare: Jan Bernhardsson 
Dnr: KS 001427/2016 – 200 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Vård och omsorg, Båstadhem 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
Vård och omsorg, Båstadhem 
 

 
Tillägg till hyreskontrakt – Skogsliden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsenheten inom Skogsliden har behov av fler parkeringsplatser, elstolpar till 
motorvärmare och cykelskjul med möjlighet att ladda elcyklar. 
Båstadhem har tagit fram ett tilläggsavtal till gällande hyreskontrakt för att kunna finansiera 
genomförandet av byggnationen.  
 

Bakgrund 
Vård och omsorg har flyttat flera arbetsgrupper till Skogsliden och har behov av fler  
parkeringsplatser, elstolpar för motorvärmare och cykelskjul med möjlighet att kunna ladda 
elcyklar. 
Båstadhem har tagit fram ett tilläggsavtal för att finansiera byggnationen. 
Hyrestiden är 10 år. 
Hyreskostnaden är 140 667:-/ år + moms. 
Efter 10 år blir hyreskostnaden 31 000:-/år + moms och index. 
Hyreskostnaden är baserad på en investering som är kostnadsbedömd till 765 000:-. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna tilläggsavtal till hyreskontraktet för Skogsliden med 
Båstadhem.  
 
2. Hyreskostnaden tas inom budgeten för vård och omsorg.    
 
 
 
Båstad 2016-12-07 
 
 
Jan Bernhardsson, Teknik och Service  Emma Pihl, Vård och omsorg 
Teknik- och servicechef   Vård- och omsorgschef 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-14 10 av 20 

KS au§ 253 Dnr I<S 000189/2016 - 604 

lntegrationsplan för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen i Båstad kommun beslutade 160203 att förvaltningen skulle 
ta fram en plan för hur kommunen långsiktigt ska arbeta med och följa upp 
frågor kring integration. Utifrån det politiska beslutet har uppdraget att 
formulera ett förslag till integrationsplan tagits fram. 
Planen ska säkerställa den övergripande viljeriktningen och dess mål när det 
kommer till mottagande av nyanlända och främja goda förutsättningar för 
etablering och delaktighet i kommunen samt fastslå ansvarsfördelning och 
uppföljning när det kommer till utvärdering och uppföljning av arbetet kring 
integration. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från integrationschef Filippa Swanstein, daterad 2016-11-08. 
Bilaga 1. lntegrationsplan. 
Bilaga 2. Riktlinjer för hur Båstads kommun ska arbeta med bosättningslagen 
(2016:38). 

Förvaltningens förslag 1. Anta integrationsplanen. 

Föredragande Integrationschef Filippa Swanstein och bildningschef Henrik Andersson 
föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Integrationsplanen antas efter följande ändringar: 

A) Texten i bilaga 2 på sidan 4 justeras. 

usterandes si naturer Utdrn sbes rkande 
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Datum: 2016-11-08 
Handläggare: Filippa Swanstein, Henrik Andersson 
Dnr: KS 000189/2016 – 604 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
 
 

Samråd har skett med: 
Ledningsgruppen för verksamhetsområde Bildning och arbete 
 

 
Integrationsplan för Båstads kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Båstad kommun beslutade 160203 att förvaltningen skulle ta fram en plan 
för hur kommunen långsiktigt ska arbeta med och följa upp frågor kring integration. Utifrån 
det politiska beslutet har uppdraget att formulera ett förslag till integrationsplan tagits fram. 
Planen ska säkerställa den övergripande viljeriktningen och dess mål när det kommer till mot-
tagande av nyanlända och främja goda förutsättningar för etablering och delaktighet i kommu-
nen samt fastslå ansvarsfördelning och uppföljning när det kommer till utvärdering och upp-
följning av arbetet kring integration.   
 

Bakgrund 
Kommunen ansvarar enligt lag för bostadsförsörjning, praktiskt mottagande samt etablering-
sinsatser såsom sfi, samhällsorientering med mera för nyanlända. Kommunen ansvarar också 
för förskola, skola, barnomsorg samt sociala insatser för barn och unga, oavsett om barnets 
juridiska status. Vidare ska kommunen också svara för att övrig kommunal verksamhet och 
service kommer nyanlända till del, så som äldreomsorg. Kommunen har också ansvaret för 
försörjning för personer utan etableringsplan. Kommuns insatser ska påbörjas när nyanländ 
fått kommunplacering. Kommunen har därmed ansvar för att arbeta med de aspekter som 
handlar om att "integrera" den nyanlända i samhället dvs. att bygga hela samhällen där alla kan 
känna tillhörighet, gemenskap och delaktighet. I detta arbete finns det stora vinster att ha en 
gemensam viljeriktning och ambition med arbetet. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Anta integrationsplanen.  
 
 
 
Båstad 2016-11-08 
 
 
Henrik Andersson 
Bildningschef 
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Plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering 
 
Inledning  
Kommunstyrelsen i Båstad kommun beslutade 160203 att förvaltningen skulle ta fram en 

plan för hur kommunen långsiktigt ska arbeta med och följa upp frågor kring integration1. 

Utifrån det politiska beslutet har uppdraget att formulera denna integrationsplan2 för 

målgruppen asylsökande och nyanlända3 tagit form.  

 

Det är dock viktigt att understryka att ”integration” är någonting som inte enbart berör 

nyanlända, utan handlar om vilket samhälle en vill ha. ”Integration” kan också bytas ut 

mot ordet inkludering, för att tydliggöra vad det handlar om. Det finns flera grupper som 

av olika skäl kan behöva olika extra stöd och resurser från samhället eller kommunen för 

att få sina behov tillgodosedda, vara aktiva, jämlika eller känna gemenskap och delaktig-

het så som exempelvis långtidsarbetslösa, funktionsnedsatta eller missbrukare. ”Integrat-

ion” eller inkludering, bör därför beaktas utifrån ett bredare perspektiv än endast som en 

fråga som rör nyanlända. Inkludering är en fråga som rör hela samhället då det handlar 

om viktiga frågor, som rör alla, hur varje individ får möjlighet att utveckla sin egen för-

måga och kapacitet, hur ett helt samhälle håller ihop långsiktigt, hur resurser används på 

bästa sätt och hur delaktighet och gemenskap skapas för alla som bor och verkar på en 

plats.  

 

En övergripande ledningsfråga 
Båstads kommun bör ha en övergripande plan som syftar till att skapa helhetsperspektiv 

och tydlighet för att främja ett långsiktigt och positivt integrationsarbete. Planen ska sä-

kerställa den övergripande viljeriktningen när det kommer till mottagande av nyanlända 

och därtill främja goda förutsättningar för etablering och delaktighet i kommunen. Bå-

stads kommun ska arbeta för ett målinriktat och professionellt integrationsarbete, som 

dels har varje enskilds möjligheter till ett självständigt och aktivt liv i Båstads kommun 

och dels kommunens sociala och ekonomiska balans, i centrum.  

 

Bakgrund 
Migration4 är någonting som har funnits i någon omfattning, i alla tider. Genom historien 

kan vi lokalisera olika folkvandringsperioder runt om i världen. Detta är processer som 

Sverige historiskt också varit en del av. Sedan 1930-talet har Sverige haft fler som migre-

rat till Sverige, än från Sverige. Det har varit i generella termer mellan 30 000 – 80 000 

personer per årtiden i olika sammansatta migrantflöden. 1994, mitt under kriget på Balk-

                                                           
1 Integration är en process som handlar om att invånare bl.a. ska känna sig/vara delaktig, känna tillit till sitt 
samhälle och sträva efter jämlikhet mellan befolkningsgrupper som identifieras genom klass, etnicitet eller 
andra faktorer som kan ligga till grund för social samhörighet (Scaramuzzino, 2013) 
2 Fortsättningsvis kallad ”Planen” 
3 Är en person som sökt asyl, fått uppehållstillstånd och blivit mottagen i en kommun 
4 Idag bor cirka 214 miljoner människor utanför sitt eget hemland. 65 miljoner av dessa har lämnat sina 
hem för att de tvingats att fly. 
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an tog Sverige emot 61 500 flyktingar eller skyddsbehövande, vilket varit den högsta siff-

ran skyddsbehövande som sökt asyl i Sverige genom tiderna. Under 2015 kom världens 

oroligheter med Syrienkriget i spetsen, till Europa och Sverige. Det resulterade i att över 

en miljon människor sökte sig till Europa. 162 877 personer kom till Sverige och sökte 

asyl under 2015. Av dessa var 35 369 ensamkommande barn5.  

 

Migration, integration och kommunens ansvar 
Anledningen till att människor flyttar eller migrerar skiljer sig åt. Någon flyttar för att 

söka skydd från förföljelse, någon flyttar för utbildning eller arbete medan andra flyttar 

för kärleken. Forskning och statistik talar därmed om olika sorters migranter. Beroende 

på vilken kategori migranten fastslås tillhöra finns olika förutsättningar för den enskilda 

redan initialt såväl som att den enskilda tillskrivs olika juridiska förutsättningar och rät-

tigheter i det nya landet. Dessa förutsättningar och rättigheter ser olika ut i olika länder. 

Migranter kan vara exempelvis flyktingar, skyddsbehövande, familjeåterförenare eller 

ekonomiska migranter. I Migrationspolitiska sammanhang kallas detta för olika ”sam-

mansatta flöden” av migranter dvs. människor som flyttar av olika skäl och därmed ges 

olika juridiska rättigheter i det nya landet. Beroende på vilken juridisk status migranten 

har får kommunen olika ansvar för den enskilda.  

 

Staten ansvarar genom Migrationsverket för mottagandet av alla asylsökande. I ansvar 

ingår att ordna boende åt de asylsökande som inte väljer att ordna ett eget boende (EBO), 

logi samt genom ekonomisk ersättning till asylsökande. Ansvaret kvarstår även om den 

asylsökande erhåller uppehållstillstånd så länge den asylsökande inte kommunplaceras.  

 
När en person beviljats uppehållstillstånd, har hen rätt att bosätta sig i en kommun. Det 

vanligaste är att personer som fått uppehållstillstånd ordnar sitt boende på egen hand 

(EBO). Nästan 55 % av alla asylsökande och 75 % av de nyanlända ordnar ett boende på 

egen hand6. Kan inte den enskilda ordna ett eget boende kan Migrationsverket eller Ar-

betsförmedlingen anvisa kommuner att ta emot och ordna boenden åt de personer som 

behöver hjälp med det. Detta ansvar gällande arbetet med anvisningar regleras sedan 1 

mars 2016 i bosättningslagen (2016:38)7.  

 
Kommunen ansvarar enligt lag8 för bostadsförsörjning, praktiskt mottagande samt eta-

bleringsinsatser såsom sfi9, samhällsorientering med mera för nyanlända. Kommunen 

ansvarar också för förskola, skola, barnomsorg samt sociala insatser för barn och unga, 

oavsett om barnets juridiska status. Vidare ska kommunen också svara för att övrig 

kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del, så som äldreomsorg. 

                                                           
5 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html 
6 http://extra.lansstyrelsen.se/integration/Sv/etablering-av-nyanlanda/bosattningslagen/Pages/svar-pa-vanliga-
fragor-om-bosattningslagen.aspx 
7 Båstads kommun har  särskilda riktlinjer för hur arbetet med bosättningslagen ska bedrivas, se bilaga två     
”Riktlinjer för hur Båstads kommun ska arbetet med bosättningslagen (2016:38).  
8 se bilaga ett 
9 svenska för invandrare 
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Kommunen har också ansvaret för försörjning för personer utan etableringsplan. Kom-

muns insatser ska påbörjas när nyanländ fått kommunplacering.  

 

Kommunen har därmed ansvar för att arbeta med de aspekter som handlar om att ”inte-

grera” den nyanlända i samhället dvs. att bygga hela samhällen där alla kan känna tillhö-

righet, gemenskap och delaktighet.  

 
Nuläge  
Under 2015 sökte sig fler människor än någonsin till Europa och Sverige, för att söka asyl. 

Kriget i Syrien har tillsammans med övriga oroligheter i världen gjort att hösten 2015 

gick under benämningen den största humanitära katastrofen sedan andra världskriget10. 

Oroligheterna i världen är fortsatt närvarande även hösten 2016. Kriget i Syrien pågår 

oupphörligen. I jämförelse med hösten 2015 så söker däremot avsevärt färre människor 

asyl i Sverige just nu. Sannolikt beror denna förändring på införandet av olika kontrollåt-

gärder genom Europa. Det är helt enkelt svårare att komma till Sverige som asylsökande. 

Minskningen av antal asylsökande har troligen även att göra med att Sverige har stramat 

åt Lagen om mottagandet av asylsökande (1994:137) som rör asylsökandes rättigheter. 

Vidare har också en tillfällig lag införts som begränsar möjligheten till uppehållstillstånd 

och familjeåterförening.  Den tillfälliga lagen ska gälla tre år framöver från den 24 no-

vember 2015.  

 

Med anledning av införda kontrollåtgärder och ändrade förutsättningar för uppehållstill-

stånd, familjeåterförening mm har också asylsökande till Sverige minskat i jämförelse 

med tidigare år, inte minst 2015. Under hela 2016, fram till sista augusti, har exempelvis 

19 930 personer sökt asyl sammantaget11. De fem största grupperna utgör 38 % av alla 

asylsökande. De fem största grupperna är asylsökande ifrån, Syrien, Afghanistan, Irak, 

Eritrea och Somalia.  

 

Kikar vi på Båstads historia blev 30 personer kommunmottagna mellan 1996-2005. Att 

bli kommunmottagen innebär att 30 personer, som sökt asyl i Sverige och därtill beviljats 

uppehållstillstånd, valde på egen hand eller genom myndighet anvisad att flytta till Bå-

stads kommun.  Mellan 2006-2015 blev 237 personer kommunmottagna i Båstads kom-

mun. 2015 fick däremot Båstads kommun i likhet med alla andra kommuner i Sverige 

möta världens oroligheter lokalt. 71 ensamkommande barn blev kommunanvisade till 

Båstad och två anläggningsboenden öppnande i kommunen, First Camp Torekov som er-

bjöd 90 platser för i första hand asylsökande barnfamiljer och Hemmeslövs Herrgård, 

som drivs av Jokarjo AB, med + 300 platser för asylsökande ensamma vuxna och familjer. 

I Båstads kommun hade den 31 december 2015 13.7% utländsk bakgrund12, av dessa är 

11.6% utrikesfödda13.  

                                                           
10 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-flyktingsituationen/ 
11 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html 
12 Utrikes födda samt inrikes födda med båda föräldrar som är födda utomlands 
13 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/#c_li_26051 
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Syfte  
Integration är ett komplext begrepp, som inte kan lämnas utan att det definieras eller 
förklaras hur det ska förstås i det enskilda sammanhanget. För att konkretisera vad som 
menas med integration, i denna plan, så har begreppet delats upp i fyra delar; motta-
gande, etablering, delaktighet och inkludering (MEDI)14.  
 
Dessa fyra delar är tillsammans olika aspekter som alla berör ”integration” utifrån mål-
gruppen asylsökande och nyanlända och som kommuner enligt lag är skyldiga att ansvara 
för. Dessa delar, MEDI, utgör den modell som arbetet på område ”integration” bedrivs 

utifrån i Båstads kommun och ska förstås enligt triangelmodellen nedan. 
 
  

 
 
 
 
Övergripande mål  
Arbetet kring MEDI har precis som övriga verksamhetsområden frågor som behöver 
struktur och tydliga system för att fungera väl, både för den som är mottagare (den en-
skilda individen) eller den som är avsändare (kommunen). Struktur ger ordning och ord-
ning skapar trygghet, vilket i sin tur är viktiga komponenter för att arbeta organiserat, 
effektivt och samtidigt kunna arbeta främjande med frågor som handlar om hållbara sy-
stem och alla människors lika värde och rätt.  
 
 

14 Se triangelmodell på nästa sida (4) 

Mottagande 

Etablering Etablering

Inkludering Inkludering

Delaktighet 
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I arbetet för att säkerställa ett socialt och ekonomiskt stabilt, tryggt och balanserat sam-

hälle finns det många fördelar att ha en långsiktig övergripande plan för kommunens vil-

jeinriktning, kärnfrågor och mål. Detta oavsett vilka målgrupper det rör sig om. En kom-

mun har ansvar för alla de människor som vistas i kommunen i allmänhet och som därtill 

är folkbokförda, i synnerhet15. Om en kommun vill optimera sina resurser och sin organi-

sation och därtill vill vara en trygg och attraktiv plats för olika människor att leva och 

verka i så måste en kommun arbeta metodiskt och strategiskt. Det gäller i allra högsta 

grad arbetet med ”integration”, med MEDI.  

 
Utifrån det perspektivet och tillsammans med kommunens vision om att vara en kommun 

som är attraktiv, modig och en förbild, har några övergripande mål definierats, som ut-

gångspunkt, för kommunens viljeinriktning och mål med ”integrationsarbetet” eller MEDI 

för Båstads kommun framöver. 

 

Mottagande  
 
Ett värdigt och effektivt mottagande 
 
Ett gott bemötande, en god service och en tydlig struktur för mottagande är viktigt för att 
främja relationer, dialoger och framtidsutsikter.  
 
Båstads kommun ska arbeta för ett värdigt och effektivt mottagande av nyanlända genom 
verksamhetsövergripande samverkan, tidiga främjande insatser och individen i fokus 
från dag ett.  

 
Långsiktiga och hållbara boendelösningar  
 
Från och med 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga i lag att ta emot nyanlända för bo-
sättning.  
 
Båstads kommun ska arbeta för hållbara och varaktiga boendelösningar för målgruppen 
utifrån bosättningslagen (20016:38). Detta genom att pröva alla konstruktiva lösningar, 
som står till buds, så som att samverka med Båstadhem/privata fastighetsägare och ägare 
av det privata beståndet, främja bostadsbyggandet, blockhyra tillgängliga boenden mm.   
 
Se bilaga två 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 SoL (2001:453), Kommunallagen (1991:900) och Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosätt-
ning (2016:38) 
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Värna barnrättsperspektivet  
 
Varje barn, oavsett bakgrund har rätt att respekteras, komma till tals och ges möjlighet 

till personlig utveckling.  

 

Båstads kommun ska arbeta efter att barnets bästa alltid ska stå i centrum i alla delar som 

rör åtgärder eller insatser som rör barn.  Detta genom att alltid beakta barnperspektivet i 

första hand och inte ”integrationsperspektivet” bara för att det är ett barn som exempel-

vis har ett annat modersmål än svenska.  

 
 

Etablering  
 
En väg in i skolan  
 
Forskning och beprövad erfarenhet visar att ”en väg in” i skolan, stöd i organisationen 

samt gemensamma rutiner och ramar är avgörande för en god skolutveckling för nyan-

lända barn, ungdomar och vuxna.  

 

Båstads kommun ska arbeta för att vägen in i skolan ska vara tydlig och effektiv. Detta 

genom att ha en struktur och resurser för mottagande och ankomst i skolan, oavsett skol-

form.  

 
Svenska språket som nyckel 
 
Kunskaper i det nya språket är en av de viktigaste delarna för ”integrationen” för en 
människa i ett samhälle, land.  
 
Båstads kommun ska arbeta för att prioritera språksatsningar för sfi och vuxenutbild-
ningen samt främja aktiviteter, projekt, satsningar och möten som möjliggör språkträ-
ning, språkmöten och språkutveckling tillsammans med olika aktörer som ideell sektor, 
näringsliv mfl. 
 
Arbete i centrum  
 
Människan mår bra utav att arbeta. Arbete ger bättre ekonomisk situation, gemenskap 

och sammanhang. Arbete skapar rutiner, som ofta ger rytm och struktur i vardagen. Att 

arbeta är viktigt för att uppfylla enskildas psykosociala behov, för samhällsekonomin och 

för välståndet. Samband mellan arbete och välmående är tydliga, enligt forskningen.  

 

Båstads kommun ska ha ett tydligt  prioriterat fokus på arbete eller fortsatta studier. 

Detta genom att ha en nära samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, priori-

tera olika främjande projekt/insatser som mentorskap, matchning, yrkes-sfi mm. 
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Kompetensutveckling  

 
Kunskap om de juridiska ramarna, migrationsområdet i allmänhet och en bred omvärlds-

information i frågor som rör migration och integration, är en förutsättning för att arbetet 

med frågorna ska bli framgångsrika. Samtidig utvecklas området ständigt.  

 

Båstads kommun ska arbeta för att kompetensen på området är kvalitetssäkrad och aktu-

ell. Detta genom att kontinuerlig kompetensutveckling och information ska planeras in 

och genomföras för berörda medarbetare och nyckelpersoner.  

 
 

Delaktighet 
 
Tvärsektoriell samverkan  
 
Alla har ett gemensamt ansvar för att bygga och utveckla trygga och hållbara samhällen 

där social balans råder.  

 

Båstads kommun ska arbeta för att ha ett nära samarbete och dialog tvärsektoriellt med 

aktörer så som ideell sektor eller näringsliv som på olika sätt är viktiga för samhället och 

dess välmående.  Detta genom att bl.a. ha återkommande dialogforum, samverka i projekt 

och dela erfarenheter kring viktiga frågor som rör området.  

 
 
Kultur och tillgänglighet 

 
Alla människor, institutioner och organisationer är bärare av kultur. Kultur kan vara 

normer, lagar, regler, levnadssätt, men även konst, konstnärliga uttryck och handlingar. 

Tillgång till eller kännedom om majoritetskulturen, såväl som olika minoritetskulturer, är 

viktigt för att främja förståelse, relationer, kontakt och utveckling.  

 

Båstads kommun ska arbeta för att öka tillgängligheten, informationen och kontakten till 

kultur i frågor som rör mottagande, etablering, delaktighet och inkludering, för kommu-

nens invånare. Detta genom att arbeta för att det ska vara enkelt och lätt att få rätt in-

formation, svar på frågor eller vägledning inom kommunen såväl som främja samver-

kan/projekt och information som ger god kännedom om och förståelse för kultur, kultu-

rella aktiviteter eller frågor, av olika karaktär.  
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Inkludering 
 
Motverka diskriminering  
 
Båstads kommun ska vara en välkomnande och inkluderande ort där lika rättigheter och 

möjligheter för alla människor är den rådande normen.  

 

Båstads kommun ska arbeta för att alla individer blir bemötta på ett respektfullt och icke 

diskriminerande sätt. Ingen människa ska heller missgynnas för att den tillhör en särskild 

grupp. Detta genom att följa lagstiftarens krav på området, arbeta med bemötande frågor, 

attityder etc.  

 
 
Individen i fokus 
 
En människa består av många delar. Nyanlända är flyktingar eller skyddsbehövande, men 

de är också annat. De kan vara småbarnsföräldrar eller ensamstående, de kan vara ci-

vilingenjörer eller analfabeter, de kan vara fotbollsspelare eller vattenpolotränare, de kan 

vara yngre eller äldre, religiösa, ateister och massa annat.  

 

Båstads kommun ska arbeta för att alltid se individen och ge den möjligheter att växa och 

bidra till samhället och till sin eget liv på bästa sätt. Detta genom att från dag ett beakta 

individen och dess resurser. 

 
 
Uppföljning, utvärdering  
Denna Plan ska följas upp årligen. Utifrån förändrade omvärldsförutsättningar, nya lagar 

eller uppkomna behov under året ska Planen utvärderas utifrån varje enskilt mål. Utvär-

deringen bör vara strukturerad och självkritisk. Ansvarig för uppföljning och utvärdering 

är ytterst sätt Kommunstyrelsen.  

 
Revidering  
Planen ska revideras en gång årligen och det i samband med nytt år. Ansvarig för revide-

ringen är ytterst sätt Kommunstyrelsen. Det ska framgå med datum på Planen när revide-

ringen är gjord.  
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Bilaga ett  

 

Ett övergripande juridiskt ramverk 
 

Migrationspolitiska frågor beslutas och regleras på riksdagsnivå. I praktiken är det sedan 

landsting och kommuner som ofta är de aktörer som ska förhålla sig till staten Sveriges 

inriktning på området. Vad landsting och kommuners åtagande innebär på området 

kommer i uttryck i diverse lagar och förordningar.  För att tydliggöra på vilka juridiska 

grunder denna plan är strukturerad utifrån behöver viktiga lagrum på området noteras.  

 

Nedan presenteras några av de för kommunen ständigt närvarande lagarna på området. 

Notera att listan nedan inte är uttömmande, utan endast utgör en redogörelse för de mest 

centrala lagrummen på området.  

 

 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning  

 FN:s konvention om barnens rättigheter  

 Kommunallagen (1991:900)  

 Socialtjänstlagen (2001:453)  

 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.  

 Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning      

 Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosätt-

ning    

 Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner        

 Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn  

 Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare  

 

1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning 

Konventionen om flyktingars rättsliga ställning, Flyktingkonventionen eller Genevekon-

ventionen som den också kallas skapades ursprungligen i kölvattnet av andra världskri-

get och för de människor som genom krigen var hotade pga. exempelvis sin etnicitet eller 

religion och därmed inte hade möjlighet att få skydd inom sitt land. FN:s flyktingkonvent-

ion från 1951 med 1967 års tilläggsprotokoll, där ett bredare perspektiv på flyktingskap 

definieras, utgör idag ett grundläggande internationellt skyddsdokument för flyktingar 

världen över. Konventionen och dess tilläggsprotokoll definierar i första hand staters 

skyldigheter i relation till flyktingar. Konventionen definierar också vem som är att anse 

som flykting och syftar till att ge skydd för dem som utsätts för grova kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna. Sverige ratificerade 1951 års konvention den 16 augusti 1954 

och tilläggsprotokollet den 25 augusti 1967.  

 

FN:s konvention om barnens rättigheter 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, 

innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen är ett 

327

327
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rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rät-

tigheter. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, som alla utgör en helhet, men det finns 

fyra principer som anses grundläggande och som alltid ska beaktas när det handlar om 

frågor som rör barn: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Inget barn får dis-

krimineras (art 2). Barnets bästa ska alltid beaktas i alla beslut som rör barn (art 3). Alla 

barn har rätt till liv och utveckling (art 6). Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få 

den respekterad (art 13).  

 

Konventionsstaterna skall även vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att discipli-

nen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet 

och i överenskommelse med denna konvention (artikel 28). Sverige var först i världen 

med att ratificera konventionen 1990 och utreder just nu om barnkonventionen ska in-

korporeras i svensk lag den 1 januari 2018.  

 

Kommunallagen (1991:900)  

Sverige är indelat i kommuner och landsting. Dessa sköter på demokratins och den kom-

munala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag eller i särskilda 

föreskrifter. Kommunallagen är den lag som reglerar kommuners och landstings befo-

genheter, organisation och verksamhetsformer.  Kommunen ska behandla sina medlem-

mar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Bestämmelserna i andra lagar kan 

utvidga den kommunala kompetensen och befogenheten och ge möjlighet att frångå de 

grundläggande principerna i kommunallagen. Exempel på sådana lagar är socialtjänstla-

gen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdsla-

gen. 

 

Socialtjänstlagen (2001:453)  

Kommunen har ansvar för alla sina invånare. I varje kommun finns det en socialtjänst och 

det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp 

som de behöver för att ha ekonomisk och social trygghet, jämlika levnadsvillkor och ett 

aktivt deltagande i samhällslivet. Socialtjänstlagen (SoL) är den lag som styr hur social-

tjänsten ska arbeta. SoL är en ramlag dvs. innehåller grundläggande värderingar, princi-

per, helhetsperspektiv, riktlinjer. En ramlag sätter upp mål och ger frihet och flexibilitet 

att anpassa sig efter skiftande omständigheter för enskild.  

 

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.  

I denna lag ges bestämmelserna om sysselsättning för och bistånd till utlänningar som 

bl.a. fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller annan skyddsbehövande. I denna 

lag definieras Migrationsverkets ansvar för asylsökande, vilka rättigheter och skyldighet-

er asylsökande har till bistånd i form av logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt 

bidrag. 
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Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning      

Denna lag trädde i kraft 1 mars 2016 och kallas även bosättningslagen. Lagen innehåller 

bestämmelser om att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända som beviljats up-

pehållstillstånd och anvisats till kommun. Under 2016 har Migrationsverket och Arbets-

förmedlingen ett delat ansvar för att anvisa nyanlända till bosättning i en kommun inom 

ramen för bosättningslagen. Från och med den 1 januari 2017 ansvarar Migrationsverket 

för hela bosättningsuppdraget. Länsstyrelsen ska medverka till att det finns beredskap 

för mottagande i kommunerna.  

 

Kommuner får er schablonersättning på 125 000 kr per person, för alla som tas emot från 

2016. Alla kommuner får från och med 1 januari 2016 även en årlig grundersättning på 

221 500 kronor utifrån anvisningsarbetet. Kommunerna kommer liksom tidigare att 

kunna söka ersättning för hyreskostnader för lediga lägenheter eller boende dit en anvi-

sad person eller familj flyttar. Den tidigare beloppsgränsen på 12 000 kronor tas bort. 

 

Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosätt-

ning    

Denna lag trädde i kraft 1 mars 2016 och innehåller bestämmelser om mottagande av 

vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till en kommun. En kommun 

är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Vid fördel-

ningen av anvisningar mellan kommuner ska hänsyn tas till kommunens arbetsmark-

nadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och 

ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Beslut 

enligt denna lag får inte överklagas 

 

Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner        

Förordningen innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner en-

ligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.  

 

Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn  

Denna lag innehåller bestämmelser om god man i vissa fall för den som är under 18 år 

och som är utländsk medborgare eller statslös och om barnet vid ankomsten till Sverige 

är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha 

trätt i föräldrarnas ställe. Då skall överförmyndaren förordna en god man att i vårdnads-

havares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta 

dess angelägenheter. Ansökan om god man får göras av Migrationsverket och av social-

nämnden i den kommun där barnet vistas. Överförmyndaren får också självmant ta upp 

frågan. God man skall förordnas så snart det är möjligt. En kommun kan få ersättning för 

de kostnader kommunen fått i och med överförmyndarens beslut om arvode och ersätt-

ning för utgifter som god man har haft för ensamkommande asylsökande barn och ung-

domar. 
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Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare  

Denna lag innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att erbjuda samhällsoriente-

ring för vissa nyanlända invandrare. Lagen gäller inte nyanlända som omfattas av lagen 

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det finns särskilda 

bestämmelser i den lagen om en kommuns skyldighet att erbjuda samhällsorientering för 

dessa personer. Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter det att den 

nyanlände har folkbokförts i kommunen. Kommunens skyldighet att erbjuda samhällso-

rientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes 

i en kommun. 
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Bilaga 2 
 
Riktlinjer för hur Båstads kommun ska arbeta med bosättningslagen (2016:38)  

 
Bakgrund – den nya bosättningslagen  
Den 1 mars 2016 trädde en ny lag ikraft som innebär ett gemensamt ansvar för mottagandet av 
nyanlända, lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Enligt 
lagen är en kommun skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstill-
stånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och 
påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.  
 
Bosättningslagen (2016:38) omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyk-
tingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen och deras anhö-
riga. 21 702 personer kommer att omfattas av anvisningar till kommuner under 2016. Under 
2017 kommer 30 600 personer att omfattas av anvisningarna. Anvisningar till kommunerna om-
fattar nyanlända som är registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden samt 
kvotflyktingar och som inte ordnar boende på egen hand (EBO). Hur många nyanlända ett län ska 
ta emot på anvisning beror på befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, det samman-
tagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som 
redan vistas i kommunen. Andra variabler utifrån kommunernas förutsättningar för mottagande 
kan beaktas i fördelningen mellan kommuner inom ett län.  
 
Under 2016 har Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ett delat ansvar för att anvisa nyan-
lända till bosättning i en kommun inom ramen för bosättningslagen. Från och med den 1 januari 
2017 ansvarar Migrationsverket för hela bosättningsuppdraget. Länsstyrelsen ska medverka till 
att det finns beredskap för mottagande i kommunerna. 
 
Kommunen ansvarar för att inom ramen för bosättningslagen planera och ha beredskap för mot-
tagande av nyanlända utifrån kommuntal och årsplanering samt vad som i övrigt är känt. Migrat-
ionsverket och Arbetsförmedlingen strävar efter att åstadkomma en mångfald av storlek på hus-
håll samt eventuella behov av bostadsanpassning vid anvisningstillfället i kommunerna.  Upp-
skattningsvis utgörs knappt hälften av de nyanlända som väntas bli aktuella för mottagande på 
anvisning i kommunerna 2016 och 2017 av ensamhushåll. Andelen hushåll med behov av bo-
stadsanpassning väntas vara lägre jämfört med normalpopulationen. Alla kommuner behöver ha 
beredskap för att anpassa bostäder utifrån individuella behov.  
 
I dagsläget finns det inte externa sanktioner kopplade till bosättningslagen om en kommun inte 
tar emot nyanlända i enighet med anvisningsunderlagen. Dock bevakas kommunerna noga av 
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Länsstyrelserna. Det pågår även diskussioner på de-
partementsnivå kring frågan och informella besked från tunga myndigheter som Länsstyrelsen 
och Migrationsverket signalerar att ekonomiska sanktioner kommer att komma, frågan är när och 
hur de kommer att se ut. För en kommun som inte ordnat ett boende finns ett inbyggt sanktions-
system dock. I praktiken innebär det att kommunen kommer att få anvisa den enskilda till ett 
akutboende då den enskilda likväl kommer att anvisas till kommunen och kommunen har ett bo-
stadsförsörjningsansvar för den enskilda. Akutboende är dyrt1, ovärdigt och en kostnad som i sin 
tur också belastar kommunen. Det boende kommunen anvisar till ska däremot bekostas av den 
som kommer på anvisning genom sina inkomster. Det innebär att kommunen inte ska bära några 
kostnader för själva boendet vid anvisningen. Kommunen ska dock ordna ett boende.   
 

                                                           
1 600-1000 kr/natten 
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Alla kommuner får en årlig grundersättning för anvisningar. För 2016 är den 221 500 kronor. De 
omkring tio kommuner som inte har fått en grundersättning kopplat till de överenskommelser 
om mottagande av nyanlända invandrare som slutar att gälla den 1 mars, kommer att få ersätt-
ningen senast i april månad. Samtidigt har de prestationsbaserade ersättningarna upphört. Kom-
munerna kommer liksom tidigare att kunna söka ersättning för hyreskostnader för lediga lägen-
heter dit en anvisad person eller familj flyttar. Den tidigare beloppsgränsen på 12 000 kronor tas 
bort. 
 

Anvisningar till Båstads kommun 
Båstads kommun har fått ett anvisningstal på 43 personer under 2016 och 49 personer för 2017. 
Varje år revideras anvisningstalen utifrån de parametrar som fastställer antalen. I Båstads kom-
mun har anvisningarna genomförts i enighet med månadsanvisning, sedan den nya bosättnings-
lagen trädde i kraft.  
 
Samtliga som ska anvisas till Båstads kommun anvisas via Arbetsförmedlingen under 2016. Det är 
bosättningsenheten på AF som är den enhet som fram till årsskiftet 2016/2017 som ansvarar för 
anvisningen och etableringen. Från 1 januari 2017 går bosättningen åter till Migrationsverket.  
 
Två månader innan aktuell anvisning ska genomföras skickas den första informationen kring 
kommande anvisning från Arbetsförmedlingen/Migrationsverket till integrationshandläggaren i 
Båstads kommun. Denna information är på gruppnivå och anger antal hushåll ex. tre ensamhus-
håll och en familj på två. En kommun kan själv kommunicera behov utifrån hur den lokala ar-
betsmarknaden ser ut tre månader innan kommande anvisning sker. Finns det ett behov av per-
soner med särskild yrkeskompetens i kommunen kan det tydliggöras det för Arbetsförmedlingen 
för att skapa bättre förutsättningar för matchning mellan enskild och kommun. Anvisningar på 
individnivå görs inte, om inte arbetsmarknadsanknytning finns för den enskilde i kommunen. 
Kommunen kan helt enkelt inte själv välja eller välja bort vem de vill ta emot på anvisning. På 
samma vis kan inte den som ska anvisas välja eller önska vilken kommun den ska anvisas till.  
 
Integrationsavdelningen 
Inom Båstads kommun och Integrationsavdelningen finns de tjänstepersoner som arbetar med de 
för kommunen centrala frågorna kopplat till bosättningslagen och det övergripande integrations-
arbetet. I Båstads kommun är det integrationshandläggaren som kommunicerar det praktiska och 
administrativa med Arbetsförmedling och Migrationsverk inför och kring anvisningarna. Till sin 
praktiska hjälp i mottagandet och etableringen finns två boendestödjare anställda. Boendestöd-
jarna har själva varit nya i Sverige och deltagit i etableringsprocessen. De pratar utöver svenska 
och engelska även fler språk, aktuella språk är i dagsläget, arabiska, kurmanji, dari och persiska. 
Boendestödjarna har en central roll i arbetet med anvisningarna. De har även en direkt avgörande 
roll för ”integrationen” på lång sikt. Det är boendestödjarna som är de länken och lotsen för den 
enskilda som kommer på anvisning, men de stödjer och arbetar även gentemot de som redan bor 
i kommunen sedan tidigare. Att arbeta nära den enskilda, ha en tät dialog och investera i tidiga 
långsiktiga lösningar ger ett helt och stabilt samhällsbygge på sikt. Boendestödjarna hjälper till att 
lägga frågorna och fokus rätt redan från början. Genom struktur byggs kultur.  
 
Boendesituationen i Båstads kommun 
Det råder bostadsbrist i Sverige och i Båstads kommun. Boverket uppskattar att det fram till 2025 
behöver byggas 700 000 nya bostäder i Sverige. Prognosen från Boverket säger att det möjligen 
kan bli byggt 70 000 bostäder per år, med en start först om fem till sju år. Bostadssituationen var 
akut redan innan Sverige tog emot många asylsökande. Situationen med de asylsökande synlig-
gjorde bara behovet av lediga och billiga bostäder snabbare.  
 
I Båstads kommun finns ett kommunalt fastighetsbolag, Båstadhem. Båstadhem förvaltar alla 
kommunens fastigheter, vårdboenden och knappt tusen bostäder. Båstads kommun hanterar inte 
bostadsfrågor generellt, men blir hyresvärd i de lägen där det blir en fråga om ett socialt kontrakt 
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för en kommuninvånare där behoven för denna struktur finns. Ett socialt kontrakt innebär att 
Båstads kommun står som hyresägare på kontraktet och så hyr berörd person bostaden i andra 
hand från kommunen. Hyresgästen kan vara vem som helst som hamnat i en situation som föran-
leder ett socialt kontrakt via exempelvis Individ och Familj, Integration eller Vård och omsorg i 
Båstads kommun.  
 
Migrationsverkets definition av boende  
Utifrån den nya bosättningslagen är varje kommun enligt lag skyldig till att ordna med ett boende 
för den som anvisas. I förordningen och lagen står inga skarpa krav på standarden på boendet, 
formen på boendet eller hur boendelösningarna ska se ut. Intentionen är att kommunerna i så 
stor utsträckning som möjligt ska erbjuda nyanlända som omfattas av anvisning permanenta eller 
varaktiga bostäder. Lagstiftaren uttrycker dock att det inte kan uteslutas att kommuner kommer 
att bli tvungna att erbjuda tillfälliga bostäder för att kunna fullgöra sin skyldighet. För att inte 
begränsa den flexibilitet som är nödvändig är det därför inte reglerat i den nya lagen vilken typ av 
boende som avses. Baskraven från kontakt med Migrationsverket är att personen ska kunna låsa 
om sig med en egen dörr, ha tillgång till ett hygienutrymme och möjlighet att laga mat. Det inne-
bär att boendet kan utgöras av allt från ett rum i ett hus, en inredd gillestuga, ett Attefallshus, mo-
dulboende, genomgånghus, en lägenhet, del i villa eller villa. Eller andra boenden som lever upp 
till kraven på egen dörr, hygienutrymme och tillgång till kök. 
 
 
Inventering av boendelösningar 
Utifrån att det inte finns tillgängliga och lediga bostäder i Båstads kommun för den målgrupp som 
den nya bosättningslagen riktar sig emot och ambitionen inte är att skapa undanträngningseffek-
ter för andra målgrupper i anslutning till bosättningslagen, behöver Båstads kommun arbeta med 
många olika upplägg kring möjliga boenden samtidigt, dels för att lösa frågan månad för månad, 
men också för att främja det långsiktiga arbetet.  
 
Nedan följer en sammanställning över möjliga lösningar i arbetet som rör bosättningslagen. Föl-
jande angivna alternativ är aktuella för Båstads kommun att arbeta utifrån: 
 
VAD VEM NÄR HUR 
Inventerar redan 
befintliga sociala kon-
trakt och boenden 
och se över status av 
dessa 

Filippa Swanstein 
Per-Martin Boklund 
Tina Olofsson 

Omgående och lö-
pande. Start 
april/maj 2016 

Genomgång, utvärdering 
och samordning av tidi-
gare boendekontrakt  

Varje bostad behövs Filippa Swanstein 
Nike Sandberg  
Per-Martin Boklund 
Björn Eriksson 

Omgående och lö-
pande. Start 
april/maj 2016.  

Hyr boenden av ägare av 
det befintliga beståndet 
och hyr ut till personer på 
anvisning så som ex. La-
holm, Nacka, Kungsbacka, 
Ängelholm, Stockholm, 
Malmö mfl. gör. Fortsatt 
kontakt med Båstadhem 
på kort och långsikt kring 
olika grader av samver-
kan. 

Förnyad kontakt med 
Båstadhem kring 
samverkan på kort 
och långsikt 

Socialchef/IoF chef 
 

Omgående. Skickade 
skrivelse till 
Båstadhem i juni.  

Författar en skrivelse till 
styrelsen för Båstadhem 
kring kommunens behov 
av fler bostäder och ett 
formaliserat samarbete 
kring bostadsförsörjnings-
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frågan. 
 

Förvärva nyproduce-
rade borätter på He-
den  

Per Selldén  
Henrik Andersson 
Robert Falk 
 
 
 

Dialogstart hösten 
2016 

Kommuner undersöker 
möjligheten för Båstad-
hem att förvärva nyprodu-
cerade borätter uppförda 
av extern utförare på He-
den, att hyra eller på sikt 
låta berörd köpa. Syftet är 
att ha en levande kommun 
med social och ekonomisk 
balans över och mellan 
områden och ge målgrup-
per som har en socioeko-
nomiskt svagare position 
på bostadsmarknaden 
tillträde till nybyggnation 
generellt. 
 

Annonsera på hem-
sida till privata fas-
tighetsägare och pri-
vata aktörer kring 
deras intresse att 
hyra ut till kommu-
nen eller målgruppen 
 

Nike Sandberg 
Filippa Swanstein 
 
 

Utefter behov, men 
tidigast våren 2017 
 
 

Annonsera på hemsidan 
till privata fastighetsägare 
som finns eller är verk-
samma i kommunen kring 
intresse för ett förutsätt-
ningslöst samtal kring 
frågan. 

Vi inventerar hur 
förutsättningarna ser 
ut i kommunen vad 
gäller fastigheter med 
flera låsbara rum ex. 
pensionat, vandrar-
hem, bondgårdar etc. 

Filippa Swanstein 
Olof Selldén/Kristina 
Bell 

Utefter behov, men 
tidigast start våren 
2017 

Undersöka vika större 
boende ex. pensionat, 
vandrarhem, campingar, 
bondgårdar som finns i 
kommunen. Ta kontakt 
med ägarna och efterhöra 
intresse kring uthyrning 
på längre sikt. 

 
Varje.Bostad.Behövs 
Att arbeta med kvalitativt och främjande med anvisningar kan vara tidskrävande. Om bostäderna 
inte finns, att börja med, innebär det att arbetet med att finna bostäder ska adderas processen. Att 
dock arbeta kvalitativt och främjande med etableringsprocessen utifrån perspektiv på boende, är 
dock det bästa alternativet för ett socialt hållbart och gott samhälle för den enskilda såväl som 
kommunen som helhet, på både kort – och långsikt.  
 
Båstads kommun har, precis som de flesta andra kommuner i Sverige, få små, tillgängliga och bil-
liga boenden. Båstads kommun har dock ett stort överskott på hus eller boenden, som endast 
används delar av året. Boverket rekommenderar kommuner att arbeta med det redan befintliga 
beståndet för att få fram fler boenden dvs. att kommuner vänder sig till ägare av det befintliga 
beståndet och efterhör om de vill upplåta del i/hela sin bostad. Fram till 2020 behövs 460 000 
nya bostäder byggas. Prognosen säger att det troligtvis kan bli byggt 135 000 bostäder i hela Sve-
rige, under samma period. Bara i Skåne behöver varje kommun bygga 7000 nya bostäder för att 
möta behoven.  
 
Utifrån dessa omständigheter ovan nämnda, är det många kommuner som runt om i Sverige nu 
hörsammat Boverkets rekommendationer och vänt sig till ägare av det befintliga beståndet för att 
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efterlysa fler boenden. En del kommuner så som Nacka, Kungsbacka, Ängelholm och Kristianstad 
hyr boende av privatpersoner direkt riktad till den målgrupp som berörs av den nya bosättnings-
lagen (2016:38). Då är det kommunen som står för allt det praktiska kring uthyrningen och teck-
nar avtalen. Den berörda hyresgästen tecknar därmed ett hyresavtal i andra hand av kommunen. 
Andra kommuner så som Laholm och Malmö driver processen genom de kommunala bostadsbo-
lagen och har inkorporerat uthyrning av privata bostäder i sitt övriga bostadsbestånd. I praktiken 
innebär det att de hyr ut boende även till andra målgrupper än bara dem som berörs av den nya 
bosättningslagen. Incitamentet har varit att få en mer rörlig bostadsmarknad och krympa de 
långa köerna som finns till allmännyttan.  
 
I Båstads kommun används upplägget Varje.Bostad.Behövs sedan maj 2016. Den som anvisas till 
Båstads kommun och berörd av ”Varje bostad behövs” får sitt boende kontrakterat via Båstads 
kommun i första hand. Fram till den 1 augusti 2016 har det varit Individ och Familj som är den 
avdelning som arbetar med anvisningen praktiskt. Efter den 1 augusti 2016 ligger anvisnings-
uppdraget hos Integrationsavdelningen, även om samverkan mellan avdelningarna är påtaglig. 
Kontraktet, oavsett om det är via allmännyttan eller via privata aktörer, är på minst sex månader, 
men helst på 24 månader(eller längre) och med en uppsägning på tre månader. Kontraktet tydlig-
göra att besittningsrätten ej gäller om det är längre än två år och att den enskilda får ta över kon-
traktet (om det är hyresrätt) om boendet fungerar gott efter hyresperioden och Båstads kommun 
kan rekvirera ett nytt boende via Båstadshem. Ansatsen är att Båstads kommun ska ha så lite so-
ciala kontrakt som möjligt.  
 
Det praktiska arbetet med anvisningar 
Arbetet med anvisningarna är i många delar kopplat till boendefrågor. Oavsett till vilket boende 
som den enskilda anvisas har integrationsavdelningen en etableringsplan för hur mottagandet 
ska genomföras. Upplägget för anvisning till bostad följer strukturen:  
 

1. Potentiellt boende aktualiseras antingen via Båstadshem, via privata aktörer eller ägare 
av det privata beståndet  

2. Inspektion av boende görs och genomgång av checklista fastställs utifrån ett antal frågor 
som rör boendet, förutsättningar, villkor mm.  

3. Besiktning av bostad görs enligt branschupprättat besiktningsprotokoll  
4. Om förutsättningar är uppfyllda och parter är överens tecknas hyresavtal mellan Båstads 

kommun och fastighetsägare/hyresvärd. Hyrs boendet helt/delvis möblerat av ägare av 
det privata beståndet ska ägaren själv fotografera och dokumentera sina inventarier. 
Möblemang eller saker som ej får riskeras att skadas har den enskilda ägaren ansvar att 
avlägsna. Dessa villkor kring inventarier, möbler och allt annat som ansvarsfördelning, 
försäkringar mm är tydliggjorda redan i avtalet.  

5. En person på anvisning har en etableringsersättning på 6 300 kr samt ytterligare andra 
socialförsäkringsförmåner så som exempelvis bostadstillägg, barnbidrag etc. om det finns 
förutsättningar för dem. Enskild kan också ha en annan inkomst genom arbete, som också 
ska bekosta boendet. Utifrån de ekonomiska ramarna arbetar integrationsavdelningen för 
att matcha med lämpligt boende utifrån förutsättningar och ekonomi. Den som kommer 
på anvisning måste ha råd att bekosta hela sitt boende eller de mesta kring sitt boende på 
egen hand dvs. utan ekonomiskt bistånd. 

6. När integrationsavdelningen matchat boende med hyresgäst görs en flyttplanering där 
förutsättningar och information inför boendet gås igenom med Arbetsförmedling/ Migrat-
ionsverket och anvisas person.  

7. Vid ankomstdag tar boendestödjare emot personen på anvisning i sitt nya boende. På an-
komstdagen säkerställer boendestödjaren att el, hemförsäkring och hyresavtal tecknas 
omgående. Boendestödjare visar runt i bostaden, närområdet mm och en planering för 
kommande etableringsprocess fastställs och viktigt material om Båstads kommun och bo-
ende delas ut.  
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8. Första veckan i kommunen görs inskrivningar på alla viktiga myndigheter så som Arbets-
förmedling, Försäkringskassan, sfi mm. för att snabbt få igång etableringsprocessen.  

9. Utifrån den enskildas behov och förutsättningar görs därtill en individuell plan kring lö-
pande uppföljning och kontakt med berörd för att främja en god etablering. Finns de barn 
i boendet och som spelar fotboll tas kontakt med närmaste fotbollsklubb. Fokus är att 
normalisera och etablera anvisningen så snabbt och enkelt som möjligt.  

10. Vid varje månadsslut görs även ett hembesök hos den anvisade för att stämma av förut-
sättningarna, hur har den första tiden varit, fungerar allt med räkningar, boende mm. 
Hembesöket syftar också till insyn i boendet, för att säkerställa att boendemiljön är god 
och att allting fungerar väl. Boendestödjaren har, utöver hembesöken, en kontinuerligt lö-
pande kontakt med enskild anvisad över telefon. 

 
I arbetet med anvisningarna under 2016 har boendefrågan löst sig väl. Boendena är via Båstad-
hem, Wiva och genom privata ägare. Boende är i olika tätorter på i kommunen. Samtliga anvis-
ningar har gått bra sett till mottagandet för den enskilda och logistiken för Båstads kommun.  
Över 80 % är också självförsörjande dvs. inget ekonomiskt bistånd behövs för enskild, vilket är 
mycket höga siffror.  
 
Boendestöd 
Båstads kommun vill arbeta långsiktigt, säkert och kvalitativt. Det gäller allt som kommunen har 
ansvara för. Inte minst när det kommer till frågor som rör integration. När det kommer till ansat-
sen om att arbeta långsiktigt och kvalitativt utifrån kommunen anvisningsansvar så har två boen-
destödjare anställts i en pilot, för att öka förutsättningarna för ett värdigt mottagande och en god 
etablering i Båstads kommun.  
 
Boendestödjaren är den person som praktiskt möter upp den anvisade och hälsar den välkom-
men till Båstads kommun och dess nya boende. Boendestödjaren är en länk och ett stöd för den 
enskilda och dess möjligheter att komma till rätta i kommunen. Boendestödjaren är också en bro, 
för fastighetsägaren och hyresvärden utifrån dess omsorg kring sitt boende. Boendestödjaren 
fungerar också som en garant från kommunen för att främja integrationen i kommunen långsik-
tigt. I boendestödjarens roll finns mycket praktiska arbetsuppgifter så som att färdigställa boen-
det, ta emot vid ankomst, guida i närområdet och runt i kommunen, hjälpa till med att översätta 
myndighetsbrev, förklara och reda ut oklarheter kring blanketter och samhällssystem mm. Boen-
destödjaren har en roll som är tänkt ska främja det praktiska mottagandet och arbetet kring bo-
endet. Boendestödjaren ska även arbeta för det långsiktiga uppdraget med att den enskilda blir en 
självständig individ och samhällsmedborgare i Båstads kommun. Tre vägledande krav för boen-
destödjaren är att ett) den ska ha språkkunskaper i de stora språkgrupper som kommer på anvis-
ning två) den ska ha egen erfarenhet av att kommit ny till Sverige, Båstad och deltagit i etable-
ringsprocessen tre) den ska vara en förebild.  
 
Välkommen till Båstad  
Utöver boendestödet har även ett material ”Välkommen till Båstad” författas som ett informations 
och vägledningsmaterial för den som är ny i vår kommun. Materialet finns på svenska och har 
översatts till arabiska. Ambitionen är att det också ska finnas på dari, sorani, tigrinja, somaliska 
och engelska. Under 2017 ska även samma material finnas som pod, för att anvisad även ska 
kunna lyssna in viktig information, på olika språk.  
 
Uppföljning, samverkan och rapportering 
För att följa lagen, för att på bästa sätt främja arbetet med etablering av nyanlända, men också för 
att kommunen ska snart som möjligt ska få aktiva, självförsörjande och trygga kommuninvånare, 
krävs samverkan, strategiskt långsiktigt fokus och gemensam viljeriktning att möta frågorna. Inte 
minst utifrån bosättnings – eller boendefrågan. Därför bör arbetet som rör bosättningslagen och 
främst boendefrågan, följas kontinuerligt, verksamhetövergripande och från strategiskt perspek-
tiv.  
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Utifrån det perspektivet har en samverkansgrupp bildats med representanter från Integration, 
Samhällsbygg, Teknik och service, Båstadhem och kommunledningen. Samverkansgruppen träffas 
löpande och stämmer av hur arbetet med frågorna fortskrider utifrån planens mål, tidsramar och 
aktuella statusuppdateringar. En sammanfattning av läget återges därefter vid de månadsaktuella 
verksamhetsövergripande mötena för tjänstepersonerna och på kommunfullmäktige, för politi-
kerna. I slutet av varje månad återger även integrationschefen en kort skriftlig sammanfattning 
till kommunchef och kommunalråd hur arbetet med anvisningarna fortlöpt den senaste månaden 
och hur statusen i arbetet ser ut gällande anvisningstal, hur boendefördelningen ser ut, siffrorna 
kring självförsörjandet etc.  
 
Revidering  
Arbetet kopplat till bosättningslagen pågår löpande, men även utefter den ”integrationsplan” som 
fastställts. Dock ska även dessa övergripande Riktlinjer rörande bosättningslagen följas upp inför 
nytt år. Utifrån förändrade förutsättningar, nya lagar eller uppkomna behov under året ska Rikt-
linjerna utvärderas utifrån varje enskilt mål. Utvärderingen bör vara strukturerad och självkri-
tisk. Ansvarig för uppföljning, utvärdering och revidering är ytterst sätt förvaltningen. Det ska 
framgå med datum på Riktlinjerna när revideringen är gjord. 
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BASTA DS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-14 14 av 20 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
utbildningsnämndens 
förslag 

Beslut 

KS au§ 257 Dnr KS 000179/2016 - 600 

Motion - Upphäv politiskt beslut för att kunna rekrytera 
barnskötare till förskolan 

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp antog 2016-02-01 en motion med 
yrkandet att 1) Beslutet att enbart anställa förskollärare vid nyanställning 
upphävs. 2) Ge förskolecheferna rätt att rekrytera den medarbetare som de 
anser lämpliga för den aktuella tjänsten. 

Tjänsteskrivelse från skolchefBirgitte Dahlin, daterad 2016-10-26. 
Barnkonsekvensanalys. 

1. Motionen bifalls. 

2. Förskolecheferna i enlighet med styrdokumenten beslutar om den inre 
organisationen och bemanningen av den samma. 

3. Varje avdelning på förskolorna ska ha minst två legitimerade förskollärare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

2. Förskolecheferna i enlighet med styrdokumenten beslutar om den inre 
organisationen och bemanningen av den samma. 

3. Varje avdelning på förskolorna ska ha minst två legitimerade förskollärare. 

usterandes si nal11rer Utdra sbes rkande 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2016-10-26 
Handläggare: Birgitte Dahlin 
Dnr: KS 000179/2016 – 600 
Till: Kommunfullmäktige 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Utbildningsnämnden och förskolechefer 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Barnkonsekvensanalys  
 

Samråd har skett med: 
Förskolechefer och förskoleutvecklare 
 
 
Motion - Upphäv politiskt beslut, för att kunna rekrytera barnskötare till för-
skolan 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp antog 2016-02-01 en motion med yrkandet att. 

1. Beslutet att enbart anställa förskollärare vid nyanställning upphävs 
2. Ge förskolecheferna rätt att rekrytera den medarbetare som de anser lämpliga för den 

aktuella tjänsten.  
 
Bakgrund 
Förskolan styrs av Skollagen och förskolans läroplan, Lpfö-98/2010. Syftet med utbildningen i 
förskolan är, enligt skollagen, att den ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 
barnen en trygg omsorg. Läroplanen anger att den pedagogiska verksamheten ska genomföras 
så att den stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande. Det finns långs flera bestäm-
melser som styr innehållet i förskolan men denna är viktigt i fråga om vilka medarbetare som 
kan ansvara för vilka delar av verksamheten. 
I nuvarande skollag som trädde i kraft 1 juli 2011 blev förskolan en egen skolform. Det tydlig-
gjordes också att det är legitimerade förskollärare med behörighet att undervisa i förskola som 
får bedriva undervisning och att det är förskollärare som också har ansvar för densamma. Skol-
lagen kap 2 § 13. 
För att leva upp till både skollag och läroplan måste den största andelen medarbetare på en 
förskola vara legitimerade förskollärare. 
När nuvarande beslut att anställa förskollärare på lediga tjänster togs i slutet på 1990-talet var 
det en naturlig följd av att förskolan fick egen läroplan. Det var även en tydligt signal från an-
svariga politiker att förskolan är viktig och därmed behöver högskoleutbildad personal för att 
uppfylla läroplanens nya och ökade krav. 
 
Aktuellt 
Redan i dag anställs barnskötare när förskolechefen anser att just den kompetensen behövs – 
särskilt med tanke på att det finns brist på utbildade förskollärare. Detta ligger helt i linje med 
styrdokumenten där förskolechefen är ansvarig för sin inre organisation och det pedagogiska 
ledarskapet.  
Barnskötarna i kommunen är välutbildade och utför ett kvalificerat arbete i förskolorna.  
Det är viktigt att påpeka att det i dagsläget inte finns en barnskötarutbildning som ger tillräck-
liga kunskaper för att kunna anställas för att utföra ett arbeta som kan likställas med det arbete 
anställda barnskötare i dag utför. Den utbildning som finns är Barn- och fritidsprogrammet 
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som mer ger en övergripande grundutbildning och sträcker sig från barn till vuxen.  För att 
kunna arbeta i en förskola krävs någon form för påbyggnadsutbildning. 
 
Övervägande/framtid 
Grunden till det livslånga lärandet läggs i förskolan. En god förskola är en viktig faktor för att 
barnen så småningom ska få godkända betyg i samtliga ämnen i grundskolan samt genomföra 
gymnasieutbildningen på tre år. Skolans uppdrag är att verka för att alla får förutsättningar att 
delta aktivt i samhälls- och arbetslivet. Detta är en viktig del av skolans kompensatoriska upp-
drag.  
För att Båstads kommun ska leva upp till att vara en attraktiv arbetsgivare krävs det att kvali-
teten inom förskolan bibehålls med ett hög andel förskollärare.  
Om kommunen sänker kraven vid nyrekrytering tvingas förskolecheferna att rekrytera 
barnskötare med låg utbildning. Följden kan bli att färre utbildade förskollärare söker sig till 
kommunen. Dessutom finns en risk att redan anställda förskollärare söker sig till andra ar-
betsplatser, där de kan dela på förskolläraruppgifter med fler behöriga och legitimerade kolle-
gor. Båstads kommun bör sträva efter att det på varje förskola finns minst två förskollärare per 
avdelning. 
Förskolechefens rätt att anställa den medarbetare som anses lämplig bör framför allt gälla 
medarbetare med annan pedagogisk högskoleutbildning, som t.ex. musiklärare, dramapeda-
gog, hälsopedagog eller ateljérista. Dock kvarstår kravet att legitimerade förskollärare ansva-
rar för undervisningen i förskolan och att det därmed måste vara minst två förskollärare på 
varje avdelning. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Ja 
 
Förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

1. Motionen bifalls 
2. Förskolecheferna i enlighet med styrdokumenten beslutar om den inre organisationen 

och bemanningen av den samma 
3. Varje avdelning på förskolorna ska ha minst två legitimerade förskollärare  

 
 
 
 
 
Birgitte Dahlin  
Skolchef  
Barn och skola 
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Barnkonsekvensanalys: 
 
2016-10-26 
 

 
1. Skall det genomföras en barnkonsekvensanalys? 
 
Ja: X 
 
Motivering för beslutet:  
Barns möjlighet till lärande och utveckling berörs direkt om motionen godkänns. 
 
 
2. Hur påverkas barn och ungdomar av beslutet? 
 
Positivt: X 
 
Motivering för beslutet:  
Skollagen kap 2 § 13: ”Endast den som legitimation som lärare eller förskollärare och 
är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen.” Kommunen som huvud-
man måste följa skollagens bestämmelser. 
Ett observandum är dock att om det anställs färre förskollärare kommer undervisning-
en i förskolan att minska i omfattning.  
 
 
3. Har barn och ungdomar haft möjlighet till inflytande i beslutet? 
 
Nej: X 
 
Motivering för beslutet:  
Det är svårt att föra en dialog med små barn 1-5 år om begreppet undervisning och 
uppdraget enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö 2010/98 och Skollagens bestämmel-
ser. 
 
 
4.  Strider beslutet mot barns och ungdomars rättigheter enligt Barnkonvention-
en? 
 
Nej: X  
 
Motivering för beslutet:  
Rätten till god utbildning finns inskriven i Barnkonventionen artikel 28. 
I artikel 3 står det därförutom: ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av 
offentliga eller privata välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter 
eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.”  
 
 
 
Birgitte Dahlin 
Barn och skola 
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Motion 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommun'>tyrelsen 

2016 -02- 0 z 
onr . .k'S.0..9.Q..\.1.01.. . 
....... .2QJ.~.::-: .EtO.Q ....... 

2016-01 -26 

Upphäv politiskt beslut, för att kunna rekrytera barnskötare till förskolan. 

För några år sen togs ett politiskt beslut att vid nyrekrytering skall förskollärare anställas. Man ville 
öka andelen högskoleutbildad personal på förskolan. Detta syfte har nåtts 

Vad förskollärare ska ansvara för står tydligt angivet i läroplan för förskolan. Det står också tydligt 
angivet vad arbetslaget har ansvar för. 

Minst en förskollärare måste finnas i varje barngrupp. Det gäller samma för offentliga som privata 
förskolor. 

I arbetslagen finns idag legitimerade förskollärare och barnskötare med gymnasial utbildning med 
pedagogisk inriktning som ansvarar för undervisningen. Det finns också i arbetslagen andra med
arbetare som har utbildningar som inte har pedagogiska inslag. 

Vistelsetiden för förskolebarnen har ökat. Detta gör det svårare att få förskolepengen att räcka till. 
Förskollärartjänster tar en större del av förskolepengen än barnskötartjänster. 

Det råder brist på legitimerade förskollärare och det är svårt att leva upp till det fattade politiska 
beslutet. 

Förskolecheferna borde få rätt att anställa den som de anser vara lämplig att ingå i det arbetslag 
som behöver en ny medarbetare. Kvaliteten skulle öka om man fick anställa utbildade barnskötare 
istället för vikarier utan pedagogisk utbildning 

Barnskötarna söker sig till andra kommuner där de anställer barnskötare. Beslutet innebär också 
svårigheter för barnskötare att öka sin sysselsättningsgrad eller byta förskola. På grund av beslutet 
att enbart anställa förskollärare anses barnskötare inte ha kompetens för dessa tjänster 

Vi yrkar: 
1. Beslutet att enbart anställa förskollärare vid nyanställning upphävs 
2. Ge förskolecheferna rätt att rekrytera den medarbetare som de anser lämpliga för den aktuella 

tjänsten. 

/tH11a ~,fL-
lngel/;~;ansson (S) 

antagit motionen 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 258 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-14 

Dnr KS 001103/2016 - 900 

Granskning av överförmyndaren 2016 

Sida 

15 av 20 

Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av kommunrevisionen 2016-09-08 inkommit med en 
revisionsrapport av överförmyndarens verksamhet. Granskningens syfte har 
varit att bedöma om överförmyndaren bedriver en ändamålsenlig verksamhet 
avseende tillsyn av gode män och förvaltare. Kommunrevisionen önskar med 
hänsyn till granskningsresultatets rekommendationer och gjorda iakttagelser 
svar på vilka åtgärder överförmyndaren avser vidta. Överförmyndaren har 
utifrån granskningen framställt förslag på förbättringsåtgärder (se bilaga 1) så 
som svar på rapporten. 

Underlag till beslutet Bilaga 1. Granskning av överförmyndaren - REV 35/15-912. 
Bilaga 2. Överförmyndarens svar på granskningsrapporten. 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom överförmyndarens svar på 
revisionsrapporten. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom överförmyndarens svar på 
revisionsrapporten. 

usterandes si nah1rer Utdra sbes t rkande 
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Datum: 2016-12-07 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 001103/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunrevisionen, Överförmyndaren, Kansliet 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Granskning av överförmyndaren – REV 35/15-912 
Bilaga 2. Överförmyndarens svar på granskningsrapporten   
 

Samråd har skett med: 
Kanslichefen 
 

 
Revisionens granskning av överförmyndaren 2016 – REV 35/15-912 
 

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av kommunrevisionen 2016-09-08 inkommit med en revisionsrapport av 
överförmyndarens verksamhet. Granskningens syfte har varit att bedöma om 
överförmyndaren bedriver en ändamålsenlig verksamhet avseende tillsyn av gode män och 
förvaltare. Kommunrevisionen önskar med hänsyn till granskningsresultatets 
rekommendationer och gjorda iakttagelser svar på vilka åtgärder överförmyndaren avser 
vidta. Överförmyndaren har utifrån granskningen framställt förslag på förbättringsåtgärder (se 
bilaga 2) så som svar på rapporten.      
 

Aktuellt 
Kommunstyrelsen bereds härmed tillfälla att komma med synpunkter på upprättat svar från 
överförmyndaren på rubricerad granskning. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom överförmyndarens svar på revisionsrapporten.  
 
 
 
Båstad 2016-12-07 
 
 
Daniel Kling  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret
 

344

344



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-11-29 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: 

Till: Överförmyndaren 

Beslutet ska expedieras till: 

Samråd har skett med: 
Kommunjurist 

Svar på revisionens granskning av överförmyndaren, REV 35/ 15-912 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Kommunrevisionen har granskat överförmyndarens verksamhet avseende tillsynen av gode 
män och förvaltare. Revisionens sammantagna bedömning är att överförmyndaren bedriver en 
i huvudsak ändamålsenlig verksamhet med avseende på tillsynen av gode män och förvaltare . 
Bedömningen grundar sig på att det görs kontroller vid rekrytering, att det tillhandahålls ut
bildning och att det finns ett etablerat arbetssätt för granskning av årsräkningar. Revisionen 
bedömer dock att det finns risk för att verksamheten blir sårbar då det i flera delar salmas 
skriftliga rutiner och det genomförs inte systematiska riskanalyser eller intern kontroll. 

Bakgrund 

Överförmyndarens verksamhet består av en politiskt tillsatt överförmyndare (som arbetar 
deltid med handläggning), en ersättare (kanslichefen som ej handlägger ärende), samt en halv
tids handläggare. Sedan hösten 2015 har dessutom verksamheten haft hjälp av en ekonom på 
25% för att hantera återsökningar avseende ensamkommande barn. 
Länsstyrelsen har granskat verksamheten senast i mars 2016 och fann då att antalet ärenden 
hos överförmyndaren är högt i förhållande till invånarantalet samt att det är av yttersta vikt att 
överförmyndarverksamheten tillförs de resurser som krävs för att bedriva verksamheten på 
ett godtagbart sätt. 
Inför nästa mandatperiod kommer inte nuvarande överförmyndare att ställa upp för omval och 
med hänsyn till detta samt länsstyrelsens synpunkter och revisionens granskning så behöver 
verksamheten ses över inför kommande mandatperiod. En sådan granskning är planerad att 
genomföras under våren 2017. 

Aktuellt 

I revisionens granskning föreslås att överförmyndaren vidtar en del åtgärder för att säkerställa 
verksamheten, så som: 
Dokumentera skriftliga rutiner för handläggning och granskning av åtgärder. 
Fatta beslut om intern kontroll med dokumentation av genomförda kontroller. 
Genomföra systematiska riskanalyser som grund för fördjupande granskningar. 
Agera för att säkerställa tillräckliga resurser och särskilja kostnader för verksamhet och arvo
den. 
Årligen utarbeta en verksamhetsplan med verksamhetsmått och uppföljning under året samt 
upprätta en årlig verksamhetsberättelse. 
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2 (2) 

Övervägande/framtid 

Överförmyndarens verksamhet kommer att ses över under våren 2017. I samband med över
synen kommer förslag på hur den lagstadgade överförmyndarverksamheten kan hanteras i 
kommunen från och med nästa mandatperiod. 
Fram till nästa mandatperiod görs en del åtgärder för att säkerställa verksamhet de kommande 
två åren: 
Uppdelning av ekonomin avseende arvoden och ersättningar till gode män och förvaltare sepa
reras från överförmyndarens kansli. 
En verksamhetsplan för kommande år tas fram. 
Intern kontrollplan tas fram, beslutas och verkställs baserade på riskanalyser. Riskanalyserna 
används också för fördjupad granskning. 
Verksamheten processkartläggs och rutiner skrivs ner. 

Revisionen föreslår att överförmyndaren agerar för att säkerställa tillräckliga resurser för 
verksamheten. I den översyn som kommer att göras kommer ekonomiska aspekter finnas med. 

Överförmyndaren beslutar 

Denna tjänsteskrivelse överlämnas till revisionen som svar på granskning av överför
myndarens verksamhet, REV 35/15-912. 

Båstad 2016-11-29 
/ 

~~ arNilsso~ 
Overförmyndare 
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EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat överförmynda
rens verksamhet med avseende på tillsynen av gode män och förvaltare. Granskningen grundar sig 
på intervjuer med överförmyndare, ersättare samt tjänstemän och två gode män. Det har även 
gjorts dokumentstudier samt stickprovsgranskning av akter. 

Vår sammantagna bedömning är att överförmyndaren bedriver en i huvudsak ändamålsenlig verk
samhet med avseende på tillsynen av gode män och förvaltare. Vi grundar vår bedömning på att det 
görs kontroller vid rekrytering, att det tillhandahålls utbildning och att det finns ett etablerat ar
betssätt för granskning av årsräkningar. Vi bedömer dock att det finns risk för att verksamheten blir 
sårbar då det i flera delar saknas skriftliga rutiner. Det genomförs inte heller systematiska riskana
lyser eller intern kontroll även om det pågår arbete med att ta fram en plan för intern kontroll. 

Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. Revisorerna 
önskar svar från överförmyndaren kring vilka åtgärder överförmyndaren avser vidta utifrån de 
kommentarer och rekommendationer som lämnats i granskningen. 

Revisorerna önskar svar senast 2016-11-30. 

På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 

~~~ 
Revisionens ordförande 

Ingvar Andreasson 
Revisionens vice ordförande 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat 
överförmyndaren i syfte att bedöma om denne har en ändamålsen lig verksamhet med 
avseende på tillsynen av gode män och förvaltare (i rapporten används även den samlande 
termen ställföreträdare). 

Vår sammanfattande bedömning är att överförmyndaren bedriver en i huvudsak 
ändamålsen lig verksamhet med avseende på tillsynen av gode män och förvaltare. Vi 
grundar vår bedömning på att det görs kontroller vid rekrytering, att det tillhandahålls 
utbildning och att det finns ett etablerat arbetssätt för granskning av årsräkn ingar. 
Registrering och diarieföring sker också i en lighet med lagstiftningen. 

Vi bedömer dock att det finns risk för att verksamheten blir sårbar då det i flera delar saknas 
skriftliga rutiner. Det genomförs inte heller systematiska riskanalyser eller intern kontroll även 
om det pågår arbete med att ta fram en plan för intern kontroll. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

Antalet ärenden i verksamheten har ökat under de senaste åren 
Överförmyndaren redovisade underskott 2015 och prognosticerar underskott även 
2016 
Länsstyrelsen sammanfattar sin senaste inspektion med att de fått intrycket att 
överförmyndarens verksamhet sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt 
Överförmyndaren gör kontroller vid rekrytering och anordnar utbildning för 
stä llföreträdare 
Det finns inte något reglemente för överförmyndaren 
överförmyndaren har inte antagit riktlinjer och skriftliga rutiner och upprättar inte 
någon verksamhetsberättelse 
Det pågår arbete med att ta fram en plan för intern kontro ll 
Det görs inte systematiska riskanalyser 
Överförmyndaren har hittills inte haft problem med att rekrytera ställföreträdare 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi överförmyndaren att: 

Dokumentera skriftliga rutiner för handläggning och granskning av årsräkningar 
Fatta beslut om intern kontroll med dokumentation av genomförda kontroller 
Genomföra systematiska riskanalyser som grund för fördjupade granskningar 
Agera för att säkerställa tillräckliga resurser och särski lja kostnader för verksamhet 
och arvoden 
Årligen utarbeta en verksamhetsplan med verksamhetsmått och uppföljning under 
året samt att upprätta en årlig verksamhetsberättelse 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som ser till att 
förmyndare, gode män och förvaltare (ställföreträdare) sköter sina uppdrag. Överförmyndaren 
har också i uppdrag att utreda behov av god man och förvaltare samt att föreslå lämplig person 
för uppdraget. överförmyndarens ansvar och uppgifter är reglerade i föräldrabalken och 
förmyndarskapsförordningen och verksamheten står under länsstyrelsens tillsyn. 

Överförmyndarens tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare ska se till att den enskildes 
tillgångar används för dennes nytta och att tillgångarna är placerade på ett lämpligt sätt. Detta 
görs genom att överförmyndaren granskar förteckningar och årsräkningar som 
ställföreträdarna är skyldiga att lämna in. Det finns också regler för hur överförmyndaren ska 
dokumentera sina granskningar. 

De personer som har en god man och förvaltare är i en utsatt situation och med hänsyn till 
deras rättssäkerhet är det viktigt att tillsynen av ställföreträdare fungerar. Syftet med 
granskningen är att bedöma om överförmyndaren bedriver en ändamålsenlig verksamhet 
med avseende på tillsynen av gode män och förvaltare. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om överförmyndaren har en ändamålsenlig 
verksamhet med avseende på tillsynen av gode män och förvaltare. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

Finns riktlinjer för verksamheten? 
Finns internkontroll plan för verksamheten? 
Görs kontroller i samband med rekrytering av förmyndare, god man samt 
förvaltare? 
Sker registrering och diarieföring i enlighet med gällande lagstiftning? 
Granskas och hanteras årsräkningarna i enlighet med lagstiftning? 
Sker utbildning av god man och förvaltare? 

2.3. Genomförande 

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1 ). Intervjuer har skett 
med överförmyndaren samt överförmyndarens ställföreträdare, handläggare, ekonom och två 
gode män varav en även är förvaltare. Revisorerna har även genomfört ett dialogmöte med 
överförmyndaren. Granskningen har i huvudsak genomförts under april och maj 2016. Ett 
stickprov bestående av fem slumpvis utvalda ärenden har granskats. Samtliga intervjuade har 
beretts tillfälle att sakgranska rapporten. 
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3. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

Föräldraba lken 

Förmynderskapsförordningen 

Kommunala mål och riktlinjer 

3.1. Föräldrabalken 

I föräldrabalken finns allmänna bestämmelser om förmyndares, gode mäns och förvaltares 
verksamhet samt deras vård av egendom. Där regleras även överförmyndares ansvar för 
tillsyn över ställföreträdare. 

3.2. Förmynderskapsförordningen 

Förmynderskapsförordningen innehåller regler om överförmyndarnas tillsyn över förmyndare , 
gode män och förvaltare samt överförmyndarnas skyldigheter i övrigt. Den innehåller också 
bestämmelser om länsstyrelsernas tillsyn över överförmyndarna. 
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4. Granskningsresultat 

4.1 . Organisation och verksamhetens omfattning 

4. 1. 1. Iakttagelser 

Den nuvarande överförmyndaren tillträdde 2008 och överförmyndarens ersättare valdes in 
vid valet 2014. Det är kommunens kanslichef som är vald till ersättare. Därutöver finns det en 
handläggare som har delegation avseende verksamhetens arbetsuppgifter samt en ekonom 
på deltid som i huvudsak arbetar med återsökningar till Migrationsverket samt viss 
administration avseende godmanskap för ensamkommande barn. Ekonomen började i 
verksamheten under 2015 och har även ett uppdrag att ta fram rutiner för återsökningarna. 
överförmyndaren har en tjänstgöringsgrad på 75 procent, handläggaren 45 procent och 
ekonomen 25 procent av en heltid. 

I årsredovisningen för 2015 framgår att överförmyndaren redovisade ett underskott om 
802 000 kr, trots återsökta medel avseende gode män för ensamkommande barn. Det står i 
årsredovisn ingen att underskottet beror på många och tidskrävande ärenden samt att 
kommunen har fått stå för kostnaden i de fall huvudmannen inte haft möjlighet att betala god 
man och förvaltare. 

Ekonomisk översikt (tkr) .., , .. Budget ' Bokslut Avvikelse Bokslut 
L 2015 ~ 2015 2014 

överförmyndare - 687 I - 1 490 - 802 - 1 853 

I intervjuer beskrivs verksamheten som underbudgeterad och det prognosticeras ett 
underskott även för 2016. Det framkommer vidare att handläggarens lön belastar 
kansliavdelningen och inte överförmyndaren. överförmyndarens budget är inte uppdelad i de 
kostnader som avser verksamhetens kostnader och de som avser arvoden till 
ställföreträdare. Uppföljningen av överförmyndarens verksamhet sker framföra llt utifrån 
ekonomin och det görs ingen separat verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Det finns 
inte något fastslaget reglemente för överförmyndaren. 

Av verksamhetens statistik framgår att anta let ärenden har ökat mellan 2011 och 2015 
framförallt när det gäller ensamkommande barn och förvaltare. Siffrorna är inte helt 
jämförbara mellan alla år i perioden, därför redovisas enbart 2011 och 2015 i tabellen nedan. 

Antal ärenden 2011 2015 
Godmanskap ensamkommande barn g 55 
Övriga godmanskap 110 124 -- 42 Förvaltarskap 27 --
Förmynderskap 47 38 

2015 hade 105 personer uppdrag som god man eller förva ltare i kommunen. 
Ställföreträdaren med flest uppdrag hade 13 stycken . 
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I intervjuerna framkommer att det pågår utveckling av samverkan med vård och omsorg . Det 
sker mot bakgrund av att det funnits olika uppfattningar mellan vård och omsorg och 
överförmyndaren om i vilka fall det är motiverat med god man för äldre. 

4.1.2. Bedömning 

Det är otillfredsställande att överförmyndarens budget inte är i balans. Vidare bör budgeten, 
för tydlighetens sku ll , delas upp i verksamhetskostnader och kostnader för arvoden. 
Kostnader som avser överförmyndarens verksamhet bör av samma skäl ligga i 
överförmyndarens budget och inte i kansliavdelningen. Ett sätt att tydliggöra 
överförmyndarens verksamhet, ekonomi, och utveckling av antal ärenden sku lle kunna vara 
att ta fram en egen verksamhetsplan med tillhörande verksamhetsmått och uppföljning . 
Vidare kan verksamheten under året beskrivas i en verksamhetsberättelse som tillställs 
kommunfullmäktige. 

Det är värt att överväga om det ska tas fram ett reglemente för överförmyndaren. 

4.2. Länsstyrelsens inspektion 

4.2.1. Iakttagelser 

Länsstyrelsens gjorde sin senaste inspektion hos överförmyndaren den 22 mars 2016. Av 
protokollet från inspektionen framgår att länsstyrelsen fått intrycket att handläggningen sker 
på ett rättssäkert och lämpligt sätt utifrån gällande lagstiftning . Det står vidare att 
länsstyrelsen bedömer att det generellt är god ordning i akterna och att det görs en mycket 
god insats när det gäller granskning av årsräkningar. 

Länsstyrelsen framför sin mildaste form av kritik när det gäller ti llgångsförteckning och 
årsräkning i ärenden avseende ensamkommande barn. Det avser överförmyndarens beslut 
om en generell befrielse för ställföreträdare för ensamkommande barn att komma in med 
årsräkning vilket enligt länsstyrelsen inte är förenligt med reglerna i föräldrabalken. Det sku lle 
enligt länsstyrelsens krävas beslut om befrielse i varje enskilt ärende. I en granskad akt 
avseende ensamkommande barn saknades det också tillgångsförteckning . 

Länsstyrelsen som tagit del av verksamhetens statistik skriver i protokollet att antalet 
ärenden hos överförmyndaren är högt i förhållande till invånarantalet. Enligt länsstyrelsen är 
det av yttersta vikt att överförmyndarverksamheten ti llförs de resurser som krävs för att 
bedriva verksamheten på ett godtagbart sätt. 

4.3. Riktlinjer och intern kontroll 

4.3.1. Iakttagelser 

Överförmyndaren har inte antagit några riktlinjer för verksamheten. Det finns en ligt vad som 
framkommer etablerade arbetsätt för handläggningen och mallar för gode männens 
redovisning men inte några skriftliga rutiner för handläggningen. I intervjuer med gode män 
framkommer att de uppfattar det som tydligt vad de förväntas lämna för redovisning till 
överförmyndaren. 
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Vid intervjuerna framkommer att det pågår arbetet med att ta fram en plan för intern kontroll , 
något som inte har funnits tidigare. Det görs inte några systematiserade, dokumenterade 
eller regelbundna riskanalyser i överförmyndarens verksamhet. 

4.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns risk för att kunskap om handläggning och rutiner blir personbunden 
när det inte finns några framtagna riktlinjer och rutiner. Vi bedömer att det skulle kunna vara 
till stöd för verksamheten att dokumentera överförmyndarens arbetssätt i skriftliga rutiner. 
Det skulle också kunna underlätta i det fall verksamheten rekryterar nya medarbetare. 

Vi bedömer att systematiserade och dokumenterade riskanalyser är ett användbart sätt att 
säkerställa god kvalitet i överförmyndarens verksamhet. Genom att göra riskanalyser kan 
överförmyndaren identifiera risker med hög sannolikhet och effekt och därmed anpassa sitt 
til lsynsarbete på ett adekvat sätt. Riskanalysen kan exempelvis ligga till grund för val av 
ärenden att göra fördjupande kontroller i, ett arbetssätt som enligt vår bedömning kan vara 
mer effektivt än att göra djupgranskningar i slumpvis utvalda ärenden. 

Vi bedömer också att det är angeläget för överförmyndaren att årligen ta fram en plan för 
intern kontroll och att dokumentera de kontroller som görs. 

4.4. Kontroller vid rekrytering 

4.4. 1. Iakttagelser 

Rekrytering av ställföreträdare sker en ligt vad som framkommer i första hand via 
kommunens hemsida och överförmyndarens nätverk. Det rapporteras inte om några större 
problem med att hitta ställföreträdare. 

De personer som visar intresse för att bl i ställföreträdare får lämna in utdrag från polisens 
belastningsregister och kronofogden i obrutna kuvert. I vissa fall inhämtas dessa uppgifter 
istället av överförmyndaren. Det är endast de personer som inte har några anmärkningar 
som kan komma ifråga för uppdrag. Nästa steg är att de kommer på personligt samta l med 
överförmyndaren. När det sedan är dags för uppdrag brukar de nya ställföreträdarna få börja 
med lättare ärenden . 

Det görs förnyade kontroller när en ställföreträdare får nya uppdrag samt i övrigt en gång om 
året. Den som ansöker om att bli god man eller förvaltare får också redovisa om han eller 
hon har uppdrag i andra kommuner. Via överförmyndarens nätverk med närliggande 
kommuner kan det utbytas information om antalet uppdrag. 

4.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att de kontroller som görs vid rekrytering av gode män är til lfredsställande. 
Överförmyndaren bör dock överväga att dokumentera rutinerna för kontroller. 
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4.5. Registrering och diarieföring 

4.5.1. Iakttagelser 

Registrering, diarieföring och annan dokumentation sker i verksamhetssystemet Wärna. 
Detta är ett system som används inom överförmyndarverksamheten i flera kommuner. Det är 
i första hand handläggaren som arbetar i systemet, och i hennes frånvaro överförmyndaren. 

Aktgranskningen visar att inkomna handlingar är ankomststämplade, att handlingarna sitter i 
kronologisk ordning och att dokumentationen i övrigt präglas av ordning och reda. Längst 
fram i varje akt sitter ett dagboksblad som visar samtliga händelser i varje ärende. 

4.5.2. Bedömning 

Vi gör bedömningen att överförmyndarens registrering och diarieföring är ändamålsenlig. 

4.6. Granskning av årsräkningar 

4. 6. 1. Iakttagelser 

Granskningen av årsräkningar görs av handläggaren och överförmyndaren. Målsättningen är 
att granskningen ska vara färdig 1 augusti varje år. Det framkommer att omkring 90 procent 
av ärendena var färdiga till 1 augusti 2015 och att resterande ärenden granskades under 
hösten. 

Nedan följer en beskrivning av hur granskningen går till enligt överförmyndare och 
handläggare. 

Granskningen inleds med kontroll av att årsräkningarna är undertecknade, att rätt period 
anges samt att relevanta bilagor är inlämnade. Vid behov begärs kompletteringar. Sedan 
kontrolleras banksaldot vid årets början och slut och jämförs med kontoutdrag. Inkomsterna 
kontrolleras mot de inlämnade bilagorna. Det görs också en skälighetsbedömning av 
utgifterna för att identifiera eventuella avvikande belopp. Även egna uttag kontrolleras och 
vid stora belopp begärs handlingar som styrker uttagen. Vid innehav av värdepapper och 
fastigheter ska handlingar som styrker värdet lämnas in och även skulder ska styrkas med 
bilagor. 

I de fall det finns avvikande större belopp, begärs samtliga handlingar in för kontroll. Det 
framkommer också att kontoutdrag ofta finns med i redovisningen vilket underlättar 
kontrollerna. Det har förekommit att gode män och förvaltare velat lämna in hela sin 
bokföring vilket överförmyndaren av praktiska skäl tackat nej till. I granskningen av 
årsräkningar görs det djupgranskning i fem slumpvis utvalda ärenden. Enligt uppgift har det 
hittills inte upptäckts något onormalt i dessa djupgranskningar. 

I samtliga av de ärenden som ingick i aktgranskningen var årsräkningarna granskade och 
årsräkningarna satt samlade med bilagorna. Av dokumentationen framgick att 
årsräkningarna granskats med avseende på tillgångar och inkomster vid årets början jämfört 
med utgifter under året och tillgångar vid årets slut. Det fanns årsbesked från banken i de 
granskade akterna och fullständigt kontoutdrag i ett ärende samt kassabok i ett ärende. 
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4.6.2. Bedömning 

Vid bedömer att överförmyndaren i huvudsak har tillfredsställande rutiner för granskning av 
årsräkningar. Rutiner bör emellertid dokumenteras skriftligen. Det finns också anledning för 
överförmyndaren att överväga att genomföra djupgranskningar baserade på riskana lyser 
enligt vad som beskrivits i tidigare avsn itt. Granskningen av årsräkn ingar kan enligt vår 
bedömning också vara ett lämpligt område för intern kontroll. 

Slutligen noterar vi att det inte fanns kompletta kontoutdrag i samtliga granskade akter vilket 
inte överensstämmer med beskrivningen av hur granskningarna av årsräkningar går till. 

4.7. Utbildning av gode män 

4. 7. 1. Iakttagelser 

Enligt vad som framkommer får nya ställföreträdare en bok med relevans för uppdraget som 
god man och förvaltare. De nya stä llföreträdarna får också en tre timmar lång 
grundutbildning av överförmyndaren samt webbutbildning via Sveriges kommuner och 
landsting. Den senaste grundutbildningen hölls i februari och maj i år. Det finns också 
möjlighet till fortbildning för samtliga stä llföreträdare via Sveriges kommuner och landstings 
webbutbildning . 

Det framkommer i intervjuerna med gode män att de anser att de har fått tillräcklig utbildning 
av överförmyndaren . Det fram hålls i övrigt att överförmyndaren har hög tillgäng lighet och 
servicenivå. I intervjuer framkommer också att gode män i kommunen har bildat eget nätverk 
för erfarenhetsutbyte. 

4. 7.2. Bedömning 

Vi gör bedömningen att överförmyndarens utbildning för gode män är tillräcklig. 
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5. Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att överförmyndaren bedriver en i huvudsak 
ändamålsenlig verksamhet med avseende på tillsynen av gode män. Vi grundar vår 
bedömning på att det görs kontroller vid rekrytering av gode män, att det tillhandahålls 
utbildning för gode män och att det finns ett etablerat arbetssätt för granskning av 
årsräkningar. Registrering och diarieföring sker också i en ligt med lagstiftningen . 

Vi bedömer dock att det finns risk för att verksam heten blir sårbar då det i flera delar saknas 
skriftliga rutiner. Det genomförs inte heller systematiska riskanalyser eller intern kontroll även 
om det pågår arbete med att ta fram en plan för intern kontroll. Vi gör bedömningen att det är 
värt att överväga om det ska tas fram ett reglemente för överförmyndaren. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi överförmyndaren att: 

Dokumentera skriftliga rutiner för handläggning och granskning av årsräkning ar 
Fatta beslut om intern kontroll med dokumentation av genomförda kontroller 
Genomföra systematiska riskanalyser som grund för fördjupade granskningar 
Agera för att säkerställa tillräckliga resurser och särskilja kostnader för verksamhet 
och arvoden 
Ärligen utarbeta en verksamhetsplan med verksamhetsmått och uppföljning under 
året samt att upprätta en årlig verksamhetsberättelse 

, ~mber2016 

Per Arvedson 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

Överförmyndare 

Ersättare 

Handläggare 

Ekonom 

Gode män, 2 st 

Dokument: 
Beskrivning av överförmyndarens verksamhet 
Länsstyrelsens tillsynsrapport den 15 april 2016 
Delegationsordning 
Arsredovisning 2015 
Verksamhetsstatistik 

11 

359

359



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
	 	 Blad 
	
	 	 	

Justerandes	signaturer	 	
Utskott/presidium	

	
	
	

KS/nämnd	 KF	 Utdragsbestyrkande	

 

Valnämnden	 	 	 	 2016‐12‐20	 	 5	(7)	
	
	 	
	
	
	 	
	 ValN	 §	 4	 Dnr	ValN	000001/2016‐901	 	
	
	 	 	

Remiss - Snabbare omval och förstärkt skydd för 
valhemligheten - SOU 2016:71	

	
Beskrivning	av	ärendet	 Båstads	kommun	ska	avge	remissvar	på	betänkande	av	2015	års	vallags‐	

utredning	SOU	2016:71	”Snabbare	omval	och	förstärkt	skydd	för	valhemlig‐
heten”.	Detta	svar	ska	vara	avgivet	senast	den	27	januari	2017.	Valnämnden	
i	Båstads	kommun	har	givits	tillfälle	att	yttra	sig	över	remissvaret.	Utredningen	
behandlar,	vilket	titeln	antyder,	två	huvudsakliga	frågor.	Dels	frågan	om	
snabbare	omval,	dels	frågan	om	förstärkt	valhemlighet.	

	
Underlag	i	ärendet	 Tjänsteskrivelse	daterad	den	13	december	2016,	med	tillhörande	bilaga.	
	
Förvaltningens	förslag		 1.	Remissvaret	godkänns	och	översänds	till	Regeringskansliet,	Justitie‐

departementet,	såsom	kommunens	eget.	
	
Föredragande		 Kanslichef	Catharina	Elofsson	föredrar	ärendet.	
	
Yrkande		 Tomas	Peterson	(MP)	och	Jan	Ekelund	(S):	Valnämnden	ställer	sig	positiva	till	

förslaget	om	att	stärka	valhemligheten.	Merkostnaderna	för	kommunerna		
avseende	nya	valbås,	extra	personal	samt	eventuellt	större	lokaler	bör	
medföra	ett	ökat	statligt	stöd.	

	
Proposition		 Efter	framställd	proposition	på	yrkandet	ovan	finner	ordföranden	att	nämnden	

bifallit	detta	yrkande.	
	
Beslut	 Valnämnden	beslutar	avge	följande	yttrande	till	kommunstyrelsen:	
	

1.	 Valnämnden	ställer	sig	positiva	till	förslaget	om	att	stärka	valhemligheten.	
Merkostnaderna	för	kommunerna	avseende	nya	valbås,	extra	personal	
samt	eventuellt	större	lokaler	bör	medföra	ett	ökat	statligt	stöd.	

	 _____	
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