
NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 
Org.nr 556217-4580 

Not 37 Nyckeltalsdefinition 
Rörelsematginal 
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen 

Justerat eget kapital 
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt 

Avkastning på eget kapital 
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt eget kapital 

Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen 

Helsingborg 2017-02-iO 

Styrelseordförande 

Christer Hansson 

~t 
1
Anders Månsson 

Vår revisionsberättelse har lämnats Zot7--oL -IO 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 

v~h
7 Peter Sjöberg 

Auktoriserad reviso 

26 

~?--Remo Persson 

Kim Olsson 
Verkställande direktör 

Min granskningsrapport har lämnats 

2.o\""'( - o~ - ,~ 

Aina Modig Linde 
Lekmannarevisor 

480

480



pwc 

Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Nordvästra Skånes Renbå1Inings AB (NSR), org.nr 556217-4580 

Rapport om årsredovisningen och konceroredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Nordvästra SkAnes Renhållnings AB 
(NSR) för år 2016. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning 
per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med ärsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grund.for uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt Intemational St.andards on Auditing {ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa st.andarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncemredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pä 
oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än att göra något av 
detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utfc:irs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och konc.ernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, . 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
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dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten pä upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sädana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncemredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger 
de underliggande transaktionerna och bä.ndelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden . 

. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, dänöland de betydande brister 
i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra :författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen bar vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Nordvästra Skånes Rerihällnings AB (NSR) för år 2016 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grundfor uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhällande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsoliderings behov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras pä ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
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enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen s'ka skötas på ett betryggande 
sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, ärsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utfcirs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Helsingborg den 10 februari 2017 Öbz oow;.;Coop&sAB 

Peter Sjoöe~ 
Auktoriserad revisor 
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I HELSINGBORG 
STADSREVISIONEN 

TIii årsstämman 1 

Nordvästra Skånes Renhållnlngs AB 
Org. nr 556217-4580 

Granskningsrapport för Nordvästra Skånes Renhållnings 
AB år 2016 

Jag har granskat bolagets verksamhet under 2016. 

Granskningen har med utgåri~unkt från kommunallagen utrorts enligt aktiebolagslagen 
och god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Granskningen har utgått från bedömningen av väsentlighet och risk. Samplanering har. 
skett med bolagets auktoriserade revisor. Jag har fokuserat min granskning på 
verksamheten i förhållande till ändamålet. 

Under Aret har jag speciellt sett på kundtjänstfunktionen inom bolaget. Jag bedömer att 
bolaget arbetar aktivt med att skapa rätt förutsättningar for en ändamålsenlig och effektiv 
kundtjänst och har kommit en bit på vägen i detta arbete. 

Jag bedömer sammantaget att bolaget foljer ägardirektiven och att bolagets verksamhet 
skötts på ett ändamålsenligt och fdn ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 

Helsingborg 2017-03-13 

Lekmannarevisor 

Södra Storgatan 36 · Postadress 251 89 Helsingborg · Tel 042-10 50 15 • stadsrevlsionen@hBlslngborg.se helslngborg.ee 
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låneskuld för NSR AB och fördelning av borgensansvar enligt konsortialavtal, per 2016-12-31 

Borgensansvar enligt 
konsortialavtal 

Kommun % Aktie- 1981 2016 låneskuld Amortering Nya lån Låneskuld* 
kao. KPI ian. KPI dec. 2015-12-31 2016 2016 2016-12-31 
Tkr 107,2 319,7 

Bjuv 7,7 385 9240 27 55S 14 350 - 385 2 310 16 275 

Båstad 6,4 320 7680 22 902 11 924 - 320 1 920 13 524 

Helsingborg 51,56 2 578 61 870 184 502 96 085 - 2 578 15 468 108 975 

Höganäs 11',48 574 13 780 41 093 21 393 - 574 3 444 24263 

Åstorp 6,9 345 8 280 24692 12 857 - 345 2 070 14 582 

Ängelholm 15,96 798 19 150 57107 29 741 - 798 4 788 33 731 

SUMMA 100 5 000 120 000 357 851 186 350 - 5 000 30 000 211 350 

* Tillkommer checkkredit på 26,5 mkr. Denna kredit är utnyttjad med O mkr. 

Det utnyttjade låneutrymmet uppgår till I 59, 1 %! av det maximala utrymmet enligt konsortialavtalet. 
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2017 -04- 1 g 

Ekonomirapport januari-mars 2017 ~Y~~--~~ .. >.. ............ .. .... :-:-.L .. ~~ .~ ......... . 

Prognos årets resultat 

Rapporttidpunkt 

Februari 
Mars 

budget 
+14,9 
+14,9 

prognos awikelse 
+21,1 +6,2 
+19,1 +3,9 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på 
+19,1 (+21,1) mkr, en positiv avvikelse mot budget 
med +3,9 mkr. 

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt -11,1 (-8,8) mkr inklusive ut
nyttjad demografireserv. Avvikelsen för finansförvalt-

Prognostiserade avvikelser +3,9 (+6,2) 

.. ............................... 
-0,6_(-0,6) 

ningen beräknas uppgå till + 15,0 ( + 15,0) mkr. Verk
samheternas negativa avvikelser beror främst på stora 
underskott inom vård och omsorg med -6,9 mkr och 
skolpeng barnomsorg/grundskola med -4,5 mkr. 

Störst förändring i prognosen jämfört med föregående 
månad står vård och omsorg för. 

Det prognostiserade resultatet på + 19,1 mkr innebär 
att balanskravet kommer att uppfyllas. 

Prognosen innebär att de ena av de två, av fullmäktige 
beslutade, finansiella målen kommer att uppfyllas. Pro
gnostiserat överskott uppgår till 2,5 procent av skat
teintäkter och bidrag men investeringarna täcks inte 

fullt ut av skattemedel. 

KF-KF 

l<F - skolpeng bo/grsk 

KF - skolpeng gymn 

KF - hemvårdspeng 

KF - boendepeng 

KS-KS 
KS-KL 

KS- TS sk.fin. 
. .... ..QP(9.,9.L. 
. ............. J.~UQ.4L ......... . 

.0,0(0,0) ................. . KS-SB 

KS-BA ............ .... Q,?.JQ,OL . . ... . 
MN-MN 

MN-SB 

MN-TS 

UN-UN 

.......... .9.,.1 (0,1) 

······ ··········· ·· ·········· ······················································ Q,Q(Q,Q) ..... . 
..... ............. ....... Q,0 .. (0,QL ........... . 

UN- BS ram 

UN- BS RE 
UN-BAram 

UN-BARE 

VN-VN 

:9,H:.9.JL ... 
······ ····· .. -0,2.(0,0J... 

. :9..}J9..9.L. 
.... ~:?,Ql:.WL ...... ...... . 

............................... 
VN-VO -6,9(-?,0) ----======== 

Valn, Överf, Komrev 

Demografi reserv 

Finansförvaltning 

Kommunfullmäktige -2,8 (-2,0) 
KF - Kommunfullmäktige +0,3 (+0,3) 
Budget före ny politisk organisation innebar att full
mäktige hade tre fasta beredningar. Nu finns enbart en 
fast beredning kvar och det tillsätts tillfälliga bered
ningar när så behövs. De tillfälliga beredningarna är 
betydligt billigare än de tidigare fasta. 

KF - Skolpeng, barnomsorg/grundskola -4,5 (-4,0) 
Vid tillfället för månadsuppföljning mars prognostise
ras det bli ca 80 fler barn och elever än vad det budge

terats med. Andelen barn som är inskrivna mer än 15 

timmar per vecka och därmed berättigad full förskole 
peng är fler än budgeterat och andelen barn som är in
skrivna mindre än 15 timmar per vecka är färre än 
budgeterat, vilket medför ökade kostnader. Budget 
2017 baseras på det antal som var folkbokförda i Bå
stads kommun sepetember 2016. Prognosen är än så 
länge något oviss eftersom det inte har tagits någon 
hänsyn till eventuell nettoinflyttning de kommande 
månaderna under 2017. 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Besök oss på bastad.se 
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KF - Skolpeng, gymnasium -0,7 (±0,0) 
Kostnaden för köp av gymnasieplatser beräknas bli 
högre än budget. Detta beror på ökat antal elever än 
budgeterat inom egen regi samt att eleverna som går i 
annan kommun eller i fristående regi har valt program 
som är dyrare än vad som har budgeterats för. 

Hemvårdspeng +2,1 (+1,7) 
Under årets första månader har trenden fortsatt från 
2016 med lägre behov av hemvårdstimmar än budge
terat. Prognosen visar i dagsläget 150 000 timmar jäm
fört med budget 154 000 timmar. Detta ger ett progno
stiserat överskott om + 1,3 mkr. Intäkterna för om
vårdnadsavgifterna beräknas överstiga budget med 
+0,8 mkr. 

Kommunstyrelsen +0,8 (-0,2) 
KS - Kommunstyrelse -0,6 (-0,6) 
En kombination av fasta arvoden till ksau ledamöter, 
sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst är 
anledningen till den beräknade avvikelsen. 

KS- Teknik och service +1,2 (+0,4) 
Prognosen för lokalvården visar på en positiv avvikelse 
om +O, 7 mkr vid årets slut, genomgång av intäkter och 
kostnader pågår. Måltidsservice prognostiserar en ne
gativ avvikelse om -0,3 mkr vid årets slut. Åtgärder 
som planeras är förändringar av service inom vård och 
omsorg som resulterar i kostnadssänkningar. Rädd
ningstjänst prognostiserar en positiv avvikelse om 
+0,3 mkr som beror på intäkter för sålt fordon. Tek
niska kontoret prognostiserar en positiv avvikelse på 
+0,5 mkr som beror på vakanta tjänster. 

KS - Bi ldning och arbete +0,2 (±0,0) 
Arbetsmarknadsenheten prognostiserar totalt en posi
tiv avvikelse om +150 tkr på grund av vakanser inom 
verksamheten för utväxling samt ökade försäljningsin
täkter. 

Myndighetsnämnd +0,1 (+0,1) 
MN - Myndighetsnämnd +0,1 (+0,1) 
Myndighetsnämnden beräknas få en positiv avvikelse. 
Det kan vara tillfälligt, då det finns en pågående utred
ning om arvoden som kan komma att påverka utfallet 
det här året. 

Utbildningsnämnd -2,6 (-2,1) 
UN - Utbildningsnämnd -0,1 (-0,1) 
Anledningen till den beräknade negativa avvikelsen är 
att det ej budgeterats för ett arbetsutskott. Planeras att 
regleras i budget 2018. Den beräknade avvikelsen be
ror också på att i nämnden finns fler arbetsföra som 
begär förlorad arbetsförtjänst än vad som beräknats 
vid budgetarbetet. 

UN - Barn och skola -0,5 (±0,0) 

Barn och skola ram -0,2 (±0,0) 
Prognostiserad avvikelse på -0,2 mkr beror på att end
ast hälften av budgeten har ramväxlatas från VO till BS 
för lokalhyran på Köpmansgatan då familjecentralen 
tog över lokalerna från rehab. 

Barn och skola resultatenheter -0,3 (±0,0) 
Antal barn/elever i behov av särskilt stöd ökar och 
personalkonstnaderna täcks inte av utdelade tilläggs
belopp. 

UN - Bildning och arbete -2,0 (-2,0) 

Bildning och arbete ram -2,0 (-2,0) 
Prognostiserad avvikelse mot budget beror på långa 
och vårdkrävande placeringar av barn och unga samt 
vuxna inom Individ och familj. Prognosen är än så 
länge osäker eftersom det inte går att förutse hur 
många som kommer behöver placeras under året. 

Vård och omsorgsnämnd -6,9 (-5,0) 
VN - Vård och omsorg -6, 9 (-5,0) 

Vård och omsorg exklusive resultatenheter -4,1 (-3,1) 
Stimulansmedel om 4,2 mkr för ökad bemanning inom 
äldreomsorg har mottagits i februari 2017 och fördelas 
på verksamheterna löpande under året utifrån plane
rade insatser med målet om en ökad bemanning. 

Den negativa avvikelsen om -4,9 mkr för stöd och om
sorg beror på ett antal poster där vård och omsorgs 
budgetram inte utökats 2017. Det rör sig om två plat
ser på gruppboendet Myllefallet (-3,0 mkr), en extra 
köpt plats inom psykiatrin (-0,7 mkr) samt ett utökat 
behov av boendestöd (-0,5 mkr). Ett nytt ärende av 
personlig assistans har också påbörjats under året 
(-0,7 mkr). 

Under våren 2017 pågår en genomlysning av vård och 
omsorgs verksamhet, med syfte att ta fram åtgärdsför
slag till en budget i balans. 

Resultatenheter -2,8 (-1,9) 
Hemvårdens utförare prognostiserar en negativ avvi
kelse om -0,8 mkr, främst beroende på ett avgångsve
derlag och vikariekostnader för vård i livets slut under 
jul- och nyårshelgen. 

Under perioden har vård- och omsorgsboende haft en 
beläggning på 95 procent, vilket beror på en extraordi
när situation där många lägenheter tomställts under 
samma period. Den negativa avvikelsen om -1,8 mkr 
beror delvis på den lägre beläggningen, vilket innebär 
lägre intäkter för verksamheten ( ca -0,4 mkr) . Verk
samheten räknar med full beläggning inom kort. Andra 
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orsaker till underskottet är punktinsatser för vårdta
gare som ej kan lämnas utan uppsikt, samt ett ökat be
hov av bemanning då många vård- och omsorgstagare 
befunnit sig i livets omedelbara slut. Verksamheten har 
i vissa fall tvingats sätta in dyra vikarielösningar, där 
vikarietid har fallit ut som övertid. Åtgärder har satts in 
för att minimera övertiden. 

Skogslidens korttidsboende har inte varit fullbelagt 
under perioden, och prognostiserar -0,2 mkr i negativ 
awikelse då vårdtyngden har varit hög. Förändringen 
till särskilt boende på Bjärehemmet är nu slutförd och 
inga korttidsplatser finns kvar där. 

Valnämnd +0,1 (+0,1) 
Överskott i år då valarbetet ännu inte dragit igång or
dentligt. 

Överförmyndare -0,7 (-0,7) 
Överförmyndarens verksamhet är underbudgeterad. 
Den negativa awikelsen avser kostnader som verk
samheten har för gode män och förvaltare. 

Finansiering +16,0 (+16,0) 
Finansförvaltning +15,0 +15,0) 
Helårsprognosen för finansförvaltningen efter mars 
månad landar på +15,0 mkr. Det positiva resultatet för 
finansverksamheten går att härleda till flera olika om
ständigheter. Främsta anledningen till det positiva re
sultatet är ökade skatteintäkter om närmare + 10,0 mkr 
jämfört med budget. Främst är det ökad befolkning 
2016 som leder till ökade skatteintäkter men även en 
större ökning av intäkterna från fastighetsavgiften 
( +3,2 mkr). Ytterliggare förklaring ligger i att nuva
rande prognos bygger på antaganden om starkare 
sysselsättningsuppgång 2016-2017 än vad prognosen 
som ligger till grund för budgeten gjorde. 

Övriga positiva prognostiserade budgetavvikelser är 
lägre räntekostnader, lägre avskrivningskostnader, 
lägre pensionskostnader samt högre utdelnings- och 
borgensintäkter än budgeterat. 

Demografi reserv +1,0 (+1,0) 
Demografireserven ska täcka eventuellt ökade kostna
der till följd av ökade volymer kopplade till demo
grafiska förändringar. 

Investeringar 23,7 (+20,3) 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. 

Prognosen för skattefinansierade investeringar är en 
positiv avvikelse på +31,7 (+20,3) mkr och för avgifts
finansierade investeringar en negativ awikelse på -8,0 
(±0,0) mkr. Enligt beslut i KF ska förvaltningen åter
komma med vilka investeringar som kan skjutas på 
framtiden, med minst att hålla investeringsnivån oför
ändrad enligt kommunfullmäktiges budget för 2017. 

KS- Kommunledningskontor -0,2 (-0,1) 
Mer trådlöst nätverk i förskolorna beräknas överskrida 
budget med 0,2 mkr. 

KS- Teknik och service +21,9 (+20,5) 

Skattefinansierad verksamhet inklusive medfinan
siering till statlig infrastruktur +29,9 ( +20,5) 
Inom den skattefinansierade verksamheten prognosti
seras en större positiv avvikelse avseende Skogsbyns 
förskola. Projektet är påbörjat och för närvarande på
går projektering och framtagande av förfrågningsun
derlag. Byggnationen bedöms bli färdigställd under 
hösten 2018, vilket innebär att en stor andel av budge
ten kommer nyttjas under 2018. Vidare prognostiseras 
en positiv avvikelse för GC-väg Förs löv /Fogdarp ef
tersom projektet försenats. Även för Förslövs skola 
prognostiseras en positiv awikelse på grund av att ti
digare planerade arbeten avbrutits. Istället tas ett hel
hetsgrepp för Förslövs skola F-6. För närvarande pågår 
arbete med framtagande av programhandlingar. 

Avgiftsfinansierad verksamhet -8,0 (±0,0) 
Projektet Ängstorps reningsverk beräknas bli 8,0 mkr 
dyrare under 2017. Projektet får motsvarande lägre 
kostnad under 2018. Ärendet kommer att lyftas poli
tiskt. 

VN - Vård och omsorg +2,0 (±0,0) 
Försenad upphandling medför att investering om totalt 
2,0 mkr för verksamhetssystem skjuts upp till 2018. 

Befolkning 
Den 31 mars uppgick antalet invånare till 14 620 
(14 630) vilket är en ökning med 6 personer sedan års
skiftet (14 614). Motsvarande uppgift för januari-mars 
2016 är en ökning med 24 personer till 14 397. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflytt
ningsnetto på +28 samt ett negativt födelsenetto 
på -22. Det flyttade ut 233 personer och 261 flyttade in 
och det föddes 28 barn och 50 personer avled. Uppgif
terna är hämtade från Tekis Kid. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2017-03-23 20 av 25 

BÅSTADS 1-<0MMUN 
l<omrnunstyrelsen 

MN§44 Dnr MN 000146/2015 - 900 

Uppföljning av Intern Kontroll 2016 

Uppföljningen av 2016 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden 
godkänns. 

Rapporten översänds till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 
§ 209) framgår att kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas och 
styrelsernas rapporter ska utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll. I det fall för- bättringar behöver göras ska kommunstyrelsen också ta 
initiativ till sådana. 

Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 
beslutat om framgår alt varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd 
som ansvarar för verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

Föredragande Administrativ chef Andrea Lahger föredrar ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 22 februari 2017 från 
administrativ chef Andrea Lahger och samhällsbyggnadschefLisa Rönnberg. 

Föredragande Administrativ chef Andrea Lahger föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen, Kommunrevisionen, verksamhetsområdet samhällsbyggnad 

lusterandes signatu rer Utdragsbestvrkande 

qiz ~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 

Datum: 2017-02-22 

Handläggare: Lisa Rönnberg och Andrea Lahger 

Dnr: B2016-1158 

Till: Myndighetsnämnden 

Uppföljning av intern kontrollplan 2016 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden 

1 (1) 

1. Uppföljningen av 2016 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden godkänns. Rappor
ten översänds till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) framgår 
att kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter ska ut
värdera kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall för- bättringar behöver gö
ras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. 

Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat om framgår 
att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för verksamheten där 
de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

Aktuellt 
Kommentarer till utfallet frän chefen för samhällsbyggnad: 
Samhällsbyggnad hade ett antal mindre avvikelser i återrapporteringen. Avvikelser 
fanns gällande olika syn i bygglovhandläggningen vad gäller krav på underlag och be
slutsfattande. Dessa avvikelser har varit uppe för diskussion på beredningsgruppens 
möten för att få en samsyn i gruppen. Avvikelser med anledning av hög arbetsbelastning 
fanns för miljöenheten, vilket drabbar sökande i form av längre handläggningstider. Med 
en fulltalig personalstyrka och effektiv handläggning minskar risken för framtida avvi
kelser. 

Båstad 2017-02-22 Båstad 2017-02-22 

~~~~-
·usa Rönnberg 
Samhällsbyggnadschef 

cfoc4~4~ 
Andrea Lahger V 
Administrativ chef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen, Revisionen, verksamhetsområdet Samhällsskydd 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning av internkontroll 2016 för myndighetsnämnden 
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Myndlghetsnämnd 

Intern kontrollplan återrapporterlng 2016 

Återrapporterlngsdatum senast 2017-02-13 

2 

I. 

2. 

Samhållsb ad 

Dokumentation av 
bygglovshand läggning: 
Kontrollen görs på 
huvudbeslut I 
byggärenden. 

Strandskyddsärenden: 
Kontroll av rutiner 

Dokurnentatlon av 
bygglovs hand läggning: 
Kontrollen görs på. 
bevlljadc 
Atterallsärcndcn. 

Bostadsanpassnlng: 
Kontroll att alla 
dokument är Inkomna. 

Rutin för fakturering av 
bygglov· plan· och 
strands ddsav irter 
Rutin för kontering av 
Intäkter och kostnader 

Samhätlss dd 
Sökande ska r.t besked 
om ofullständlg ansökan 
in.om 10 arbetsdagar 

Kunden ska(;\ 
återkoppling efter 
Inspektion Inom 10 
arhetsda ar 
Beslut I Inkommande 
ärandc ska fattas Inom 
sex veckor, förutsatt att 
ansökan fir komplett 

Kontroll av att nämndens 
protokoll vad avser 
byggårcnden Jnnchällcr Planhandläggare 
lagstadgad Information samt 
att rätt information finns 
med från tjänsteskrivelsen. 

Kontroll av att beslut om 
dispens från strandskyddct 
är korrekt avseende 
lokalisering och lagstöd. 

Bygglov
handläggare/ 
administratör 

Kontroll av hantering av Bygglov• 
Attcfallsärcnden och att dess handläggare/ 
olika moment följs samt att administratör 
handlingar registrerats I 
ärendet. 

Se separat Bilaga 2 
"Anvisningar upprättande av 
internkontrollplan • bygglov" 

År ansöknlngs·blankctten Handliggarens 
korrekt Ifylld? Ar medicinskt stand·ln (I dags· 
utlåtande Inskickat? Jaget bygglovs
Stämmer fäkturan överens arkitekten) 
med fattat beslut? 

Kontroll av att rätt avgifter Administratör 
tagits ut samt har rätt 
kodsträn . 
Kontroll av att både Administratör 
Inkommande och utgående 
fakturor kontcras rätt I 
anlf het med kod lanen. 

Kontroll av inkomna Brandinspektör/ 
ansökningar MIijöchef 

Kontroll av genomförda Brandinspektör/ 
Inspektioner MIijöchef 

Kontroll av inkomna ärenden Brandinspektör/ 
och beslut MIijöchef 

En g~ng per Stickprov, val av 
halvår/ två ärenden görs av 
;lrendcn administratören 

E11 gång per Stickprov, val av 
år/ två ärenden görs av 
ärenden administratören 

En gång per ~ransknlng av två 
h I å två arenden per 
ä;c~;~n er bygglovhandläggare. 
handlägg~re v:1 av vilka ärende 

En gång per 
halvår, tre 
3rendcn 

Kva1talsvls 

Kvartalsvis 

30/4. 31/8, 
31/ 12 

30/4. 31/8, 
31/12 

30/4, 31/8, 
31/12 

gors av 
administratören. 

Kontrollant/assls· 
tentvåljer 
slumpmässigt tre 
ärenden. 

Stickprov på 2 st 
ilrenden 

Stickprov av två 
Intäkts· och två 
kostnadsposter. 

Stickprov (5) frän 
ärendehanterings· 
system Daedalos 
res ektlvc Ecos 
Stickprov (5) från 
ärendehanterings-
system Daeda1os 
res ektlve Ecos 

Stickprov (5) från 
årendehanterlngs-
system Daedalos 
respektive Ecos 

Ja Ja 

Ja Ja 

Ja Ja V;i lj fä rg 

Ja Ja 

Ja Ja 

Ja Ja 

Ja Ja 

Ja Ja 

Ja Ja Val) r; ,g 

;s}'mbolffirtccknfi'1g a -ttlellt rc.sultat
; 
}Gr~11-lnga nvvll<clscr 

( ~ •" . . . I 1Röd · nvvlkalm · rl!k [ureliglfci- - ___ J 

Kommentar 

Ok, saknar dock upplysning om att 
förhandsbesked Inte Innebär att åtgärden 
f.lr påbörjas (enl PBL 9 kap 39 § punkt 2). 

Några avvikelser gällande olika syn I 
handläggningen vad gäller krav på. 
underlag. beslutsfattande etc. 
Förslag till åtgärd: tas upp på. 
bercdnlngsmötc för diskussion/samsyn 
mellan handläggarna. 

Totalt sett är det ett ärende som avviker 
pga (öråldralcdlg handläggare. 

Totalt sett är det två ärenden som avviker 
pga persolanskl(tc samt omrördclnlng av 
arbetsområden. 
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Länsstyrelsen 
Skåne 2017-04-05 567-29047-2014 

Postadress 

20515 Malmö 

Kontaktperson 

Miljöavdelningen 

Annelie Johansson 

010-224 14 03 

annelie. j ohansson@lansstyr els en. se 

Kommunerna i Skåne 

Kommunstyrelsen 

Miljökontoret 

Tekniska kontoret 
[,J' r) I f,t I 1 \lji\f]) ~LJN 

Komtrn" /' nlsen 

Til lsynsplan enligt Lagen om allmänna 
vattentjänster (LAV) 

Bakgrund 
Länsstyrelsens huvudsakliga tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster bedrivs 

inom det så kallade LAV-projektet. Utöver LA V-projektet kommer ansökningar in 

från privatpersoner som önskar anslutning till kommunalt vatten och avlopp och vill 

att länsstyrelsen ska prövar deras fråga enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster. 

Utgångspunkterna för LAV-projektet är länsstyrelsernas regleringsbrev och tre av 

punkterna i åtgärdsprogrammen för vattenförvaltningen. 

I punkt 20 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2017 anges att: 

"Länsstyrelserna ska, i syfte att öka åtgärdstakten, aktivt arbeta med tillsyns

vägledning om enskilda avlopp enligt miljötillsynsförordningen (2011: 13). Arbetet 

ska prioriteras utifrån regionala och miljömässiga förhållanden. Länsstyrelserna ska 

göra detta genom att bl.a. vägleda kring i vilka vattenförekomster åtgärder för att 

minska utsläppen från enskilda avlopp har störst betydelse i ett regionalt perspektiv. 

Länsstyrelserna ska redovisa genomförda tillsynsvägledningsinsatser, samt eventuella 

behov av ytterligare insatser beträffande tillsynsvägledning avseende enskilda avlopp 

enligt miljötillsynsförordningen. Vidare ska länsstyrelserna stödja kommunerna i 

deras strategiska arbete med VA-frågor i deras arbete med att utveckla VA-planer. 

Länsstyrelserna ska redovisa genomförda insatser för att stödja kommunerna i deras 

arbete med att utveckla strategiska VA-planer och genomförd tillsyn enligt 51 § 
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Länsstyrelserna ska redovisa båda 

delar av uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten senast den 30 mars 2018, 

enligt Havs- och vattenmyndighetens anvisningar." Anm: Motsvarande uppdrag har 

återfunnits sedan RB 2008 men med något varierande utformning. 

Besöks adress 

Kungsgatan 13 

Telefon Telefax 

010-224 10 00 vx 010-224 11 00 

87 i) 52b0- 5 lc0 ·-1-c I 6 -Li9c6 -?75c86b+Off2 .<locx 

Bankgiro E-post ww.v 

102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kri stianstad O Boulevarden 62 A 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

PM 

2017-04-05 

6 § lagen (2006 :412) om allmänna vattentjänster reglerar kommunens skyldigheter 

att inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp . Bedömningen ska baseras på 

att det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 

vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 

blivande bebyggelse. Länsstyrelsen utövar tillsyn över att kommunen fullgör 

skyldigheten enligt 6 §. Länsstyrelsen får enligt 51 § förelägga kommunen att 

fullgöra skyldigheten. 

Arbetet med LAV-projektet 

Länsstyrelsen Skånes LAV-projekt startade våren 2012 med intern och extern 

information om betydelsen av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster . I maj 

2012 skickades en begäran till länets kommuner (VA-enhet respektive miljökontor) 

att inkomma med dels GIS-skikt över förekommande verksamhetsområden för 

kommunalt vatten, avlopp, dagvatten dels kartor över områden där det föreligger 

problem att åtgärda enskilda avlopp . 

Hösten 2012 genomfördes nätverksträffar med olika tema kring vatten för länets 

kommuner (miljö, plan, bygg, tekniska). Hösten 2012 inledde Länsstyrelsen 

dialogmöten med sex pilotkommuner för diskussion om spill-, dricks- och dagvatten 

och strategisk VA-planering utifrån pågående och planerad bebyggelseutveckling, 

miljötillstånd i kommunens vattenförekomster samt status gällande enskilda avlopp. 

Dialogmöten har därefter (2013-2014) genomförts med övriga kommuner i länet. 

Minnesanteckningar har skickats ut efter respektive möte . 

Efter genomförda dialogmöten har länsstyrelsen gjort en bedömning av vilka 

områden som kan anses omfattas av 6 § lagen om allmänna vattentjänster (Prio 1-
områden) och områden som bör utredas vidare eller åtgärdas på annat sätt (Prio 2-

områden). Kommunstyrelsen i respektive kommun har därefter tillskrivits med en 

begäran om att inkomma med en tid- och handlingsplan för fortsatt utbyggnad av 

kommunalt VA i utpekade Prio 1-områden och planerade åtgärder i Prio 2-

områden. När planen kommer in godkänns den alternativt begärs komplettering. 

När planen godkänts lägger Länsstyrelsen upp en plan för uppföljning av de 

prioriterade områdena som överenskommits (tertialuppföljning). 

Om kommunerna inte fullgör sina skyldigheter enligt 6 § lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412) kan Länsstyrelsen enligt 51 § förelägga kommunen med 

vite att fullgöra sina skyldigheter. Länsstyrelsen har under projektets gång drivit en 

handfull sådana ärenden t .ex . Stidsvig, Klippans kommun, bara kyrkby, Svedala, 

Björka och Rönnebäck, Malmö kommun och Hästveda, Hässleholms kommun. 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

PM 

2017-04-05 

Sedan den 1 januari 2016 handläggs mål enligtlagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster av mark- och miljödomstolen . Ärenden gällande Skåne handläggs av 

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. 

Länsstyrelsens LAV-projekt sker i nära samverkan mellan Miljötillsynsenheten. 

Samhällsplaneringsenheten och Fisk- och vattenvårdsenheten. 

Status februari 2017 
Länsstyrelsen Skåne har genomfört dialogmöte med samtliga trettiotre kommuner i 

länet och skickat ut minnesanteckningar från respektive möte. Samtliga kommuner 

har tillskrivits om att inge en tid- och handlingsplan för prioriterade områden. 

Tillsynsprojektet har pekat ut 274 Prio 1-områden och 277 Prio- 2-områden. 

Samtliga kommuner har inkommit med en tid- och handlingsplan, varav tjugonio är 

godkända och tre är delvis godkänd genom delbeslut (Landskrona, Bromölla, Ystad). 

Länsstyrelsen har begärt komplettering av tid- och handlingsplan från Hässleholms 

kommun som meddelat att så inte kommer att ske. 

Samtliga kommuner med godkända tid- och handlingsplaner har påbörjat sin 

statusrapportering. 44 av de utpekade prioriterade områdena ingår numera i 

verksamhetsområde för kommunalt VA. Därtill har 34 utpekade områden anslutits 

till kommunalt verksamhetsområde via avtal. Föreläggande gällande enskilda avlopp 

och anslutning till gemensamhetsanläggningar pågår i flera kommuner, främst inom 

utpekade prio 2-områden. 

Planerade insatser under 2017 
Under 2017 förväntas Landskrona, Ystad och Bromölla att inkomma med 

kompletterande utredningar gällande ett mindre antal områden i sina tid- och 

handlingsplaner för prioriterade områden. Inkomna tid- och handlingsplaner 

kommer löpande att granskas för att kommunerna ska kunna fullfölja sitt strategiska 

VA-utbyggnadsarbete . 

Länsstyrelsen avser gå vidare med förelägganden enligt 6 § lagen om allmänna 

vattentjänster gällande utpekade områden i Hässleholms och Osby kommun. 

Härutöver handlägger Länsstyrelsen enskilda ärenden enligt 6 § lagen om allmänna 

vattentjänster utifrån behovet av allmänt verksamhetsområde för dricksvatten, 

spillvatten och dagvatten. 

Uppföljning av prioriterade områden sker varje tertial. Detta gäller till dess att 

kommunerna är klara i alla de områden som pekats ut som LA V 6§-områden. 
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Skåne 

PM 

2017-04-05 

Uppdaterade kartsldkt över verksamhetsområden läggs in i WebbGIS och ArcGIS 

för att användas i det löpande arbetet inom Länsstyrelsen, till exempel vid 

granskning av detaljplaner, tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt uppföljning 

av åtgärdsarbetet inom vattenförvaltningen och miljömålsarbetet. 

Kommunerna i Skåne hålls löpande informerade om hur arbetet inom LA V

projektet fortskrider. 

Utbildning och samverkan gällande enskilda avlopp sker inom ramen för 

Miljösamverkan Skåne eller Länsstyrelsens ordinarie TVL-arbete. 

Annelie Johansson 

milj ödirektör 

Detta ärende har hanterats digitalt vaifor det saknar si9natur 
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Kommunledningskontoret 

Protokoll från Centrala samverkansgruppen = CESAM 

Tid och plats: 

Närvarande: 

§ 10. Val av justerare 

2017-03-02 kl 13:00 -15:00, Ingrid/Marie, Kommunhuset 

För arbetsgivaren: 
Marianne Malm, HR-chef 
Anna Löfström, Bitr HR-chef 
Ulrika Lindblad, HR-specialist 

Arbetstagarorganisastionerna: 
Ingrid Pihlsgård, Kommunal 
Marie Nilsson, Kommunal 
Ann-Britt Nilsson, Vision 
Gert-Inge Nilsson, SSR 
Jan Nilsson, Lärarförbundet 
Jonas Appelgren, LR 

Sekreterare: 
Marianne Fredriksson 

Att justera dagens protokoll utses Ingrid Pihlsgård, Kommunal och Ann-Britt Nilsson, Vision. 

§ 11. Föregående protokoll 

1 (2) 

Vid förra mötet(§ 3) påtalades vikten av att anmäla tillbud som inträffar och Cesam diskuterar 
vidare. Information om tillbudsanmälningar ges på arbetsmiljöombudsutbildningen. Rutin finns 
på intranätet. HR-avdelningen informerar också på chefsträffar. 

Beträffande§ 4 påtalar Lärarförbundet och Vision att arbetstagare vid vakanser får /tar på sig 
mer uppgifter utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. De båda fackliga företrädarna är inte posi
tiva till denna lösning. 

Protokollet från 2017-01-17 läggs till handlingarna. 

§ 12. Arbetsmiljö 
Ulrika Lindblad redovisar tillbud 2016 (bilaga 1), statistik arbetsskador 2012-2016 (bilaga 2) 
och hälsostatistik till och med december 2016 (bilaga 3) . 

Listan över arbetsmiljöombud behöver uppdateras. Fackliga representanter skickar in namnen 
till Anne-Lie Björklund på HR-avdelningen senast den 21 april. Därefter gör HR-avdelningen en 
lista som gäller från den 1 maj. Listan hålls sedan kontinuerligt uppdaterad. 

§ 13. Ekonomi 
Arbete pågår med bokslut 2016 och detaljbudget 2017. 

§ 16. Personal 
Rekrytering av kommunchef pågår. 
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Chefssekreterare/kundcenterchef Marianne Fredriksson har sagt upp sig och slutar den 28/4. 
Under tiden tills ny kommunchef och ny chefssekreterare är rekryterade håller Marianne Malm, 
Anna Löfström och Ulrika Lindblad i Cesam. 

Ledningsstrateg Patrik Johansson har sagt upp sig och slutar den 31/5. 

§ 17. Organisation 
Inga frågor idag. 

§ 18. Ärenden aktualiserade av fackliga företrädare 
LR frågar om Proceedo och hur det ska användas ute i verksamheterna? En del medlemmar upp
lever merarbete. Upphandlare Jeanette Hall informerar om beställningsrutinerna. Arbetsbördan 
är totalt densamma som tidigare men kan ha fördelats annorlunda. Man beställer varor samt tar 
emot och kontrollerar leveranser. Jonas Appelgren undersöker vilka som upplever problem. 

Vision informerar om kartläggning av löner i tidningen Vison.se. Den visar att Båstads kommun 
har ett relativt lågt löneläge när det gäller administrativa tjänster. 

Vision påtalar problem att invänta beslut om vakansprövningar i akuta lägen. Marianne Malm 
informerar om att akuta vakansprövningar får godkännas i efterhand. 
Not. Enligt beslut i KSau 2016-12-14, § 263, undantas vård och omsorg från att alla vakanser 
skall prövas av kommunchef, så även återbesättning av tjänster. 

Lärarförbundet tar upp fråga om varför många slutar. Behövs dels åtgärder för att behålla ar
betstagare och dels ta reda på varför man slutar. 
Vid nästa Cesam ägnas en punkt till vad som behöver göras för bättre arbetsmiljö och åtgärder 
som gör att man vill stanna. 
Ny rutin för avgångssamtal tas fram av HR. 

Lärarförbundet framför önskemål om tillgång till Visma Recruit för att kunna se alla ansökningar 
till lediga tjänster, inte bara de som tas ut till intervjuer. Marianne Malm svarar att det är chefen 
som rekryterar och bestämmer rekryteringsgrupp. 

§ 19. Ärendelista kommunstyrelsens arbetsutskott 
KSau:s ärendelista från 2017-03-01 gås igenom med bland annat följande punkt: 

I) Nyregistrering av kommunnamn 

§ 20. Övriga frågor 
Kommunjurist Elin Ax informerar om förslag att införa system för visselblåsning, tjänsteskri
velse (bilaga 4). Ärendet är på väg till KF visa KSau och KS. 
De fackliga företrädarna har inget att invända mot förslaget. 

Vid anteckninga!Jlil-.:; . ~ ~ varen ~/7 1 - <1; ' C /,J· _/ Å I c ~ ~ 
Y {d,1Aa,t141t!_ 7/lf cU M f V\./ ~ 

Marianne Fredpksson Marianne Malm 
Chefssekreterare HR-chef 

Vision 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

\ 2~ -03~ 3 O 
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Protokoll nr 1/2017 
Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 
torsdagen den 9 februari 2017, kl. 13:00-16:00 på NSR i Helsingborg · 

Närvarande från kommunerna 
Bjuv 
Båstad 
Helsingborg 
Höganäs 

Åstorp 
Ängelholm 

Stefan Olofsson 
Elisabeth Edner 
Linda Ekström 
Kaj Ling 
Tommy Lindvall 

Stefan Marthinsson 
Jan-Inge Nicander 
Eva Sturesson 

Närvarande från NSR 
Renhållningschef 
A vfallsrådgivare 
Ekonomichef 

Cecilia Holmblad 
Lennart Jens en 
Mats Örth 

1. Mötets öppnande 
Cecilia Holmblad hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Godkännande av dagordning 
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Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för fråga om borgen som behandlas under 
20. Övriga frågor 

I Eva-Lena Diilows frånvaro valdes Lennart Jensen till mötessekreterare. 

3. Godkännande av föregående protokoll, nr 6/2016 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

4. Reglering mellan Höganäs Kommun och NSR 
Beslut: Kim Olsson ska ta fram ett förslag på skriftligt avtal som ska föreläggas styrelsen 
för fastställande. 

5. Angående besöksavgift efter 12 besök, Höganäs kommun 
Höganäs kommun har fått in en klagan från en kommuninvånare där klaganden anser att 
beslutet om att begränsa antalet fria besök på återvinningscentralerna till 12 per vuxen 
kommuninvånare inte är taget i laga ordning. Det borde beslutas av kommunfullmäktige. 
Höganäs kommunjurist delar klagandes uppfattning. 

I NSR:s ägardirektiv står att NSR:s styrelse beslutar om återvinningscentralerna. 

Höganäs avser att lämna in en bilaga till taxan för beslut i kommunfullmäktige. 
Då taxorna för övriga kommuner redan är inlämnade till respektive kommun föreslås att 
texten kring återvinningscentralerna förs in i nästa års taxedokument. 

cM 
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12-gångerssystemet diskuterades. Cecilia Holmblad informerade om att: 
* dödsbon får hämta ut ett separat A VC-kort 

2 (5) 

* ska man enbart lämna producentansvarsmaterial och pantförpackningar ringer 
man på klockan vid A VC-entren för att släppas in. Dessa besök kan göras utöver 
de 12 fria besöken. 

6. Information från respektive kommun 
Bjuv 

* På riksnyheterna har uppmärksammats att Bjuv är en av Sveriges tre bästa 
återvinningskommuner. 

* Problem med att renhållningsfordonen backar på två adresser. Lösningar håller 
på att tas fram av NSR tillsammans med berörda parter. 

* Kommunen har fått ett föreläggande från Söderåsens I\1iljöförbund att ta fram 
uppgifter om gamla deponier då det framkommit indikationer på att sådana finns. 

Båstad 
* Avfallstaxan antagen i Kommunstyrelsen. 

Helsingborg 
* Helsingborgs Stads Förvaltning AB har tagit över Helsingborgs Stads ägarandel i 

NSR. 

Höganäs 
* Peter Kovacs har avsagt sig sitt uppdrag som kommunalråd och slutar inom kort. 
* Två nya återvinningsstationer har invigts. 
* Har börjat ha allt glas (färgat och ofärgat) i samma behållare. Detta blandglas 

~ommer att skickas till Antwerpen i Belgien för sortering och återvinning. 

Åstorp 
* 

Ängelhohn 
* Antalet åten,inningsstationer har minskats från 21 till 9. 

Tre finns i Ängelholms tätort. Övriga finns i Hjämarp, Munka-Ljungby, 
Skepparkroken, Skälderviken, Strövelstorp och Vejbystrand. 

* Ca 80 klädinsamlingsbehållare från olika frivilligorganisationer som utan tillstånd 
funnits på återvinningsstationerna har tagits bort. 
Kommunfullmäktige har beslutat om nytt regelverk och hittills har endast 
Myrorna och Emmaus uppfyllt kriterierna och anmält intresse att finnas kvar. 

* Ny entreprenör vill inte backa på en GC-väg där renhållnings fordon "alltid" 
backat. Lösning håller på att tas fram. 

* Kommunen anmäld till Håll Sverige Rent-kampanjen "Vi håller rent" 
* Annika Enberg har slutat sin anställning vid Ängelhohns kommun. 
* Man får in många synpunkter på villahushållens mjukplastinsamling. 

NSR har startat ett projekt där man tittar på alternativa insamlingsmetoder. 
Nedsmutsad mjukplast ska läggas i restavfallet. 
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7. Ekonomiska rapporter 
Mats Örth informerade om NSR-koncemens resultat för december 2016 som visar på en 
vinst om 0,2 Mk.r. 

8. Årsredovisning för 2016 
Mats Örth presenterade NSR AB:s och NSR Produktions AB:s årsredovisningar. 
Beslut: Att godkänna årsredovisningarna och lämna dem till styrelsen för beslut. 

9. Redovisning av NSR:s låneskuld, 2016-12-31 
Mats Örth redogjorde för låneskulden. 

10. Uppföljning av finanspolicy 
Mats Örth redogjorde för NSR:s fmanspolicy och aktuell låneportfölj och ränte- och 
valutarisker. 

Renhållningskollektivens och återvinningscentralemas ekonomi redovisades separat. 

Diskussion om transportbidraget som Ängell10Ims renhållningskollektiv får för att 
RenoNorden ska köra insamlat hushållsavfall (ej trädgårdsavfall) till Filbomaanläggningen. 
Bidraget utgår då NSR beslutat att inte bygga någon omlastningsstation i Ängelholm som 
man angav i upphandlingen. 

Önskemål att resultat- och balansrapporter för respektive renhållningskollektiv inarbetas i 
årsredovisningen enligt Ägardirektivens punkt 5.6 för att kunna revideras. 
Frågan lämnas vidare till Kim Olsson och revisorerna. 

11. Marknadsrapporter 
a. Slutligt avgörande i juridiska målet mot Stora Enso 
Stora Enso beviljades inte prövningstillstånd vilket innebär att tidigare dom om 
att NSR får sälja vidare förpackningar till TMR står fast. 

b. Diskussioner avseende ansvar för insamling av förpackningar 
Regeringen föreslår genom miljöministern att det ska bli kommunalt ansvar för 
insamling av hushållens tidningar och förpackningar. Beredningsarbetet 
fortsättning nu med ökad intensitet. Miljöministern har även ställt sig positiv till 
kommunal insamling av textil. 

c. Insamling av plastförpackningar 
Dagens Nyheter har avslö)at att plaståtervi.nningsföretaget Swerec skickat endast 
38% av insamlade plastförpackningar till materialåtervinning vilket är långt under 
avtalade mängder, 80%. Resten har gått till energiåtervinning. 

NSR lämnar insamlade plastförpackningar till TMR som beslutat lämna dem vidare 
till Swerec. TMR har i sitt avtal med Swerec en garanti på att minst 80% material
återvinns. TMR för en dialog med Swerec om hur insamlat material återvinns. 
NSR samlar in betydligt mer än riksgenomsnittet, 13 kg/inv. mot 6 kg/inv. 

Plaståtervinning är svårt då det finns många olika plastfraktioner. Detta gör 
sorteringen dyr. Då oljepriset just nu är lågt pressar detta marknaden för 
återvunnen plast. 
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NSR:s bedömning är att det är viktigt att fortsätta insamling av hushållens 
plastförpackningar för att kunna pressa fram en utveckling av återvinningstekniker. 
Teknikutveckling är ett krav, dels för att utveckla nya material, dels för att kunna 
återvinna plast. NSR samarbetar med GAIA som utvecklar fossilfria och komposterbara 
plastmaterial. Målet är att materialet ska kunna rötas framöver. 

12. Verksamhetsrapporter 
a. Rapportering om införande av reglering av kostnadsfria besök A VC 
Vid årsskiftet begränsades antalet fria besök på återvinningscentralerna till 
12 per myndig invånare och år. 
Ändringen har inneburit att NSR mottagit ett antal skriftliga synpunkter och 
telefonsamtal från invånarna. Dessa har hanterats av kundservice
personalen och av renhållningschefen. 

b. Redovisning av utfall 2016 jämfört med övergripande mältal i affärsplan 
Utgår. Redovisas på kommande möte. 

c. Återbruk inom NSR-regionen 
Cecilia Holmblad rapporterade vilka organisationer som bedriver återbruk i NSR
regionen. I rapporten hade insmugit sig två fel: 
* Kooperativ samarbetar inte längre med NSR. 
* RSMH Nordväst och Idehotellets ekonomiska förening samarbetar med NSR:s 

återvinningscentral i Båstad. 

13. Renhållningen 
a. Nils Holgesson rapport 2016 

Rapporten jämför hur mycket avfallshämtningen kostar i en tänkt standard
lägenhet i en flerfamiljsfastighet i Sveriges alla kommuner. 

b. Uppföljning av ekonomiskt mål i ägardirektiv 
Enligt ägardirektiven ska NSR ta fram uppgifter om avfallskostnad/invånare. 
Detta görs bland annat genom Nils Holgesson-rapporten och Villaägarnas 
Riksförbunds rapport. 
Cecilia Holmblad redogjorde för resultaten av dessa två rapporter. 

c. 1:Jåstad - bäst på matavfall . 
Båstad kommun är bäst i Sverige på att samla in matavfall som nyttiggörs genom 
rötning. Grattis! 

14. Lokalisering av återvinningscentral Bjäre 
NSR har, tillsammans med Båstads kommun, utrett olika lokaliseringsaltemativ för en ny 
återvinningscentral i Båstad. 

Grovavfallsmängdema ökar så vi måste satsa mer på återbruk. 

Har NSR utrett möjligheten till generösare öppettider vid lokalisering i Förslöv? 

Beslut: Att överlåta åt NSR:s styrelse att besluta om lokalisering. 
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15. Uppföljning av intern kontroll 
Presentation av NSR:s policys och hur dessa följs upp. 

NSR:s genomsnittliga låneränta är idag 1,2 %. 
Om räntan skulle höjas med 1 % skulle NSR få en ökad kostnad på 538 000 kr/ år. 

Linda Ekström återkommer med Helsingborgs stads aktuella räntor. 

16. Genomgång och uppdatering av företagets policys 
NSR:s miljöpolicy och arbetsmiljöpolicy ska uppdateras under 2017. 

17.Vera park 
a. Ekonomisk uppföljning av företag inom industriparken 
Analys pågår. Resultatet redovisas vid nästa möte. 

18. Tillståndsrapport 
Frågan om vem som ska äga miljötillståndet på Vera park har diskuterats. 
NSR har, tillsammans med Länsstyrelsen, dragit tillbaka överklagandet och kommit 
överens om en lösning som är bra för alla parter. 
NSR äger miljötillståndet för all verksamheter utom för KAA.Bs skrothantering. 

19. Anmälningar 
a. Utvärdering av styrelsearbetet 
Utvärderingen, som görs av styrelsen, är ännu inte klar. 

20. Övriga frågor 
Höganäs kommun säger att borgensavgift måste tas ut enligt lag och föreslår 0,25 %. 
Frågan om borgensavgift måste beslutas av ägarna. 

21. Mötets avslutande 
Cecilia Holmb, 11 tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

JJ.i 
I 

Cecilia Holmblad 
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Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

BÅST/\[)~ !<OMMLIN 
f<om111· • '\ •n1,, .1 

2017 -03- 3 0 · 

oniL,,.\. .. t::i~\),~\ 
-~~ ... ~ ................ . 

Protokoll Styrelsemöte 1/2017 med styrelsen i NSR Produktion AB 
fredag 2017-02-10, kl. 09:00-16:00 
Villa Thalassa, Helsingborg 

Kenneth Lantz, Bemer Lundgren, Anders Månsson, Jessica Andersson, 
Peter Knutsson, Bo Lambertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, 
Gustaf Wingårdh, Reino Persson, Christer Hansson och Robin Holmberg. 

Niklas Svalö, Claes Wastensson, Henrik Forssell, Lars-Ingvar Johansson, 
Rickard Sallermo, Sahand Kousha, Eva Ingers, Kjell Näslund, Rolf Ottosson, 
Carl-Axel Andersson och Lennart Nilsson. 

Personalrepresentanter: . 
J ann Thomasen, Toiwo Henriksson, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer 

Anmält förhinder: "Överstruken" 

Övriga: 
Hans Eric Nilsson1 senior ad visor NSR, Mats Örth, ekonomichef NSR 
Cecilia Holmblad, renhållningschef NSR samt Peter Sjöberg, revisor PwC (§4) 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 
VD Kim Olsson hade inte möjlighet att delta i mötet av personliga skäl. 
Lennart Jensen valdes till mötessekreterare. 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 3 Val av justeringsperson 
Niklas Svalö utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

1 (2) 
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§4 . 

§5 

§6 

i 

Årsredovisning för 2016 
Mats Örth redogör för årsredovisningen för 2016. 

Omsättningen i koncernen var 376 Mkr (411 Mkr 2015) och resultatet efter finansiella 
poster var 0,2 Mkr (9,4 Mkr 2015). 

Soliditeten var 15% 

88 % (93 % 2015) av omsättningen i moderbolaget var ägarhärledd. NSR uppfyller 
härmed Teckal-kriterierna. 

Investeringarna uppgick till 63,5 Mkr under 2016 (64,1 Mkr 2015). 

Peter Sjöberg informerar om revisionsarbetet där man noterat att bolaget har god 
ordning och bra processer även om det alltid finns förbättringspotential. 
Revisorerna avser att lämna en "ren" revisionsberättelse och rekommenderar 
styrelsen att godkänna årsredovisningen och resultat- och balansräkning för 
verksamhetsåret. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna årsredovisningen och resultat- och balansräkning för 
verksamhetsåret. 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

Mötets avslutande 
Ordförande Kenneth dlht;~ackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

7-02-10 

ollet 

enna t! rnsen 
\ 

~-~ 
KennethL~ " 

Styrelseordförande 
i~ 
Justerings person 

i 
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Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Protokoll Styrelsemöte 1/2017 med styrelsen i NSR AB 
fredag 2017-02-10, kl. 09:00-16:00 
Villa Thalassa, Helsingborg 

BÅSTAn~~ 1<0~ :Ml IN 
f<onirr ,,,,~ \ · , 

2017 -03- 3 0 
01~~~.S> .. ~~.>.5.t\ 
.~~\.~ ... 5 .~~ .. \ 

Kenneth Lantz, Bemer Lundgren (-§5), Anders Må11sson, Jessica Andersson, 
Peter Knutsson, Bo Lambertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, 
Gustaf Wingårdh, Reino Persson, Christer Hansson (§6-) och Robin Holmberg (-§5). 

Niklas Svalö, Claes Wastensson, Henrik Forssell, Lars-Ingvar Johansson, 
Rickard 8allermo, Sahand Kousha, Eva Ingers, Kjell Näslund, Rolf Ottosson, 
Carl-Axel .Andersson och Lennart Nilsson. 

Personalrepresentanter: 
Jann Thomasen, Toiwo Henriksson, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer (§5-) 

Anmält förhinder: "Överstruken" 

Övriga: 
Hans Eric Nilsson, senior ad visor NSR, Mats Örth, ekonomichef NSR (-§5) 
Cecilia Holmblad, renhållningschef NSR, Conny Wettergren, anläggningschef NSR 
(§12) samt Peter Sjöberg, revisor PwC (§6-8) 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 
VD Kim Olsson hade inte möjlighet att delta i mötet av personliga skäl. 
Lennart Jensen valdes till mötessekreterare. 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 3 Val av justeringsperson 
Niklas Svalö utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 4 Godkännande av föregående styrelseprotokoll nr 8/2016 
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 

1 (6) 
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§5 

§6 

Ekonomiska rapporter 
Mats Örth förklarar, på övergripande nivå, NSR:s verksamheter och hur ekonomin är 
knuten till dessa. 

Mats Örth redovisar renhållningskollektivens och återvinningscentralernas ekonomi 
2016. 

Mats Örth informerar om det preliminära resultatet t.o.m. december 2016. Resultatet 
för NSR-koncernen visar på en vinst om 0,2 miljoner kronor. 

Styrelsen beslutar 
att renhållningskollektivens ekonomi och en text om solidarisk finansiering av åter
vinningscentralerna ska läggas in i underlaget till årsredovisningen som skickas till 
Bolagsverket samt redovisas i den tryckta versionen av årsredovisningen. 
att det uppdaterade underlaget ska distribueras till styrelsen. 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

Årsredovisning för 2016 
Mats Örth redogör för årsredovisningen för 2016. 

Omsättningen i koncernen var 376 Mkr (411 Mkr 2015) och resultatet efter finansiella 
poster var 0,2 Mkr (9,4 Mkr 2015). 

Soliditeten var 15% 

88 % (93 % 2015) av omsättningen i moderbolaget var ägarhärledd. NSR uppfyller 
härmed Teckal-kriterierna. 

Investeringarna uppgick till 63,5 Mkr under 2016 (64,1 Mkr 2015). 

Peter Sjöberg informerar om revisionsarbetet där man noterat att bolaget har god 
ordning och bra processer även om det alltid finns förbättringspotential. 
Revisorerna avser att lämna en "ren" revisionsberättelse och rekommenderar 
styrelsen att godkänna årsredovisningen och resultat- och balansräkning för 
verksamhetsåret. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna årsredovisningen och resultat- och balansräkning för 

· verksamhetsåret. 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

2 (6) 
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§7 

§8 

§ 9 

Redovisning av NSR:s låneskuld 2016-12-31 
Mats Örth redogjorde för den utskickade sammanställningen som visade att bolagets 
samlade låneskuld var 211,3 Mkr per 2016-12-31. 

Det utnyttjade låneutrymmet uppgick till 59,1 % av det maximala utrymmet enligt 
konsortialavtalet. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Uppföljning av finanspolicy. 
Mats Örth redogjorde för NSR:s finanspolicy och aktuell låneportfölj och ränte- och 
valutarisker. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

Marknadsrapporter 
a. Slutligt avgörande i juridiska målet mot Stora Enso 
Cecilia Holmblad berättar att Stora Enso inte beviljats prövningstillstånd vilket 
innebär att tidigare dom står fast. 

b. Diskussioner avseende ansvar för insamling av förpackningar 
Cecilia Holmblad rapporterar att regeringen genom miljöministern föreslår att det 
ska bli kommunalt ansvar för insamling av hushållens tidningar och förpackningar. 
Berednings~rbetet fortsätter nu med ökad intensitet. Miljöministern kommer även att 
se över hur textil kan samlas in och vem som ska ha insamlingsansvaret. 

c. Insamling av plastförpackningar 
Hans Eric Nilsson informerar om att Dagens Nyheter har avslöjat att plaståtervin
ningsföretaget Swerec skickat endast 38% av insamlade plastförpackningar till 
materialåtervinning vilket är långt under avtalade mängder, 80%. Resten har gått till 
energiåtervinning. 

NSR lämnar insamlade plastförpackningar till TMR som beslutat lämna dem vidare 
till Swerec. TMR har i sitt avtal med Swerec en garanti på att minst 80% material
återvinns. TMR för en dialog med Swerec om hur insamlat material återvinns. 
NSR samlar in betydligt mer än riksgenomsnittet, 13 kg/inv. mot 6 kg/inv. 

Plaståtervinning är svårt då det finns många olika plastfral<tioner. Detta gör 
sorteringen dyr. Då oljepriset just nu är lågt pressar detta marknaden för 
återvunnen plast. 

NSR:s bedömning är att det är viktigt att fortsätta insamling av hushållens plastför
packningar för att kunna pressa fram en utveckling av återvinningstekniker. 

Teknikutveckling är ett krav, d:::;r att utveckla nya material, d; r ; \ \It 
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§ 10 

återvinna plast. NSR samarbetar med GAIA som utvecklar fossilfria och komposter
bara plastmaterial. Målet är att materialet ska kunna rötas framöver. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

Verksamhetsrapporter 
Cecilia Holmblad informerar om: 

a. Rapportering om införande av reglering av kostnadsfria besök Å VC 
Vid årsskiftet begränsades antalet fria besök på återvinningscentralerna till 12 per 
myndig invånare och år. 
Ändringen har inneburit att NSR mottagit ett antal skriftliga synpunkter och telefon
samtal från invånarna. Dessa har hanterats av kundservicepersonalen och av renhåll
ningschefen. 

b. Redovisning av utfall 2016 jämfört med övergripande måltal i affärsplan 
Utgår då statistiken ännu inte är klar. Redovisas på kommande möte. 

c. Återbruk inom NSR~regionen 
Redovisning av rapport om vilka organisationer som bedriver återbruk i NSR
regionen. I rapporten hade två fel insmugit sig: 
* NSR samarbetar inte längre med Kooperativ Framtid. 
* RSMH Nordväst och Idehotellets ekonomiska förening samarbetar med NSR:s 

återvinningscentral i Båstad. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 11 Renhållningen 
a. Nils Holgersson rapport 2016 
Cecilia Holmblad informerar om rapporten som jämför hur mycket avfallshämtning
en kostar i en tänkt standard lägenhet i en flerfamiljsfastighet i Sveriges alla kommu
ner. Helsingborg hamnar på en hedrande femteplats i landet gällande lägst kostnad. 

b. Uppföljning av ekonomiskt mål i ägardirektiv 
Cecilia Holmblad informerar att enligt ägardirektiven ska NSR ta fram 
uppgifter om avfallskostnad/invånare. Detta görs bland annat genom Nils 
Holgersson-rapporten och Villaägarnas Riksförbunds rapport. 

Enligt NSR:s ägardirektiv skall den genomsnittliga avfallskostnaden per invånare för 
de kommuner som är delägare i NSR minska från 795 kr/invånare 2010 till 450 kronor 
per invånare 2020. 
Preliminärt per 2016 har den genomsnittliga avfallskostnaden per invånare sjunkit 
från 795 kr/invånare 2010 till 649 kr/invånare 2016 (KPI justerat). Detta motsvarar en 

minskning om knappt 20 %. ~ J 
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c. Båstad - bäst på matavfall 
Cecilia Holmblad informerar om att Båstad kommun är bäst i Sverige på att ta tillvara 
insamlat matavfall genom rötning. Grattis! 

Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 12 Lokalisering av återvinningscentral Bjäre 
Conny Wettergren redogör för bakgrunden och utredningen kring lokalisering av en 
ny återvinningscentral Bjäre. 

Styrelsen beslutar 
att med bakgrund av NSR:s ägardirektiv om solidarisk finansiering och den 
utredning som är genomförd så är Förslövsornrådet det ekonomiskt och miljömässigt 
mest hållbara alternativet till lokalisering av återvinningscentral på Bjäre. 
att ge VD i uppdrag att kommunicera styrelsens ställningstagande till Båstads 
kommun. 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 13 Uppföljning av intern kontroll 
Cecilia Holmblad informerar om uppföljningen av internkontrollen. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna bolagets uppföljning av internkontroll för 2016. 

§ 14 Genomgång och uppdatering av företagets policys 
Cecilia Holmblad presenterar företagets policys och berättar att uppdatering av 
Miljöpolicyn och Arbetsmiljöpolicyn planeras under 2017. 
Miljöpolicyn föreslås byta namn till Hållbarhetspolicy. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 15 Vera Park 
Hans Eric Nilsson redogör för processen för genomförda koncessionsupphandlingar. 
Företagen fungerar väl, samarbetet är utmärkt och personalen nöjd. 

a. Ekonomisk uppföljning av företag inom industriparken 
Då företagens årsbokslut för 2016 inte är klara har ingen uppföljning gjorts. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 16 Tillståndsrapport 
Hans Eric Nilsson berättar att frågan om vem som ska äga miljötillståndet på Vera 
park har diskuterats. 
NSR har, tillsammans med Länsstyrelsen, dragit tillbaka överklagandet och kommit 
överens om en lösning som är bra för alla parter. 
NSR äger miljötillståndet för all verksamheter utom för KAABS skrothantering. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 17 Anmälningar 
a. Utvärdering av styrelsearbetet 
Utvärderingen, som görs av styrelsen, är ännu inte klar. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 18 Övriga frågor 

§ 19 

Renee Sandberg Ohlander frågar om avtalet gällande dataprogram är klart. 
Cecilia Holmblad och Hans Eric Nilsson berättar att avtalen gällande verksamhets
systemen BFUS och FetchPlanner är klara men att kopplingen mellan programmen 
ännu inte är helt klar men att arbete pågår för att lösa detta. 

NSR har bidragit till utvecklingen av, framförallt, FetchPlanner och får ersättning för 
detta arbete. 

Upphovrätten ägs av programleverantörerna medan NSR har nyttjanderätt. 

Mötets avslutande 
Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

6 (6) 
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Styrelseordförande 

~~ 
Niklas Svalö 
Justeringsperson 

510

510



UTLÅTANDE 1 (11) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2017-04-18 Dnr 567-5827-2017 

Postadress 

20515 Malmö 

Kontaktperson 

Miljöavdelningen 

Annelie Johansson 
010-224 14 03 

annelie. j ohansson@lansstyrelsen.se 

Båstad kommun 

Kommunstyrelsen 
269 80 Båstad 

BÅST/\DS v(OMM UN 
Kommunstyrelsen 

20·17 -04- 2 1 
Onr.~ .. 9.~ .~J.j . }:/ 
. f. ~-.'l. ~-.. 5.QQ ..... .... . 

Utlåtande gällande kommunens reviderade tid
och handlingsplan för utökat verksamhetsområde 
för kommunalt vatten och avlopp 

Båstad kommun har den 27 februari 2017 inkommit med en uppdaterad landsbygds

strategi inklusive reviderad tid- och handlingsplan gällande kommunens planer för 

utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Den omarbetade strategin har tagits fram 

genom ett samarbete mellan förvaltningarna och NSVA. 

Av Kommunfullmäktiges beslut den 15 februari 2017, § 29, framgår att den 

uppdaterade landsbygdsstrategin antogs med tillägget att avseende området kallat 

Magretetorpsvägen ska utbyggnad planeras till 2020. Moderaterna, Centerpartiet och 

Liberalerna reserverade sig mot beslutet. 

Av protokollsanteckningen framgår att "De ekonomiska faktorerna är viktiga men bör 

inte viktas högre än de lagkrav som finns för miljö och hälsa. Det är viktigt ur ett 

långsiktigt perspektiv att omgående minimera utsläpp av hälsoskadliga fraktioner. I 
nuvarande landskapsstrategi pekar Länsstyrelsen ut prioriterade områden som är 

angelägna att byggas ut med kommunalt VA. Vi ser det som viktigt att känsliga 

områden ur miljösynpunkt fortsatt är prioriterade som tex områden som ligger i nära 

anslutning till Natura 2000 områden och vattendrag." 

Bakgrund 
Tidigare strategi för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på landsbygden 
antogs av Kommunstyrelsen i Båstad kommun den 14 november 2012. Den 15 

januari 2014 antog kommunstyrelsen efter begäran från Länsstyrelsen Skåne en tid

och handlingsplan för kommande utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på 

Besoksadress 

Kungsgatan 13 

Telefon Telefax 

010-224 10 00 vx 010-224 11 00 

c9a93bcS-552d-+b6f-a.o+2-9-·h·iOdfa I d23.doo.: 

Bankgiro E-post www 

102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kri stianstad O Boulevarden 62 A 
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landsbygden. Tid och handlingsplanen godkändes av Länsstyrelsen Skåne den 26 mars 
2014. 

Sedan den förra tid- och handlingsplanen godkändes av Länsstyrelsen har NSV A på 
uppdrag av Båstad kommun lämnat regelbundna statusuppdateringar avseende 
pågående VA-utbyggnad inom Prio 1 och Prio 2-områden. Följande kan noterats: 

Område Prio Status 

Kattvik 1 Utbyggnaden av vatten och spillavlopp är klar 

Stora Hult 1 Utbye:E:Daden av vatten och spillavlopp är klar 

Boarp 1 Utby_ggnaden av vatten och spillavlopp är klar 

Tvähöga 1 Utbye:E:Daden av vatten och spillavlopp är klar 

Slättaröd 1 Utbyggnaden av vatten och spillavlopp är klar 

Hov 1 Utbye:E:Daden av vatten och spillavlopp är klar 

Nyled 1 Utby_ggnaden av vatten och spillavlopp är klar 

Öllövsstrand 1 För tillfallet är projektet stoppat av politiken i Båstad. 
Projektering finns framtagen, dock måste NSV A 
avvakta med projektet tills klartecken ges från de 
förtroendevalda i kommunen 

Ängalag 1 Utbyggnaden av Ängalag är uppskjuten av ekonomiska 
skäl. NSVA hade med den i budgetförslaget för 2015, 
men politiskt valde man att senarelägga utbyggnaden . 
Utbyggnad finns nu med i kommunens budgetdirektiv 
och är där planerad att genomföras år 2018, något som 
vi på NSV A även arbetar efter. 

Förslöv- 2 Projektering av va-utbyggnaden för dessa norra delar 
Vadebäck av Förslöv påbörjas under 2016. Entreprenadarbetet 

ska enligt planerna utföras år 2017. 

Lyavägen 2 Enligt planerna ska denna utföras 2017. Projektering 
påbörjas 2016. 

Karstorp 2 Utbyggnad är planerad att starta 2018 

Mäsinge 2 Utbyggnad är planerad att utföras i kommunal r egi 
2019-2020. Här finns det dock intresse från de boende 

att bilda gemensamhetsanläggning och bygga i privat 
regi. Inget är dock klart, men det ser positivt ut och de 
är drivna personer som vill få det utbyggt. Kan bli 
r edan i år . 

Axeltorp 2 Utbye:e:nad är planerad till 2020 

Häljarp- 2 Kommer att byggas ut med kommunalt VA inom 10 år 
Böckerskog;en 
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Mot bakgrund av ovan angivna uppgifter om att politiken har stoppat eller skjutit upp 

utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Öllövsstrand och Ängalag begärde 

Länsstyrelsen ett möte med kommunen och NSVA under november 2016 . Något 

möte kom inte till stånd. Istället inkom Båstad kommun den 27 oktober 2016 med en 

begäran om att få inkomma med en omarbetad tid- och handlingsplan för utbyggnad 

av kommunalt vatten och avlopp i Båstad kommun senast den 31 mars 2017. Den 14 

november 2016 beviljade Länsstyrelsen Båstad kommun anstånd att inkomma med en 

omarbetad tid- och handlingsplan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till 

den 28 februari 2017. 

Uppdaterad landsbygdsstrategi 
Strategin omfattar de områden i kommunen som idag inte är anslutna till kommunalt 

vatten och avlopp samt uppfyller kriterierna för samlad bebyggelse. Även områden 

med ett mindre antal fastigheter (<20) som ligger samlade och är prioriterade av 

Båstad kommun p å grund av miljömässiga skäl och områden som ligger i direkt närhet 

till kommunala ledningar utan att vara anslutna tas upp. 

För de fastigheter som ligger i områden nedan, och som inte är aktuella för en VA

utbyggnad inom överskådlig tid, kommer krav att ställas på att bristfälliga avlopp 

åtgärdas . För enskilda fastigheter som ligger inom de områden som upp kommer 

tillsyn och prövning även fortsättningsvis göras från fall till fall. 

Nedan redovisas kommunens reviderade tid- och handlingsplan för de av 

Länsstyrelsen kvarvarande prioriterade områdena och övriga av kommunen utpekade 

områden. 

Prio 1-områden 
• Ängalag -Ängalag är en mindre by som ligger intill väg 115 mellan Torekov 

och Hov. Omkringliggande mark domineras av jordbruk. Ängalag med 

närområde innefattar ca 40 fastigheter. Genom byn rinner ett vattendrag som 

mynnar i havet vid Ingelstorps strand, mellan Torekov och Hovs Hallar. Enligt 

SG U' s j ordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till största delen 

av morän med inslag av berg i dagen. Avståndet till kommunala VA-nätet är ca 

1200 m. I dagsläget löses VA-behoven av enskilda avlopp och privata 

dricksvattenbrunnar . Många av de enskilda avloppsanläggningarna uppfyller 

inte de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt lever upp till de 

riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna r åd (HVMFS 

2016: 17), om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Då 

dricksvattenbrunnar och m ånga enskilda avloppsanläggningar är belägna inom 
ett mindre område är det en stor risk att dricksvattnet kontamineras av 

avloppsvatten från bristfälliga anläggningar. Ängalag innehåller relativt m ånga 

fastigheter i en sammanhängande struktur i ett mindre område. Fastigheternas 
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närhet till varandras enskilda dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar 
utgör en stor risk för kontaminering av dricksvatten. Det finns även svårigheter 

att hålla de rekommenderade avstånden enligt Havs- och vattenmyndighetens 
allmänna r åd (HVMFS 2016: 17), om små avlopps-anordningar för hushålls

spillvatten mellan avloppsanläggningar och dricksvattenbrunnar vid ändring av 

befintliga anläggningar och vid nyanläggning. Området kommer att anslutas till 
kommunalt vatten och avlopp 2020. 

• Öllövsstrand - Området i fråga ligger i utkanten av Öllövsstrand och består 

av 9 fastigheter, främst fritidsboenden. I direkt anslutning ligger ett Natura 
2000-område och den kustnära naturen är känslig. Avståndet mellan det 

kommunala VA-nätet och den närmast belägna fastigheten är ca 100 m. Enligt 
SGUs jord-artskarta består området av grus och klappersten. Verksamhets

området för vatten och spillvatten antogs 2012 men området har inte byggts 
ut. Privata brunnar och enskilda avlopp karaktäriserar området. De enskilda 

avloppsanläggningarna inom området lever inte upp till de r eduktionskrav som 

ställs på avloppsanläggningar som omfattas av högskyddsnivå, vilket gäller för 
området på grund av den känsliga kustnära naturen. Området består främst av 

fritidsboenden och anläggningskostnaderna per fastighet uppskattas till ca 400 
tkr. Med tanke på den höga kostnaden så anses det inte vara samhälls
ekonomiskt hållbart att bygga ut kommunalt VA till området, utan det finns 

möjlighet att lösa avloppshanteringen med fungerande enskilda lösningar . 

Området kommer att inte att anslutas till kommunalt vatten och avlopp inom 
överskådlig tid. 

ommentar: Länsstyrelsen delar inte Båstad kommuns ställningstagande i 
frågan om utbyggnad av allmän VA-anläggning för kvarstående nio fastigheter i 
Öllövsstrand. Behovet av VA-sanering i området är stort. 

Öllövsstrand 43:3, 43:4 och 43:6 - har WC-vatten med avledning till 
sluten tank. BDT-vatten avleds till stenkista 

Öllövsstrand 43:5 och 43:7 - har WC/BDT-vatten med avledning till 2-
eller 3-kammarbrunnar utan efterföljande infiltration. Avloppsvattnet 

avleds till stenkista. Del av BDT-vattnet avleds till stenkista utan 

föregående slamavskiljning. 
Öllövsstrand 43:8 och 43:9 - har WC/BDT-vatten anslutna till 3-kammar
brunn utan efterföljande infiltration. A vloppsvattnet avleds till tillfälligt 

anlagd makadam/ grusfilterbädd (tidsbegränsat bygglov) i avvaktan på 

utbyggnad av allmän va-anläggning. Fastighetsägarna avser bygga ut 
bostadshuset och flytta in permanent. 

Öllövsstrand 43:2 - har utedass (tidigare latrintömning har upphört). BDT

avlopp avleds till stenkista. 
Öllövsstrand 14:55 - har WC/BDT-avlopp med avledning till äldre 3-
kammarbrunn utan efterföljande infiltration. A vloppsvattnet avleds till 
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stenkista. Fastighetsägaren har erhållit föreläggande om åtgärder gällande 
befintligt avlopp. Fastighetsägaren har överklagat beslutet. Kommunens 

miljökontor ligger på ärendet i avvaktan på besked om kommunalt VA i 
området. 

Samtliga fastigheter har vatten från en gemensam djupborrad vattentäkt. 
Vattnet uppvisar en hög järnhalt. 

. . 
~

., 

). ' 

Område 

i I 
;' t' 

l 
I 

Allmän va-anläggning för kommunalt dricksvatten och spillavlopp ligger inom 
ett avstånd om 80-100 meter från aktuella fastigheter i västra delen av 

Öllövsstrand (se karta ovan). Resterande delar av Öllövsstrand är fullt utbyggt 
med kommunalt vatten och avlopp. 

I direkt anslutning till de nio fastigheterna ligger ett Natura 2000-område och 

den kustnära naturen är känslig för påverkan. Detaljplan finns för m erparten av 
området. Närheten till Natura 2000-området innebär att det erfordras dispens 

vid anläggning av enskilda va-anläggningar utanför egen tomtmark. 

I den tidigare strategin "Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Båstads 

kommun", antagen den 14 november 2012, framgår under Bedömning: 
"På grund av mycket höga naturvärden och det ringa avståndet till kommunalt 
VA finns det stora skäl till att bygga ut VA-ledningar till aktuellt område". Av 
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strategin framgår att kommunal anslutning i Öllövsstrand förväntas ske inom 

fem år . 

NSVA har genomfört utsättning av va-ledningar i vägområdet 2014/2015 

(uppdragsnummer 10490). Alla tillstånd är inhämtade och anslutnings

punkternas läge är överenskomna med berörda fastighetsägare. Utbyggnad av 

kommunala vatten- och spillavloppsnättet i Öllövsstrand var planerad att 

genomföras av NCC under 2015. Den 18 februari 2015 meddelade NSVA att 

entreprenadstart för utbyggnaden skjutits på framtiden på grund av ekonomin. 

Länsstyrelsen vidhåller sitt tidigare beslut om att Öllövsstrand i sin 
helhet ska anslutas till allmän va-anläggning enligt tidigare av 
Länsstyrelsens godkända tid- och handlingsplan. Länsstyrelsen 
kommer att gå vidare med ett föreläggande enligt 51 § lagen om 
allmänna vattentjänster. 

Prio 2-områden 

• Vadebäck - Vadebäck ligger strax norr om Förslöv. Ca 20 fastigheter finns 

inom området som är aktuellt i landsbygdstrategin. Husen ligger inom/nära ett 

vattenskyddsområde och riksbekanta Vadebäcken rinner igenom området. 

Enligt SGU's jordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till 

största delen av grus och morän. Inga geotekniska undersökningar har dock 

utförts som bekräftar det. Vattenledningar finns utbyggt i stort sett inom hela 

området, spill vattennätet är däremot inte utbyggt. Det är ca 100 m från 

befintligt spillvattennät till närmsta bostaden. Området kommer att anslutas 

till kommunalt vatten och avlopp 2017 . 

• Lyavägen - Längs med Lyavägen ligger sju fastigheter. Dessa fastigheter 

kännetecknas av att de ligger i en brant sluttning på östra sidan av den gamla 

banvallen. De aktuella fastigheterna tangerar vattentäkten Idrottsplatsens 

vattenskyddsområde . Jordarterna består av sandig morän och sant, m ed inslag 

av berg i dagen . Avståndet m ellan befmtligt ledningsnät och den närmsta 

fastigheten är ca 100 m . Området kommer att anslutas till kommunalt vatten 

och avlopp 2019. 

• Mäsinge - Mäsinge ligger väster om Västra Karup, och området omfattar 17 

fastigheter i en relativt samman-hängande bebyggelse. Jordarterna består enligt 

SGUs jordartskarta av sandig morän med inslag av berg i dagen. Avståndet från 

närmsta fastigheten till befintligt VA-nät i Möllhult är ca 250 m. Fastigheterna 

har idag enskilda avlopp och dricksvattenbrunnar. De flesta av de enskilda 

avlopps-anläggningarna är bristfälliga och lever inte upp till de reningskrav som 
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ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt lever upp till de riktlinjer som finns i Havs- och 

vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016: 17), om små avlopps
anordningar för hushållsspillvatten.Fastighetsägarna är på gång med att bilda en 

gemensamhetsanläggning som ska ansluta till det kommunala nätet i Möllhult. 
Området kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp 2024. 

• Karstorp - Sydväst om Båstad tätort ligger Karstorp, ett område som ligger i 
en kraftig sluttning ner mot tätorten. Ca 17 fastigheter finns inom vad som kan 

betraktas som Karstorp. Enligt SGUs jordartskarta består området av sandig 
morän med inslag av berg i dagen. Tomterna är relativt stora, från 1500 m 2 

upp 15000 m 2
• Idag finns det enskilda avlopp och privata vattenbrunnar i 

Karstorp. De flesta av de enskilda avloppsanläggningarna är bristfälliga och 

lever inte upp till de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt lever upp 
till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna r åd 

(HVMFS 2016: 17), om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. 
Karstorp ligger tämligen nära det kommunala VA-nätet. Det är dock något 

tekniskt besvärligt och relativt kostsamt att lägga ledningar ut dit på grund av 
de stora höjdsk.illnaderna och bergförekomst. Öster om Karstorpsvägen 

medför de stora höjdsk.illnaderna att det blir svårt att anordna spillvatten

lösningar utan att behöva pumpa spillvatten från hus tillanslutningspunkt. 
Husen väster om vägen klarar sig dock utan pumpning. Att förse området med 

dricksvatten kräver tryckstegring. Sammanfattningsvis är det inte 
samhällsekonomiskt hållbart att ansluta fastigheterna till kommunalt VA. En 

gemensam lösning för avloppshanteringen inom området bör dock eftersträvas. 

Området kommer att inte att anslutas till kommunalt vatten och avlopp inom 

överskådlig tid. 

ommentar: Länsstyrelsen förutsätter att kommunen ställer krav 
på berörda fastighetsägare att långsiktigt lösa VA-situationen 
genom förrättad avloppsanläggningen. Om det inte är möjligt ska 
området anslutas till kommunalt VA senast 2021. Hur och när VA
situationen kommer att lösas ska återrapporteras till Länsstyrelsen 
inom ramen för kommande statusrapporteringar tre gånger per år. 

• Häljarp-Böckerskogen - Häljarp/Böckerskogen är en samling hus som 
ligger vid Häljarpsvägen mellan Västra Karup och Båstad tätort. Ca 30 st 

fastigheter, mestadels fritidshus, ingår i byn. Jordarten består av morän med 

inslag av berg i dagen. Det är ca 3 km till kommunalt VA-nät såväl västerut 

som österut. Böcker skogen har en gemensamhetsanläggning för avlopp. 
Anläggningen består av en sluten tank med vakuumsystem installerat 1968 med 

23 anslutna fastigheter. 2014 byttes dåvarande plåttank ut mot en ny 
glasfibertank på 10 kbm samt en ny vakuumpump installerades. De anslutna 

fastigheterna har enskilda avlopp för rening av BOT-vatten. BOT-avloppen är 
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bristfälliga och merparten når inte upp till gällande reduktionskrav. Avståndet 

till befintliga ledningar långt, vilket gör att en kommunal VA-anslutning blir 
kostsam att genomföra. Istället för att bygga ut kommunala VA-ledningar bör 

Miljöavdelningen utöva tillsyn och se till att BDT-avloppen uppfyller gällande 
krav. Området kommer att inte att anslutas till kommunalt vatten och avlopp 
inom överskådlig tid. 

Kommenta : Länsstyrelsen förutsätter att kommunen ställer krav 
på berörda fastighetsägare att långsiktigt lösa VA-situationen 
genom förrättad avloppsanläggningen. Om det inte är möjligt ska 
området anslutas till kommunalt VA senast 2021. Hur och när VA
situationen kommer att lösas ska återrapporteras till Länsstyrelsen 
inom ramen för kommande statusrapporteringar tre gånger per år. 

• Axelstorp - Strax söder om Båstad tätort ligger Axelstorp, en mindre by på 
cirka 35 hus, byggd på 60-70-talet med i första hand fritidshus. Dessa hus har 

med tiden till stor del omvandlats till permanentbostäder . Axelstorpsbäcken 
som är ett skyddsvärt vattendrag rinner genom byn. Det är cirka 600 meter 

fågelvägen till kommunalt ledningsnät. VA-försörjning ombesörjs av en 

gemensamhetsanläggning för klosettvatten . Anläggningen består av en sluten 
vakuumtank som börjar bli gammal. Till tanken är 28 hushåll anslutna. De 
anslutna fastigheterna har enskilda avlopp för rening av BDT-vatten. BDT

avloppen är bristfålliga och merparten når inte upp till gällande reduktions
krav. Området är inte anslutet till kommunalt dricksvatten. Krav kommer att 

ställas på samfälligheten och fastighetsägarna att tillse att gemensamhets
anläggning och BDT-avloppen uppfyller gällande krav. Området kommer att 
inte att anslutas till kommunalt vatten och avlopp inom överskådlig tid. 

Kommenta11: Länsstyrelsen förutsätter att kommunen ställer krav 
på berörda fastighetsägare att långsiktigt lösa VA-situationen 
genom förrättad avloppsanläggningen. Om det inte är möjligt ska 
området anslutas till kommunalt VA senast 2021. Hur och när VA
situationen kommer att lösas ska återrapporteras till Länsstyrelsen 
inom ramen för kommande statusrapporteringar tre gånger per år. 

Övriga områden 

• Magretetorpsvägen - Öster om Förslöv samhälle mot Margretetorpsvägen 
ligger 13 fastigheter. Från området är det cirka 550 m till det kommunala 

ledningsnätet i Förslöv. Enligt SGUs jordartskarta består området av sandig 

morän . Nordost om området finns ett 30-tal fastigheter som är intresserade av 

att ansluta sig som samfällighet om kommunalt VA byggs ut. Området är i sig 
lågprioriterat då det rör sig om få fastigheter på relativt stort avstånd från 
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befmtligt ledningsnät, men att ytterligare ca 30 fastigheter ansluts som 

samfällighet motiverar en utbyggnad. Totalt rör det sig om 40-45 fastigheter 
som kommer att få kommunalt vatten och avlopp. Området kommer att 

anslutas till kommunalt vatten och avlopp 2020. 

• Rotalyckevägen - Rotalyckevägen ligger utanför Torekov söder om 

Ängalagsvägen. I det aktuella området ingår 8 fastigheter. Kommunala 

ledningar finns på andra sidan Ängalagsvägen, ca 100 m från närmaste hus. 
Enligt SGU's jordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till 

största delen av morän med inslag av berg i dagen. Närheten till det 
kommunala VA-nätet motiverar en VA-utbyggnad. Cirka 200 m sydöst om 

området finns sex fastigheter som eventuellt kan ansluta som samfällighet om 

de inte löser vatten och avlopp enskilt. Bergförekomst kan fördyra 
utbyggnaden. Om bildandet av en samfällighet inte blir aktuell så planeras 

utbyggnad av kommunalt VA till 2021. 

• Varan 9:46 m.fl. - Området ligger i utkanten av Torekov i direkt anslutning 

till befintligt verksamhetsområde, och omfattar 9 fastigheter. Enligt SGU' s 

jordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till största delen av 

morän med inslag av berg i dagen. Fastigheterna ligger på båda sidorna av 
Trafik.verkets väg (Ängalagsvägen). Tomterna är relativt små, mellan 1100 och 

2500 m2. Närheten till det kommunala VA-nätet motiverar en VA-utbyggnad. 
Området kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp 2022 . 

• Kattviksvägen - Utmed Kattviksvägen väster om Båstad ligger 12 fastigheter 

i direkt anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet. Husen ligger tätt och 
tomtstorlekarna varierar mellan ca 700 och 2500 m2. Enligt SGU's 

jordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till största delen av 

sandig morän med inslag av berg i dagen. De relativt små tomtstorlekarna i 
kombination med fastigheternas närhet till det kommunala ledningsnätet gör 

att man bör bygga ut VA. Området kommer att anslutas till kommunalt vatten 

och avlopp 2024. 

• Hallavara samfålighet-Kattvik - Området ligger på sluttningen i de 
nordvästra delarna av Kattvik längs med Knösaliden. Sluttningen ner till det 

kommunala ledningsnätet är brant och höjdskillnaden ner till Krossarevägen/ 
Kattviksvägen är mellan 25 och 40 meter. Den dominerande jordarten i 

området är berg i dagen, men också sandig morän och klapper förekommer. I 

Hallavara finns en stor infiltrationsanläggning anlagd 1994. Anläggningen 

består av två slam-avskiljare med en volym på 8- 9 kbm vardera med 

efterföljande rening i infiltration. 16 fastigheter är anslutna till anläggningen. 
A vloppsanläggningen börjar bli gammal och det finns misstanke om att 

anläggningen inte lever upp till de reduktionskrav som ställs för anläggningar 
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som omfattas av högskyddsnivå, vilket gäller för området på grund av det 

kustnära läget med 110 meter till Laholmsbukten. En avsättning på det 
kommunala ledningsnätet är förberedd för att kunna ansluta samfälligheten . 

Samfälligheten kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp senast 
2025. 

• Lillaryd - Området ligger i Västra Karups västra utkant utmed Lillarydsvägen 

och består av 13 fastigheter. Tomtstorlekarna varierar från ca 1300 m2 upp till 
stora jordbruksfastigheter på flera hektar. Jord-arterna består enligt SGUs 

jordartskarta av sandig morän med inslag av berg i dagen. Befintligt ledningsnät 
finns utbyggt i Glimminge ca 70 meter från närmsta fastigheten. De flesta av de 

enskilda avloppsanläggningarna är bristfälliga och lever inte upp till de 

reningskrav som ställs enhgt 9 kap 7 § MB, samt lever upp till de riktlinjer som 
finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016: 17), om 

små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Området kommer att anslutas 

till kommunalt vatten och avlopp 2030. 

Sammanfattningsvis 
Länsstyrelsen noterar att kommunen har reviderat sin strategi för utbyggnad av vatten 

och avlopp på landsbygden i Båstad kommun. Länsstyrelsen godtar flertalet 

justeringar avseende den av Länsstyrelsen tidigare godkända tid- och handlingsplanen. 

Länsstyrelsen godtar inte föreslagen ändring av tid- och handlingsplanen för 
Öllövsstrand. Länsstyrelsen vidhåller sitt tidigare beslut om att Öllövsstrand i sin 

helhet ska anslutas till allmän va-anläggning enligt den av Länsstyrelsens godkända tid
och handlingsplan daterad den 26 mars 2014. Länsstyrelsen kommer att förelägga 

kommunen om anslutning av kvarstående nio fastigheter till allmän Va-anläggning 
med stöd av 6 och 51 §§ lagen om allmänna vattentjänster. 

När det gäller Karstorp, Häljarp-Böckerskogen och Axeltorp förutsätter 
Länsstyrelsen att kommunen ställer krav på berörda fastighetsägare att långsiktigt lösa 

VA-situationen genom förrättad avloppsanläggningen. Om det inte är möjligt ska 
området anslutas till kommunalt VA senast 2021. Hur och när VA-situationen 

kommer att lösas ska återrapporteras till Länsstyrelsen inom ramen för kommande 

statusrapporteringar tre gånger per år, dvs den 31 maj 2017, den 30 september 2017, 
den 31 januari 2018 osv. 

Uppdaterade kartskikt på inrättade verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten 

och/ eller dagvatten lämnas i SWEREF 99TM till gis.skane@lansstyrelsen .se 
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I handläggningen av detta ärende har deltagit miljödirektör Annelie Johansson och 

vattenstrateg Pär Persson och miljöhandläggare Lena Blomquist. 

Annelie Johansson 
Miljödirektör 

Beslutet har fattats di9italt vaifår det saknar si9naturer. 

Kopia 
Miljöavdelningen (AJ, LB) 
Samhällsbyggnadsavdelningen (PP) 

Pär Persson 

vattenstrateg 
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SOCIALBIDRAGSSTATISTIK 

2009 2010 2011 201 2 201 3 2014 2015 201 6 2017 

januari 427 659 542 067 470 610 576 004 721 850 643 902 727 966 478 947 372 094 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

februari 450 409 663 576 589052 722 528 722 910 771 033 550 890 487 222 474 398 

mars 588 399 886 019 603 960 751 491 775 412 822 814 763 970 438 334 510 703 

april 546 718 552 753 547 034 626 339 755 775 789 828 734 099 549 029 

20 '17 01 ., ., '° -. ~- ·' l • •.J v 

R~S'? ... ~~~\~.$\ 
~ .. ~\..~.::1/Q~ ....... . 

maj 494 874 489 202 572 906 721 599 688 838 712 625 665 980 581 009 

juni 517 185 446 156 618 650 587 310 578 41 1 590 040 684 843 421 505 

juli 531 268 570 912 371 566 565 568 635 492 615 809 622 431 341 026 

augusti 397 570 398 297 413 319 479 140 461 451 597 611 506 806 425 418 

september 420 935 497 873 509 263 437 103 548 830 673 318 563 779 273 206 

oktober 444 234 499 995 497 833 622 675 568 878 711 603 462 053 393 356 

november 578 095 426 934 506 550 628 898 678 324 524 548 462 947 332 473 

december 653 926 521 983 686 911 770 016 760 219 927 499 584 373 465 979 
totalt 6 053 281 6 495 770 6 387 658 7 488 671 7 896 390 8 380 630 7 330 137 5187504 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170426\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2017-04-26 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000006/2017 – 904 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-05-03 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Delegationsbeslut - Upphandling - Sven-Inge Granlund - 2017-04-25. 
 
2. Delegationsbeslut - Förlängning av avtal avseende jordbruksarrende - Jan Bernhardsson - 
2017-04-07. 
 
3. Delegationsbeslut - Dödsboanmälan - Marianne Fredriksson, 2017-04-24. 
 
4. Delegationsbeslut - Personalärenden - Anne-Lie Björklund, 2017-04-21. 
 
5. Delegationsbeslut - Individ och familj - 2017-04-01 - 2017-04-19. 
 
6. Delegationsbeslut - Grannehöranden - Jan Bernhardsson - 2017-04-07. 
 
7. Delegationsbeslut - Dispenser från lokala trafikföreskrifter - Andreas Jansson - 2017-04-05. 
 
8. Delegationsbeslut - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Valeria Christoffersson - 2017-
03-31.                    
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delegationsbeslut.    
 
 
 

524

524



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 
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l<ommunstyrelsen 
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Dn~'S'?..~~~~~}~ .. 
e--. s::::.,~- "'~"' .... ~ ..... ": .:-.~ ... .. .. ...... ............... .. 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

A031 2017-04-24 468/17-500 Upphandling av energi,vvs mm 

Underskrift 
Datum 

2017-04-25 
Namnförtydligande 

Sven-Inge Granlund 

Underskrift 

Ängsbyn,Backabyn, 
Centralförrådet.post/polis 

Sven-Inge Gran lund 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS r<OMMUN 

l(ommuns\yrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

TS014 2017-04-07 579/13-200 Förlängning-Avtal om Jan Bernhardsson 
jordbruksarrende Grevie 28: 1 

Underskrift 
Datum 

2017-04-07 
Namnförtydligande 

Jan Bernhardsson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut BÅSTADS f-<OMMUN 
Komm1 T''.yre lsen 

2017 -04- 2 [~ 
Dnr .. \~).~Q~~./ 
... .l.0.\.1 .. :-... qo.Y ..... 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
delega-

Datum Diarienr Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 
tions-
ordning 
KS/A026 2017-03-28 Dödsboanmälan ÄB 20 kap. 8a§ Dödsboanmä Marianne Fredriksson 

Ian till 
Skatteverket 

KS/A026 2017-04-03 Dödsboanmälan ÄB 20 kap. 8a§ Dödsboanmä Marianne Fredriksson 
Ian till 
Skatteverket 

KS/A026 2017-04-06 Dödsboanmälan ÄB 20 kap.Sa§ Dödsboanmä Marianne Fredriksson 
Ian till 
Skatteverket 

Underskrift 
Datum 

2017-04-24 
Namnförtydligande 

Marianne Fredriksson, chefssekreterare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Komm unledningskon toret 

Delegationsbeslut 
BÅST/\DS l<UMMUN 

Komrnu11styre lsen 

2017 -04- 2 4 
Dnr ... G;> .. .0~~9.~/ 
... .2..9.\.1~.9.o.~ ........ 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

P010 2017-03-31 Överenskommelse HR-chef 
upphörande av anställning, AE. Marianne Malm 
45B3. 

P003 2017-04-07 Anställning. Koordinator för Stabchef 
näringslivsfrågor. 32 A 1. Brita Jervidalo Jensen 

P003 2017-04-03 Anställning. Kundcentermed- Chefssekreterare/ 
arbetare. 19 A 1. kundcenterchef 

Marinne Fredriksson 

P003 2017-03-06 Anställning. Fritidsledare. Enhetschef 
39A 1. Kent Larsson 

P003 2017-03-30 Anställning. Kock. Måltidschef 
34A5-6. Ulla Johansson 

P003 2017-03-17 Anställning. Undersköterskor. Enhetschef 
21A3-7. Anne Hallenborg 

P003 2017-03-27 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
8A7. Cindy Case Nord 

P003 2017-02-21 Anställning. Sjuksköterskor. Enhetschef 
67 A 2-5 Ann-Charlotte Aval I 

P003 2017-03-29 Anställning. Undersköterskor. Enhetschef 
16A 2-3 Livia Deak Jönsson 

P003 2017-03-22 Anställning. Anhörigombud, Enhetschef 
Aktiveri ngsledare. 53 A 1-3. Eva-Marie Persson 

P003 2017-03-20 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
48A4. Åsa Möller 

P002 2017-03-28 Anställning. Enhetschef. Vård och omsorgschef 
57A1. Emma Pihl 

P003 2017-04-11 Anställning. Undersköterskor. Enhetschef 
27 A 1-5. Karin Holmgren 

P003 2017-04-03 Anställning. Skoladministratör. Administrativ chef 
14A3. Margaretha 

Ekelund-Svensson 

P003 2017-02-27 Anställning. Grundskollärare, Rektor 
språklärare. 36 A 2. Andreas Karlsson 

P003 2017-04-05 Anställning. Fritidspedagog. Rektor 
28A1. Lotta Holte 

Underskrift 
Datum 

2017-04-21 
Namnförtydligande 

Anne-Lie Björklund, HR-assistent 
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Delegationsbeslut 

2011 -o4-· 2 I+ I 
COQ:).~ 

Onr .. ~5..Q. ...... qQ~ 
n D \."3:. ::::-........... . ......... trr-. . .. 

Individ och familj Båstads kommun 

2017-04-01-2017-04-19 
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Besluts datum 

Avser 

2017-04-03 

2017-04-03 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

Urvalsmirametrar: 

Organisation: 

Underniyåer· 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

20170401 - 20170419 Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida 1 / 7 
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Besluts datum 

Avser 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-05 

2017-04-05 

2017-04-05 

Urvalspara~etrar: 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

20170401 

Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

.. _ 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

- 20170419 Beslutsfattare· Uryalsdatmn = Beslutsdatum Sida2 / 7 

Personnummer· * 
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Beslutsdatum 

2017-04-06 

2017-04-06 

2017-04-06 

2017-04-07 

2017-04-08 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-10 

Urva lsparapetrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Beslut inleda utredning överklagande 

Ek beslut omprövas ej enl 27 § FörvL o överl t FR 

Organisation

Undernivåer: 

Handläggare-

20170401 . 20170419 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Per-Martin Boklund 

Annelie Zerman 

Annelie Zernian 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

6 047,00 

Sida 3 / 7 

532

532



Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-11 

2017-04-11 

2017-04-11 

2017-04-11 

2017-04-11 

Urvalsparawetrar: 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

-------- --~-- -----

Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare: 

20170401 

Delegeringslista 

Utslaiftsdatum: 2017-04-20 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

- 20170419 Beslutsfattare· Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 4 / '/ 

Personnummer: * 

533

533



Beslutsdatum 

~ 

2017-04-11 

2017-04-11 

2017-04-11 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017~04-12 

Urvalsparåmetrar: 

Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

Organisation· 

Underniväer: 

Handläggare: 

20170401 - 20170419 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Lmcta Hed.man 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Annelie Zerman 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

5 830,00 

5 830,00 

Sida 5 / 7 

534

534



Besl utsdatum 

Avser 

2017-04-12 

2017-04-13 

2017-04-13 

2017-04-18 

2017-04-18 

2017-04-18 

2017-04-18 

2017-04-18 

2017-04-18 

Urvalsparlnl!_etrar: 

. \ ;_, ~: 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

20170401 - 20170419 
Organisation: 

Undemiyåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

,,.-· .. 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Utredningen kan ej färdigställas 
Per-Martin Boklund 

Urvalsdatnm = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida 6 / 7 

535

535



Beslutsdatum 

2017-04-18 

2017-04-19 

2017-04-19 

2017-04-19 

Urvalspararnetrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation

Underniväer· 

Handläggare· 

20170401 - 20170419 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

100,00 

Sida 7 / 7 

536

536



Beslutsdatum 

2017-04-03 

2017-04-03 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2017-04-03 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2017-04-03 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2017-04-03 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2017-04-03 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2017-04-03 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2017-04-03 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20170401 - 20170419 

Organisation: 

Undernjvåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

Beslutsfattare: 

Personnummer- * 

Beslutsfattare 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Väntar på etableringsersättning '. 
Madelene Colliander 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Per-Martin Boklund 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Josephine Tegner 

Urvalsdah1I11 = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

3 608,00 

2 928,00 

Sida 1 / 8 

537

537



Beslutsdatum 

2017-04-03 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-05 

2017-04-05 

trrvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjnings:insats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare· 

20170401 . 20170419 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Joseph:ine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Annelie Zerman 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Föräldraledig - Väntar på föräld 
Madelene Colliander 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Unralsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2 039,00 

Sida2/8 

538

538



Beslutsdatum 

2017-04-05 

2017-04-05 

2017-04-06 

2017-04-06 

2017-04-06 

2017-04-06 

2017-04-06 

2017-04-06 

2017-04-06 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare· 

20170401 - 20170419 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
. Per-Martin Boldund 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 916,00 

1 866,00 

10 465,00 

3 655,00 

300,00 

Sida 3 I 8 

539

539



Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-07 

2017-04-07 

2017-04-07 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-10 

Urvalsparametrar: 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation: 

Undemivåer· 

Handläggare· 

20170401 - 20170419 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Qendresa Ibishi 

J osepbine Tegner 

Josepbine Tegner 

Utredningen kan ej färdigställas 
Annelie Zennan 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Annelie Zennan 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Ingen etableringsersättning 201~ 
Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

5 989,00 

4 590,00 

16 223,00 

Sida4 / 8 

540

540



Beslutsdatum 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-11 

2017-04-11 

2017-04-11 

2017-04-11 

2017-04-11 

2017-04-11 

Urvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation: 

Undemiväer; 

Handläggare· 

20170401 - 20170419 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Josephine Tegner 

Sjukskriven med läkarintyg-vän1 
Annelie Zerman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Josephine Tegner 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Josephine Tegner 

Urvalsdahun = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

830,00 

10 627,00 

2 973,00 

420,00 

4 562,00 

Sida 5 / 8 

541

541



Beslutsdatum 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

Urva !spa rametra r: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation

Undemivåer 

Handläggare· 

20170401 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

- 20170419 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivä 
Annelie Zerman 

Pension otillräcklig 2017 
Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Per-Martin Boklund 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

1 711,00 

369,00 

7 771,00 

Sida 6 / 8 

542

542



Beslutsdatum 

2017-04-12 

2017-04-13 

2017-04-13 

2017-04-13 

2017-04-13 

2017-04-13 

2017-04-13 

2017-04-13 

2017-04-18 

Urva,lsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning · 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek Beslut inleda utredning överklagande 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation· 

Undernivåer 

Handläggare: 

20170401 - 20170419 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Per-Martin Boklund 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 391,00 

200,00 

Sida 7 / 8 

543

543



Beslutsdatum 

2017-04-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2017-04-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2017-04-18 Ek fly Bistånd 4 kap I § avslag 

2017-04-19 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2017-04-19 Ek Inleda försörjningsinsats 

2017-04-19 

2017-04-19 

2017-04-19 Ek Inleda försörjningsinsats 

2017-04-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Uryalsparametrar: 20170401 
Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

- 20170419 Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Orsalc 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Josephine Tegner 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Per-Martin Boklund 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 560,00 

Sida 8 / 8 

544

544



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut BÅSTADS I< )MMUN 
Kommu", 1 .. - ) 'n sen 

'>1J11 -04- 1 ~() 
~ r .. ~ ... ~ .. ~~~~.~\ 
.. ~"\) .... ~~ .. <\"' \..L ~~.:7>. 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

TS008 2017-03-20 B2017-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
83 bygglov för nybyggnad av 

fritidshus samt gårdshus efter 
rivning av befintliga 
byggnader, Måsen 7, 
Frennegatan 6 i Torekov 

TS008 2017-03-31 B2017-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
04 bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus, Varan 7:117 

TS008 2017-03-31 B2017-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
236 bygglov för tillbyggnad av 

skärmtak och mur på 
Slammarp 63:5, Mårtens väg 
16 

TS008 2017-03-31 B2017-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
209 tidsbegränsat bygglov till och 

med 2022-01-01 rörande 
mellanlagring av jord, Grevie 
33:2, Kyrkbyvägen 21. 

TS008 2017-03-31 B2017-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
157 förhandsbesked nybyggnad av 

två enbostadshus efter rivning 
av befintliga byggnader, 
Småryd 10:1, Smårydsvägen 3 

Da<,m -/ ~~ 
2017-04-07 kd' _ ~ 

~ Underskrift 

545
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

BÅS1/\ 

Delegationsbeslut 
1-<o• 11 /' •I< 011 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T002 2016-12-12 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
Båstad hem 2017-12-31 

T002 2016-12-12 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
politiker 2018-12-31 

T002 2016-12-16 1418/16-3 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
50 C.Waerholm 2017-12-31 

T002 2017-01-30 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
Teknik o service 2017-12-31 

T002 2017-01-30 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
Garden service Båstad 2017-12-31 

T002 2017-01-30 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
C.Waerholm 2017-12-31 

T002 2017-02-06 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
nsva 2017-12-31 

T002 2017-02-06 136/17-350 Bygg AB Lars Bengtsson och tom Andreas Jansson 
son 2017-12-31 

T002 2017-02-20 180/17-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
Björkebergs i Båstad AB 2017-12-31 

T002 2017-02-20 181/17-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
MMB i Båstad AB 2017-12-31 

T002 2017-03-08 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
båstads kommun 2017-12-31 

546

546



Underskrift 
Datum 

2017-04-05 
Namnförtydligande 

Andreas Jansson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut BÅSTADS l<OMMUN 
Kommu,,-,yrd sen 

D~~s ~~!l~~\ 
-~~~~::-::.~~~ \ 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T003 2017-01-10 1503/16-3 PTför rörelsehindrade Bifaller Valeria 
50 förlängning (2115) Christoffersson 

T003 2017-01-10 1492/16-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria 
50 nytt(2116) Christoffersson 

T003 2017-01-30 77/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria 
nytt(2117) Christoffersson 

T003 2017-02-06 98/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria 
förlängning (2118) Christoffersson 

T003 2017-02-06 109/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria 
nytt (2119) Christoffersson 

T003 2017-02-15 143/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria 
nytt(2120) Christoffersson 

T003 2017-02-15 144/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria 
förlängning (2121) Christoffersson 

T003 2017-03-13 233/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria 
förlängning (2122) Christoffersson 

T003 2017-03-21 261/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria 
förlängning (2123) Christoffersson 

T003 2017-03-30 325-17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria 
nytt(2124) Christoffersson 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2017-04-26 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000008/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg kommunstyrelsen 2017-05-03 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Beslutslogg daterad 2017-04-26 godkänns och läggs till handlingarna.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det från och 
med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde 
kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras 
eller som remitterats för beredning.   
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg kommunstyrelsen 2017-04-26   
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Beslutslogg kommunstyrelsen 2017 
 
 

* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

2017-04-26 
 
 
 
 
Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till teknik och servie 
§ 28, KS 2012-01-11 
OVK-besiktningar och ven-
tilationsanläggningar 

000085/ 
2012 

Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast 2014. De 
som servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna 
ska åtgärdas omgående.  
 
Genomförd kontroll hösten 2014 resulterade i ett antal objekt med icke 
godkänd OVK. Efter redovisning av sammanställning för 2015 på KS au 
160525 har Båstadhem tillsammans med kommunen vidtagit åtgärder för 
att få dessa godkännda. 

Teknik och 
service/ 
Båstadhem 

Båstadhem arbetar med detta 
tillsammans med Teknik- och 
service. 
 
Muntlig information efter 
årsskiftet. 
 
Muntlig och skriftlig inform-
ation på KS au 170301. Skrift-
lig information till KS 
170315. 

Samman-
ställningen 
redovisas 
årligen för 
KS au. 

§ 109, KS 2015-04-15 
Avtal Sydvatten 

001572/ 
2013 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 om uppdrag till förvaltningen 
att i samarbete med Sydvatten ta fram ett nytt avtalsförslag. 

Teknik och 
service 

Informationspunkt på KS 
160907. 
 
Informationspunkt på KS au 
161214. 
 
På Ks au 161214 fick kom-
munchef och KS-ordförande i 
uppdrag att samråda med 
sydavatten och sedan åter-
koppla till KS. 
 
Muntlig information på KS au 
170301. 

Hösten 
2016. 
 
Avhängigt 
Sydvattens 
förhand-
ling med 
Ängelholm. 
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§ 311, KS 2015-12-02 
Överlämnande av badan-
läggningar i Torekov 

000088/ 
2014 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-02 om att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram erforderliga avtal för reglerandet av anläggningen, arrendefrågor 
samt återställningsansvaret. 

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
170118. 
 
Eventuellt till KS au 170523. 

Osäkert. 
 
Våren 
2017. 

§ 105, KS 2016-05-11 
Policy för mat och måltider 
i Båstads kommun 

000502/ 
2015 

I samband med antagande av policyn för mat och måltider fick förvaltningen 
i uppdrag att genomföra en utvärdering i maj 2017.  

Teknik och 
service 

Policy antagen på KF 160525. 
 
Muntlig information hållen på 
KS au 170418. 
 
Skriftlig information till KS 
170503. 

Till KS i 
maj 2017. 
 

§ 102, KS 2016-04-27 
Översyn av kommunens 
fastigheter 

000593/ 
2016 

Förvaltningen fick på KS 160427 i uppdrag att göra en översyn av kommu-
nens fastigheter. 

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
161214. 

Till KS au 
160928 
och KS 
161012. 
 
Våren 
2017. 

§ 93, KS 2016-06-13 
Kommunalt huvudmanna-
skap av vägförening-
ar/samfällighetsföreningar 

000511/ 
2016 

Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2016-04-13 i uppdrag att göra en ut-
redning vad kommunalt huvudmannaskap får för konsekvenser samt att 
upprätta en tidsplan över hur detta skulle kunna genomföras. Till ärendet 
hör även frågan om driftning av lekplatser i kommunen (KS 001262/2016-
100). 

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
170118. 

Våren 
2017. 

§ 82, KS 2015-03-11  
VA-ledningar Öllövsstrand 

001747/ 
2012 

Ärendet remitteras till myndighetsnämnden för bedömning av de enskilda 
anläggningarnas status och kvalitet samt belastningsberäkning. 
 
Nytt uppdrag från Länsstyrelsen att inkomma med en omarbetat tid- och 
handlingsplan för utbyggnad av VA på landsbygden.  

Myndighets-
nämnden 
 
Teknik och 
service 

På remiss hos myndighets-
nämnden. 
 
För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Omarbetat tid- och hand-
lingsplan antagen på KF 
170215 och expedierad till 
Länsstyrelsen. 
 
 

Våren 
2016. 
 
Till KS au 
161214 
och KS 
170111. 
 
Till KS au 
170118 
och KS 
170201. 

§ 22. KS 2017-01-18 
Försäljning av Bjärehem-
met i Västra Karup 

001295/ 
2016 

Det kommunala bostadsbolaget Båstadhem AB inkom 2016-10-21 med en 
framställan att få avyttra fastigheten Karup 40:1 (Bjärehemmet). Ärendet 
var uppe som en informationspunkt på arbetsutskottets sammanträde 
2016-12-14 och på kommunstyrelsen 2017-01-11. På KS au 2017-01-18 
gavs förvaltningen i uppdrag att i samråd med vård- och omsorgsnämnden 
bereda ärendet. 

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Uppe på vård- och omsorgs-
nämnden 170227. 
 

Våren 
2017. 
 
Till KS au 
för beslut 
170322, 
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Ärendet utgick från dagord-
ningen till KS au 170322. 
 

 
Till KS au 
för beslut 
170418. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till kommunledningskontoret 
§ 137 – KS 2013-05-08 
CEMR-deklarationen 
(Handlingsplan) 

510/12 En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i 
CEMR-deklarationen. Handlingsplanen ska vara beslutad av KS senast mars 
2014.  
 

HR chefen Information på förhandlings-
utskottet 170118. 

Löpande 
arbete 
pågår. 

§ 142, KS 2015-05-13 
Utredning – fattat beslut att 
stoppa ombyggnation av 
JV9 

000582/ 
2015 

Beslut i KS 13 april 2016: Ärendet följs upp i april 2017 med redovisning av 
förslag till åtgärder angående det rapporten tar upp. 

Kommunled-
ningskontoret 

Ärendet utgick på Ks au 
170418. 

Uppfölj-
ning april 
2017. 

Kommungemensam policy 
för arbetskläder 

 Förvaltningen har i uppdrag att upprätta en kommungemensam policy som 
ser över och likställer resurser för arbetskläder. 

Skolchefen För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Ärendet utgick på Ks au 
170418. 

Hösten 
2016. 

§ 11, KS 2017-01-01 
Verksamhetsplan 2017-
2019 för Familjen Helsing-
borg 
 

000576/ 
2016 

Av de fem målområden som finns i verksamhetsplan 2017-2019 för Famil-
jen Helsingborg och som direkt berör Båstads kommun, ska detta kommuni-
ceras till kommunstyrelsen en gång per kvartal. 

Kommunled-
ningskontoret 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Återkopp-
ling på KS i 
april 2017. 
 
Informat-
ion på KS 
170405. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till Bildning och arbete 
§ 22, KS 2016-02-03 
Anvisning av flyktingar 
2016-2017 
 
 

001417/ 
2015 

På KS 2016-03-02 fick förvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning av 
tilldelade medel samt redogöra för det arbete som bedrivits. 

Bildningsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
160928 och KS 161130. För-
nyad rapportering sker på KS 
i juni och november 2017. 

Uppfölj-
ning och 
redovis-
ning sker 
på KS i 
november 
2016. 
 
Återrap-
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portering 
på KS i juni 
2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsskydd 
§ 61, KS 2015-02-11 
Utredning om sänkta in-
satstider vid akut sjuk-
domstillstånd 

000781/ 
2014 

Ärendet remitteras till vård- och omsorgsnämnden, gällande delen som 
berör hemvårdspersonalens medverkan, för att utreda hur detta påverkar 
vård- och omsorgstagarna och hemvårdspersonalens arbetsmiljö. Vård och 
omsorgsnämnden har avslagit delen som påverkar vård och omsorgsar-
betsmiljö. 

Samhälls-
skyddschefen 

Förvaltningen fortsätter ut-
veckla åtgärder som syftar till 
att sänka insatstiderna. Skri-
velse tillsänd regionen om att 
uppfylla målet för insatstider 
i hela Båstads kommun med 
10-12 minuter. 

Uppfölj-
ning och 
redovis-
ning ska 
ske till KS 
hösten 
2016. 
 
Redovis-
ning gjord 
på KS au 
160525. 
 
 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsbyggnad 
§ 98, KS 2015-03-11 
Planläggning av Lind-
ströms backe i Västra 
Karup 

000478/ 
2015 

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning i förvalt-
ningen.  
 
Vilande i avvaktan på av-
veckling av vattentäkten.   

Avhängigt 
avtal med 
Sydvatten. 

§ 230, KS 2015-11-18 
Inriktningsdokument för 
Förslövs utveckling 

001467/ 
2015 

Förvaltning ges uppdrag att upprätta ett Inriktningsdokument för Förslövs 
utveckling. samt uppdraget att upprätta en uppdragsbeskrivning för cen-
trala Förslövs utveckling som återkopplas för beslut vid nästkommande 
möte för kommunstyrelsen. 

Samhällsbygg-
nadschefen 

Beslut om samråd hösten 
2016. 
 
Informationspunkt på KS 
161130. Samråd våren 2017 
och antagande till sommaren 
2017. 
 
Beslut om samråd på KS 
170315. 

Sommaren 
2017. 
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§ 41, KS, 2016-03-09 
Inriktningsdokument för 
Grevies utveckling 

000032/ 
2016 

Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2016-03-09 i uppdrag att upprätta ett 
inriktningsdokument för Grevies utveckling. Uppdragsbeskrivning antagen 
på KS 2016-04-13, § 76. 

Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
170118 och KS 170201. 
 
Beslut om samråd våren 
2017. 
 
Beslut om samråd uppe på KS 
au 170418. Kommer till KS 
för beslut 170503. 

Sommaren 
2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till vård och omsorg 
§ 114, KS 2016-05-11 
Demenscenter i Båstads 
kommun – Upphävande av 
beslut om Almgården 

000458/ 
2016 

På KS 2016-05-11 upphävdes tidigare beslut från 2014-09-10 om att skapa 
ett modernt demenscenter på Almgården och förvaltningen fick i stället i 
uppdrag att hitta alternativa placeringar med liknande innehåll. 

Vård- och 
omsorg 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Våren 
2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till nämnderna 
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