
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Datum: Tisdagen den 21 november 2017 

Tid och plats: kl. 09:00, Astrakanen 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-11-21 

Sofia Nygren KS au 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-11-21 

Sofia Nygren KS au 4 

3.  Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-11-21 

Sofia Nygren KS au 5 

4.  Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
11-21 
 
A) Återkoppling gällande Detaljplan för Banken 1 i Båstad. 
Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg 

B) Återkoppling gällande markförsäljning. 
Exploateringsingenjör   Per Selldén  

C) Kl. 13:00. Återkoppling gällande Sunnan 10. Intressent 
Fredrik Brolin  och Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg 
 

Sofia Nygren KS au 6 

 Samhällsbyggnad 

 Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden allmänheten ej har närvarorätt) 

5.  Detaljplan Västra Karup 1:36 Olof Selldén KS 7-12 

6.  Detaljplan för Båstad 109:2, parkering Trollbäckenområdet - 
Antagande 

Henrik Eliasson KS  13-37 

 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

7.  Inriktningsdokument för Grevies utveckling - Antagande Camilla Nermark KF 38-168 

 Teknik och service 

8.  Avfallstaxa 2018 Andreas Jansson KF 169-
198 

9.  Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp  Andreas Jansson KF 199-
207 



Båstads kommun 
Datum 

2017-11-14 
Sida 

2(2) 

Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

10. Förlängning av Förvaltningsavtal II mellan Båstadhem AB och
Båstads kommun

Jan Bernhardsson KS 208-
209 

11. Avtal om delägarinträde i Sydvatten Fredrik Jönsson KS 

12. Omfördelning i investeringsbudget VA för 2018 Andreas Jansson KS 

13. Program för om - och tillbyggnad av Förslövs skola -
Provisoriska lokaler

Sofia Boivie KF 

14. Program för ombyggnation av Västra Karups skola-
Provisoriska lokaler

Sofia Boivie KF 

15. Hyresavtal för lokal gällande stöd- och utvecklingsenheten Jan Bernhardsson KS au 210-
213 

Bildning och arbete 

16. Hantering av överskott från flyktingverksamhet Taina Virmalainen KF 

17. Integrationsplan för Båstads kommun Filippa Swanstein KS 

Kommunledningskontoret 

18. Regler för styrdokument Catharina Elofsson KF 214-
219 

19. Instruktion för kommunchef Catharina Elofsson KS 220-
222 

20. Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun Catharina Elofsson KF 223-
225 

21. Granskning av kommunens hantering av
inventarieförteckningar

Brita Jervidalo Jensen KS au 226-
239 

22. Svar på motion - Förbud mot mikroplaster i kommunal
upphandling och verksamhet

Jeanette Hall KF 240-
241 

23. Tillgänglighetsguide för Båstads kommun Brita Jervidalo Jensen KS 243-
248 

24. Ägarstyrning Elin Ax KF 249-
327 

25. Policy för arbetskläder Cecilia Franzén 
Rooth 

KF 328-
330 

26. Begäran om förskottsutbetalning av del av beviljat bidrag för
upprustning av Östra Karups Bygdegård

Johan Lindén KS au 331-
333 

Båstad den 14 november 2017 

Bo  Wendt 
ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 



Tjänsteskrivelse
1 (1) 

Datum: 2017-11-13 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Sofia Nygren 

Dnr: KS 000027/2017 – 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-21 

Förslag till beslut 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Gösta Gebauer (C).

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ingela Stefansson (S).

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 28 november 2017 kl. 16:00.
.

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

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

Kommunledningskontoret 
Sofia Nygren, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171113\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2017-11-13 Till: Kommunstyrelsens arbestutskott 

Handläggare: Sofia Nygren 

Dnr: KS 000028/2017 – 903 
 
 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-21 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Dagordningen godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagord-
ningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Sofia Nygren, Nämndsekreterare  
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-11-13 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Sofia Nygren 

Dnr: KS 000029/2017 – 903 
 
 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott under 2017-11-
21 
 
 
Förslag till beslut 
 

1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde. 
 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 26 kan utskottet vid varje enskilt sammanträde besluta 
att ersättare som ej tjänstgör får närvara på sammanträdet. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Sofia Nygren, Nämndsekreterare  
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 Tjänsteskrivelse  
 

171113\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Datum: 2017-11-13 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Sofia Nygren 

Dnr: KS 000031/2017 – 900 
 
 

Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-21 
 
 
 
 A) Återkoppling gällande Detaljplan för Banken 1 i Båstad. Samhällsbyggnadschef Lisa 
Rönnberg 
 
B) Återkoppling gällande marförsäljning. Exploateringsingenjör Per Selldén  
 
C) Kl. 13:00. Återkoppling gällande Sunnan 10. Intressent Fredrik Brolin. Samhälls-
byggnadschef Lisa Rönnberg 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2017-11-10. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001217/2017 – 315 
 
 

Detaljplan Västra Karup 1:36, Prästgården – beslut om planbesked 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Förslag till detaljplan för Västra Karup 1:36 får upprättas samt samråd får hållas. 
 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 3 i planavdelningens prioriteringslista. 
 

3. Planavtal ska upprättas med Västra Bjäre pastorat. 
 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe-
skrivning ej behöver upprättas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked med syfte att möjliggöra en 
ombyggnation av prästgården till hyresfastighet samt avstycka bostadsfastigheter. 
 

Bakgrund 
2017-10-11 inkom Västra Bjäre pastorat med en ansökan om att ändra detaljplanen för fastig-
heten Västra Karup 1:36 för att kunna bygga om prästgården till hyresfastighet samt avstycka 
bostadsfastigheter. 
 
Aktuellt 
Fastigheten ligger centralt i Västra Karup och är ca 8700 m2 stor. På fastigheten finns den 
gamla prästgården samt församlingshemmet.  Prästgården uppfördes 1935 och församlings-
hemmet består av en äldre ekonomibyggnad från 1700-talet och en vinkelbyggnad som bygg-
des till 1938 samt 1978.  
 
Öster om byggnaderna finns en välskött parkliknade miljö med klippt gräs och flertalet stora 
gamla träd som bevaras. Grönytan används inte av allmänheten i större utsträckning då den 
inte har tydlig koppling till övriga delar av orten.  
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Planområdets läge 

 
 
Gällande detaljplan vann laga kraft 1979. För aktuell fastighet anger detaljplanen användning-
en ”samlingslokaler”. Större delen av fastigheten är prickad och får inte bebyggas. 
 

 
Gällande detaljplan 
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Genom Västra Karup rinner Myltebäck.  Fastigheten Västra Karup 1:36 ligger 30-50 meter norr 
om bäcken vilket innebär att strandskydd kommer att återinträda för en stor del av fastigheten 
i samband med att nu gällande detaljplan ersätts med en ny. Strandskyddet kommer därför att 
behöva upphävas i samband med detaljplaneläggningen och för det krävs särskilda skäl. 
 
Planområdet berörs av riksintresse för friluftsliv samt rörligt friluftsliv enligt Miljöbalken 3 
kap 6§ respektive 4 kap 2§, samt riksintresse för högexploaterad kust enligt Miljöbalken 4 kap 
4§. Då större delen planområdet idag inte är allmänt tillgängligt bedöms inte genomförandet av 
detaljplanen påverka riksintressena negativt. 
 
Två fornminnen finns inom planområdet, en minnessten från 1869 och en del av ett större om-
råde som benämns som bytomt enligt den äldsta lantmäterikartan. Området består av tio går-
dar längs Glimmingevägen samt prästgårdstomten.  
 
Planområdet omfattas av länsstyrelsens kulturmiljöprogram och ingår där i området ”Västra 
Karup-Faritslöv-Påarp-Varan-Bröddarp”. Länsstyrelsen beskriver bland annat kyrkan, präst-
gården och den äldre bykärnan samt odlingslandskapet väster om Västra Karup. Motiv för be-
varande är att området har ett kulturhistoriskt värde genom sin prägel av äldre ostörd od-
lingsbygd och att kyrkan tillsammans med kyrkogård, prästgård och församlingshem är av 
betydelse för byn. Dessa värden bedöms inte påverkas av en förtätning av samhället men är av 
betydelse i planprocessen. 
 
Fastigheten ingår i ett större område utpekat som område med kulturhistoriskt värdefull be-
byggelse enligt beslut i byggnadsnämnden 1988. Området omfattar en stor del av Västra 
Karup. 
 
Då planen inte bedöms påverka riksintressen negativt och bebyggelsen placeras i anslutning 
till befintlig bebyggelse bedöms planen inte innebära betydande miljöpåverkan, varför en mil-
jökonsekvensbeskrivning inte upprättas. 
 
I kommunen är fördelning i bostadsbeståndet ojämnt, där antalet flerbostadshus enbart är 11 
%, resterande fastigheter är småhus och fritidshus. I Båstads kommuns bostadsförsörjnings-
program fastslås att kommunen ska arbeta med och prioritera hyres- och bostadsrätter i varie-
rande storlekar. Att förstärka orten Västra Karup med hyres- eller bostadsrätter kompletterar 
således kommunens bostadsbestånd. 
 
Prästgården skulle enligt den sökande kunna inrymma fem lägenheter. Utöver detta bedöms 
det vara möjligt att avstycka 4-5 bostadstomter för friliggande hus eller radhus bakom präst-
gården. Då planen bedöms ge maximalt 10 bostäder föreslås den ges prioritet 3 i prioriterings-
listan i enlighet med kommunstyrelsens prioriteringsordning. 
 

9

9



 
 

 

4 (4) 

 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Ett genomförande av detaljplanen skapar fler bostäder på orten genom en förtätning istället 
för att bebyggelsen breder ut sig i odlingslandskapet. 
 

Verksamhet 
Mängden prioriterade detaljplaner kan påverka handläggningstiderna för planerna. 
 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan kommer att 
tecknas mellan kommun och Västra Bjäre pastorat. 
 
 
Samhällsbyggnad 
Emma Johansson 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, planassistent 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan om planbesked 
 
Samråd har skett med: 
Planchef 
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Glöm inte bifoga en skalenlig ritning eller skiss över planområdet och förslaget 

Avgift för planbesked betalas enligt av kommun fastställd taxa. 

Namnförtydligande 

2 (2) 

170215\c:\usmlcareriJ\desktoplbrevpappcr sornMllsbyggnad.doc\c 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-11-02 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 001259/2016 – 315 
 
 

Detaljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet - Beslut 
om antagande 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Detaljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet godkänns för antagande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för planerad bostadsbyggnation inom Trollbäcken-
området genom att justera en del av gällande detaljplan som är planlagd som allmän platsmark 
- ”P-plats” till kvartersmark för parkering. 
 
Bakgrund 
Detaljplanen för Trollbäckenområdet (1645) vann laga kraft 2012-06-07 varpå bygglov söktes 
2016-05-30. I bygglovsprocessen uppdagades att det inte fanns tillräckligt många parkerings-
platser inom kvartersmark för att tillgodose behovet för den ansökta bebyggelsen inom Båstad 
109:576. Antalet parkeringsplatser är tillräckligt i detaljplan 1645 men av misstag har 12 p-
platser planlagts som allmän platsmark. Eftersom det inte är möjligt att upplåta allmän plats-
mark för parkering till en privat aktör behöver detaljplanen ändras till kvartersmark inom 
denna del.  
 

Aktuellt 
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2017-09-06 till 2017-10-04 
för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna in synpunkter. Planför-
slaget har tagits fram av Samhällsbyggnad, Plan i Båstads kommun. Planen handläggs med 
standardförfarande enligt PBL 2010:900. Inkomna yttranden har sammanfattats och kommen-
terats i granskningsutlåtandet (bilaga 1). I förhållande till granskningsförslaget har planhand-
lingarna (bilaga 2 och 3) bara reviderats med redaktionella justeringar till antagandet.  
 
Mot bakgrund av avanstående föreslår Samhällsbyggnad att Kommunstyrelsen godkänner och 
antar detaljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet.  
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Parkeringsplatserna är till för boende och besökare inom Båstad 109:576 och det finns inget 
allmänt intresse av 12 p-platser i denna del.  
 

Ekonomi 
Ändringen från allmän platsmark till kvartersmark är postivt för kommunens ekonomi då 
kommunen slipper driften av marken. 
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Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson, Planarkitekt 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson och Henrik Eliasson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Granskningsutlåtande, 2017-11-01 
Bilaga 2: Plankarta, 2017-11-01 
Bilaga 3: Planbeskrivning, 2017-11-01 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhä ll sbyggnad 

Detaljplan för 

del av Båstad 109:2 
Parkering Troll bäckenområdet 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande 

Detta detaljplaneförslag har varit utställt för granskning under tiden 2017-09-06 till 
2017-10-04 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad, Plan i Båstads 
kommun. Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. I detta 
granskningsutlåtande sammanfattas och kommenteras de synpunkter som har 
kommit in under granskningsskedet. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Länsstyrelsen 

Lantmäterimyndigheten 

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
NSVA lämnar följande synpunkter på planbeskrivningen. 

Dagvatten 

Förslag till tillägg till rubriken Förutsättningar, Dagvatten: Dagvatten från 
planområdet avleds idag via det kommunala dagvattenledningsnätet genom centrala 
Båstad till havet. 

Befintliga VA-ledningar 

Förutom tidigare nämnda VA-ledningar i närheten av planområdet går även en 
vatten- och dagvattenledning i öst-västlig riktning genom planområdet. Vid ändrad 
utformning av parkeringen inom planområdet ska NSVA informeras. 

Kommentar: Planbeskrivningen justeras enligt NSVAs synpunkter. 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE2017-11-01 

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägaren till Malen 1:170 hänvisar till skrivelsen som skickades in under samrådet. 

Vidare framför fastighetsägaren att det ska finnas en vändplats i Aromavägens norra 
ände som också är tillfart till de nya sexvåningshusen. Vändplatsen är ej inritad och 
ej heller färdigställd. När husen är inflyttningsklara i oktober måste en tillförlitlig 
tillfart vara i ordning, godkänd av bland annat räddningstjänsten för invånarnas 
trygghet och säkerhet. Först när den permanenta vändplatsen är laga kraft vunnen 
kan överbliven mark disponeras till allmän p-plats. 

Om en p-plats ska tillhöra en bestämd angiven lägenhet anser fastighetsägaren att 
båda måste finnas inom samma fastighet, om inte så måste det betraktas som två 
enskilda objekt med varsin adress/fastighets beteckning. 

Om felaktiga beslut tagits att av misstag planlägga 12 p-platser som allmän 
platsmark, gällande denna parkering så anser fastighetsägaren att det ska rättas till 
inom det område som förvärvats av Riksbyggen och inte genom att använda allmän 
mark till parkering. 

Fastighetsägaren anser att det blir en överexploatering av området. De boende i 
kvarteret Valnöten berövas tillgång till parkeringsmöjlighet då ytan görs till privat 
p-plats för de som bor i de nybyggda husen. Det innebär en försämring för andra 
kringboende. Om det ska vara en p-plats ska den vara allmän. 

Om något annat beslutats vill fastighetsägaren veta vilka paragrafer som kommunen 
använder för beslut. Fastighetsägaren vill även veta till vilken instans man ska vända 
sig för eventuell överklagan. 

Kommentar: Vändplatsen i slutet av Aromavägen finns med i detaljplan 1645. 
Vändplatsen har ingen betydelse för aktuellt planfärs/ag då syftet är att ändra allmän 
platsmark - "P-plats" till kvartersmark- "Parkering". 

Avsikten är att marken inom planområdet ska fastighetsregleras till Båstad 109:576. 
Det finns inget som hindrar att en fastighet består av flera markområden som avskiljs 
av andra fastigheter. 

När detaljplan 1645 upprättades var tanken att parkeringen inom aktuellt 
planområde skulle vara till för de boende inom tillkommande jlerbostadshus. Det finns 
därmed ingen anledning att ta annan mark i anspråk än den som var avsedd från 
början. 

Boende i kvarteret Valnöten har tillgång till parkering inom respektive fastighet. 

I plan- och bygg/agen (2010:900) anges i 1 kap. 2§ att det är en kommunal 
angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt denna lag. 
Planbesked beviljades av Kommunstyrelsen 2016-11-09. Efter kommunen har antagit 
detaljplanen skickas en besvärshänvisning bl.a. till de sakägare som inte har fått sina 
synpunkter tillgodosedda. I besvärshänvisningen förklaras hur man går tillväga om 
man vill överklaga detaljplanen. 

2 (4) 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2017-11-01 

Ägarna till Malen 1:172 tycker det är fel att ändra allmän platsmark till 
kvartersmark för att möjliggöra planerad bostadsbyggnation. Ändringen innebär att 
en utomstående aktör lägger beslag på allmän kommunal mark. Det är ett krav att 
kommunen redovisar den verkliga anledningen till att man vill ändra detaljplanen. 

Fastighetsägarna hävdar att byggherren har fått bygga sexvåningshus istället för 
fyravåningshus genom utpressning och då missat att det behövs fler 
parkeringsplatser. Byggherren bör veta vilken mark de har att tillgå och inte förlita 
sig på att man kan få köpa mark billigt från kommunen som är allmän plats. 

Fastighetsägarna tycker att det finns gott om plats vid flerbostadshusen som kan 
rymma massor med parkeringsplatser. Byggherren vill bara ha möjlighet till mer 
grönområde på den egna marken på bekostnad av kommuninvånarna. 

Kommunen har låtit Båstadhems nybygge på Vångavägen mittemot dagis/förskola, 
ta gatan i anspråk till parkeringsplatser för de boende (handikapp och 
besöksparkering vilket behövs) detta betyder att det saknas ännu fler 
parkeringsmöjligheter i området. Fastighetsägarna tycker att detta också ska skapas 
i detta område i slutet på Aromavägen vid Fontänhuset. Både handikapp och 
besöksparkering behövs, det är mer än dubbelt så mycket nya lägenheter som 
skapats på Aromavägen som också bör ha möjlighet att ta emot bilburna besökare 
och personer med handikapp. Handikapp och besöksparkering behövs även här. 

Vändplats är också ett krav på denna plats framför Fontänhuset då Aromavägen 
slutar där med infart till Fontänhuset och Aromavägen 52-58. 

Avslutningsvis anser fastighetsägaren att kommunen bör berätta den verkliga 
anledningen till att man ändrar detaljplanen och titta på de verkliga behoven och 
inte först tillgodose en utomstående aktör som har plats till fler parkeringsplatser 
inom det område de redan har. 

Följande finns inte med i detaljplanen: 
• Vändplats Aromavägen 
• Handikapp- och besöksparkering för boende i området 
• Infart Fontänhuset 
• Infart Aromavägen 52-58 

Kommentar: Anledningen till att detaljplanen görs är att rätta till det misstag som 
gjordes då detaljplan 1645 upprättades. Aktuellt planområde var tänkt till parkering 
för boende i flerbostadshusen, det finns därmed ingen anledning att ta annan mark i 
anspråk än den mark som var avsedd från början. 

Gällande detaljplan (1645) anger att hus får uppföras i sex våningar i norr, fyra 
våningar i mitten och två våningar i söder. Bygg nationen är därmed planenlig. 

Aktuellt planfärs/ag syftar till att tillskapa parkeringsplatser för boende i 
flerbostadshusen, detta innefattar även besökare till de boende. 

Detaljplanen syftar till att ändra allmän platsmark - "P-plats" till kvartersmark -
"Parkering" och avgränsningen av planområdet är gjord utifrån detta. Vändplats i 
slutet av Aromavägen finns med i detaljplan 1645 och det finns inget som hindrar 
infart till Fontänhuset eller Aromavägen 52-58. 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2017-11-01 

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
• Planbeskrivningen justeras enligt NSVAs synpunkter. 

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 
När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till upp
dragsgivaren och alla som lämnat synpunkter på planen under samråd och 
granskning (med undantag av Länsstyrelsen). Detta granskningsutlåtande skickas 
med. På detta sätt får de som lämnat synpunkter reda på att planen är på väg att 
antas och de kan läsa hur deras synpunkter har hanterats. 

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtandet ska skickas till följande: 
• Lantmäterimyndigheten 
• NSR 
• NSVA 
• Ägaren till Malen 1:170 
• Ägarna till Malen 1:172 

Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en be
svärshänvisning till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, de kommuner och 
regionplaneorgan som är berörda, samt de personer och organisationer som enligt 
kommunens bedömning har rätt att överklaga planen. Besvärshänvisningen 
förklarar hur man gör om man vill överklaga. 

Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till följande: 
• Länsstyrelsen 
• Lantmäterimyndigheten 
• Ägaren till Malen 1:170 
• Ägarna till Malen 1:172 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 
Detaljplan för del av Båstad 109:2 - Parkering Trollbäcken godkänns för antagande i 
enlighet med detta granskningsutlåtande. 

Båstad 2017-11-01 

Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Ant agandehandling 2017-11-0 1 
Detaljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Troll bäckenområdet 

PLAN HANDLINGAR 
Planens diarienummer är 816-1137 

Detaljplanen består av: 
• Plankarta med planbestämmelser, 2017-11-01 
• Planbeskrivning, 2017-11-01 (denna handling) 
• Granskningsutlåtande, 2017-11-01 
• Samrådsredogörelse, 2017-08-28 
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), 2017-08-25 
• Fastighetsförteckning, 2017-08-23 
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Antagandehandling 2017-11-01 
Detaljplan för del av Båst ad 109:2, ParkeringTrollbäckenområdet 

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJ PLANEN 
En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

En detaljplan består av flera dokument. De finns listade på sidan 2. Detta dokument är planbeskriv
ningen och är till för att underlätta förståelsen av planen. Här beskrivs planens bakgrund och syfte, 
samt vilka förutsättningar som finns på platsen. I planbeskrivningen beskrivs och motiveras också 
planens utformning och de planbestämmelser som valts . Slutligen beskrivs hur planen ska genom
föras och vilka konsekvenser det får. I Plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om hur det ska 
gå till när kommunen tar fram detaljplaner. Nedan följer en kort beskrivning. 

Planbesked 

En markägare kan begära planbesked för att få prövat om kommunen anser det lämpligt att exploate
ra ett markområde. Kommunens planhandläggare tar då fram fakta om fastigheten och önskemålen 
från exploatören och presenterar detta för politikerna. Kommunstyrelsen beslutar om det ska göras 
en detaljplan för området eller ej. 

Samråd 

Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. I samrådsskedet tas ett förslag fram till hur 
området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det bibliotek 
som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen an
nonserar i NST om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar som berörs mest av förslaget 
meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som vill får lämna in skrift
liga synpunkter. De synpunkter som kommer in kan sammanfattas och kommenteras i en samråds
redogörelse, annars görs det i ett granskningsutlåtande efter granskningsskedet. 

Granskning 

Efter samrådet bearbetar planhandläggaren planen utifrån de synpunkter som kommit in och den 
reviderade planen ställs ut för granskning. Granskningsskedet går till på ungefär samma sätt som 
samrådet. Återigen får alla som vill lämna in skriftliga synpunkter. Alla synpunkter som kommit in 
sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. 

Antagande 

Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och se
dan lämnas förslaget till politikerna. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under samrådet 
eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommunstyrel
sen planen. 

Överklagande 

Beslutet om att anta planen sätts upp på kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunk
ter på planen senast under granskningen och inte fått dem tillgodosedda kan man överklaga planen. 
Det ska man göra senast tre veckor efter att beslutet om antagande satts upp. I vissa fall kan också 
Länsstyrelsen på eget initiativ pröva och upphäva planen. 

Laga kraft 

Planen vinner laga kraft (börjar gälla) när överklagandetiden gått ut och ingen har överklagat eller 
när eventuella överklaganden har prövats och slutgiltigt avslagits. När planen vunnit laga kraft kan 
man söka bygglov och andra tillstånd och påbörja exploateringen. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Antagandehandling 2017-11-01 
Deta ljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Tro ll bäckenområdet 

2. SAMMANFATTNING 
Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra för planerad bostadsbyggnation inom Trollbäcken
området genom att justera en del av gällande detaljplan som är planlagd som allmän platsmark - "P
plats" till kvartersmark för parkering. 

Planområdet ligger i södra delen av Båstads tätort och är cirka 370 m2 stort. 

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

3. PLANDATA 

Planområdets läge och storlek 
Planområdet är beläget i södra delen av Båstads tätort ca 500 meter från Båstads centrum. Området 
omfattar del av fastigheten Båstad 109:2 och är ca 370 m2 stort. Marken är avsedd för parkering men 
består i dagsläget av en grusad yta där byggbaracker placerats för den pågående byggnationen av 
Trollbäckenområdet. Området avgränsas i öster av Vångavägen och i väster av Aromavägen. I norr 
avgränsas området av vändplatsen i slutet på Aromavägen och i söder av befintlig bostadsfastighet. 

Båstads kommun 

N 

~ 

Hallands 
Väderö 

0 m 2000 m 4000 m 

Ägoförhållanden 
Fastigheten Båstad 109:2 ägs av Båstads kommun. 
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Antagandehandling 2017-11-01 
Deta ljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Tro llbätkenområdet 
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Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter 

4. BAKGRUND OCH SYFTE 
Detaljplanen för Trollbäckenområdet (DP 1645) vann Jaga kraft 2012-06-07 varpå bygglov söktes 
2016-05-30. I bygglovsprocessen uppdagades att det inte fanns tillräckligt många parkeringsplatser 
inom kvartersmark för att tillgodose behovet för den ansökta bebyggelsen inom Båstad 109:576. 
Antalet parkeringsplatser är tillräckligt i detaljplan 1645 men av misstag har 12 p-platser planlagts 
som allmän platsmark Eftersom det inte är möjligt att upplåta allmän platsmark till en privat aktör 
behöver detaljplanen ändras i denna del. Ett annat alternativ hade varit att placera parkeringsplat
serna inom mark som redan är planlagd som kvartersmark men detta kommer då ske på bekostnad 
av utemiljöer för de boende. Det bästa alternativet är därför att korr igera planen så att bättre utemil
jöer skapas för de boende. 

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra för planerad bostadsbyggnation inom Trollbäcken
området genom att justera en del av gällande detaljplan som är planlagd som allmän platsmark - "P
plats" till kvartersmark för parkering. 

Då detaljplanen enbart reglerar huvudmannaskapet prövades ett så kallat begränsat standardför
farande under samrådet. För att kunna använda det begränsade standardförfarandet behöver sam
rådskretsen godkänna planförslaget under samrådet. Eftersom alla i sam rådskretsen inte godkände 
planförslaget under samråd et övergick planförfarandet till standardförfarande till granskningen. 
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Antagandehandling 2017-1 1-01 
Det aljpl an för del av Båstad 109:2, Parkering Troll bäckenområdet 

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Planbesked för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet beviljades av Kommunstyrelsen 
2016-11-09 § 209. 

Översiktsplan 
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvändning ska 
utvecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som befintlig markanvändning. 

Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 

Detaljplan 
För planområdet gäller idag detaljplan 1645 
som vann laga kraft 2012-06-07. Planen har 
ingen genomförandetid kvar. Gällande bestäm
melser för aktuellt planområde är allmän plats
mark - "P-plats" med egenskapsbestämmelsen 
"avskärmning" - avskärmande häckplantering 
eller plank skall finnas mot söder. Parkerings
platserna är till för de boende inom Trollbäck
enområdet och borde därför varit planlagda 
som kvartersmark istället för allmän platsmark. 
Eftersom det inte är möjligt att upplåta allmän 
platsmark för parkering till en privat aktör be
höver detaljplanen ändras i denna del. 
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Gällande detaljplan med aktuellt planområde inom rödstreckad linje 

Kulturmiljöprogram 
Planområdet ingår i "Båstad-Norrvikens trädgårdar" i länsstyrelsens "Kulturmiljöprogram" som ut
pekats bland "Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne". Hur avgränsningen gjorts redovisas inte när
mare. Enligt Kulturmiljöprogrammet är det kulturhistoriska intresset knutet till stadsplan, bebyg
gelsemönster och byggnaders utformning. Planområdet ligger ca 500 meter från Båstads stadskärna 
som utgör fast fornlämning och riksintresse. Kulturskyddad bebyggelse saknas i området enligt läns
styrelsens planeringsunderlag. Mark utanför stadskärnan i det utpekade området kommenteras inte 
i programmet. Föreslagen förändring i planområdet kan därför inte anses strida mot kulturmiljöpro
grammet. 

M iljöprogram 
Båstad kommuns miljöprogram 2012-20 20 anger Båstads miljömål. Planförslaget uppfyller de mil
jömål som det påverkar. 
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Antagandehandling 2017-11-01 
Detaljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Troll bäckenområdet 

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB 
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande be
döms inte påverka riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen. 

Riksintressen 
Planområdet ingår i riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB), det rörliga frilufts
livet enligt 4 kap 1, 2 §§ MB samt i riksintresse för kustzonen enligt 4 kap 1, 4 §§ MB. Planen bedöms 
inte påverka riksintressena då planområdet endast omfattar ett litet område planlagt för parkering 
och således saknar värde för riksintressena. 

Miljökvalitetsmål 
Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken och anger inriktningen för den samhälls
omställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Det innebär 
att till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet är utfärdat av 
Naturvårdsverket och definierat av Riksdagen. 

Planförslaget bedöms inte påverka miljömålen negativt. Marken är redan planlagd för parkering och 
kommer även fortsättningsvis vara parkering med skillnaden att marken blir kvartersmark istället 
för allmän platsmark. Ett annat alternativ hade varit att placera parkeringsplatserna inom mark som 
redan är planlagd som kvartersmark, detta hade då skett på bekostnad av utemiljöer för de boende 
i Trollbäckenområdet. I det avseendet bidrar planen till att miljömålen påverkas positivt då större 
ytor blir tillgängliga för de boende och hantering av dagvatten etc. istället för att utgöras av parke
ring. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Normerna syftar 
till att skydda miljön och människors hälsa, samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlem
skap i EU. De gäller ett antal olika ämnen som förorenar luften och som därför inte får förekomma i 
större mängd. För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara 
uppfyllda. 

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhandahålla aktuell information 
om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon.) Bå
stads kommun har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Denna plan 
bedöms inte förändra den situationen. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa formuleras på olika 
sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjö
ar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten 
finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Målet är att alla vattenförekomster 
ska uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015 . Eftersom det 
blir mycket svårt för en del vattenförekomster finns vissa möjligheter till undantag. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vattentäkter 

Antagandehandling 20 17-11-01 
Deta ljp lan för del av Båstad 109:2, Parkering Troll bäckenområdet 

Skyddsområden för vattentäkter finns för att förhindra att vattnet i vattentäkterna förorenas . Vatten
skyddsföreskrifterna anger vilka säkerhetsåtgärder man ska vidta för att klara detta. Föreskrifterna 
innebär att bland annat vissa verksamheter och anläggningar är förbjudna eller tillståndspliktiga. 
Det kan till exempel gälla jord- och bergvärme, hantering av petroleumprodukte1~ anläggningsarbe
ten och schaktning. 

Planområdet ligger inom primär skyddszon för nu gällande skyddsområdet kring vattentäkten vid 
Idrottsplatsen. Ett förslag till ändring av detta skyddsområde håller på att arbetas fram. Skulle försla 
get vinna laga kraft så ser det i dagsläget inte ut att innebära någon förändring för området. 

Kommunens bedömning är att om vattenskyddsföreskrifterna följs kommer vattentäkten inte att 
påverkas av att denna plan genomförs. En stor del av skyddsområdet är redan exploaterat och det 
finns inget som tyder på att det försämrar vattnets kvalitet. 

Vid exploatering måste stor omsorg läggas på att följa vattenskyddsföreskrifterna. Exploatören an
svarar för att söka de tillstånd som behövs. Även de som flyttar in i området bör informeras om vat
tenskyddsföreskrifterna. Föreskrifterna för vattenskyddsområdet anger säkerhetsåtgärder för bl.a. 
hantering av brandfarliga varm~ bekämpningsmedel, jordbruk, djurhållning, infiltrationsanläggning
a1~ dagvatten, deponi och lagring av avfall, berg- och jordvärme, anläggning av vattenuttag. Informa
tion om aktuella skyddsföreskrifter och skyddsområden kan fås från NSVA. 

Kartan visar vattentäkten för Idrottsplatsen med primär, sekundär och tertiär skyddszon 
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Behovsbedömning 

Antagandehand ling 2017-11-01 
Detaljplan för de l av Båstad 109:2, Parkering Tro llbäckenområdet 

Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande 
påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har 
genom behovs bedömningen kommit fram till att det inte föreligger något behov av miljökonsekvens
beskrivning. 

Behovs bedömningen grundades på följande: 
• Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner 
• Planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv 
• Ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för män

niskors hälsa och säkerhet 
• Planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden internationellt, nationellt eller 

lokalt eller känsliga mark- och vattenområden 
• Planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- och samhällsresurser 

nationellt eller lokalt. 
• Planförslaget berör inga kända fornlämningar 

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen, inte ge en sådan miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras. 
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Antagandehandling 2017-11-01 
Deta ljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Tro llbäckenområdet 

7. FÖRUTSÄTTNINGAR 
Bebyggelse 
Bostäder 
I området runt planområdet finns bostäder både i form av en bostadshus och flerbostadshus. De älds
ta husen är uppförda i början av 1900-talet men de flesta har uppförts under 1990-talet. Byggnatio
nen av Trollbäckenområdet öster om planområdet påbörjades 2016. 

Kommersiell, offentlig och socia l service 
I Båstads centrum ca 500 meter norr om planområdet finns service i form av affäre1~ skola, bibliotek, 
polis, post mm. Förskolor finns i direkt anslutning till planområdet. 

Mark och vegetation 
Mark och vegetation 

Innan detaljplan 1645 upprättades har planområdet bestått av gatumark och natur. I samband med 
byggnationen av Trollbäcken har marken grusats och använts för placering av byggbaracker. 

Planområdet med byggbaracker till vänster och pågående byggnation av Trollbäckenområdet till höger 

Allmän plats 
Gällande detaljplan (1645) anger planområdet som allmän platsmark - "P-plats". 

Vattenområden 
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd. Planom
rådet ligger dock inom primär skyddszon för vattentäkten vid Idrottsplatsen vilket medför restrik
tioner bland annat gällande infiltration av dagvatten. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) föreligger låg radonhalt för planområdet ( <6 Bq/kg) . 

Jordartskartan visar att marken består av postglacial sand. 

Ku lturmiljöer och forn lämningar 
Några kända fornlämningar finns inte i området. 
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Gator och trafik 

Antagandehandling 2017-11-01 
Deta ljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Tro ll bäckenområdet 

Planområdet angörs från Aromavägen via Lyavägen. 

Parkering 

Hela planområdet är planlagt för parkering. Ytan rymmer ca 12 p-platser. 

Gång- och cykeltraflk 

Gång- och cykelvägar sträcker sig utefter Vångavägen öster om planområdet. 

Teknisk anläggning 
El, telefoni och internet 
I omgivande gator finns kablar för el, telefoni och internet. 

Brandvattenförsörjning 

Det finns två brandposter söder om planområdet, en längs med Aromavägen samt en längs med 
Vångavägen. 

Dricks- och spillvatten 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Vatten- och avloppsledningar finns längs med Aromavägen och Vångavägen utanför planområdet. 

Förutom tidigare nämnda VA-ledningar i närheten av planområdet går även en vatten- och dagvat
tenledning i öst-västlig riktning genom planområdet. Vid ändrad utformning av parkeringen inom 
planområdet ska NSVA informeras. 

Dagvatten 
Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exem
pelvis hårdgjorda yt01~ vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som 
t.ex. kan förorena dagvattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett 
sätt som innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. 

Dagvatten från planområdet avleds idag via det kommunala dagvattenledningsnätet genom centrala 
Båstad till havet. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

8. PLANFÖRSLAG 
Utgångspunkter 

Antagandehand ling 2017- 11-01 
Deta ljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Tro ll bäckenområdet 

Detaljplanen för Trollbäckenområdet (DP 1645) vann laga kraft 2012-06-07 varpå bygglov söktes 
2016-05-30. I bygglovsprocessen uppdagades att det inte fanns tillräckligt många parkeringsplatser 
inom kvartersmark för att tillgodose behovet för den ansökta bebyggelsen inom Båstad 109:576. 
Antalet parkeringsplatser är tillräckligt i detaljplan 1645 men av misstag har 12 p-platser planlagts 
som allmän platsmark. Eftersom det inte är möjligt att upplåta allmän platsmark till en privat aktör 
behöver detaljplanen ändras i denna del. Ett annat alternativ hade varit att placera parkeringsplat
serna inom mark som redan är planlagd som kvartersmark men detta kommer då ske på bekostnad 
av utemiljöer för de boende. Det bästa alternativet är därför att korrigera planen från allmän plats
mark till kvartersmark. 

Mark och vegetation 
Mark och vegetation 

Området planläggs för parkeringsändamål inom kvarters mark. Rent fysiskt innebär detta ingen skill
nad mot vad nuvarande detaljplan tillåter men övergången från allmän platsmark till kvartersmark 
innebär att parkeringsplatserna bara kommer vara till för de boende i flerbostadshusen inom Troll
bäckenområdet. 

Allmän plats 

Planförslaget innehåller ingen allmän plats. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) består marken av postglacial sand. 

Gator och tran k 
Planförslaget har ingen påverkan på befintliga gator eller trafik i förhållande till gällande detaljplans 
påverkan. 

Parkering 

Precis som i gällande detaljplan medför detta planförslag att marken kommer användas för parke
ringsändamål med plats för ca 12 bilar. Skillnaden består i att allmän platsmark ersätts av kvarters
mark 

Utformning 

Parkeringsplatserna ska utformas som markparkeringar. Området är litet och placerat i direkt an
slutning till en befintlig vändplats varpå bedömningen görs att det inte är lämpligt att uppföra gara
gebyggnader inom området då detta skulle hindra sikten från vändplatsen. 

I gällande detaljplan finns bes tämmelse om avskärmning med bäckplantering eller plank. Syftet med 
bestämmelsen är a tt fastigheten i söder inte ska påverkas av störningar från parkeringen, exempelvis 
från ljuskäglor. Egenskapsbestämmelsen "avskärmning" är dock inte möjlig att använda enligt Bo
verkets författningssamling (BFS 2014:5) varpå bestämmelsen ersätts med "n" -Avskärmande häck
plantering eller plank skal/finnas mot söder. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Antagandehandling 2017-1 1-01 
Detaljplan för del av Båstad 109:2, ParkeringTrollbäckenområdet 

Yta mellan planerad parkering och fastigheten i söder för avskärming i form av plank eller vegetation 

Hälsa och säkerhet 
M i ljökva I itetsnormer 
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller möjlighe
terna att uppfylla dessa. 

Risk 
Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet. 

Dagvatten 
Då planområdet ligger inom ett vattenskyddsområde får dagvatten från parkeringen ej infiltreras i 
marken utan ska avledas. Parkeringen ska vara utformad så att eventuellt läckage från parkeringsy
tor och släckvatten inte når markområdet utan tas omhand av dagvattensystemet. 

9. KONSEKVENSER 
Innan detaljplan 1645 upprättades bestod marken av en gräsyta och asfalt så behovet av parkerings
platserna uppstod först i samband med upprättandet av detaljplan 1645. Av misstag planlades dock 
12 av dessa p-platser som allmän platsmark så planens syfte är därför att rätta till detta och plan
lägga marken som kvartersmark istället. Detaljplanen kommer därmed inte medföra några fysiska 
konskevenser i förhållande till vad gällande detaljplan (1645) tillåter. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Antagandehandling 2017-11-01 
Deta ljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Tro ll bäckenområdet 

10. GENOMFÖRANDE 
Här redovisas de organisatoriska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett 
samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

O rganisatoriska frågor 
Tidplan 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Detaljplanen antas under de
cember 2017. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft tre veckor efter beslut om att 
anta planen har satts upp på kommunens anslagstavla. När planen vunnit laga kraft kan bygglov ges 
och därefter kan byggnationen påbörjas. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Detaljplanen innehåller ingen allmän plats. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Planen innebär att en del av Båstad 109:2 (planområdet) kommer avstyckas och säljas till Riksbyg
gen ekonomisk förening. Avsikten är att överföra området till fastigheten Båstad 109:576 vilket sker 
genom fastighetsreglering. 

Gemensamhetsanläggning 
Det är möjligt att bilda en gemensamhetsanläggning för parkering då huvudmannaskapet ändras till 
enskilt. Bildandet av gemensamhetsanläggningen kan medföra kostnader för den enskilda fastig
hetsägaren. Gemensamhetsanläggning bildas efter ansökan om anläggningsförrättning till Lantmä
teriet. 

Ekonomiska frågor 
Upprättandet av detaljplanen bekostas av Riksbyggen ekonomisk förening. Någon planavgift kom
mer därmed inte tas ut i samband med bygglov inom detaljplaneområdet. 

Ett separat köpeavtal har upprättats mellan kommunen och Riksbyggen ekonomisk förening gäl
lande markförsäljningen. 

Riksbyggen ekonomisk förening ansöker om och bekostar fastighetsregleringen samt bildandet av 
gemensamhetsanläggningen. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Antagandehandling 2017- 11-01 
Det aljpl an för del av Båstad 109:2, Parkering Tro ll bäckenområdet 

11. FORTSATT ARBETE 
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Efter granskningen läm
nas förslaget till politikerna för beslut om antagande. De som har lämnat synpunkter på planförsla
get under samrådet eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller 
avslår kommunstyrelsen planen. 

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Henrik Eliasson på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Mårten Nilsson, exploateringsingenjör (till samrådet) 
• Per Sellden, exploateringsingenjör 

SAM HÄLLSBYGG NAD 

Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
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Datum: 2017-11-10 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Camilla Nermark 

Dnr: KS 000032/2016 – 300 
 
 

Inriktningsdokument för Grevie,  
Båstads kommun, Skåne län – antagande 
 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Inriktningsdokument för Grevie antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
samrådsredogörelse, daterat 2017-11-10 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att förvaltningen ska ta fram ett inriktningsdokument 
för utvecklingen av Grevie. Inriktningsdokumentets syfte är att utreda och närmare analysera 
hur orten, med utgångspunkt i historien och det läge samhället befinner sig i nu, lämpligen kan 
och bör utvecklas in i framtiden. 
 
Inriktningsdokumentet kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner och utveckl-
ingsprojekt i Grevie och arbetas in i den nya översiktsplanen. Det är en del av kommunens 
verktyg för att styra utvecklingen mot ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. 
Inriktningsdokumentet är ett av flera vägledande dokument och samspelar med dessa. 
 
Samråd har hållits under perioden 2017-05-15– 2017-08-13 och inkomna synpunkter har 
sammaställts och bemötts i en samrådsredogörelse.    
 

Bakgrund 
2016-03-09 § 41 fattade kommunstyrelsen beslut om att inriktningsdokument för Grevie ska 
upprättas.  2016-04-13 § 76 godkände kommunstyrelsen uppdragsbeskrivningen för inrikt-
ningsdokumentet.  
 
2017-05-03 § 130 beslutade kommunstyrelsen att inriktningsdokumentet skulle ställas ut på 
samråd. 
 
Samråd har hållits under perioden 2017-05-15– 2017-08-13 och inkomna synpunkter har 
sammaställts och bemötts i en samrådsredogörelse, bilaga 3. Under samrådet hölls ”Framtids-
mingel” på biblioteket i Grevie 2017‐05-30, där allmänheten hade möjlighet att ställa frågor 
och lämna synpunkter. Dokumentation av minglet finns i bilaga 3 (inkl bilaga A). 
 

Aktuellt 
Efter samrådet har inriktningsdokumentet (bilaga 1 och 2) reviderats och färdigställts för an-
tagande. De sociala konsekvenserna vid ett genomförande av inriktningsdokumentet redovisas 
i en social konsekvensanalys, bilaga 4. Hur förslagen i inriktningsdokumentet bidrar till uppfyl-
landet av, för samhällsplaneringen, relevanta kommunala mål redovisas i bilaga 5.  
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Inriktningsdokumentet är ett planeringsunderlag för en hållbar utveckling av Grevie. Samver-
kan med allmänheten stärker både dokumentets innehåll och möjligheten att realisera försla-
gen. Samverkan har även varit viktig som en del i den demokratiska procesen där allmänheten 
har haft möjlighet att framföra sina åsikter och påverka frågor som berör deras omgivning och 
vardag. 
 
Verksamhet 
Ett antagande av inriktningsdokumentet innebär att det ligger till grund för kommande projekt 
och planer. Alla föreslagna åtgärder i dokumentet är separata projekt och planer som kräver 
egna beslut om uppdrag. 
 

Ekonomi 
Ett genomförande av inriktningsdokumentet måste ske etappvis över en längre tid, anpassat 
till kommunens budget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Inriktningsdokumentet innehåller fler åtgärder som gynnar barn och unga. Bland annat inne-
bär en satsning på gång‐ och cykelvägar en ökad möjlighet till självständighet. Se även social 
konsekvensanalys (bilaga 4). Barn och ungas synpunkter har även tagits tillvara genom works-
hop med ungdomar. 
 
 

 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
Teknik & service, Jan Bernhardsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Inriktningsdokument för Grevie, 2017-11-10 
Bilaga 2. Karta tillhörande Inriktningsdokument för Grevie, 2017-11-10 
Bilaga 3. Samrådsredogörelse, 2017-11-10,  inkl bilaga A minnesanteckningar från Fram-

tidsmingel, 2017-05-30, under samrådstiden 
Bilaga 4. Social konsekvensanalys, 2017-04-07 
Bilaga 5. Måluppfyllelse: Inriktningsdokument för Grevie, 2017-11-10 
 
Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg – samhällsbyggnadschef, Olof Selldén – planchef, Kristina Bell - översiktsplane-
rare, Roger Larsson – stadsarkitekt, Andreas Jansson – gatu- och trafikingenjör, Ingemar Lund-
ström – projekt- och utredningsingenjör, Jan Bernhardsson – Teknik- och servicechef, Johan 
Mårtensson – natur- och skogsförvaltare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

lnriktningsdokument för 
Grevie, Båstads kommun, Skåne län 

Sam rådsredogörelse 

Bilaga 3 

Inriktningsdokumentet har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun. 
Arbetet har skett i dialog med berörda verksamhetsområden samt med allmänheten, 
företagare, byaråd, elever, föreningar rn.fl . genom workshopar och framtidsmingel i 
Grevie. I samband med detta arbete har även en social konsekvensanalys av 
inriktningsdokumentet arbetats fram tillsammans med representanter från flera 
olika föreningar i Grevie. KSAU, KS samt KF har fått information om hur arbetet 
fortskridit under januari/februari 2017 och gavs vid dessa tillfällen möjlighet till att 
ge input. Detta arbete har lett fram till ett samrådsförslag, daterat 2017-04-07. 

Samrådsförslaget avseende Inriktningsdokument för Grevie har nu varit ute på 
samråd 2017-05-15 till 2017-08-13 för att ge boende, föreningar, verksamheter 
med flera i Grevie, möjlighet att lämna in synpunkter. Inriktningsdokumentet har 
varit utställt på biblioteket i Grevie samt på kommunhuset i Båstad. Under 
samrådstiden anordnades ännu ett framtidsmingel för allmänheten, 2017-05-30. 
För minnesanteckningar, se bilaga A. 

Följande har inkommit med synpunkter på samrådsförslaget: 

• · Grevie byaråd 

• Grevie bys vägsamfällighet 

• NP Nilsson AB, Timmergården AB 

• Centern 

• Moderaterna 

Sammanfattningsvis har de inkomna synpunkterna handlat om: 

Huvudmannaskap för allmänplatsmark, positiva åsikter om utbyggnad av 
grönstruktur, blandad bebyggelse, socialt centrum samt förstärkning av 
Bjärepunkten som centrum nod, Järnvägsgatan som centrumgata samt Grevie parken 
som idrottscentrum. Dessutom ser många det som positivt att 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs på ett flertal platser i både Grevie och 
Grevie kyrkby samt ett utbyggt gång- och cykelstråk mellan bl a Grevie och Förslöv. 
Flera poängterar att de anser att marken mellan Gimlevägen och Järnvägsgatan 
bebyggs innan en utbyggnad sker av Grevie kyrkby. 

108

108



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2017-11-10 

Sammanfattning av inkomna yttrande samt kommentarer till 
dem: 
Grevie byaråd tycker samrådshandlingen för Inriktningsdokument Grevie generellt 
är ett bra dokument. De upplever att författarna har lyssnat på deras synpunkter 
och önskemål och att det kommer fram i dokumentet. Vid genomläsning av 
samrådshandlingen för Inriktningsdokument Grevie har de dock några synpunkter 
på innehållet som de anser behöver ändras eller justeras. 

Till att börja med är det några sakfel rörande antalet inskrivna barn på 
Backabusarna, antal bostadsrätter på orten samt att Grevie och Förslöv är en 
gemensam församling. 

Vidare framför de att Inriktningsdokument för Grevie (och andra tätorter) är en 
tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadskontoret och ska ligga till grund för 
kommande översiktsplan. De anser att det är viktigt att texten inte utesluter saker 
eller drar slutsatser utifrån rådande situationer i tätorten Grevie. 

Som exempel tar de upp frågan om huvudmannaskap på orten. Texten i 
inriktningsdokumentet bygger på att det är gemensamhetsanläggningen Grevie 
GA:2 som driftar/sköter allmänna platser samt att det bör vara de som tar initiativ 
och driver utvecklingen av densamma i nära samarbete med kommunen. Grevie 
byaråd påtalar att det i dagsläget är kommunen sköter vissa grönområden inom 
orten, t ex rullstensåsarna i samhället. Byarådet är positiva till intentionen i 
inriktningsdokumentet om att sammanbinda t ex Sinarpsdalen med Grevie backar 
och övriga grönområden men anser att det är viktigt att det är EN huvudman som 
ansvarar för sammanbindning av och skötsel av Grevies grönstråk och den 
huvudmannen ska vara kommunen. Därför ska inriktningsdokumentet inte 
innehålla text om antar att vid en utveckling av Grevie ska initiativen och 
skötselansvaret fortsätta ligga på GA:2 ( detta blir stället ett politiskt beslut). 

Vidare reflekterar byarådet över att dagens familjer har andra önskemål gällande 
lekplatser jämfört med den tiden då de nuvarande lekplatserna byggdes. De flesta 
barn 1-5 år går på förskola under dagtid och utnyttjar därmed inte de små 
lekplatserna i anslutning till villaområdet. Numera gör familjer "utflykt" till 
lekplatser och efterfrågar därmed kvalitativa lekplatser. Byarådet anser att vid 
utveckling av en kvalitativ lekplats och socialt centrum i anslutning till gamla 
lastkajen bör prioritet ligga på att inte öka gemensamhetsanläggningens 
lekplatsansvar utan istället plocka bort de mindre lekplatserna till förmån för större, 
lättillgängliga lekplatser. 

Grevie byaråd är mycket positiva till en gång- och cykelväg mellan Grevie och Dala 
då detta är en sträcka som i nuläget inte har något alternativ för fotgängare eller 
cyklister än att gå längs med bilvägar för att ta sig mellan orterna. Dock har de vissa 
förbehåll vad gäller att även inkludera en ridled då banvallen på vissa stället har 
dålig sikt och kan upplevas smal med höga klippväggar på båda sidor. 

Vidare framför Grevie byaråd att de ser området mellan Gimlevägen och 
Järnvägsgatan som Grevies framtid. De framför att det är av yttersta vikt att 
stationsområdet (i anslutning till gamla lastkajen) inte ligger i träda tills Böske 37:1 
exploateras. De anser att ett socialt centrum behövs redan nu i Grevie och föreslår 
att det skulle kunna anläggas i enkel form på stationsområdet samtidigt som gång-
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och cykelvägen anläggs mellan Grevie och Dala. Detta blir då ett attraktivt och 
naturligt stopp för besökare med möjlighet för lek, picknick och grillning. 

Vidare påtalar de att Böske 37:1 och stationsområdet ligger exemplariskt för att 
förtäta och binda samman Grevie och rätt exploaterat kan Grevies befolkning nästan 
fördubblas. De är positiva till blandad bebyggelse i form av tex både bostäder, skola 
samt vårdboende. 

För att sen ytterligare binda samman och förtäta Grevie så är 
Grevie byaråd även positiva till att förstärka och försköna Järnvägsgatan som en 
centrumgata. Byarådet passar också på att framföra att vid banktorget finns Kraitz 
konstverket (vars underhåll är kraftigt eftersatt och i stort behov av renovering) 
som återigen kan bli en mötesplats antingen på befintlig plats eller i det nya sociala 
centrat. 

Avslutningsvis vill de också poängtera att de önskar att kommunen fortsätter sin 
dialog med trafikverket om att anlägga säkrare övergångar över väg 105 till bland 
annat Grevieparken och Bjärepunkten. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses till största del. Salfel i 
inriktningsdokwnentet justeras. 

Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fi'mn ett 
Inriktningsdokument för Grevie, mars 2016. I april 2016 fastslog kommunstyrelsen 
uppdrags beskrivningen för inriktningsdokumentet. Under 2016 och en bit in i 2017 har 
ett förslag till inriktningsdokument tagits fi·am i dialog med allmänheten, föreningar, 
företagare, förvaltningar inom kommunen. I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen att 
ställa ut fiwnarbetat förslag på samråd. Således är Inriktningsdokumentet för Grevie inte 
en tjänsteskrivelse utan ett dokument som kommunstyrelsen beslutat samråda 0111. 

Förvaltningen (J'eknik & service) har ett separat uppdrag att utreda hur 
huvudmannaskapet i kommunen ska vara i fi·amtiden. Politiskt beslut är i skrivande stund 
ej fattat i den fi·ågan. Inriktningsdokumentet förtydligas angående rådande situation 
avseende huvudmannaskap. 

Inriktningsdokumentet förtydligas om att kommunen ansvara för skötsel av te x 
rullstensåsarna i Grevie. 

Frågan om antal lekplatser i Grevie och skötselansvar för dessa tas med i den fortsatta 
planeringen och dialogen mellan kommun och berörd gemensamhetsanläggning. 

Detaljerad projektering och studie pågår avseende gång- och cykelbanan inkl ridled 
mellan Båstad och Grevie. Utbyggnaden beräknas påbörjas 2018. Ambitionen är att 
gång- och cykelbanan ska bestå av en 3 m bred asfalsyta och 1,5 m bred grusad yta. 
Vissa avsteg kan dock behöva göras i utformningen på grund av befintliga förhållande 
såsom tex klippväggar. 

Projektering av en gång- och cykelbana på f d. banvallen mellan Grevie och Förslöv 
planeras påbö1jas 2018 för att byggas ut 2019. I samband med denna projektering 
kommer även önskemål om ett socialt centrum att beaktas. Standard och definitiv 
sträckning är ännu inte bestämd. I anslutning till f d. lastkaj finns redan idag 
parkeringsmöjligheterför de som vill parkera sin bil och sedan ta sig vidare till fots eller 
cykel tex. 

Som information kan nämnas att representanter fi·ån Trafikverket besökt Grevie under 
sommaren 2017 för att studera rådande trafikförhållanden. Dessutom har de bett (och 
även fått) alla inkomna synpunkter fi'ån samråd och fi·amtidsminglet som anordnades 30 
maj 2017. En fortsatt dialog kommer att ske. 
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Atgärd: Förtydligande i inriktningsdokument angående huvudmannaskap samt 
skötselansvar för t ex grönytor. Salfel rörande t ex antalet inskrivna barn på 
Backabusarna, antal bostadsrätter på orten samt att Grevie och Förslöv är en gemensam 
församling. 

I övrigt bedöms Grevie byaråds yttrande stämma överens med lnriktningsdokument för 
Grevie intention. 

Grevie bys vägsamfällighet har kommit in med ett yttrande avseende 
Inriktningsdokument för både Förslöv och Grevie där de framför att de generellt är 
mycket positivt att kommunen tagit initiativ till utveckling av våra största tätorter 
förutom själva Båstad. Det anser att det är viktigt att ha övergripande mål både för 
den fysiska markanvändningen men också främja de sociala aspekterna. De påtalar 
att de stödjer de övergripande målen för båda tätorterna om att orterna ska vara 
hållbara och attraktiva. Grevie bys vägsamfällighet stödjer även 
prioriteringsordning på utvecklingen; att främst satsa på förtätning i centrala- och 
goda kollektivtrafiklägen liksom att främja gång och cykeltrafiken. 

Dock saknar de ett resonemang i båda inriktningsdokumenten angående 
lokalisering av en ny återvinningscentral (ÅVC) och förmedlar även en egen 
framtagen lokaliseringsutredning. 

Grevie bys vägförening konstaterar att när det gäller huvudgrepp för att stärka 
nuvarande struktur är det enklast att finna en sådan för Grevie. Där finns en bra axel 
där Järnvägsgatan med Bjärepunkten i ena ändan och gamla stationen i den andra. 
Den senare föreslås förtätas och kompletteras med bostäder i östlig riktning där 
området också ligger högt med utblickar över bygden. 

Vidare anser de att en förtätning vid Bjärepunkten med bostäder skulle kunna 
stärka mötesplatsen Bjärepunkten. En torgbildning skulle kunna bildas om 
parkeringsplatserna för ICA m.fl. flyttades till ett läge som inte är så exponerat. 

Arbetsplatsområden med icke störande industri föreslås utvecklas mot sydost om 
Lindabs område. 

När det gäller utvecklingen som direkt berör Grevie By är Grevie bys 
vägsamfällighet mer tveksamma till att behålla det redan planlagda och outbyggda 
området för bostäder i föreslagen omfattning. De anser att den ändrar byns karaktär 
helt från den klassiska randbebyggelse längs landsvägen till ett mer utslängt 
tätorts/förortszon. De förordar istället en förtätning i Grevie (samhälle) och ser mer 
positivt till en varsam komplettering med enstaka lucktomter inom Grevie By. 

De anser också att det är viktigt att komplettera infrastrukturen lokalt med gång
och cykelväg mellan Grevie kyrka och Montessoriskolan samt Almgården i själva 
Byn då ungdomsverksamheten är livlig såväl inom Grevie Kyrka som Bjäre Scoutkår 
samt Åkagårdens golfklubb. 

De framför också ett önskemål om att sänka hastigheten genom Grevie By till högst 
40 km/h från nuvarande SOkm/h. 

Avslutningsvis vill de framhålla att Grevie By numera också bör ses som en del i 
Förslövs utveckling pga det nya stationsläget i Förslöv. Det gäller även Åkagårdens 
golfbana som primärt utgör en viktig friluftsanläggning för boende i såväl Grevie 
som Förslöv. 
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GC-förbindelserna mellan alla dessa tre samhällen är viktiga att utveckla. Det saknas 
en GC-väg som mer direkt leder till Förslövs nya station längs väg 105. 

Grevie bys vägsamfällighet avslutar sitt yttrande med sammanfattningen: 

• Grevie By stödjer initiativet till program för tätortsutvecklingen i Grevie och 
Förslöv. 

• Förtätning i centrala lägen är bra modell att skapa hållbara tätorter liksom att 
utveckla där kollektivtrafiken är god. 

• Viktigt att knyta ihop tätorterna med bra gång och cykelförbindelser. Förslövs 
station är en viktig målpunkt. 

• Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder är viktiga. Sänk hastigheten till 40 km/h 
genom Grevie Kyrkby 

• En ÅVC skall lokaliseras där den inte är störande för samhällsutvecklingen. De 
förordar Svenstad. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses. 

En återvinningscentral (ÄVC) imyms inom så kallad verksamhetsmark - vilket pekas ut i 
inriktningsdokumentet. Dock tar inte inriktningsdokumentet ställning till placering av ny 
AVC. Utredning pågår om lämplig lokalisering. Inga politiska beslut är i skrivande stund 
tagna. 

I inriktningsdokumentet anges att området mellan Gimlevägen och Järnvägsgatan bör 
prioriteras före en utbyggnad av bostäder i Grevie kyrkby. 

Trafikverket är ansvarig väghållare avseende Gimlevägen och Marknadsvägen. Fortsatt 
dialog kommer att ske med Trafikverket avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 
Grevie. 

Gång- och cykelväg mellan Grevie och Förslöv förtydligas i kartmaterial. Gång- och 
cykelväg mellan Västra Karup och Grevie är med i Region Skånes Cykelvägsplan som i 
skrivande stund är ute på remiss. Projektet är prioriterat för beslut/genomförande 
2027/2029 i planen, men kommunen kommer i sitt svar till regionenförsöka få den högre 
prioriterad. Projektet sam.finansieras med kommunen I Trafikverket. 

I övrigt bedöms Grevie bys vägsamfällighets yttrande stämma överens med 
lnriktningsdokument för Grevie intention. 

Atgärd: Gång- och cykelväg mellan Grevie och Förslöv förtydligas i kartmaterial. 

NP Nilsson AB och Timmergården AB har kommit in med ett långt yttrande 
avseende både Grevie och Förslövs inriktningsdokument. I yttrandet beskrivs bl a 
Grevies historia och utveckling. I yttrandet förs ett resonemang om att det är viktigt 
att tydliggöra i inriktningsdokumentet om vad som är en framtida vision, respektive 
vad som redan finns eller vad som kan åstadkommas inom en femårs- eller 
tioårsperiod. Vidare framför de att om det finns en kommunal önskan om en 
framtida storort i Förslöv /Grevie måste det också finnas med i tankarna i ett 
inriktningsdokument som ett möjligt scenario och syftar då på planerad byggnation 
i Grevie kyrkby samt kommunens fastighetsförvärv i Bokeslidsområdet norr om 
Förslöv. 

Vidare för NP Nilsson och Timmergården ett resonemang om Grevie (och Förslövs) 
attraktionskraft och frågar sig "Vad kan Grevie (och Förslöv) erbjuda de som önskar 
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flytta in till Bjäre och konstaterar att så vitt de vet kommer det att finnas gott om 
arbetstillfällen i det här området, förutsatt att man lyckas få en större inflyttning. De 
resonerar vidare att det även krävs förmånlig tomtmark alternativt bostadsrätter 
eller hyreslägenheter för att vilja flytta hit, liksom service och fritidsaktiviteter. Det 
behövs även färdigställd mark för nya företag att kunna etablera sig på. Långsiktigt 
måste kommunen även se till att allmänna kommunikationer fungerar samt ett väl 
utbyggt gång- och cykelnät med flera alternativa sträckningar som underlättar 
förflyttningar. 

NP Nilsson och Timmegården framför att de gärna ser att politiker av alla 
schatteringar samarbetar kring dessa frågor eftersom de är så övergripande och inte 
kan hanteras olika under mandatperioderna. 

Vidare konstaterar NP Nilsson och Timmergården att det i inriktningsdokumentet 
redovisas att det totalt finns 97 lägenheter i Grevie, varav 24 som demensboende på 
Almgården. I nästa stycke läser de att Båstadhem har cirka 100 köandetill Grevie, 
men är deras "näst svåraste" område för uthyrning. Endast Torekov är svårare och 
att det känns motsägelsefullt i den skrivningen. Man frågar sig om det är Grevie som 
ort, eller utbudet som inte motsvarar efterfrågan. Exempelvis mindre lägenheter för 
ungdomar och lägenheter med viss anpassning för äldre? NP Nilsson och 
Timmergården är av uppfattningen att mindre lägenheter (1-rum och 2-rum) för 
yngre och ett mark- anpassat boende för äldre (som troligen vill bo kvar på orten) 
skulle öka attraktionskraften för att bo i Grevie. 

NP Nilsson och Timmergården framför tesen "För att få invånare att flytta in till ett 
samhälle krävs möjlighet till arbete, skola, handel och service". De drar paralleller 
mellan Grevie som ett litet "Gnosjö" med massor av arbetstillfällen, inte minst i 
förhållande till antalet invånare. Vidare konstaterar de att det är en blygsam 
årsinflyttning på mindre än 20 personer till Grevie och ger märkliga signaler. De 
ställer sig frågan "Vad är den grundläggande orsaken till det låga inflyttandet? Vill 
man inte bo på landet utan i stället i staden?" och resonerar vidare om att det till viss 
del kan det säkert vara så, men det måste också finnas klar intressant tomtmark och 
tillgång till lägenhetsboende för den som får ett arbete. Vidare anser de att här 
måste politikerna rycka åt sig initiativet, visa det mod som det talas om i inledningen 
av dokumentet och omgående skapa förutsättningar för inflyttning. I annat fall blir 
det lätt ett moment 22, där alla väntar på att någon annan skall göra något och inget 
blir gjort. 

Vidare påtalar NP Nilsson och Timmergården vikten av att en skola i Grevie måste 
komma under innevarande femårsperiod för att inte tappa fart i utvecklingen och 
att detsamma gäller även för förskoleverksamhet. De föreslår en placering av ny 
skola intill Grevieparken där man har idrottshall inom gångavstånd och att 
Grevieparken skulle kunna ordna bespisning. 

NP Nilsson och Timmergården framför även att centralbiblioteket i Båstad är 
oerhört fint och fungerar bra, men vi tror att det på sikt behövs en bättre lösning än 
den nuvarande för Förslöv/Grevie. 

Vidare påtalar NP Nilsson och Timmergården att en samlingspunkt för äldre saknas 
nu när tillgången till Båstadshems källarlokal i Grevie tagits bort. Vidare hoppas de 
att man under den kommande tioårsperioden kan få se ökade möjligheter till 
äldreboende även i Grevie. 

NP Nilsson och Timmergården resonerar i sitt yttrande även om att Grevie parken 
(som idag förknippas med idrott) borde har en potential till att även kunna erbjuda 
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lokaler fört ex Ian, musik, teater. De anser att det krävs ett initiativ från någon part, 
samtidigt som man måste våra lyhörd för vad ungdomar önskar och dessutom vara 
beredd på att göra förändringar eftersom intressen ändras snabbt. 

Vidare framför de att Grevie har en vårdcentral (Båstad/Bjäre läkarpraktik) samt 
företagshälsovård (Avonova) vid Grevieparken i ändamålsenliga och moderna 
lokaler och att det upplevs av de boende som en väldigt positiv service med bra 
parkeringsmöjligheter. 

NP Nilsson och Timmergården konstatera att åtkomsten till Grevie backar från 
samhället är inte helt lyckad och ganska dold och utan direkta 
parkeringsmöjligheter såvida man inte nyttjar ICA's parkering. För boende och 
tillfälliga besökande vore en bättre åtkomst till området en stor förbättring. 

Vidare konstarerar NP Nilsson och Timmergården att Grevies tidigare bycentrum 
idag domineras av två stora företag, Lindabs huvudkontor och NP Nilssons 
centrallager och kontor. De framför att "I stora företag förändras förutsättningarna 
ganska snabbt och därför är det vår uppfattning att det måste föras en snar och tät 
dialog med kommunala och politiska företrädare, så att det inte blir en överraskning 
när eller om förändringar sker. Marken som dessa båda företag idag disponerar, kan 
i en framtid ge möjlighet till en positiv utveckling för orten." 

NP Nilsson och Timmergården anser att markområdet mellan Gimlevägen och 
Järnvägsgatan bör bebyggas med bl a fristående villor, radhus och bostadsrätter. De 
påtalar att området kan bli väldigt attraktivt med en fantastisk utsikt över 
Skälderviken och Kullahalvön. Då Trafikverket är huvudman och med kännedom om 
deras handläggningstid befarar de dock att utbyggnaden av området kan försenas 
åtskilliga år. De föreslår istället att Gimlevägen och Järnvägsgatans sträckning blir 
kvar. 

Vidare konstaterar de att den gamla skoltomten uppenbarligen kommer att erbjuda 
byggnation av varierande slag vilket de anser är ett bra initiativ. 

NP Nilsson och Timmergården tar även upp markområdet vid Grevie kyrka som en 
viktig och positiv del för att nå en sammankoppling Förslöv /Grevie. 

NP Nilsson och Timmergården konstaterar att beslut har tagits från kommunalt håll 
om en gång- och cykelväg från Grevie genom Sinarpsdalen till Båstad och har en 
förhoppning att det arbetet påbörjas omgående. De känner dock en viss oro för 
passagen genom det s.k. "Berget", inte minst under årets mörka period. 

De anser även att markområdet vid gamla stationen absolut kan användas till många 
ändamål såväl park, rekreation, lek och spel, men även någon form av byggnation 
som boende, allaktivitet, handel och service. Att en del upplåts till en liten park med 
hänvisning till att här fanns en station tycker de är viktigt. 

NP Nilsson och Timmergården konstaterar att det i Grevie och Förslöv råder enskilt 
huvudmannaskap för gator och allmänna platser och läser under rubriken 
"grönstruktur", att kommunen inte är huvudman för allmänna ytor utan det skall 
drivas av en vägförening. De anser att det känns som en helt otidsenlig form, där det 
blir allt svårare att rekrytera folk som vill arbeta i sådana projekt. 

Vidare konstaterar de att Kraitz konstverk i Grevie förfallit och är av stort behov av 
underhåll. 

Avslutningsvis framför NP Nilsson och Timmergården att de är tacksamma för att 
ett inriktningsdokument för Grevie har startat och att deras synpunkter ska ses som 
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ett inlägg i den remissrunda som pågår. De anser att för de som bor i Förslöv och 
Grevie finns naturen och grönområden in på knuten och något som man definitivt 
uppskattar, men de flesta vill känna framtidstro, handlingskraft och 
genomförandeplan. Även om det i flera fall kan ta tid. Det helt avgörande för såväl 
Förslöv som Grevie är att företagen har kommunens öra och stannar kvar inom 
kommunen. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses. 

Syftet med Inriktningsdokumentet för Grevie är att visa Båstads kommuns 
viljeinriktning för Grevies framtid. Den innehåller en vision om hur Grevie ska se ut i 
framtiden, även om det kan ta lång tid att nå dit. Hur många år är i dagsläget något 
som är näst intill omöjligt att sia om. Många faktorer påverkar. 
Inriktningsdokumentet ska ligga till grund för Översiktsplan för Båstads kommun där 
en tidshorisont är satt till 2030. Sannolikt kommer varken Grevie eller Förslöv att vara 
fullt utbyggda i enlighet med inriktningsdokumentens vision då heller. Blickar man än 
mer framåt i tiden, kanske 100 år eller ännu längre fram - är det ett troligt scenarie 
att Grevie och Förslöv växer samman. Dels på grund av just närheten mellan Grevie 
och Förslöv men också på grund av att Grevie begränsas både i norr och öster av 
värdefulla naturområden. Vid en framtida sammanväxt av Grevie och Förslöv är en så 
kallad blandstad att föredra. Dvs en blandning av både bostäder, verksamhets- och 
naturmark. Självklart kan orterna med fördel knytas samman redan nu via t ex gång
och cykelbana som komplement till befintlig infrastruktur. 

Anledningen till att Grevie är den näst svåraste orten att hyra ut lägenheter i trots att 
det är cirka 100 i bostadskön är enligt Båstadshem att många står i kö för att samla 
köpoäng för att på sikt hyra lägenhet om tex den privata situationen ändras eller om 
ett nya lägenheter lanseras. 

Vid planering av en utbyggnad av marken mellan Gimlevägen och Järnvägsgatan 
kommer både väg-och bebyggelsestruktur att studeras. I samband med detta arbete 
kommer dialog att hållas med både Trafikverket och andra berörda. 

Se även tidigare kommentarer. 

I övrigt bedöms NP Nilssons och Timmergårdens yttrande stämma överens med 
Inriktningsdokument för Grevie intention. 

Åtgärd: Inriktningsdokument förtydligas angående Båstadshems bostadskö i Grevie. I 
övrigt se tidigare kommentarer inkl åtgärder. 

Moderaterna anser att inriktningsdokumentet för Grevie ser bra ut i sin helhet. 
Dock vill de påtala att de anser att marken mellan Gimlevägen och Järnvägsgatan ska 
planläggas och sedan säljas då de tror det vore bra utifrån inflyttning till Grevie. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. Intentionen i inriktningsdokumentet är att marken 
mellan Gimlvägen och Järnvägsgatan ska planläggas för att därefter säljas. I 
inriktningsdokumentet står det även att denna mark bör prioriteras som 
utbyggnads område före t ex markområdet i Grevie kyrkby. 

Afoderaternas yttrande bedöms stämma överens med Inriktningsdokumentet för Grevie 
intention. 

Atgiird: Ingen åtgärd. 
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Centern meddelar att de har tagit del av inriktningsdokument och kan se att det är 
ett mycket väl genomarbetat dokument och att det finns ett samlat underlag av olika 
befintliga planer och program som påverkar samhället och till en del styr de 
framtida möjligheterna. Vidare anser de att förvaltningen har med flera tjänstemän 
och övriga medverkande på ett utmärkt sätt hanterat hur ett framtida "Grevie" kan 
komma att se ut och utvecklas. 

Centerpartiet meddelar att de på alla sätt stödjer tankarna kring utvecklade gång
och cykelvägar, liksom grönstrukturen. 

Mer i detalj ser de behovet som tas upp med förbättrad trafikmiljö där de 
förespråkar att ett par rondeller tillkommer vid väg Stålhögavägen-Timmervägen 
och Stålhögavägen-Järnvägsgatan. 

När det gäller bebyggelse ser de området mellan Gimlevägen och f d banvallen som 
prioriterat bostadsområde med blandad typ av bostäder. I planeringen av området 
måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse norr om Gimlevägen på så sätt att högre 
bebyggelse placeras "längst ner" och lägre längst upp intill Gimlevägen. 
Centerpartiet anser att Grevie kyrkby är ett senare alternativ beroende av när 
utbyggnaden i Förslöv i närheten av tågstation planeras. Centerpartiet understryker 
behovet av hyresrätter. 

Vidare håller de med om skrivningen om en ny skolas placering. Men Centerpartiet 
menar att en ny förskola och skola definitivt skall finnas inom området. De kan inte 
ställa oss bakom delar av texten i avsnittet Skola, förskola. Som exempel "En 
etablering av en ny skola I Grevie bedöms kunna ske först när befolkningen ökar i 
samhället". För att nå inriktningsdokumentets tankar om bostäder och 
befolkningsökning behövs en förskola/skola i orten. Det tämligen stationsnära 
Grevie talar också för att bli ett attraktivt inflyttningsområde och då efterfrågas 
närhet till förskola/skola. 

Centrumbildningen för handel bör vara vid "ICA-området" och med ett socialt 
centrum vid "gamla järnvägsspåret" och evenemang/sportcentrum vid 
idrottsparken. 

Mark för industriändamål är viktigt och vi ser gärna någon form av industrihotell i 
Grevie. 

Vi ser Lindabs tankar om förändrat fastighetsägande och eventuell försäljning som 
ett lite oroande frågetecken i Grevies utveckling och som kanske förändrar tänkt 
plan. 

Almgården vill vi behålla och utbyggnad är fullt möjligt om och när det behovet finns 
och om det behövs kan en omdragning av väg utanför Almgården göras och det bör 
beaktas i dokumentet. 

För cykelvägen mellan Grevie och Förslöv är vår prioritering att knyta denna till nya 
stationen. Antingen genom att låta den gå från rondellen på samma sida som 
tågstationen eller att bron överjärnvägen breddas och låta cykelvägen gå på västra 
sidan av väg 105. 

Vi skulle också vilja se att bättre skyltning i samhället finns om t ex naturvården, 
grönstråk och stigar som redan finns. 

Grevie är en utmärkt kombinerad företags- och boendeort och med rätt utveckling 
och service som skola och förskola och med ett attraktivt 
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kommunikations/stationsnära läge finns alla förutsättningar för att här vill man bo 
och vara verksam. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses till största del. 

En fortsatt dialog kommer att ske med Trafikverket angående trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder längs bl a Stå/högavägen/väg I 05. 

Vid planering av en utbyggnad av marken mellan Gimlevägen och Järnvägsgatan 
kommer både väg- och bebyggelsestruktur samt dess volym att studeras. I 
inriktningsdokumentet förespråkas en lägre och glesare bebyggelse närmast Gimlevägen 
för att sedan öka i exploateringsgrad närmare Järnvägsgatan och centrum. 

lnriktningsdokumentet baseras på ett antal mål som tidigare förankrats politiskt, 
kommunstyrelsen 2017-05-03, §130. Textstycket "En etablering av en ny skola i Grevie 
bedöms kunna ske först när befolkningen ökar i samhället." under rubriken "Skola, 
förskola" i lnriktningsdokumentet för Grevie, baseras på ett utav dem nämligen "Grevie 
ska vara attraktivt genom att kommunen ska möjliggöra så att orten har tillräckligt utbud 
av handel, utbildning, service, omsorg och föreningsliv i förhållande till antalet 
invånare". Syftet med ovanstående formulering är bland annat att skapa en socialt och 
ekonomisk hållbar ort genom att tex handel, utbildning, service, omsorg och föreningsliv 
ska ha ett underlag (både inom orten samt i närområdet) som nyttjar utbudet. 

När det gäller Centerns förslag om omdragning av väg till förmån för en utbyggnad av 
Almgården bedöms det ej vara motiverbart då en viss utbyggnadsmöjlighet finns både 
inom egen fastighet alternativt norr, väster eller söder om befintligt vård-och 
omsorgs boende. 

Skyltning till "naturvärden" i Grevie sker i en samverkan av Länsstyrelsen samt Teknik
och service. I skrivande stund är skyltar beställda och på gång att sättas upp i anslutning 
till bland annat Grevie backar. 

Se även föregående kommentarer. 

I övrigt bedöms Centerns yttrande stämma överens med Inriktningsdokument för 
Grevie intention. 

Ätgiird: Gång- och cykelväg mellan Grevie och Förslöv förtydligas i kar/material. 

Sammanfattning av justering / komplettering av Inriktnings
dokument för Grevie: 

• Förtydligande i inriktningsdokument angående huvudmannaskap samt 
skötselansvar fört ex grönytor 

• Trafiksäkerhetshöjande åtgärd avseende korsningen Grimmes väg / 
Marknadsvägen i Grevie kyrkby. 

• Trafiksäkerhetshöjande åtgärd korsningen Gimlevägen / Nötte backar. 

• lnriktningsdokument förtydligas angående Båstadshems bostadskö i Grevie. 

• Tydligare gång- och cykelvägskoppling mellan Grevie och Förslöv i 
kartmaterial. 

• Föreslagen ny gång- och cykelväg mellan Grevie och Västra Karup längs väg 
105. 
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• I övrig endast justeringar av redaktionell art såsom t ex sakfel samt 
omdöpning av handlingar. 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

• Inriktningsdokumentet för Grevie antas i enlighet med de revideringar som 
föreslås i denna samrådsredogörelse, daterat 2017-11-10. 

Båstad 2017-11-10 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 

12 (12) 

119

119



120

120



121

121



122

122



123

123



124

124



125

125



126

126



127

127



128

128



129

129



130

130



131

131



132

132



133

133



134

134



135

135



136

136



137

137



138

138



139

139



140

140



141

141



142

142



143

143



144

144



145

145



146

146



147

147



148

148



149

149



150

150



151

151



152

152



153

153



154

154



155

155



156

156



157

157



158

158



2017-11-10 

Måluppfyllelse: lnriktningsdokument för Grevie, Båstads kommun Bilaga 5 
Mål antagna av kommunfullmäktige, vilka kan antas påverkas av inriktningsdokumentet 

Vision 
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar 

Förebild Skapar utrymme för Grevie att 

År 2030 är Båstads kommun en förebild för utvecklas genom att stärka 

ett friskt liv och hållbart entreprenörskap. grönstrukturen, skapa möjlighet 

Kommunen attraherar de människor som vill att utveckla såväl möjlighet för 

värna det sunda livet och utveckla kunskap, entreprenörskap som 

kultur och affärer. rekreation och 

Varumärket Båstad står djupt rotat i aktivitetsområden. 

idrotten, upplevelsen och investeringsviljan. X 

Genom att välkomna nya ideer, utveckling 

och nya människor skapas förutsättningar 

för den lilla kommunens framtid; för alla 

som vill något. 

Attraktion Boende och verksamma i 

Båstads kommun attraherar genom Grevie har getts stor möjlighet 

tillvaratagande av resurser. Självklart till inflytande under processen. 

skyddas råvaror, miljö och naturvärden Dokumentet ger möjlighet att 

genom att sätta det hållbara livet i fokus. skapa förutsättningar för en 

I den attraktiva kommunen är människans mer ekologisk, ekonomisk och 

lika värde och möjlighet att påverka socialt hållbar och långsiktig 

grundläggande i utvecklingen. utveckling av orten. 

Båstads kommun är en kreativ mötesplats 
X 

för olika människor, erfarenheter och 

kompetenser; för företag och organisationer 

där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, 

tillit och socialt kapital blir en självklar arena 

för alla. 

Mod Tydlig prioritering om hur orten 

I Båstads kommun känner vi våra utmaningar ska växa och vilka 

och genom vår snabbrörlighet har vi bebyggelseområden som ska 

förmågan att anpassa oss till omgivningens utvecklas först. Tydlig 

krav. prioritering av gående och 

Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. cyklister framför bilister. 

Vårt mod visar vägen och skapar en attraktiv X Utveckling behöver ske 

förebild. tillsammans med andra aktörer. 

Båstads kommun är en viktig part för att öka 

samarbeten med andra kommuner, regioner 

och länder, i syfte att skapa goda 

förutsättningar för alla medborgare. 
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Fullmäktigemål 
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar 

1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo Kompletterar bostadsutbudet. 

och verka i Visar möjligheter till ytterligare 

bostäder och verksamheter. 

Pekar ut platser för 

centrumutveckling. Visar en 

X sammanhängande grönstruktur 

vilket ökar tillgången till natur 

och rekreation. 

2. Båstads kommun är välkomnande, 
X 

Tydliggör kommunens 

professionell och tydlig viljeinriktning för Grevie. 

3. Båstads kommun är i ekonomisk balans Genomförandet måste ske 

etappvis över en längre tid, 

X anpassat till kommunens 

budget och tillsammans med 

andra aktörer. 

Delmål 
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar 

i.Båstads kommun ska vara en av Sveriges Utveckling av av skolor 

10 bästa skolkommuner 
X 

möjliggörs. Gång- och 

cykelbanor till skolor. 

2.Båstads kommun ska vara en av Sveriges Utveckling av vård- och 

10 bästa kommuner inom vård och omsorg X omsorgsboende möjliggörs. 

3.Båstads kommun ska vara en av Sveriges Tydlig viljeinriktning till 

50 bästa näringslivskommuner enligt SKL och 
X 

kommande handel- och 

Svenskt näringslivs ranking verksam hets mark. 

4.Båstads kommun ska vara en av Sveriges Prioritering av gång- och 

10 bästa miljökommuner cykeltrafik, centrering av 

X bostäder i kollektivtrafiknära 

områden. 

5.Båstads kommun ska vara en av Sveriges Satsningar på gång- och 

10 bästa kommuner inom trygghet och cykelbanor samt 

folkhälsa X rekreationsområden ökar 

möjligheten till vardagsmotion. 

6. Båstads kommun ska främja allas Utveckling av offentliga platser, 

möjligheter till kulturupplevelser året runt möjlighet att kombinera kultur 

och rekreation 
X 
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Kulturprogram för Båstads kommun 2015-2025 
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar 

Det lokala kulturarvet vårdas och brukas Banvallen tas tillvara i gång- och 

samt är tillgängligt och synligt. cykel- som bl a 

X 
rekreationsstråk. 

lnformationsskylt om Grevie 

stationssamhälle i anslutning till 

fd banvall. 

Kulturmiljöaspekter, konstnärlig kvalitet och Beskrivs i dokumentet men 

estetiska värden är tongivande vid val av behöver regleras i samband 

formgivning och material i den fysiska X med markanvisning och/eller 

planeringen. avtal med exploatör 

Det finns offentliga mötesplatser för Dokumentet visar hur Grevie 

kulturella aktiviteter där människor kan kan berikas med fler offentliga. 

mötas över språk-, generations- och X platser där människor kan 

kulturgränser samt delta i kulturlivet. mötas. 

Ett rikt utbud av kulturaktiviteter ger Förutsättningar finns i 

möjlighet till delaktighet i kulturlivet genom 
X 

dokumentet men planeringen 

upplevelser, förmedling och eget skapande. kan inte skapa själva aktiviteten 

Energiprogram 2014-2020 för Båstads kommun 
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar 

7. Energieffektiva transportmöjligheter väljs. 
X 

Gynnar gång-, cykel- och 

kollektivtrafik 

10. Initiativ till etablering av förnybar Lyfter de goda 

energiproduktion ses som positivt i områden förutsättningarna för att ta 

som utpekas av översiktsplan eller andra 
X 

tillvara solenergi. 

politiska program (exempelvis 

vindkraftsprogram eller 

inriktningsdokument). 

11. Användningen av energi från åkermark, Lyfter de goda 

skogsmark, sol-, vind- och vågkraft främjas förutsättningarna för att ta 

aktivt. X tillvara solenergi då Grevie är 

beläget på Hallandsåsens 

sydsluttning. 

Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun 
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar 

Alla barn 1-5 år med rätt till förskola enligt Möjliggör utveckling av 

skollagen, får tillgång till en verksamhet som 
X 

förskola/skola. 

genomförs i grupper med ett årsgenomsnitt 

på max 15 barn. 

Lokaler och utemiljö är väl underhållna, Plats för skola och förskola 

miljöanpassade och utformade för att kunna pekas ut i 

genomföra utbildning och aktiviteter i en inri ktningsdokumentet. 

trygg, säker och stimulerande lärandemiljö. X 

161

161



2017-11-10 

Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet 2013-2020 
Gemenskap och delaktighet Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar 

Främja sociala mötesplatser för olika Grönstruktur, 

åldersgrupper centrumbildningar vid 

Bjärepunkten (där också 

X bilbiotek är beläget) och socialt 

centrum vid f.d. lastkaj, 

utveckling av Grevie parken. 

Skapa bättre tillgänglighet för Utveckling av 

funktionsnedsatta för att främja socialt X centrumbildningar, gång- och 

deltagande cykelbanor. 

Främja föreningslivet Utveckling av Grevieparken, 

X socialt centrum. 

I samhällsplaneringen ta hänsyn till att Grönstruktur, 

miljöer ska främja delaktighet och aktivitetsområden, gång- och 

gemenskap samt vara tillgängliga för alla, 
X 

cykelbanor, centrumbildningar. 

främst med tanke på barn, äldres och Tillgänglighet hanteras vid mer 

funktionsnedsattas behov detaljerad planering. 

Utöka kollektivtrafiken för att främja Påverkar målet indirekt genom 

möjligheten till socialt deltagande att öka underlaget för 
X kollektivtrafik 

Trygga, säkra bostäder och miljöer Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar 

Färre bostadsinbrott Funktionsblandning (genom tex 

blandad bebyggelse) i 

kombination av bra belysning 

X 
inom kvarter/områden ger 

trygghet och en närvaro och 

social kontroll större del av 

dygnet. 

Minska antalet tillfällen till brott Funktionsblandning (genom tex 

blandad bebyggelse) i 

kombination av bra belysning 

X 
inom kvarter/områden ger 

trygghet och en närvaro och 

social kontroll större del av 

dygnet. 

I samhällsplaneringen ta hänsyn till att Behovet av noggrann 

miljöer ska vara trygga och säkra. 
X 

utformning av offentliga 

platser, gång- och cykelbanor 

mm beskrivs. 

Socioekonomiska förutsättningar Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar 

Sträva efter att alla kommuninvånare har en Tillgång till lättillgängliga 

jämlik hälsa X grönområden 

Minska ohälsotalen Satsningar på gång- och 

cykelbanor samt 

X rekreationsområden ökar 

möjligheten till vardagsmotion. 
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Psykosocial hälsa Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar 

Skapa förutsättningar för en god psykosocial Tillgång till aktiviteter och 

uppväxt och utveckling för alla barn i Båstads 
X 

natur. Satsningar på cykelvägar 

kommun ökar barn och ungas 

självständighet 

Goda levnadsvanor Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar 

Öka andelen kommuninvånare som är fysiskt Satsningar på gång- och 

aktiva enligt rekommenderad cykelbanor samt 

hälsofrämjande nivå X rekreationsområden ökar 

möjligheten till vardagsmotion. 

Förbättra möjligheterna till aktiva Gång- och cykelbanor, 

transporter. Det ska vara enkelt, säkert och rekreationsområde, socialt 

inbjudande att cykla eller gå, hela eller delar centrum. 

av vardagstransporterna. I 

samhällsplaneringen ska även hänsyn tas till X 

att miljöer ska inbjuda till vardagsmotion och 

lek 

Vård- och omsorgsprogram 2013-2020 
Vård- och omsorgstagare Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar 

Som yngre och med funktionsnedsättning Möjliggör boende med närhet 

bereds möjlighet till en adekvat och till Grevies centrala delar och 

meningsfull sysselsättning/daglig X kollektivtrafik. 

verksamhet och ett självständigt liv. 

Boende och närmiljö Bidrartill Motverkar Påverkar ej Kommentar 

Medverka till att vård- och omsorgstagare Breddat bostadsutbud i form av 

kan bo kvar i ordinärt boende med t ex flerbostadshus. 

bibehållen livskvalitet. 
X 

Planera utemiljö, bostäder, Närhet till grönstråk, 

kommunikationer, offentliga mötesplatser 
X 

kollektivtrafik, service. 

och lokaler så att de är tillgängliga. Utveckling av offentliga platser. 

Efter aktuellt behov planera och anpassa Möjliggör vård- och 

vård- och omsorgsboende med tillhörande omsorgsboende samt breddat 

övriga lokaler så att de är väl anpassade och bostadsutbud. 
X 

bidrar till en modern vård- och 

omsorgsverksamhet med kvalitet. 

Utreda och planera för utbyggnad av vård- Område pekas ut där vård- och 

och omsorgsboende i kommunens södra del. X omsorgsboende är lämpligt. 

Utveckla, bygga alternativt iordningställa Möjliggör breddat 

ändamålsenliga bostäder för personer med bostadsutbud. 

funktionsnedsättning som omfattas av LSS 
X 

och som har ansökt om och beviljats ett 

boende enligt LSS. 
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Efter behov planera, iordningställa lnriktningsdokument för Grevie 

alternativt bygga trygghetsbostäder för äldre pekar ut område för bostäder 

kommuninvånare i samtliga kommundelar. men anger inte vilken typ av 

Kan inte detta ske genom bostadsföretag på X boende. 

marknaden säkerställs detta genom 

ägardirektiv till Båstad hem. 

Uppmuntra entreprenörer till att bygga Lämpliga områden pekas ut i 

seniorbostäder där efterfrågan finns och på områden för blandad 

platser där eventuellt stöd kan samordnas bebyggelse. Kontakt med 

med andra vård- och omsorgsresurser samt X entreprenörer har inte ingått i 

övrig allmän service. arbetet med 

inriktningsdokumentet. 

Bevaka utvecklingen av Utpekade områden för 

färdtjänst/kollektivtrafik och bostäder ligger 

infrastrukturfrågor för att främja 
X 

kollektivtrafiknä ra. 

tillgänglighet och möjligheten till anpassade Kontinuerliga samtal med 

och goda allmänna kommunikationer. Skånetrafiken om kollektivtrafik 

på Bjäre. 

Miljöprogram för Båstads kommun 2012-2020 
Vatten Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar 

1. Grundvatten av god kvalitet. Detaljutformning och behov av 

Grundvattnets kvalitet ska vara anpassad till åtgärder studeras och regleras i 

respektive användningsområde som tex. samband med detaljplan. 

dricksvatten och bevattning samt bidra till en X 

god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 

vattendrag. 

4. Hantering av dagvatten för att minimera Detaljutformning och behov av 

utrinningen av skadliga ämnen i åtgärder studeras och regleras i 

vattenförekomster. Hanteringen bör göras samband med detaljplan. 

utan att detta har en negativ inverkan på X 

människors hälsa och förutsättningar för 

biologisk mångfald. 

5. Skyddszoner kring vattendrag och sjöar för Ej aktuellt i 

att förhindra bortspolning av näringsämnen, inriktningsdokumentet för 

minimera erosion och förhindra Grevie. 

övergödning. Skyddszoner ska finnas runt 

vattendrag och sjöar för att minska läckaget X 
av gödande ämnen. Detta kommer i längden 

att leda till friskare vatten och ett friskare 

hav. 
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6. Arbeta för en levande kust och ett levande Berör ej inriktningsdokumentet 

hav. Våra hav ska ha en långsiktigt hållbar för Grevie 

produktionsförmåga och den biologiska 

mångfalden ska bevaras och hänsyn ska tas 

till kulturarvet. Båstads kommuns kust ska ha 

en hög grad av biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur- och 

kulturvärden. Kommersiell näring, rekreation 

och annat nyttjande av hav och kust ska 

bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 

Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot X 

ingrepp och andra störningar. Detta ska ske i 

samråd med andra kommuner och ha 

Laholmsbukten och Skälderviken som 

fokusområden. Det innebär att det ska vara 

godkänt badvatten året runt och att 

störningar från trafik på vattnet ska vara 

försumbara inom särskilt känsliga och 

utpekade kustområden. 

7. Förorening av mark-, yt- och grundvatten Hanteras ej i 

ska minimeras. Halterna av naturfrämmande lnriktningsdokument för Grevie. 

ämnen ska vara nära noll och deras påverkan Eventuella föroreningar 

på människors hälsa och ekosystemen är 
X 

hanteras i kommande 

försumbar. Halterna av naturligt detaljplaner alt projektering. 

förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna. 

Natur & Ekosystem Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar 

1. Främja biologisk mångfald. Andelen äng- Bibehållna och förstärkta 

och betesmark ska bevaras och förvaltas på grönstråk gynnar och skapar 

ett sätt som bevarar deras värden. Arealen nya flyttningskorridorer. 

hävdad ängsmark bör utökas och valet av Oexploaterad mark ianspråktas 

djur och perioden av hävd är extra viktiga att till viss del men detta bidrar till 

ta hänsyn till. Flyttningskorridorer för växter att orten knyts ihop och att det 

och djur ska bevaras och nya ska skapas. kollektivtrafiknära läget 

Nyckelbiotoper och viktiga naturområden tillvaratas. 

ska sammanbindas på ett sådant sätt att en X 
naturlig spridning kan ske. Inriktningen bör 

vara att vattendrag och dagvattenhantering 

inte kulverteras och att vandringshinder för 

fisk ska undanröjas. 

3. Anlägga nya våtmarker och vid behov Förstärkning av våtmarker inom 

restaurera befintliga. Våtmarker främjar den tex grönområden är möjligt. 

biologiska mångfalden och utgör ett Exempelvis grönområdet öster 

naturligt habitat för många arter som idag på om Grevie kyrka som i 

många ställen helt är borta. Våtmarker kan dagsläget är sankt. 

också fungera som näringsfällor och bidrar X 
därmed till att målet minskad övergödning 

ska kunna uppnås. Denna inriktning är 

densamma som riktlinjerna ÖP08. 

165

165



2017-11-10 

4. Bevarande av Båstads kommuns Berör ej inriktningsdokumentet 

kustbiotoper. Hela Bjärehalvön är kantad av för Grevie. 

en unik kust med många skyddsvärda 

naturområden. Det är många av 

kuststräckorna som är skyddade under bl.a. 

naturreservat. Detta innebär att förutom att X 

skydda de ekologiska förutsättningarna 

också skyddar Båstads kommuns unika 

landskapsbild. 

5. Bevara och utveckla Båstads kommuns Utpekande av kulturhistoriskt 

naturvårdsområden. Beakta kulturarv, intressant bebyggelse. Gång-, 

rekreationsområden och grönstrukturytor cykel och grönstråk längs gamla 

vid exploatering. Utveckla vandringsleder banvallen. Sammanhängande 

och cykelstråk för att få synergier mellan grönstråk möjliggörs. 

folkhälsa, miljö och upplevelser. Detta ska X 
göras på ett sätt som gör att påverkan på 

omgivningen är minimal. 
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Energi & Klimat Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar 

1. Självförsörjandegraden av förnybar Berörs inte specifikt av 

elenergi i byggnader som ägs eller brukas av inriktningsdokumentet 

kommunen ska öka. Främja och stimulera 

småskalig förnybar elproduktion. Ta tillvara 
X 

på Båstads kommuns kustnära läge och 

möjlighet till varierad energiproduktion. 

3. Helt fossilbränslefri uppvärmning i alla Berörs inte specifikt av 

byggnader kommunen äger eller brukar. inriktningsdokumentet 

Fossilbränsle för uppvärmning ska fasas ut 

snarast möjligt. Främja och stimulera 

utbyggnad av förnybar energiproduktion 
X 

med hänsyn till ekonomiska förutsättningar 

och teknologisk utveckling. 

Transporter Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar 

1. Prioritera och främja gång-, cykel- och Prioritering och gång- och 

kollektivtrafik. Gång- och cykeltrafik ska cykelvägar. Gång- och 

prioriteras. Detta innebär bl.a. att binda ihop cykelvägar till kringliggande 

kommunens tätorter med cykelvägar. byar samt till Förslöv och Västra 

Kollektivtrafiken bör byggas ut och Karup. 

förbättras. Detta bör i stor utsträckning 

göras i samarbete med externa aktörer och 

angränsande kommuner. 
X 

3. Utsläpp av kväveoxid, svaveloxid, Översyn av infrastruktur till 

marknära ozon och VOC (Flyktiga organiska fördel för gång- och cykeltrafik 

föreningar} ska minimeras. Områden med medför minskad biltrafik. 

högre värden ska prioriteras för att åtgärder X 

ska kunna sättas in. 

4. Minimera buller från trafik i bebyggt och i Översyn av i nfrastru ktu r ti 11 

strandnära områden. Verka för ökad cykling fördel för gång- och cykeltrafik 

och gång. Hastighetssänkande åtgärder för medför minskad biltrafik och 

motortrafik där detta är lämpligt och minskade hastigheter. 

önskvärt. Minskad motortrafik i tätbebyggt 

område. Detta arbete bör i stor utsträckning 

ske parallellt, och i samverkan med, 

folkhälsoarbetet då synergierna är många. X 

Båstads kommuns tysta områden ska 

bevaras (Länsstyrelsen, "Bullerfria områden i 

Skåne del 1", löpnr. 2003:100). 
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Bebyggd miljö Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar 

1. All nybyggnation ska vara energi- och Kollektivtrafiknära bostäder och 

resurseffektiv och med ett verksamheter. Utveckling av 

hållbarhetsperspektiv. Tillgängligheten för gång- och cykelvägar. 

gång- och cykeltrafik ska prioriteras 

tillsammans med närheten till kollektivtrafik. 

Möjligheten till förnybara energikällor ska 

utredas och användas. Val av material ska 

utredas för att nybyggnationen ska kunna 

ske på ett så miljöanpassat och resurssnålt 
X 

sätt som möjligt. Dessa kriterier ska vara 

aktuella under byggnadernas hela livslängd. 

Utbyggnad ska göras utan att det har negativ 

inverkan på människors hälsa och 

förutsättningar för biologisk mångfald. 

2. Bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, Kollektivtrafiknära bostäder. 

miljöanpassad och tillgänglig för alla. Utveckling av gång- och 

Grönstruktur och tätortsnära rekreation ska cykelvägar samt grönstruktur 

förbättras och utvecklas. Inomhusmiljön i 

kommunens nyttjade fastigheter och lokaler 

ska inte påverka hälsan negativt. 

Bullerstörningar ska vara kartlagda och 

åtgärdade. Då det krävs större åtgärder ska X 

en åtgärdsplan för bullersanering finnas. 

Radonförekomster i/på befintliga fastigheter 

ska vara kartlagda. 

3. Effektiva och miljövänliga avlopp. Enskilda Berörs inte av 

och kommunala avlopp ska vara godkända inriktningsdokumentet 

enligt miljöbalken och resurssnåla. De ska X 
vara effektiva i rening och upptag av 

gödande ämnen. 

4. Hållbar förtätning före utbredning vid Utveckling av orten ska främst 

exploatering och nybyggnation. Vid ske genom förtätning. Dock 

exploatering ska skyddsvärda naturområden, kommer på sikt oexplaterad 

god jordbruksmark, strand- och kustvärde, jordbruksmark ianspråktas till 

samt kulturarv i ett brett perspektiv särskilt viss del men detta bidrar till att 

skyddas. Kulturarv i ett brett perspektiv X orten knyts ihop och att det 

innefattar allt från kulturbyggnader till kollektivtrafiknära läget 

ängsmarker. Hållbar stadsutveckling ska tillvaratas. 

premieras. 

6. Elektromagnetiska fält från kraftledningar, Berörs inte av 

radio- och mobilmaster och andra strålkällor inriktningsdokumentet 

får ej överskrida godkända 

rekommendationer från statliga 

myndigheter. Särskild hänsyn ska tas vid 
X 

förskolor och skolor eller andra platser där 

barn och unga regelbundet vistas i 

organiserad form. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2017-10-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS001111/2017-500 
 

 
Avfallstaxa 2018 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Anta avfallstaxa 2018 från NSR. 
2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2018-04-01. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
NSR har tagit fram förslag på ny avfallstaxa. Önskemålet är att den nya taxan börjar gälla den 1 
april 2018. 
 
Bakgrund 
Styrelsen i NSR har tagit fram förslag på reviderad avfallstaxa för 2018. I tillhörande besluts-
underlag finns ett PM från NSR som tar upp förändringarna jämfört med nu gällande taxa. 
 

Aktuellt 
I årets taxeförslag görs en tydlig satsning på att genom miljöstyrning/prisstyrning locka ännu 
fler villahushåll att välja abonnemang med två fyrfackskärl. För flerfamiljsfastigheter och verk-
samheter sänks priset för matavfallskärl rejält samtidigt som priset för restavfallskärl behålls 
på samma nivå som under 2017. Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen 
som säger att utsorteringen av matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska be-
handlas så att växtnäring och energi tas tillvara. Målet är också att utsorteringen och in-
samlingen av återvinningsmaterial ska öka samtidigt som mängden restavfall minskar. Andra 
förändringar som görs är en omfördelning av grundavgifterna samt en översyn av slamtaxan. 
 
 
Teknik och service 
Andreas Jansson, Projektingenjör  
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSR 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Taxa 2018 – Folder Båstad, NSR 
Bilaga 2. Taxa 2018 – PM Förslag till ny avfallstaxa i Båstad, NSR 
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Avfallstaxa 2018 
Båstads kommun 

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

Gäller fr.o .m. 2018-04-01 

Avfallstaxa 2018 - Båstads kommun 

Externt - Förslag 2017-10-19 

Sida 1 
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Innehållsförteckning 

Förord ............................................................................................. 2 

Allmänna bestämmelser.............................................................. 3 

Definitioner.................................................................................... 4 

Undantag enligt Renhållningsordningen................................... 5 

Abonnemang för villahushåll ........................................................ 6 

Abonnemang för flerfamiljsfastigheter och verksamheter ..... 10 

Abonnemang för trädgårdsavfall ............................................... 15 

Evenemangstaxa ........................................................................... 15 

Dragväg ......................................................................................... 16 

Tilläggstjänster och andra avgifter ............................................. 17 

Slamtömning .................................................................................. 19 

Bilaga 

Serviceavgifter ............................................................................... 23 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige <datum> 

Samtliga priser är inklusive moms. 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

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

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

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

förekommer inte. 

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

kommunens Renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för avfallshanteringen. 
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Allmänna bestämmelser 
Allmänt 

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

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

kommunens försorg. 

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

avfallshantering stimuleras. 

Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 

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

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

andra förordningar utfärdade med stöd av Miljöbalken samt kommunens Renhållningsordning som 

finns på www.nsr.se 

Ansvar för avfallsbehållare 

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

Vid åverkan (ex.vis målning, håltagning eller skador efter olämpligt innehåll), skadegörelse, 

vårdslöshet eller om behållare försvinner står abonnenten för reparation eller ersättande. 

Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 

Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna tillräckliga abonnemang för aktuell 

avfallshantering. Avgiften ska betalas till NSR. 

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

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

abonnemanget specificerade sättet. 

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

Betalning 

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

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

mars och har förfallodag den siste februari. 

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

samma månad. Fakturan omfattar faktureringsmånaden. 

Slam och extratjänster faktureras efter genomförandet. 

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

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

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

dagar efter påminnelsen. 

Dröjsmålsränta 

Debiteras enligt §6 Räntelagen (1975:635) 
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Moms 

Alla priser i Avfallstaxan är angivna inklusive moms. 

Särskilda avgifter 

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

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

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

Tolkningsföreträde 

Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande Avfallstaxan. 

Definitioner 
Grundavgift är en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, planering, 

utveckling, information, administration och återvinningscentraler samt insamling och behandling av 

farligt avfall och grovavfall. 

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

verksamhet sker och som dessutom betraktas som obeboeliga. 

Grundavgift Avgift/år 
Villahushåll, permanentboende 800 kr 
Villahushåll, fritidsboende 740 kr 
Flerfamiljsfastighet * 
Verksamhet * 
Uppehåll 420 kr 
Befrielse 420 kr 
* Ingår i den rörliga avgiften 

Rörlig avgift är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av 

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

tömningsintervall m.m. 

Återvinningspremie - premie som återbetalas till abonnenter som väljer abonnemang med två 

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

producentansvarsmaterial. 

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

Gemensamma avfallsbehållare eller uppställningsplats 

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

Den rörliga avgiften debiteras på den fastighetsinnehavare som innehar abonnemanget. 

Fastighetsinnehavarna sköter själv den ekonomiska ersättningen sinsemellan. 

Ansökan om gemensamma avfallsbehållare eller uppställningsplats görs hos kommunen. 

Uppehåll 

Vid tidsbestämt uppehåll i hämtning av hushållsavfall debiteras endast grundavgift. 

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

Ansökan om uppehåll görs hos kommunen. 

Befrielse 

Vid befrielse från hämtning av hushållsavfall debiteras endast grundavgift. 

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

Ansökan om befrielse görs hos kommunen. 

Förlängt hämtningsintervall 

Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se 
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Abonnemang för villahushåll 
Villahushåll - En- eller tvåfamiljsfastighet. Till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade 

som småhus. 

Permanentboende - när någon är folkbokförd på fastigheten. 

Fritidsboende - Villahushåll som endast utnyttjas för fritidsändamål och där ingen är folkbokförd på 

fastigheten . Fritidsboende kan även välja bland abonnemang för permanentboende. 

Matavfallspåsar ingår i abonnemang med insamling av matavfall. 

Vill man ha fler matavfalls påsar klämmer man en tom matavfalls påse i kärlet för matavfall och får då 

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

Fyrfackskärl 

Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner samt mjukplastsäckar ingår i abonnemanget. 

Kärl 1: 

Kärl 2: 

Plastsäck: 

Matavfall och restavfall i kärlet. 

Hårdplast- och metallförpackningar i insatsen. 

Tidningar och pappersförpackningar i kärlet. 

Förpackningar färgat och ofärgat glas i insatsen. 

Mj u kplastförpackn inga r 

Abonnemang för permanentboende 

Tömningar per år Grund-

Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 * avgift 

Rörlig 

avgift 

370+370 I kärl 26 13 800 kr 1735 kr 

240+240 I kärl 26 13 800 kr 1390 kr 

660+660 I kärl 26 13 800 kr 3000 kr 

370+370 I kärl 26 26 800 kr 2300 kr 

240+240 I kärl 26 26 800 kr 1955 kr 

* Extra Kärl 2 med 13 tömn/år, 830 kr/år 
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Återvinnings-

premie 

-56 kr 

-56 kr 

-56 kr 

-56 kr 

-56 kr 

Total 

avgift/år 

2479 kr 

2134 kr 

3744 kr 

3044 kr 

2699 kr 
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Abonnemang för fritidsboende 

Tömningar per år* Grund- Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek Kärl 1 Kärl2 avgift avgift premie avgift/år 

370+370 I kärl 19 10 740 kr 1370 kr -14 kr 2096 kr 
240+240 I kärl 19 10 740 kr 1070 kr -14 kr 1796 kr 

370+370 I kärl 19 19 740 kr 1785 kr -14 kr 2511 kr 
240+240 I kärl 19 19 740 kr 1480 kr -14 kr 2206 kr 

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

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

tömn/år) 

Hämtning av grovavfall, mjukplast och farligt avfall - Sidan 9 

Sommartömning - Kärl med matavfall - Sidan 8 

Tvåfackskärl 

Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget. 

Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till Återvinningsstation eller 

Återvinn ingscentra I. 

Abonnemang för permanentboende 

Tömningar Grund- Rörlig Återvinnings-
Behållarstorlek per år avgift avgift premie 
370 I kärl 26 800 kr 2700 kr 0 kr 
240 I kärl 26 800 kr 2355 kr 0 kr 

I 370 I kärl * 52 800 kr 5200 kr 0 kr 
* Nytecknas ej. 

Abonnemang för fritidsboende 

Tömningar Grund- Rörlig Återvinnings-
Behållarstorlek per år* avgift avgift premie 
370 I kärl 19 740 kr 2055 kr 0 kr 
240 I kärl 19 740 kr 1720 kr 0 kr 

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

Hämtning av grovavfall och farligt avfall - Sidan 9 

Sommartömning - Kärl med matavfall - Sidan 8 
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4500 kr 
3155 kr 

6000 kr 

Total 
avgift/år 
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Övriga abonnemang för permanentboende och fritidsboende 

Ett kärl för restavfall ingår i abonnemanget. 

Hemkompost 

För villahushåll där kommunen beviljat förlängt tömningsintervall och att allt matavfall får 
komposteras på fastigheten. Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till 
Återvinningsstation eller Återvinningscentral. 

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

190 I 13 ** 800 kr 870 kr 0 kr 

190 I* 4 ** 800 kr 400 kr 0 kr 

140 I* 4 ** 800 kr 400 kr 0 kr 

Specialdispens 

Total 
avgift/år 

1670 kr 
1200 kr 

1200 kr 

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

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

190 I 19 *** 740 kr 1125 kr 0 kr 1865 kr 

190 I 26 800 kr 1400 kr 0 kr 2200 kr 

240 I* 26 800 kr 1875 kr 0 kr 2675 kr 

370 I 26 800 kr 1875 kr 0 kr 2675 kr 

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

Tömningar per år Grund- Rörlig Återvinnings-
Behå Ila rstorlek Kärl 1 avgift avgift premie 

190 I 19 *** 0 kr 1125 kr 0 kr 

190 I 26 0 kr 1400 kr 0 kr 

240 I* 26 0 kr 1875 kr 0 kr 

370 I 26 0 kr 1875 kr 0 kr 

* Nytecknas ej. 

** Kan tecknas av både permanent- och fritidsboende. Grund avgift fritids boende 740 kr/år. 

4 tömn/år = tömning var 13:e vecka. 

*** Kan endast tecknas av fritidsboende. 

Hämtning av grovavfall och farligt avfall - Sidan 9 

Sommartömning - Kärl med matavfall 

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

Tömningar Total 
Sommartömning per år avgift/år 
Kärl med matavfall 6 500 kr 
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avgift/år 
1125 kr 

1400 kr 

1875 kr 
1875 kr 
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Dragväg - Villahushåll 

För information om dragväg - se sidan 16 

Grovavfall - Villahushåll 

Lämna på Återvinningscentral 

Myndiga personer som är folkbokförda i någon av NSR-kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 

Höganäs, Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler. 

Myndiga personer som inte är folkbokförda i någon NSR-kommun men som tecknat ett 

avfallsabonnemang för en villafastighet i någon av kommunerna 

kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler. 

För båda ovanstående gäller att de 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 250 kr på 

besök. Återvinningsmaterial med producentansvar såsom tidningar, förpackningar och 

elektronikavfall lämnas kostnadsfritt. 

Hämtning vid fastigheten 

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

Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till 

fastigheten eller på annan plats som NSR anvisar. Grovavfall hämtas som separata och oemballerade 

kollin. 

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

mot särskild avgift. 

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. 

Läs mer under Tilläggsavgifter och andra avgifter- Sidan 17 

Mjukplastförpackningar och farligt avfall - Villahushåll 

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

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

med hämtning. 

Hämtning av mjukplast bokas genom NSR:s kundservice. 

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

väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten eller på annan plats som NSR 

anvisar. Mjukplastsäck ska vara losstagen och knuten vid hämtning. 

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

Farligt samlas i en röd box som hämtas efter budning. 

Hämtning av farligt avfall bokas genom NSR:s kundservice. 

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

väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten eller på annan plats som NSR 

anvisar. Vid hämtning ska locket på den röda boxen vara väl förslutet. 

Abonnemang för trädgårdsavfall - Sidan 15 

Tilläggsavgifter och andra avgifter- Sidan 17 
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Abonnemang för flerfamiljsfastigheter och verksamheter 
Flerfamiljsfastighet - Bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Samfällighetsföreningar med gemensamt avfallsutrymme kan betraktas som flerfamiljsfastighet. 

Verksamhet - Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, kontor, hotell, 

båtklubbar m.m . som inte är avsedda för boende. 

Matavfall 

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

matavfall. 

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

matavfall. 

Matavfallspåsar kan beställas hos NSR:s kundservice. 

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

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

Kontakta NSR:s kundservice för beställning och utkörning. 

Schemalagd 
Tömningar Total avgift/år tömning 

Behållarstorlek per år Vardagar Helgdagar* 

140 I kärl (Verksamheter) 26 680 kr 

52 1360 kr 

190 I kärl (Flerfamiljsfastigheter) 26 925 kr 

52 1850 kr 300 kr 
Markbehållare, 1 kbm ** 26 6400 kr 

Inkl. insatssäckar 52 12800 kr 

Markbehållare, 1 kbm ** 26 6000 kr 

Exkl. insatssäckar 52 12000 kr 

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

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

** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända 

lyftanordningar. NSR hanterar inte kundernas egna insatssäckar. 

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

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

kundservice. Behandlingsavgift 275 kr/ton tillkommer. 

Sommartömning - Kärl med matavfall 

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

Tömningar Total 
Sommartömning per år avgift/år 
Kärl med matavfall 6 500 kr 
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Restavfall 

Schemalagd 
Tömningar Total avgift/år tömning 

Behållarstorlek per år Vardagar Helgdagar* 

190 I kärl 26 1635 kr 

52 3270 kr 

370 I kärl 26 2795 kr 

52 5585 kr 300 kr 

660 I kärl 26 3735 kr 

52 7470 kr 

1000 I kärl ** 26 5340 kr 

52 10680 kr 400 kr 

Markbehå llare, 3 kbm *** 26 19100 kr 

Inkl. insatssäckar 52 38200 kr 

Markbehå llare, 5 kbm *** 26 31100 kr 

Inkl. insatssäckar 52 62200 kr 

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

Exkl. insatssäckar 52 36000 kr --
Markbehållare, 5 kbm * * * 26 30000 kr --
Exkl. insatssäckar 52 60000 kr --

Container - Sidan 13 

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

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

* * * Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända 

lyftanordningar. NSR hanterar inte kundernas egna insatssäckar. 

Sommartömning - Kärl med restavfall 

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

Tömningar Total 

Sommartömning per år avgift/år 

Kärl med restavfall 6 600 kr 

Akuttömning - mat- och restavfall 

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

Akuttömning kan endast beställas per telefon. 

Avgift per kärl 
Behållarstorlek och tillfälle 

Matavfa ll 350 kr 

Restavfa ll 500 kr 
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Tömning av avfall oftare än en gång i veckan (tömning en gång/dag) 

Gäller kärl container och markbehållare. 

Multiplicera 
Tömningsfrekvens 52 tömn/år med 

2 ggr/vecka 104 tömningar/år 

3 ggr/vecka 156 tömningar/år 

4 ggr/vecka 208 tömningar/år 

5 ggr/vecka 260 tömningar/år 

Tömning av avfall oftare än en gång per dag 

Erbjuds endast under juni, juli och augusti. 

Kontakta NSR för information. 

2,2 
3,5 
4,9 
6,4 

Fyrfackskärl - för mindre flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner ingår i abonnemanget. Max 3 uppsättningar per hämtställe. 

Matavfallspåsar ingår i abonnemanget. Läs mer på sidan 10 

Hämtning av grovavfall och mjukplast ingår inte i abonnemanget. 

Kärl 1: 

Kärl 2: 

Matavfall och restavfall i kärlet. 

Hårdplast- och metallförpackningar i insatsen. 

Tidningar och pappersförpackningar i kärlet. 

Förpackningar färgat och ofärgat glas i insatsen. 

Tömningar per år* Rörlig Återvinnings-

Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 avgift premie 
370+370 I kärl 26 13 2535 kr -56 kr 

660+660 I kärl 26 13 4000 kr -56 kr 

* Andra tömningsintervall erbjuds ej . 
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Dragväg - flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

För information om dragväg - se sidan 16 

Grovavfall - Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Myndiga personer som är folkbokförda i någon av NSR-kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 

Höganäs, Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler. 

De 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 250 kr på besök. Återvinningsmaterial med 

producentansvar såsom tidningar, förpackningar och elektronikavfall lämnas kostnadsfritt. 

Hämtning av grovavfall 

Budad hämtning 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 

Per lastningsminut utöver 5 minuter 

Schemalagd hämtning 

26 eller 52 hämtningar per år. Pris per hämtning. 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 
Per lastningsminut utöver 5 minuter 

350 kr 

70 kr 

300 kr 

60 kr 

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 dagar från bokning. 

Farligt avfall 

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

Den röda boxen töms efter budning eller schema. Vid hämtning ska locket på den röda boxen vara 

väl förslutet. Övrigt farligt avfall ska lämnas på Återvinningscentral. 

Container - Restavfall 

Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 
3 kbm 26 19665 kr 

52 35815 kr 

6 kbm 26 31100 kr 
52 58010 kr 

8 kbm 26 40470 kr 
52 76620 kr 

10 kbm 26 49880 kr 
52 94400 kr 

Tilläggsavgifter - container Total avgift 

Utsättning 1495 kr 

Hemtagning* 1495 kr 

Bom körning 400 kr 

* Tömning och behandlingsavgift ingår. 
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Autoflak/Lastväxlare - Restavfall och Trädgårdsavfall 

Hyra 
Behållarstorlek per år I per månad I per vecka * 
18-42 kbm 17995 kr I 1610 kr I 635 kr 

I Utsättning 550 kr 

Tömning 

Startavgift, 1 timme I 800 kr 
Per påbörjad halvtimme utöver första timmen I 400 kr 

Behandlingsavgift Per ton 
Restavfall 1300 kr 
Grovavfall 1800 kr 
T rädgå rdsavfa 11 375 kr 

I Hemtagning** 550 kr 

Tilläggsavgifter 

Losstagning av komprimatorbehållare 70 kr 
Nätning 70 kr 
Bom körning 300kr 

* Minimidebitering är en vecka 

** Behandlingsavgift tillkommer om behållaren innehåller avfall. 

Abonnemang för trädgårdsavfall - Sidan 15 

Tilläggsavgifter och andra avgifter - Sidan 17 

Slamtömning- Sidan 19 
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Abonnemang för trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall 

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

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

Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

370 I kärl 10 * 680 kr 
20 950 kr 

190 kärl 20 800 kr 
* Nytecknas ej. 

Trädgårds kärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg där 

renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på annan plats som NSR anvisar. 

Av arbetsmiljöskäl erbjuds inte dragväg för trädgårds kärl. 

Evenemangstaxa 
Vid tillfälliga publika evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning hos NSR. Större publika 

evenemang och containers offereras separat. 

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

veckor före önskad startdag. 

Kärl hyra 

Matavfall 
Återvinningsmaterial 

Restavfall 

Utsättning, hemtagning och sluttömning 
Utsättning 

Hemtagning och sluttömning, matavfall och återvinningsmateria l 

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

Extratömning 
Samtliga fraktioner och kärlstorlekar, vardagar kl. 8-18. 

Samtliga fraktioner och kärlstorlekar, övriga tider 
Behandlingsavgifter ingår i priserna. 
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Per kärl 
och dygn 

10 kr 
10 kr 

20 kr 

Total avgift 
per kärl 
100 kr 

50 kr 

100 kr 

Per kärl 
och tömning 

100 kr 

Offert 
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Dragväg 

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

Allmänt 

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast, farligt avfall och grovavfall. 

Av arbetsmiljöskäl nytecknas inte dragväg som överstiger 50 meter. 

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

lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. 

Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se 

Villahushåll 

Kärlen ska placeras 0-2 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon 

kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan plats som NSR anvisar. 

Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg från 

renhållningsfordonet fram till första kärlet. Avståndet räknas som enkel väg fram till första kärlet. 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Kärlen ska placeras 0-5 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon 

kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan plats som NSR anvisar. 

Avståndet mäts från tomtgränsen till mitten av miljöhus eller motsvarande. 

Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg från 

renhållningsfordonet fram till mitten av miljöhus eller motsvarande. 

Avståndet räknas som enkel väg. 

Prisexempel 

I Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 

Tömningar per år 
Dragväg 13 26 39 52 
0-2 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

3-10 m 163 kr 325 kr 488 kr 650 kr 
11-20 m 325 kr 650 kr 975 kr 1300 kr 
21-30 m 488 kr 975 kr 1465 kr 1950 kr 
31-40 m 650 kr 1300 kr 1950 kr 2600 kr 
41-50 m 813 kr 1625 kr 2438 kr 3250 kr 

<lllustrationsbild> 
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Tilläggstjänster och andra avgifter 

Felsorteringsavgift - Matavfall Avgift 
Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte skett efter 
påpekande utgår felsorteringsavgift. 

Villahushåll, per kärl och tillfälle 150 kr 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per kärl och tillfälle 150 kr 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per markbehållare och tillfälle 1500 kr 

Överfullt- Flerfamiljsfastigheter och verksamheter Avgift 
Då kärlen är överfulla vid tömning och därmed kräver extra manuell hantering. 

Restavfall och matavfall, per kärl och tillfälle 250 kr 
Tidningar och förpackningar, per kärl och tillfälle 200 kr 

Extratömning inom tre arbetsdagar, per behållare och tillfälle Avgift 
Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren 
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift. 
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice. 
Mjukplastsäckar, per abonnemang 200 kr 

Restavfall - kärl 190-370 I 300 kr 
Restavfall - kärl 660-1000 I 350 kr 
Matavfall - kärl 140-370 I samt villakärl 150 kr 

Markbehållare, 1 kbm, matavfall (inkl. insatssäck) 1025 kr 

Markbehållare, 3 kbm, matavfall (inkl. insatssäck) 1185 kr 

Markbehållare, 5 kbm, matavfall (inkl. insatssäck) 1565 kr 
Markbehållare, 1 kbm, matavfall (exkl. insatssäck) 1000 kr 

Markbehållare, 3 kbm, matavfall (exkl. insatssäck) 1140 kr 

Markbehållare, 5 kbm, matavfall (exkl. insatssäck) 1520 kr 
Container, 3 kbm, restavfall 970 kr 

Container, 6 kbm, restavfall 1625 kr 

Container, 8 kbm, restavfall 2060 kr 

Container, 10 kbm, restavfall 2500 kr 

Låst dörr eller grind Avgift 

Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind utgår avgift för 
öppnande. 
Olåsta dörrar/grindar och dörrar/grindar försedda med kodlås eller digital 
nyckel ingår i abonnemanget. 
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är olåsta eller 
försedda med kodlås eller digital nyckel. 
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara 
försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek. 
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per fraktion och tömning 5,00 kr 

Villahushåll, per kärl och tömning 5,00 kr 
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SMS-tjänst Avgift 

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

Abonnemangsändring * Per tillfälle Per kärl 

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr 
Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr 
Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr 

Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr 
Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr 

Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr 

* Ingen avgift utgår: 

- vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte. 

- då villahushåll byter til l abonnemang med fyrfackskärl. 

- vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidn ingar eller förpackningar vid flerfamiljsfastigheter 

och verksamheter. 

Utkörning av matavfallspåsar Avgift 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per tillfälle 450 kr 

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

och år 
190 I kärl 50 kr 

240 I kärl 75 kr 

370 I kärl 100 kr 

Hämtning av grovavfall utöver de hämtningar som ingår i villahushållens Avgift 
abonnemang eller då man önskar hämtning av fler kollin per tillfälle. 
Hämtning av grovavfall bokas hos NSR:s kundservice. 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 350 kr 

Per lastningsminut utöver 5 minuter 70 kr 

Hämtning av grovavfall bokas hos NSR:s kundservice. 

Per 
påbörjad 

Övriga priser timme 

Flakbil/servicebil med förare 900 kr 

Renhållningsfordon med förare 1250 kr 

Extrapersonal 350 kr 

Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer. 
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Slamtömning 

Abonnemang ska tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slam. Avgifterna som anges gäller 

vid maximalt 20 meters slanglängd mellan renhållningsfordonets uppställningsplats och anslutnings

punkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd än 20 meter tas särskild avgift ut. 

Inför slamtömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom 

slamsugn ing eller med kranbil (fosforfällor). Brunnen eller tanken vara frilagd, väl synlig, tydligt 

markerad och lättillgänglig för tömning. Körbar väg fram till brunnen/tanken ska finnas . Behövs 

framgrävning, handräckning eller utnyttjande av särskild inhyrd lyftanordning för lockets avlägsnande 

utgår särskild avgift. 

Brunnslock får väga max 25 kg. 

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

höjd på minst 4 meter där fordonet ska köra. 

Priset "Schemalagd årlig tömning" gäller första tömningen per år. Om man önskar fler schemalagda 

tömningar per år betalar man för "Budad tömning inom 7 dagar" för övriga. 

Budad tömning utförs vardagar inom 7 resp. 2 arbetsdagar. 

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

entreprenören inte råder över. 

Beställning av slamtömning görs hos NSR:s kundservice 

Två- och trekammarbrunnar, minireningsverk *, septiktankar och slamavskiljare 

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

Schemalagd 

årlig Budad tömning 

Brunnsstorlek tömning inom 7 dagar Inom 2 dagar 

0 - 1,49 kbm 625 kr 780 kr 1125 kr 

1,5 - 2,99 kbm 935 kr 1170 kr 1645 kr 

3,0 - 6,00 kbm 1350 kr 1685 kr 2100 kr 

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 375 kr 375 kr 375 kr 

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

lätt åtkomlig för tömningspersonalen, i samband med tömning. 
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Slutna tankar 

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

Schemalagd 
årlig 

Brunnsstorlek tömning 

0 -1,49 kbm 750 kr 

1,5 - 2,99 kbm 1125 kr 

3,0- 6,00 kbm 1500 kr 

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 375 kr 

Akuttömning av slamavskiljare eller sluten tank 

Kan endast beställas per telefon. 

Budad tömning 
inom 7 dagar Inom 2 dagar 

935 kr 1380 kr 

1405 kr 1820 kr 

1875 kr 2195 kr 

375 kr 375 kr 

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

på jourtelefon 010-45 00 500. 

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

Avgift 

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

Tömning nästa arbetsdag Beställning vardagar. 2600 kr 

Tömning inom 4 timmar - Beställning vardagar samt lördagar, 
söndagar och helgdagar 6100 kr 

Tömning inom 24 timmar - Beställning vardagar samt lördagar, 
söndagar och helgdagar 5400 kr 

Gäller ej fettavsl<iljare. 

Fettavskiljare 

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

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

Schemalagd Budad tömning 

årlig 
Brunnsstorlek tömning Inom 7 dagar Inom 2 dagar 

0 -1,49 kbm 1250 kr 1625 kr 1910 kr 

1,5 - 6,00 kbm 1690 kr 2200 kr 2565 kr 

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 750 kr 750 kr 750 kr 
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Fosforfällor 

Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning el ler 

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

Tid på plats, per påbörjad timme 
Behandlingsavgift, per kbm 

Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar 

Ex. BOT-brunnar 

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

Behandlingsavgift 150 kr/ton tillkommer. 

Toalettbodar 

Ex. "Bajamaja" 

Toalettbod inkl. 1 kbm slam, per tillfälle 

Toalett bod inkl. 1 kbm slam+ påfyllning av vatten, per tillfälle 

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

Extra tjänster 

Slanglängd, per påbörjade 5 meter utöver 20 meter 

Bom körning 

Slamsugning, per timme 

Extrapersonal, per timme 
Telefonavisering 
Kombispolning i samband med tömning 
(Måste beställas i förväg) 

Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja 

1590 kr 

130 kr 

400 kr 
1590 kr 

900 kr 

1000 kr 

1135 kr 

130 kr 

110 kr 
550 kr 

1135 kr 

420 kr 
100 kr 

1340 kr 

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

Behållare tillhandahålles av NSR. 

I Pris per fat och tömning 500 kr 
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Hämtning av latrin 

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

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

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

klosettutrymme. 

Hämtningar Total 
Abonnemang per år avgift/år 

Villahushåll, permanentboende * 26 4915 kr 

Villahushåll, fritidsboende ** 19 3592 kr 
* Hämtning varannan vecka året runt. 

** Hämtning varannan vecka under vecka 14-39, var fjärde vecka resten av året. 
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Serviceavgifter 2018- Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 
Båstads kommun 

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

Samtliga priser är inklusive moms 

Enligt beslut i NSR:s styrelse 2017-10-12 

Gäller fr.o.m. 2018-04-01 

Ljuskällor, batterier och småelektronik från flerfamiljsfastigheter 

Total avgift/år 
Tömningar Enbart 

per år Småel-paket * batteribox 
13 1625 kr 1300 kr 
6 815 kr 600 kr 
3 450 kr 300 kr 

* Ljuskällor, batterier och småelektronik 

Extratömning Avgift 
Per tillfälle 250 kr 

Tilläggsavgifter och andra avgifter - Sidan 19 
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NSR AB 251 89 Helsingborg < NSR logotype > 

042-400 13 40 kundservice@nsr.se www.nsr.se 
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PM - Förslag till ny avfallstaxa i Båstad 
från 1 april 2018 

Inledning 
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och tjänster 
som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna taxor och tjänster i 
de fem kommuner där NSR ansvarar för insamling av hushållsavfall. 

Ledorden vid arbetet med avfallstaxan har precis som tidigare varit: 
Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyrning. 
Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella miljömålen. 

2010 beslutade Kommunfullmäktige i 11 nord västskånska kommuner att sjösätta 
projektet Skitlite 2020 med många tuffa mål för avfallsbolagen, bland annat skulle 
kostnaderna för avfallsabonnemangen halveras till 2020. Dessa mål har nu arbetats in 
i företagets ägardirektiv. 

I årets taxeförslag görs en tydlig satsning på att genom miljöstyrning/prisstyrning 
locka ännu fler villahushåll att välja abonnemang med två fyrfackskärl. 
För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priset för matavfallskärl rejält 
samtidigt som priset för restavfallskärl behålls på samma nivå som under 2017. 
Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att utsorteringen 
av matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska behandlas så att 
växtnäring och energi tas tillvara. Målet är också att utsorteringen och insamlingen av 
återvinningsmaterial ska öka samtidigt som mängden restavfall minskar. 
Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 % matavfall och 
å tervinningsma terial . 

Andra förändringar som görs är en omfördelning av grundavgifterna samt en 
översyn av slamtaxan. 

Prisförändringarna konuner att kommuniceras till abonnenterna genom olika 
informationsåtgärder. 

Förslaget är att den nya avfalls taxan börjar gälla den 1 april 2018. 
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Förslag 
Förslaget innehåller förändringar i layout och förklarande texter för att göra taxan 
tydligare och enklare att förstå. Dessa förändringar förklaras endast undantagsvis i 
detta PM där enbart större förändringsförslag tas upp. 

Milj östyrning 
Innebär att taxan för enskilda abonnemangstyper sätts oberoende av självkostnads
priset. För villahushåll innebär detta att abonnemang med fyrfackskärl ges ett 
fördelaktigare pris än abonnemang med två- och enfackskärl, medan det för 
flerfamiljsfastigheter och verksamheter innebär att restavfallskärl är mycket dyrare än 
matavfallskärl. 
Miljöstyrningen görs för att ge kunderna ett ekonomiskt incitament att sortera ut 
matavfall och återvinningsmaterial och minska mängden restavfall. På så sätt når vi 
högre i EU:s avfalls trappa där materialåtervinning är högre än energiåtervinning. 

Som exempel är taxan för de vanligaste tvåfackskärlen dyrare än självkostnadspriset 
medan fyrfacksabonnemangen ligger i nivå med självkostnaden. 
För flerfamiljsfastigheternas restavfallskärl är taxan ca 7 % högre än självkostnads
priset medan motsvarande siffra för matavfallet är -15 %, dvs. lägre. 

Grundavgift 
Grundavgift är en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, 
planering, utveckling, information, administration och återvinningscentraler samt 
insamling och behandling av farligt avfall och grovavfall. 

I förslaget ligger grundavgifterna kvar på samma nivå som tidigare trots att 
beräkningar visar att de är underfinansierade. Förhoppningen är att effektiviseringar 
på återvinningscentralerna ska innebära att kostnaderna sjunker. 

I förslaget görs flera förändringar: 
Fördelningen av kostnaderna som ligger till grund för grundavgifterna ändras så att 
varje kundgrupp (villa, fritidshus, flerfamiljsfastighet, verksamhet) bär sina egna 
kostnader. Tidigare har för stor andel fördelats på flerfamiljsfastigheter och 
verksamheter. 

En annan förändring är att kostnaden för grundavgiften även fördelas på 
abonnemang för h·ädgårdsavfall och slamtömning då dessa ger upphov till kostnader 
för ex.vis kundservice och administration. Grundavgiften är för dessa abonnemang 
inräknad i den rörliga avgiften. 
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Abonnemang för villahushåll 
Taxorna för fyrfackskärl där kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde 
vecka sänks med i snitt 8 % medan dem där kärl 2 töms varannan vecka höjs ca 5 % 
för att få fler att byta till det första abonnemanget. I kärl 2 ligger återvinningsmaterial 
där erfarenheten säger att fyraveckorstömning är fullt tillräcklig. Ttaxorna för 
tvåfackskärl höjs med ca 17 % för att inspirera kunderna att byta till fyrfackskärl. 
Även för kunder som har hemkompost och därför valt att endast ha kärl för restavfall 
höjs taxorna. 

Vidare erbjuds villaägare abonnemang med två 660-liters fyrfackskärl. Detta kan vara 
till fördel för större familjer med mycket avfall men det ökar också möjligheten för 
abonnenter att ha gemensamma kärl. 
Gemensamma kärl minskar antal transporter och även den enskilde abonnentens 
kostnad för avfallshanteringen. 

Priserna för abonnemang med Specialdispens, för abonnenter som på grund av ålder 
eller sjukdom inte kan sortera sitt avfall, sänks ca 15% efter synpunkter från 
abonnenterna. Även priset för Kompletteringskärl sänks med cirka 20 % då prisnivån 
tidigare legat för högt. Priserna för Kompostkärl med endast 4 tömningar per år höjs 
dels för att få bättre kostnadstäckning, dels för att locka abonnenterna att välja andra 
abonnemang. 

Abonnemang för flerfamiljsfastigheter och verksamheter 
Priserna för tömning av matavfall sänks med runt 50 % % för att locka fler 
abonnenter att sortera ut sitt matavfall. 
Priserna för tömning av restavfall hålls oförändrade. 

Då det funnits efterfrågan på att kunna teckna abonnemang för hämtning av 
restavfall och trädgårdsavfall med autoflak/lastväxlare introduceras denna möjlighet. 

Trädgårdsavfall 
Taxan höjs med ca 12 % för att kunna täcka sina administrativa kostnader och för att 
få kostnadstäckning. 

Evenemangstaxa 
Priset differentieras för att locka fler att välja att sortera evenemangsavfallet. 
Både kärlhyra och hemtagning/sluttömning av restavfall höjs. 
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Dragväg 
Dragväg innebär att chauffören ska hämta avfallskärlen längre in på fastigheten än de 
meter som ingår i taxan. För detta betalar abonnenten en extra avgift. 
Dragväg är ett stort arbetsmiljöproblem som bör undvikas i möjligaste mån. Ett sätt 
är genom prissättning som kombineras med informationsinsatser. 
Förslaget är att höja taxan från 10,00 till 12,50 kr inkl. moms per kärl, tömning och 
påbörjat 10-tal meter. 

Tilläggstjänster och andra avgifter 
En avgift införs för flerfamiljsfastigheter och verksamheter som ständigt har överfulla 
kärl i stället för att ha abonnemang anpassade efter sina avfallsmängder. Det är ett 
stort arbetsmiljöproblem när chaufförerna ska tömma överfulla kärl där avfallet faller 
ner på marken och måste sopas upp. 
Med avgiften uppmärksammar vi kunderna på att de har överfulla kärl samtidigt 
som vi får in informationen i vårt verksamhetssystem. Detta betyder att avfalls
rådgivarna kan kontakta kunderna för att hjälpa dem att optimera sina abonnemang. 

Priserna för exh·atömning differentieras, dels beroende på kärlstorlek, dels beroende 
på fraktion i kärlet. Restavfall blir dyrare än matavfall och återvinningsmaterial. 

Nyckelhantering är en kostsam och arbetsintensiv service. För att locka fastighets
ägarna att välja kodlås eller digital nyckel höjer vi kostnaden för nyckelhantering 
med 100 % från 2,50 till 5,00 kr per kärl och tömning. 

Slam tömning 
En analys av slamtaxorna visar att flera abonnemang haft lägre taxa än självkostnads
priset. Detta tillsammans med att slamkunderna nu ska bära sin del av grundavgiften 
har gjort att priserna setts över, justerats och harmonierats med övriga NSR
kommuner. 
Priserna för tömning av fettavskiljare sänks i snitt ca 34 % för att fler ska tömma sin 
fettavskiljare oftare. Ett högt pris ökar risken att fettet hälls ut i avloppet där det gör 
stor skada. En annan anledning till sänkningen är att behandlingsavgiften, som 
tidigare varit en väsentlig del av taxan, numera är noll. 
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Styreffekter 
Taxan för två- och enfackskärl höjs för villahushållen. En höjning föreslås även för 
dragvägar, nyckelhantering och tömning av slambrunnar 
För matavfallskärl och tömning av fettavfall sänks taxan för att ge ett incitament att 
ökad antalet abonnemang. Målet med förslaget är att abonnentera ska se över sina 
abonnemang så och att insamlingen av matavfall därmed ökar samtidigt som 
restavfalls.mängderna minskar. 
Ett annat mål är att fastighetsägarna ser över kärlens placering för att försöka minska 
antalet dragvägar 

Taxeuttag 
Budgeterade intäkter från taxan 2017 var 27,5 Mkr. Med föreslagna förändringar 
förväntas taxeuttaget sänkas till 26,1 Mkr 2018. Då taxan böijar gälla först 1 april är 
detta egentligen en sänkning med nästan 2 Mkr på årsbasis. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171114\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2017-10-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 001102/2017 – 500 
 
 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt om-
råde, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) skall 
det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större utbyggnads-
områden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre 
justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill därför att beslut 
om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda verksamhetsområde 
beslutades av kommunfullmäktige 2016-12-14. 
 

Aktuellt 
NSVA har byggt ut ledningar till några mindre områden samt att större exploateringar har ut-
förts eller håller på att utföras. Verksamhetsområden för vatten och avlopp behöver därför 
revideras enligt bilagda förslag från NSVA. Se vidare i tjänsteskrivelsen från NSVA. 
 
 
Teknik och service  
Andreas Jansson, Projektingenjör 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och Service, NSVA, Länsstyrelsen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tjänsteskrivelse från NSVA inklusive kartbilagor (6st) 
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Datum 
2017-10-17 

Handläggare 

Sofie Svedström 
Telefon 
010-490 97 94 
E-post 

sofie.svedstrom@nsva.se 

f<j' D6/! 0.2_/zolt- -sen> 

Båstad kommun 
Andreas Jansson 
Vångavägen 2 
269 80 Båstad 

Verksamhetsområde för kommunalt vatten/spill-/dagvatten 

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt 
område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) 
skall det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större 
utbyggnadsområden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som lnvesteringsbeslut 
fattas. Mindre justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda 
verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2016-12-14. 

NSVA föreslår föijande förändringar i verksamhetsområdena: 

Förslöv 
Fastigheter Inom Vadebäcksområdet föreslås ligga Inom verksamhetsområdet för vatten och 
spillvatten (VS), eftersom även spillvatten byggts ut till dessa fastigheter. Tidigare har de 
endast legat inom verksamhetsområdet för vatten (V). 
Några fastigheter längs Bjärevägen föreslås ligga inom verksamhetsområdet för vatten 
spillvatten och dagvatten (VSD) eftersom även dagvatten byggts ut till dessa fastigheter. 
Tidigare har de legat inom vatten och spillvatten (VS). 

Hemmeslöv 
Fastigheter i exploateringsområdet Hemmeslöv 5:14 - 5:28 föreslås ligga Inom 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten (VSD). 
Fastigheten i exploateringsområdet Hemmeslöv 10:10 föreslås ligga inom 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten (VSD). 

Boarp 
Fastigheterna Västra Karup 1 :5, 1 :6 och 15:33, föreslås ligga Inom verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten (VS). Idag ligger fastigheterna utanför verksamhetsområdet. 

Torekov 
Fastigheten Varan 9:33 vid Bjäreterassen föreslås ligga Inom verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten (VS). Idag ligger fastigheten utanför verksamhetsområdet. -::--""'.::J!lll!IIIII 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 oo. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 
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Det har även gjorts mindre justeringar av verksamhetsområdenas utbredningar, på spridda 
platser runt om i kommunen. 

NSVA förslår att Kommunfullmäktige i Båstad beslutar: 

att godkänna förändringarna av VA-verksområdet enligt bifogade kartor 

att översända handlingarna till kommunfullmäktige för fastställelse av nytt förändrat 
verksamhetsområde 

N~11~~LV-a-tte_n_o_c_h _Av- lo-ppAB 

<}ifi/ Sv~dström 
Gruppchef Utredning 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 oo. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-11-09 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr: 0001485-2016-200 

 
Förvaltning av kommunens fastigheter – förlängning av förvaltningsavtal. 
 
Förslag till beslut 
 

1. Godkänna förlängning av nuvarande förvaltningsavtal med ett år, till och med 2018-12-31.  

2. Uppdra åt kommunchef att underteckna förlängningen. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstadhem har sedan 2011 förvaltat kommunens direktägda fastigheter. Förvaltningsuppdraget är reglerat i ett 

förvaltningsavtal som gäller till och med 2017-12-31. Båstadhem begärde 2016-12-19 uppsägning av avtalet 

för omförhandling enligt beslut i Båstadhems styrelse. 

2016 gav kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrag till förvaltningen att utreda och komma med förslag på 

organisation för förvaltning av kommunens fastigheter. Utredningen presenterades för kommunstyrelsen 2017-

06-04 med beslut om återremiss till förvaltningen. 

Då utredningen pågår om framtida organisation för förvaltning av kommunens fastigheter så föreslår förvalt-

ningen och Båstadhem att nuvarande förvaltningsavtal förlängs med ett år att gälla till och med för 2018-12-31. 

 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010 att all fastighetsförvaltning inom den kommunala koncernen ska samord-

nas och utföras av Båstadhem. För att reglera hur fastighetsförvaltningen ska utföras samt hur Båstadhem ska 

ersättas upprättades ett förvaltningsavtal mellan Båstadhem och kommunen. Förvaltningsavtalet upphör 2017-

12-31 då Båstadhem har begärt uppsägning av avtalet för omförhandling. 

Parterna föreslår att förlänga nuvarande förvaltningsavtal med avtalstiden 2018-01-01—12-31 utan förläng-

ning. 

Kommunen har en pågående utredning avseende hur förvaltningen av de kommunala fastigheterna ska bedri-

vas framgent. Utredningen presenterades för kommunstyrelsen 2017-06-04 med tre olika alternativ på organi-

sationer. Förvaltningen förordade en organisation som samordnar förvaltningen av kommunens direktägda 

fastigheter i egen regi i förvaltningsform. 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att genomlysa kommunens totala 

fastighetsbestånd, inhämta Båstadhems synpunkter, bjuda in Ängelholmshems VD för information om proces-

sen kring bolagisering av fastigheter, följa upp den tidigare utredningen av Fasticon och belysa de tre alternati-

ven får för organisationseffekter. 

 

 

Aktuellt 
Båstadhem har sedan 2011 förvaltat kommunens direktägda fastigheter. Förvaltningsuppdraget är reglerat i ett 

förvaltningsavtal som gäller till och med 2017-12-31. Uppsägningstiden är två år annars förlängs avtalet med 

fem år. Båstadhem begärde uppsägning av förvaltningsavtalet 2016-12-19 efter beslut i styrelsen. Således kom 

uppsägningen för sent då uppsägningstiden var två år enligt förvaltningsavtalet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016 i uppdrag till förvaltningen att utreda och komma med förslag på 

organisation för förvaltning av kommunens fastigheter. Utredningen pågår efter att Kommunstyrelsen har åter-

remitterats den till förvaltningen för att kompletteras. Under tiden som utredningen pågår måste nuvarande 

förvaltningsavtal förlängas. Båstadhem och förvaltningen föreslår att nuvarande förvaltningsavtal förlängs med 

ett år att gälla till och med 2018-01-01–12-31. 

Det innebär att kommunen godkänner att nuvarande avtal förlängs med ett år istället för fem år och godkänner 

Båstadhems begäran om uppsägning. 
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Konsekvenser av beslut 
 
Ekonomi 
Kommunen ersätter Båstadhem enligt de uppräkningar som gäller enligt nuvarande förvaltningsavtal. 

 

 
 
Teknik och service 
Jan Bernhardsson, Teknik och servicechef 
 

Beslutet ska expedieras till:  

Teknik och service 

Båstadhem 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2017-11-08 1 av 1 

KS § 263 Dnr KS 001173/2017 - 600 

Hyresavtal för lokal gällande stöd- och utvecklingsenheten 

Beskrivning av ärendet För två år sedan flyttade STU ut ur lokalerna på Plommonet med anledning av 
att flera medarbetare fått hälsoproblem. Företagshälsovården bedömde att de 
inte kunde arbeta kvar i lokalerna. Det uppdagades sedermera att det fanns 
mögel i syllarna i Plommonets lokaler. Under nästkommande två år var STU 
lokaliserade på Företagsbyn. Stöd- och utvecklingsenheten flyttade in i Rehabs 
lokaler på Köpmansgatan 75 i januari 2017. Merparten av STU:s medarbetare 
har sin arbetsplats ute på skolorna. Det är dagsläget nio personer som har sin 
arbetsplats på det gemensamma kontoret. Dessa består av fyra special-
pedagoger som arbetar övergripande, två psykologer och STUs chef. Utöver 
dessa sju har en logoped samt en kurator sin arbetsplats på kontoret. Dessa två 
saknar arbetsplats på sina skolor. Även enhetschefen har sin arbetsplats där. 
Enheten har behov av grupp- och sammanträdesrum för sin verksamhet. Inför 
flytten från Företagsbyn var en liten arbetsgrupp från enheten runt och tittade 
på de lokaler som fanns lediga i kommunen. Kommunen hade då inga egna 
lokaler som kunde passa enhetens behov. Enhetschefen har haft kontakt med 
Båstadhem och kommunens fastighetsstrateg men de har inget bra 
lokalalternativ att erbjuda.      

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från enhetschef Ingrid Berg-Brynje, daterad 2017-10-25. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-11-07, § 95.      

Förvaltningens förslag Förlänga hyresavtal för lokal på Köpmansgatan 75 som löper ut den 31 
december 2017 med ett år till en kostnad av 249 300 kr i kallhyra. 

Utbildningsnämndens 
yttrande Ärendet lämnas över till kommunstyrelsen för att undersöka förslag på 

möjliga lokaler och om det inte finns något bättre alternativ rekommenderar 
utbildningsnämnden förvaltningens förslag. 

Yrkande Bo Wendt (BP): Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut 
i ärendet.  

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut 
i ärendet. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2017-11-07 4av 5 

UN § 95 Dnr UN 000453/2017 - 600 

Hyresavtal för lokal gällande stöd- och utvecklingsenheten 

Beskrivning av ärendet För två år sedan flyttade STU ut ur lokalerna på Plommonet med anledning av 
att flera medarbetare fått hälsoproblem. Företagshälsovården bedömde att de 
inte kunde arbeta kvar i lokalerna. Det uppdagades sedermera att det fanns 
mögel i syllarna i Plommonets lokaler. Under nästkommande två år var STU 
lokaliserade på Företagsbyn. Stöd- och utvecklingsenheten flyttade in i Rehabs 
lokaler på Köpmansgatan 75 i januari 2017. Merparten av STU:s medarbetare 
har sin arbetsplats ute på skolorna. Det är dagsläget 9 personer som har sin 
arbetsplats på det gemensamma kontoret. Dessa består av fyra 
specialpedagoger som arbetar övergripande, två psykologer och STUs chef. 
Utöver dessa 7 har en logoped samt en kurator sin arbetsplats på kontoret. 
Dessa två saknar arbetsplats på sina skolor. Även enhetschefen har sin 
arbetsplats där. Enheten har behov av grupp- och sammanträdesrum för sin 
verksamhet. Inför flytten från Företags byn var en liten arbetsgrupp från 
enheten runt och tittade på de lokaler som fanns lediga i kommunen. 
Kommunen hade då inga egna lokaler som kunde passa enhetens behov. 
Enhetschefen har haft kontakt med Båstadshem och kommunens 
fastighetsstrateg men de har inget bra lokal alternativ att erbjuda. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Tjänsteskrivelse från Ingrid Berg Brynje, chef för stöd- och utvecklingsenheten, 
2017-10-25 

1. Förlänga hyresavtalet för lokal på Köpmansgatan 75 som löper ut den 31/12 
med ett år till en kostnad av 249 300 kr i kallhyra. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Föredragande Ingrid Berg Brynje, chef för stöd- och utvecklingseneheten, föredrar ärendet. 

Yrkanden Helena Stridh (BP) yrkar på följande: Ärendet lämnas över till 
kommunstyrelsen för att undersöka förslag på möjliga lokaler och om det inte 
finns något bättre alternativ rekommenderar utbildningsnämnden 
förvaltningens förslag. 

Propositionsordningar Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Helena Stridhs yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt detta. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

~ 

1. Ärendet lämnas över till kommunstyrelsen för att undersöka förslag på 
möjliga lokaler och om det inte finns något bättre alternativ rekommenderar 
utbildningsnämnden förvaltningens förslag. 

2 p f aragra en justeras ome d lb e art. 
Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

C-· 
~ 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-10-25 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ingrid Berg-Brynje 

Dnr: KS 001173/2017-600 

 

Hyra av lokal för Stöd- och utvecklingsenheten 

 

Förslag till beslut 
 
UN föreslås besluta om att förlänga hyresavtalet för lokal på Köpmansgatan 75 som löper ut 
den 31/12 med ett år till en kostnad av 249 300 kr i kallhyra. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stöd- och utvecklingsenheten (STU) saknar lokaler från 1 januari 2018. 
 

Bakgrund 
 För två år sedan flyttade STU ut ur lokalerna på Plommonet med anledning av att flera medar-
betare fått hälsoproblem. Företagshälsovården bedömde att de inte kunde arbeta kvar i loka-
lerna. Det uppdagades sedermera att det fanns mögel i syllarna i Plommonets lokaler. Under 
nästkommande två år var STU lokaliserade på Företagsbyn. Stöd- och utvecklingsenheten flyt-
tade in i Rehabs lokaler på Köpmansgatan 75 i januari 2017. Merparten av STU:s medarbetare 
har sin arbetsplats ute på skolorna. Det är dagsläget 9 personer som har sin arbetsplats på det 
gemensamma kontoret. Dessa består av fyra specialpedagoger som arbetar övergripande, två 
psykologer och STUs chef.  Utöver dessa 7 har en logoped samt en kurator sin arbetsplats på 
kontoret.  Dessa två saknar arbetsplats på sina skolor. Även enhetschefen har sin arbetsplats 
där. Enheten har behov av grupp- och sammanträdesrum för sin verksamhet. Inför flytten från 
Företagsbyn var en liten arbetsgrupp från enheten runt och tittade på de lokaler som fanns 
lediga i kommunen. Kommunen hade då inga egna lokaler som kunde passa enhetens behov. 
Enhetschefen har haft kontakt med Båstadshem och kommunens fastighetsstrateg men de har 
inget bra lokal alternativ att erbjuda.  
 

Aktuellt 
STU är en centralt organiserad elevhälsa som arbetar inom familjecentral, förskola, skola, 
särskola och gymnasium. Arbetet ska främja hälsa och lärande, förebygga och upptäcka ohälsa 
samt medverka till att undanröja hinder i lärandet så att barn och elever utvecklas mot utbild-
ningens mål. STU arbetar på organisations-, grupp- och individnivå. Enheten består av elevhäl-
san, d.v.s. skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, specialpedagoger som arbetar över-
gripande och logopeder. Majoriteten är lokaliserad på skolorna men det är några medarbetare 
som arbetar på många skolenheter som har sin arbetsplats förlagd till STUs gemensamma kon-
tor som idag är på Köpmansgatan 75.  Vi har behov av 9 arbetsplatser samt grupp- och sam-
manträdesrum. Vi ser att samverkan under det år vi funnits nära kommunhuset och andra 
samverkansparter har gynnats av det geografiska läget. Flytten från företagsbyn blev kostsam 
ekonomiskt och resursmässigt. Detta drabbade barn och elever. Kostnaden för flytten uppgick 
till ca 40 000 kr och då är inte personalkostnaden medräknad. Enheten behöver en långsiktig 
lösning för lokalfrågan.  En sådan kan vara att man bygger lokaler i anslutning till Västra 
Karups eller Förslövsskola när de ska renoveras och byggas ut. På långsikt hoppas vi skapa ett 
centrum tillsammans med Individ och Familj i den nya skolan i Hemmeslöv. 
 
Hyresavtalet löper ut den 1 januari 2018 och STU saknar då en lokal. Hyresvärden för Köp-
mansgatan kan tänka sig att hyra ut första våningen på ett eller tre år. Här nedan följer villko-
ren för fortsatt förhyrning av övervåningen: 
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Adress: Köpmansgatan 75 

Lokalarea: Plan 1, ca 180 kvm enl. ritning 

Kallhyra: 1385 kr/kvm vid 1 årsavtal 

Kallhyra: 1285 kr/kvm vid 3 årsavtal 

Tillträde: 1 januari 2018 

Uppsägningstid: 9 månader 

Förlängningstid: 12 månader  

Index: 100%  

Lokalen: befintligt skick. Fastighetsägaren står för kostnader kring fördelningen mellan plan 

1 och plan 0.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Att behöva flytta vart och vartannt år är inte bra för personalen. I en tid när det är svårt att 
rekrytera personal kan det innebära att man söker sig till andra kommuner. Vi har i år haft en 
stor omsättning på personal. Det tar lång tid att arbeta upp ett förtroende  och få tillit i 
verksamheten. Vi behöver ha en långsiktig plan för lokalförsörningen för enheten för att skapa 
stabilitet och trygghet för medarbetarna. I den nya Arbetsmiljöförordningen 2015:4 ställs det 
stora krav på god arbetsmiljö. Detta kan vara svårt att leva  upp tillom man behöver flytta ofta. 
 

Ekonomi 
Förlängs avtalet kommer man spara in flyttkostnader på ca 40000 kr. Hyran för lokalen på 
Köpmansgatan 75 kommer bli 100 000 kr lägre än hyran var på Företagsbyn.  
 

Barnkonsekvensanalys 
De elever som inte når målen har har behov allt stöd de kan få för att undanröja hinder för 
lärande. Den tid som det tar för att planera organisera och genomföra en flytt är vårdefull tid 
som elever och barn går miste om.  
 
Miljökonsekvensanalys 
Genom att vara kvar 1-2 år gynnas samverkan som kan ske utan långa transporter vilket både 
kostar tid, pengar och miljö. Bilkörandet minskar och den spontana samverkan gynnas. 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Skolchef Sara Damber  

Fastighetsstrateg Sofia Bovie 

Fastighetschef Båstadshem Niklas Örning 
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Datum: 2017-11-03. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000345/2017 – 900 
 
 

Regler för styrdokument 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar regler för styrdokument att gälla från 2018-01-01. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att se över befintliga styrdokument för att anpassa till reg-

ler för styrdokument.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har en styrdokumentshierarki från tidigare mandatperiod. Sedan dess har 
kommunen ändrat den politiska organisationen och infört målstyrningsmodell. Framtaget för-
slag till regler för styrdokument är anpassat till dessa förändringar. 
 
Bakgrund 
Båstads kommun har en styrdokumentshierarki senast reviderad av kommunstyrelsen 2012-
10-10, § 272. Sedan dess har politiken beslutat om en ny politisk organisation och en ny mål-
styrningsmodell. Hantering av kommunens dokument behöver anpassas till den politiska or-
ganisationen och målstyrningsmodellen. 
 

Aktuellt 
Förvaltningen har gjort en inventering av kommunens styrdokument samt en översyn av han-
tering av dessa. En uppdelning i regelverk (kommunens författningssamling) och styrdoku-
ment har gjorts och ett förslag på regler för styrdokument läggs härmed fram för beslut.  
Efter beslut om regler för styrdokument behöver en översyn av befintliga styrdokument göras.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Kommunen har en författningssamling med regler och en mängd styrdokument. Framlagt 
förslag om regler för styrdokument tydliggör för allmänheten hur kommunen hanterar 
styrdokument, alltstå den politiska viljeinriktningens dokument samt förvaltningens hantering 
av den politiska viljeinriktningen.  
 
Verksamhet 
Regler för styrdokument tydliggör hur kommunen hanterar styrdokumenten och vilken hie-
rarki dessa har.  
 
Kommunledningskontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
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Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamling 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för styrdokument 
 
Samråd har skett med: 
Kommunens ledningsgrupp 
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fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författn i ngssam I i ng 

Antagen av kommunfullmäktige den xx, § xx Dnr: KS 000345/2017 - 900 

Regler för styrdokument i Båstads kommun 

Inledning 

1 (4) 

Båstads kommun styrs dels av lagstiftning och beslutade fasta regler samt av en rad styr
dokument som beslutats av politiska organ eller av förvaltningen. 
Kommunen följer gällande lagar och förordningar. Utöver lagstiftningen finns det en rad 
dokument att ta hänsyn till vid beslutsfattande och i verksamheten för att uppnå kommu
nens uppsatta mål. 

För att kunna arbeta med styrdokument krävs en tydlig ordning. Regler för styrdokument 
i Båstads kommun avser beskriva de styrdokument kommunen använder och hur de 
hänger ihop. 

M ålstyrningsmodell 

I Båstads kommun används målstyrning (se modell nedan) och dessa regler beskriver hur 
kommunens styrdokument förhåller sig till målstyrningen. 

~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Målstyrning 

Exempelvis budget, 
översiktsplan, inriktnings
dokument, program, 
policymm. ~ 

s 
3 
3 
C: 
::I 
--h 
C: 

Kommunstyrelsen 
och nämnder 

Förvaltning 

M edarbeta re 
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Strategiska dokument är styrdokument som är antagna av kommunfullmäktige. Det finns 
även styrdokument på nämndsnivå och förvaltningsnivå. 

Styrdokument 

I Båstads kommun används följande styrdokument: 

Namn Antas av 
Politiken 
Vision Kommunfullmäktige 

Mål Kommunfullmäktige 
Nämndsmål Kommunfullmäktige 
Strategiska Kommunfullmäktige 
dokument: 
Budget 

Översiktsplan 
Program 
Policy 
Nämndsplan Nämnd 

Förvaltningen 
Verksamhets- Respektive verksam-
plan hetsområde 
Riktlinjer Ledningsgrupp /verk-

samhetsområde 
Rutiner Ledningsgrupp/ Verk-

samhetsområde 
/avdelning 

Definitioner av styrdokumenten 

Vision 

Period 

Minst tio år 

Fyra år 
Fyra år 

1 år med plan 
2-4 år 
Minst fyra år 
Minst fyra år 
Minst fyra år 
1 år med plan 
2-4 år 

1 år med plan 
2-4 år 
-

-

Revideras 

När visionen har spelat 
ut sin roll 
Varje mandatperiod 
Varje mandatperiod 

Årligen 

Varje mandatperiod 
Varje mandatperiod 
Varje mandatperiod 
Årligen 

Årligen 

Revideras efter behov 

Revideras efter behov 

Visionen är övergripande och beskriver vad kommunen vill uppnå på lång sikt. 
Visionen kan kvarstå i många år och omarbetas till en ny vision, när den gamla spelat ut 
sin roll. Övriga styrdokument ska ha sin utgångspunkt i kommunens vision. 

Mål 
Övergripande mål och inriktning för kommunens samlade verksamhet fastställs i budget
dokumentet. Målen delas upp i fullmäktigemål, nämndsmål respektive finansiella mål. KF 
mål är långsiktiga och övergripande men mer specifika än visionen. Nämndsmål är speci
fika, mätbara mål. 

Budget 
Budgeten är ett viktigt verktyg för kommunfullmäktige för att styra verksamheterna i Bå
stads kommun. Budgeten är övergripande och överordnad styrdokumenten för Båstads 
kommuns nämnder och bo lagsstyrelse. Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna 
och gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Program, policy och andra strategiska dokument som kommunfullmäktige antagit ska följa 
och genomföras men är underordnade budgeten. 
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Översiktsplan 
I översiktsplanen redovisas grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen. 
Översiktsplanen visar hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken 
hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur kommunen tänker tillgodose riksin
tressen och miljökvalitetsnormer. Av planen framgår hur kommunen tar hänsyn till nat
ionella, regionala och kommunala mål, planer och program av betydelse för hållbar ut
veckling. En översiktsplan ska antas eller aktualiseras under varje mandatperiod. 

Program 
Ett program anger den politiska viljeinriktningen och övergripande prioriteringar som ska 
göras inom ett visst område. Programmet beskriver inte metoder eller detaljer för genom
förandet. Programmet ska inte belastas med lagtexter eller andra statliga direktiv. Tidsho
risonten är minst fyra år och programmen revideras under varje mandatperiod. 

Policy 
En policy anger kommunens förhållningssätt inom olika områden. Policyn är en politisk 
viljeinriktning för att underlätta styrningen av kommunens verksamheter. En policy är en 
mycket kort beskrivning om hur kommunens verksamheter förhåller sig till olika områ
den. Tidshorisonten är minst fyraårig och revidering sker varje mandatperiod. 

Nämndsplan 
En nämndsplan är ett konkret, tidsatt och prioriterande dokument som anger vad som ska 
göras, av vem och när för att uppnå ett visst mål. Planen ska även ange hur detta mål ska 
mätas och redovisas. Tidsperspektivet ska vara 1-4 år och en plan bekräftas eller revide
ras varje år. Nämndsplanen upprättas och beslutas av nämnden som en nedbrytning av 
nämndsmålen och verkar som en beställning till förvaltningen. 

Förvaltningens styrdokument 

Verksamhetsplaner 
En verksamhetsplan upprättas och beslutas av förvaltningen som svar på politikens 
nämndsplaner och kan delas upp i olika nivåer beroende på förvaltningens organisation. 

Riktlinjer 
Riktlinjerna anger hur något ska uppnås och syftar till att stärka effektiviteten och 
kvaliteten. Riktlinjerna är till för att man ska kunna genomföra likartade bedömningar 
och garantera ett rättssäkert förfarande vid handläggning. Riktlinjerna har ingen tidsbe
gränsning och revideras efter behov. 

Rutiner 
Rutiner är stöddokument som används av verksamheterna för att kunna hantera olika 
frågor på ett likartat sätt. Likt riktlinjerna är rutinerna till för att stärka effektivitet 
och kvalitet. Exempel är "Rutiner vid posthantering" och "Rutiner vid inkomna samtal 
om vårdplanering". 

Rutinerna utarbetas på tjänstemannanivå och beslutas av respektive verksamhetsområde 
eller avdelning. Rutinerna har ingen tidsbegränsning och revideras efter behov. 
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Ansvar 
Beslutande organ ansvarar för att uppföljning sker. I de politiskt antagna styrdokumenten 
bör det finnas med när och hur en uppföljning bör ske. 

Dokumentation 
Samtliga styrdokument ska dateras med antagandedatum och när revidering skett. Det 
ska även framgå vem som antagit dokumentet. 

Tillgänglighet 
Styrdokumenten ska finnas tillgängliga på kommunens intranät. 
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Datum:  2017-11-03. Till: Kommunsstyrelsen 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000910/2017 – 901 
 
 

Instruktion för kommunchef 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antar instruktion för kommundirektör att gälla från 2018-01-01. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
En ny kommunallag (SFS 2017:725) träder ikraft 2018-01-01 med krav på att kommunstyrel-
sen ska fastställa en instruktion för kommundirektören. Familjen Helsingborg har tillsammans 
tagit fram en instruktion som förvaltningen har anpassat efter Båstads kommun.  
 
Bakgrund 
Riksdagen har beslutat om ny kommunallag (SFS 2017:725) som träder ikraft 2018-01-01. I 
lagen införs regler om kommunernas högsta tjänsteperson. I nya kommunallagen 7 kap. 1 § 
anges att styrelsen ska utse en direktör som ska ha den ledande ställningen bland de anställda 
och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. I 7 kap. 2 § anges att styrelsen ska i 
en instruktion fastasälla hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen och fastställa 
direktörens övriga uppgifter.  
 

Aktuellt 
Familjen Helsingborg har tillsammans tagit fram en instruktion för kommundirektörer. Före-
liggande förslag till instruktion för kommundirektören är anpassad till Båstads kommun. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Verksamhet 
Instruktion för kommundirektör ger en tydlighet i uppdraget till den högsta tjänstepersonen i 
förvaltningen. 
 
 
 
Kommunledningen 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommundirektören, kanslichefen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Instruktion för kommundirektör  
 
Samråd har skett med: 
Kommundirektören 
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~ KOMMUN 
Författningssamling 

Antagen av kommunstyrelsen den xx, § xx Dnr: KS 000910/2017-901 

Instruktion för kommundirektören 

Bakgrund 

1 (2) 

Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag (2017:725) i kraft. Enligt den nya lagen ska 
kommunstyrelsen utse en direktör, som ska ha den ledande ställningen bland de anställda 
och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen (KL 7 kap. 1§). Styrelsen får 
besluta att direktören ska ha en annan benämning. Styrelsen ska vidare anta en instrukt
ion för direktören (KL 7 kap. 2§) . 

Kommu nens ledande tjänsteperson 
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson. Kommunstyrelsen anställer 
direktören, ger uppdrag och är den instans direktören rapporterar till. Kommundirektö
ren har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och verkställa kommunstyrelsens 
beslut. Direktören ska arbeta med stor integritet när det gäller information och beslutsun
derlag och finnas till för såväl majoritet som opposition i styrelsen. 

Kommundirektören ansvarar för att kommunens förvaltningsorganisation fungerar på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt, i enlighet med de ramar och riktlinjer som fastställts av 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

I kommundirektörens arbetsuppgifter ingår därför att: 
• ansvara för att principer för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kon

troll är fastställda och hanteras enligt bestämd ordning; 
• fastställa ledningsorganisation, där verksamhetsområdescheferna är en del; 
• ta nödvändiga initiativ bl. a. inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsskyldig

het; samt 
• verka för att tydliggöra och upprätthålla roll- och ansvarsfördelningen mellan för 

troendevalda och tjänstepersoner. 

Utveckling av kommunen 
I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och andra förtroendevalda har kom
mundirektören en drivande roll för att utveckla och effektivisera de kommunala verksam
heterna. Direktören har också en roll i utvecklingen av kommunen som geografiskt om
råde. 

Roll i förhållande till kommunens bolag samt externa parter 
Kommundirektören ska hålla sig informerad om verksamheterna i kommunens bolag och 
ansvarar för samordning med kommunens förvaltningsorganisation. Kommundirektören 
ska vidare vara beredd att ta på sig uppdrag i de kommunala bolagen. 

I förhållande till externa parter ska kommundirektören uppmärksamt följa de frågor som 
är av betydelse för kommunen. I samverkan med kommunstyrelsens ordförande ska 
kommundirektören i regionala och nationella organ representera och företräda kommu
nen i strategiska och övergripande frågor. Direktören har ett övergripande ansvar för att 
kommunen i övrigt är representerad på ett ändamålsenligt sätt i externa sammanhang. 

M assmedia 
I kommundirektörens uppdrag ingår att skapa den öppenhet gentemot massmedia som 
följer av bl. a. offentlighetsprincipen. Kommundirektören är ansvarig för mediakontakter 
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som rör kommunstyrelsens förvaltning, men även ett övergripande ansvar för att hela den 
kommunala organisationen strävar efter goda mediarelationer. Kommunstyrelsens ordfö
rande har mediakontakter i politiska frågor. 

Arbetsuppgifter mot politiska organ 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning samt reglementen för kommunstyrelsen, nämn
derna och deras arbetsutskott, ska framgå att kommundirektören har närvaro-, initiativ
och yttranderätt i dessa organ. 

Kommundirektören är ytterst ansvarig för beredning av ärenden till kommunstyrelsen 
och dess arbetsutskott, men kan delegera till andra att ansvara för beredning och före
dragning. För ärenden som kommer från annan nämnd eller bo lagsstyrelse ansvarar 
kommundirektören för komplettering med yttrande och beslutsförslag. 

Uppdrag från kommunstyrelsen eller arbetsutskottet till förvaltningsorganisationen ska 
riktas till kommundirektören. 

Arbetsuppgifter mot förvaltningen 

En ställföreträdande kommundirektör kan utses. 

Kommundirektören anställer direkt underställd personal. 
Kommundirektören äger rätt att fatta beslut om organisationsförändringar inom kom
munstyrelsens förvaltning. 

Övriga nämnder 
Kommundirektören är chef över verksamhetsområdescheferna och utövar därvid arbets
givarrollen. Kommundirektören ansvarar för samordning av strategiska och kommunö
vergripande frågor i ett koncernperspektiv. Kommundirektören är lönesättande chef och 
ansvarar för medarbetar- och lönesamtal för verksamhetsområdescheferna. 

Kommundirektören, efter att ha rådfrågat kommunstyrelsen, anställer verksamhetsområ
deschefer. Avveckling av verksamhetsområdeschefer beslutas av kommundirektören efter 
samråd med berörd nämnd. 

Kommundirektören biträder vidare kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt, samt hanterar 
och samordnar kommunens strategiska frågor. 

I kommundirektörens uppdrag ingår samordningsuppgifter som avser hela den kommu
nala koncernen. 

Delegeringsbestämmelser 
I de ärenden där kommunstyrelsen delegerat beslutanderätt till kommundirektören, ska 
detta framgå av kommunstyrelsens delegationsordning. Där ska också framgå de beslut 
som är delegerade till kommundirektören med rätt till vidaredelegering. 

Uppföljning av uppdraget 
Kommunstyrelsens ordförande följer upp uppdraget som kommundirektör och ansvarar 
för medarbetar- och lönesamtal med direktören. 
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Datum:  2017-07-03. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000501/2017 – 900 
 
 

Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Motionen bifalls. 
2. Kommunfullmäktige avsätter 250 tkr till förvaltningen i budget 2018. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att justera ungdomsrådets reglemente.. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 2015-05-04 § 83 beslut om att inrätta ett ungdomsråd. Liberaler-
na i Båstads kommun yrkar i en motion att nödvändiga resurser avsätts för att rådet ska 
komma igång. Ett ungdomsråd ger unga en röst i den demokratiska processen och en möjlighet 
att vara med och påverka nutids- och framtidsfrågor i kommunen.  
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 2015-05-04 § 83 beslut om att inrätta ett ungdomsråd. Kommun-
fullmäktige beslutade om ungdomsrådets reglemente 2015-10-28 § 200. I det beslutet fanns 
även 22 tkr avsatta för rådets kostnader för 2016 och 30 tkr i investeringsbudget för inköp av 
iPads. Inga medel avsattes för resurser i förvaltningen för att komma igång och driva rådet. 
 
Aktuellt 
Liberalerna i Båstads kommun har inkommit med en motion angående fullmäktiges beslut om 
att inrätta ett ungdomsråd och att detta inte genomförts. De anser att nödvändiga resurser 
avsätts så att verksamheten kommer igång och blir förankrad bland de unga över hela kom-
munen.  
 
Förvaltningen har i samband med upprättande av svar på motionen gjort en förnyad genom-
gång av ungdomsrådets reglemente och funnit att reglementet bör justeras avseende syfte och 
val av ledamöter. Det behövs också tjänstepersonsresurser för att driva rådets frågor.  
Förvaltningen behöver ett tillskott om 250 tkr för att komma igång och arbeta aktivt med rå-
det. 
 
Konsekvenser av beslut 

 
Samhälle 
Ett ungdomsråd kan ge unga i kommunen en röst in i den demokratiska processen och kan på 
så sätt stärka den lokala demokratin. Ett ungdomsråd kan också attrahera unga att engagera 
sig politiskt vilket kan underlätta för de politiska partierna att rekrytera unga till sina partier. 
Ett ungdomsråd stärker den kommunala demokratin. 
 

Verksamhet 
Det finns idag ingen resurs inom förvaltningen med uppdrag att driva frågor till ett 
ungdomsråd. Det behövs en resurs med kunskap om ungas rättigheter och som kan 
entusiasmera rådets ledamöter att arbeta med sin röst i den demokratiska processen. 
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Ekonomi 
Förvaltningen behöver resurser motsvarande 250 tkr för att kunna driva ungdomsrådet.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ett ungdomsråd ger de unga en röst in i den demokratiska processen, något de saknar idag. De 
unga kan, genom ett ungdomsråd, få möjlighet att vara bollplank till politiken i viktiga nutids- 
och framtidsärenden såsom översiktsplan och skolorganisation. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Bildningschef Henrik Andersson, skolchef Sara Damber, kanslichef Catharina Elofsson, 
nämndsekreterare Therese Zetterström, ekonomiavdelning, Liberalerna 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Liberalerna 
 
Samråd har skett med: 
Bildningschef Henrik Andersson, skolchef Sara Damber, nämndsekreterare Therese Zetter-
ström, ekonomichef Johan Lindén, kommunchef Kristina Geiger.
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MOTION 

UNGDOMSRÅDET I BÅSTADS KOMMUN 

BÅST/\CJ,] I OM1 ~UN 
Kornmu,,si yrelsen 

2017 -04- 17 
Dnr.Ko(J.{).O.S..QJ/2J>JJ -9CxSJ 
.. ""." •• " ••• ,. ••• ~ . .... ~ • •••• • •• • •••••• w 

Fullmäktige beslöt 2015.05.04 att inrätta ett ungdomsråd i Båstads kommun. 

Dessutom antog fullmäktige reglemente för "kommunala ungdomsrådet" att 

gälla från 2016.01.01 och pengar avsattes ur både drifts- och 

investeringsbudget för just ungdomsrådets verksamhet. 

Tyvärr har någon ungdomsrådsverksamhet inte kommit igång. 

Med denna motion vill vi 

Uppmärksamma att 

- det är av vikt att vi ser till att Ungdomsrådsverksamheten kommer igång 

att nödvändiga resurser avsätts, personella och ekonomiska, så att 

verksamheten blir bra förankrad bland våra ungdomar över hela 

kommunen 

Båstad april 2017 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

Thomas Andersson 

Bengtsson 

Mats Lundberg Sven-Olof 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2017-11-10 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 

Dnr: KS 001078/2017-900 
 
 

Granskning av kommunens hantering av inventarieförteckningar 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen översänder tjänsteskrivelse daterad 2017-11-10 till kommunrevisionen 
såsom svar på granskningsrapporten. 

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat hanteringen 
av inventarieförteckningar i syfte att bedöma om hanteringen sker ändamålsenligt. 
EY´s sammanfattande bedömning är att hanteringen uppvisar väsentliga brister och sker inte 
ändamålsenligt. Dokumenterade riktlinjer finns, men trots det saknas inventarieförteckningar 
i flertalet verksamheter. 
 

Aktuellt 
I Båstads kommuns handbok för ekonomi och administration finns tydliga anvisningar  
kring inventarieförteckningar i syfte att underlätta skadeanmälan och identifikation vid stöld 
och brand samt hur de utgör underlag för nyanskaffningar, omflyttningar och underhåll.  
Inventering sker utifrån initiering av ekonomiavdelningen. Enligt nya uppgifter har ekonomi-
avdelningen senast haft med en inventering av konst och fordon i internkontrollplanen för 
2014.  
 
För att säkra att rutinerna följs och för att undersöka möjligheterna att digitalisera och  
automatisera hantering av listorna har en projektgrupp med representanter för samtliga  
verksamhetsområden bildats. Gruppen kommer ta fram ett enhetligt sätt att dokumentera, 
undersöka möjligheterna till ett digitalt system, ansvara för att stötta ekonomiavdelningen  
att efterleva den årliga inventeringen av verksamheterna samt föra in att hanteringen av  
inventarieförteckningar årligen kommer in i kommunens internkontrollplan. Den kommun- 
övergripande gruppen leds av kommunledningskontorets stab. 
 
Kommunledningskontoret 
 
Brita Jervidalo Jensen, stabschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Granskning av kommunens hantering av inventarieförteckningar. 
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1 (1) 

Granskning av kommunens hantering av inventarieförteckningar 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat hanteringen 
av inventarieförteckningar i syfte att bedöma om hanteringen sker ändamålsenligt. 

Vår sammanfattande bedömning är att hanteringen av inventarieförteckningar uppvisar väsent
liga brister och hanteringen kan inte anses vara ändamålsenlig. Det finns dokumenterade riktlin
jer, men trots detta tyder vår granskning på att inventarieförteckningar saknas i flertalet verk
samheter. 

Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. Reviso
rerna önskar svar från nämnderna kring vilka åtgärder de avser vidta utifrån de bedömningar 
och rekommendationer som lämnats i granskningen. 

Revisorerna önskar svar senast 2017-12-10. 

På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 

Jt:_ c_c_J ~/ 
Sten Wahlgren j 
Revisionens ordförande 

/1~ 
Ingvar Andreasson 
Revisionens vice ordförande 

Båstads kommun 

l<ommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Building a better 
worklng world 

1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat hanteringen 
av inventarieförteckningar i syfte att bedöma om hanteringen sker ändamålsenligt. Vår 
sammanfattande bedömning är att hanteringen av inventarieförteckningar uppvisar väsentliga 
brister och hanteringen kan inte anses vara ändamålsenlig. Det finns utvecklade 
dokumenterade riktlinjer, men trots detta tyder vår granskning på att inventarieförteckningar 
saknas i flertalet verksamheter. 

Det bör på kommunövergripande nivå säkerställas att samtliga verksamheter är medvetna om 
de riktlinjer som finns för inventarieförteckningar. Likaså behöver det säkerställas att 
riktlinjerna efterlevs, detta för att säkerställa att det finns en ändamålsenlighet i hanteringen. 
De riktlinjer som finns innebär en hög grad av manuellt arbete, ett mer automatiserat system 
där registrering i förteckningen kan ske direkt i samband med inköp skulle kanske möjliggöra 
en bättre ändamålsenlighet. 

Med bakgrund av de brister som uppvisas i hanteringen anser vi att ett övervägande bör göras 
om att ta med hantering av inventarieförteckningar i kommande internkontrollplaner. Detta för 
att säkerställa dokumenterad uppföljning av att riktlinjerna efterlevs och att hanteringen är 
ändamålsenlig 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

,. säkerställa att befintliga riktlinjer avseende inventarieförteckningar är kända, 

,. säkerställa att inventarieförteckningar upprättas i enlighet med riktlinjerna , 

,. säkerställa att inventering av inventarieförteckningar sker årligen, 

,. i övrigt säkerställa att befintliga riktlinjer efterlevs, 

... överväga att ta med hantering av inventarieförteckningar i kommande 

intern kontrollplaner, 

,. utvärdera om ett automatiserat och elektroniskt system för inventarieförteckningar 

skulle förbättra hanteringen och den interna kontrollen . 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

En inventarieförteckning är en del i en effektiv användning av kommunens försäkringsskydd 
och brottsförebyggande arbete. En inventarieförteckning syftar till att: 

,.. upptäcka stölder 
,.. underlätta skadeanmälan och identifikation vid stöld 
,.. utgöra underlag för planering av nyanskaffning, omflyttningar och underhåll. 

Med bakgrund i ovanstående och sin risk- och väsentlighetsanalys har revisorerna i Båstads 
kommun beslutat att genomföra en granskning av om inventarieförteckningar hanteras 
ändamålsenligt. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens övergripande syfte är att genomföra en granskning av om 
inventarieförteckningar hanteras ändamålsenligt. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

,.. Finns riktlinjer för inventarieförteckning? 
,.. Finns relevanta register och finns dessa tillgängliga? 
,.. Finns det ändamålsenliga rutiner gällande in- och utförande av inventarier i registren 

och följs dessa? 
,.. Finns det en tydlig ansvarsfördelning gällande förteckning av inventarier? 
,.. Finns ändamålsenliga rutiner för inventering? 
,.. Sker det en ändamålsenlig intern kontroll gällande inventariehanteringen? 

2.3. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

,.. Interna riktlinjer som ekonomihandbok 

2.4. Ansvarig nämnd/styrelse 

Granskningen avser i huvudsak teknisk verksamhet under kommunstyrelsen 

2.5. Genomförande 

Granskningen har utförts av Linn Höglund och Lars Eriksson har ansvarat för 
kvalitetsgranskning . Granskningen har i huvudsak inriktats på teknisk verksamhet och 
gatuavdelningen, då det är denna avdelning inom tekniska verksamhet som identifierades 
utgöra den med störst andel inventarier utöver den verksamhet som bedrivs av NSVA. Under 
granskningens gång har viss utökning skett för att få övergripande förståelse för hur 
inventarieförteckningar hanteras inom IT-avdelningen samt inom skolan. 
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Granskningen grundas på intervjuer, mailkorrespondens och dokumentstudier. Intervjuer har 
skett med verksamhetsområdeschef för teknik och service samt arbetsledare på 
gatuavdelningen . Vidare har mailkorrespondens förts med IT-chef samt ekonom på 
kommunledningskontoret. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. 
Granskningen är genomförd under september 2017. Utöver vår interna kvalitetssäkring har 
samtliga intervjuade haft möjlighet att sakgranska rapportutkastet. Detta för att säkerställa att 
revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden. 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Regler, rutiner och riktlinjer 

3.1.1. Handbok för ekonomi och administration 

3.1.1.1 Inventarieförteckning 

I Båstads kommun handbok för ekonomi och administration finns anvisningar kring 
inventarieförteckningar. Av anvisningar framgår att syftet med inventarieförteckningar är att 
underlätta skadeanmälan och identifikation vid stöld och brand samt utgöra underlag för 
planering av nyanskaffningar, omflyttningar och underhåll. I anvisningarna delas de inventarier 
som skall förtecknas upp i fyra grupper: 

1> Särskilt stöldkänsliga inventarier 
... För verksamheten nödvändig utrustning 
... Konst- och museiföremål 
1> Övriga inventarier med större anskaffningsvärde än 3 000 kr 

Exempel på stöldkänsliga inventarier anges i riktlinjer som TV, DVD, CD-spelare, datorer, 
kameror, videokameror, instrument, tekniska apparater, verkstadsmaskiner och verktyg mm. 
Av anvisningarna framgår att separat särskilda register skall föras över konst- och 
museiföremål, fordon och datautrustning . 

Inventarier som inte behöver förtecknas i inventarieregister är förbrukningsinventarier eller fast 
utrustning såsom takarmaturer, persienner, gardiner, heltäckningsmattor, whiteboardtavlor 
eller fastsatta hyllor. 

Inventarieförteckningen skall uppdateras årligen och upprättas hos respektive enhet. I 
handboken poängteras att en förutsättning för att inventarieförteckningen skall fungera är att 
registreringar sker kontinuerligt, ex. nyanskaffningar, avregistreringar eller andra typer av 
förändringar. 

Enligt instruktionerna i handboken finns mall för inventarielistor på kommunens intranät. 
Förteckningen skall förvaras hos respektive enhet och skickas in till ekonomiavdelningen på 
begäran. I instruktionerna anges att kamera gärna kan användas för dokumentation. 

Arlig inventering skall genomföras av verksamheterna, utifrån initiering av ekonomi
avdelningen . 

3.1.1.2 Investeringar 

I handboken anges att investeringar som är avsedda för stadigvarande bruk överstigande en 
varaktighet om minst tre år samt utgör ett väsentligt belopp överstigande ett halvt 
prisbasbelopp (Ar 2016: 22 150 kr) är att klassificera som en anläggningstillgång. Denna typ 
av inköp registreras i kommunens anläggningsregister. Anskaffning av tillgångar som inte 
uppfyller de båda kriterierna skall kostnadsföras och belasta verksamhetens resultat i den 
period inköpet sker. 
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Enligt information från ekonomiavdelningen har arbete med årlig grundläggande genomgång 
av anläggningsregistret påbörjats men utförs än så länge i lite skala. En sådan genomgång 
syftar till att identifiera anläggningstillgångar som inte finns kvar i verksamheten längre och 
därmed skall utrangeras. 

3.1.1.3 Fordon 

Fordon som innehar registreringsnummer som blir registrerade på kommunens 
organisationsnummer blir automatiskt försäkrade. Vid inköp av fordon som är oregistrerade, 
exempelvis åkgräsklippare och mopeder, skall ekonomiavdelningen meddelas så att 
försäkring tecknas. 

Separata förteckningar förs över försäkrade objekt. Förteckningarna med försäkrade objekt 
skickas årligen ut till respektive verksamhet, för genomgång och inventering. 

3.1.2. IT-utrustning 

IT-avdelningen för register över PC, Mac, iPads och mobiler, register förs även över IT-system. 
Därutöver för kundcenter register över utlämnade mobiltelefoner samt grundskolan för register 
över utlämnade iPads. Enligt uppgift i samband med utförd granskning sker inventering av 
registren en gång per år. 

Vid nyanskaffningar sker uppdatering i respektive register. Vidare finns det en separat 
dokumenterad rutin vid skrotning av IT-utrustning. Av rutinbeskrivningen framgår att samtlig 
IT-utrustning av värde, exempelvis datorer, skrivare och skärmar, som skrotas eller tas ur drift 
måste anmälas till IT-avdelningen. IT-avdelningen ansvarar därefter för att avregistrera 
utrustningen från aktuella register. Mobiltelefoner skall lämnas till Kundcenter för hantering. 

Enligt uppgifter vid granskningstillfället arbetar IT-avdelningen kontinuerligt med 
inventarieregistren för att säkerställa kontroll på IT-utrustningen och automatisera hanteringen. 

3.1.3. Bedömning 

Av genomförd granskning kan det konstateras att Båstads kommun har dokumenterade 
riktlinjer för hantering av Inventarieförteckningar. Riktlinjer finns medtagna i kommunens 
handbok för ekonomi och administration, vilket innebär att riktlinjerna är tillgängliga för 
samtliga. Riktlinjerna är väl utvecklade och beskriver utförligt vad som skall förtecknas, hur 
förteckning skall ske och vad som gäller avseende inventering. Utifrån genomförd granskning 
förefaller det även som att ändamålsenliga riktlinjer föreligger avseende förteckningar över IT
utrustning. 

3.2. TIiiämpning av Inventarieförteckningar 

3.2.1. Iakttagelser 

Enligt handboken för ekonomi och administration skall mallar för inventarieförteckningar finnas 
tillgängligt på kommunens intranät. I samband med vår granskning har det konstaterats att 
någon sådan mall inte går att finna på intranätet. Enligt erhållna uppgifter i samband med 
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granskningen skall det tillses att mallen finns tillgänglig framöver. Därutöver framgår av 
genomförda intervjuer att någon inventering av inventarieförteckningar inte har initierats av 
ekonomiavdelningen under de senaste åren. Information om inventering kommer framöver 
föras in i bokslutsanvisningarna, enligt uppgift från ekonomiavdelningen i samband med vår 
granskning. 

Gränsen för införande av objekt i inventarieförteckningen uppgår enligt riktlinjerna till 3 000 kr. 
Av intervjuerna framgår att gränsen kan upplevas som låg och att det kan vara svårt att föra in 
allt över denna gräns, då det handlar om en mycket stor mängd inventarier i vissa av 
kommunens verksamheter. Vidare framförs det i intervjuerna att en förutsättning för att 
inventarieförteckningar skall fungera ändamålsenligt är att arbetet med registrering samt 
avregistrering sker löpande under året. Annars kan det finnas risk för att det blir för arbetsamt 
att utföra engång per år i samband med Inventering och risken är att förteckningarna inte är 
fullständigt kompletta. Av intervjuerna framförs även att inventarieförteckningarna idag kräver 
manuell hantering, arbetet hade underlättats om det funnits systemstöd för hanteringen där 
registrering i inventarieförteckningen exempelvis kunde ske direkt i samband med erhållande 
av faktura. 

Inventarieförteckningar är inget som varit föremål för kommunens internkontrollplaner de 
senaste åren. Av intervjuer framgår att ämnet inte heller är något som har varit uppe i 
kommunstyrelsen de senaste åren . De intervjuade framför att detta inte upplevs vara ett 
område som det arbetats särskilt mycket med inom kommunen på senare år. De senaste 
kompletta inventarieförteckningar som identifierats centralt på kommunkontoret är från 2004, 
vilket tyder på att det då skedde en ordentlig genomgång och inventering . Någon ihop samling 
och sammanställning centralt av samtliga verksamheters inventarieförteckningar har således 
inte skett under senare år. Av riktlinjerna framgår dock att respektive verksamhet ansvarar för 
att förvara inventarieförteckningarna, varav det övergripande är svårt att bedöma i vilken 
omfattning inventarieförteckningar förekommer inom kommunen. 

Av granskningen framgår att alla försäkrade objekt inom gatuavdelningen finns registrerade i 
förteckningar. Dessa förteckningar inventeras årligen, för kontroll av att de är korrekta. Nya 
objekt registreras i förteckningarna löpande under året, likaså sker avregistrering vid 
avyttringar. Vidare finns större maskiner och liknande även införda i kommunens 
anläggningsregister. Däremot saknas förteckningar över objekt som är ej är försäkrade, 
exempelvis mindre maskiner och handverktyg. Några riktlinjer och/eller instruktioner om att 
denna typ av inventarier överstigande anskaffningsvärde om 3 000 kr skall inventeras och 
förtecknas har aldrig erhållits. 

Vid en kort avstämning av hantering utav inventarieförteckningar inom skolan framgår att inte 
heller där förekommer några förteckningar av inventarier överstigande 3 000 kr. Av samtliga 
intervjuade framgår att det finns fullständiga förteckningar över samtlig IT-utrustning . Det finns 
även förteckningar över konst, då det relativt nyligen gjordes en ordentlig genomgång och 
inventering. 

3.2.2. Bedömning 

Efter genomförd granskning kan vi konstatera att det förefaller finnas utvecklade fullständiga 
förteckningar över IT-utrustning och försäkrade objekt. Däremot tyder vår granskning på att 
det finns stora brister avseende inventarieförteckningar för övriga inventarier överstigande 
3 000 kr. De verksamheter vi berört i vår granskning har saknat sådana förteckningar. 
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Riktlinjerna som finns uppsatta i handboken för ekonomi och administration efterlevs inte och 
kännedom om att dessa riktlinjer finns saknas ute i verksamheterna. Enligt handboken skall 
inventering av förteckningar ske årligen utifrån initiering av ekonomiavdelningen . Någon sådan 
initiering bedöms inte ha förekommit och några inventeringar har inte skett. 

De riktlinjer som föreligger innebär hög grad av manuell hantering. För verksamheter med en 
större mängd Inventarier är risken att alla inventarier inte registreras. Förteckningarna blir 
därmed inte kompletta och det är svårt att hålla dem aktuella. Enligt vår bedömning bör en 
elektronisk mer automatiserad hantering förenkla, vilket kan verka för en ökad hanterbarhet 
och således en mer ändamålsenlig hantering. 

Inventarieförteckningar är inget område som har varit föremål för kommunens 
lnternkontrollplaner och/eller diskussion under senare år. Kompletta Inventarieförteckningar 
underlättar för att upptäcka stölder eller av annan anledning försvinnande, Inte minst I 
verksamheterna med en större mängd Inventarier. Vidare underlättar kompletta 
inventarieförteckning planering av nyanskaffningar, återanvändning etc. Avsaknad av 
Inventarieförteckningar kan således anses utgöra en väsentlig brist I kommunens Interna 
kontroll. 
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4. Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att hantering av inventarieförteckningar uppvisar 
väsentliga brister och hanteringen kan inte anses ske ändamålsenligt. Det finns utvecklade 
dokumenterade riktlinjer, men trots detta tyder vår granskning på att inventarieförteckningar 
saknas i flertalet verksamheter. 

Det bör på kommunövergripande nivå säkerställas att samtliga verksamheter är medvetna om 
de riktlinjer som finns för inventarieförteckningar. Likaså behöver det säkerställas att 
riktlinjerna efterlevs, detta för att säkerställa att det finns en ändamålsenlighet i hanteringen. 
De riktlinjer som finns innebär en hög grad av manuellt arbete, ett mer automatiserat system 
där registrering i förteckningen kan ske direkt i samband med inköp skulle kanske möjliggöra 
en bättre ändamålsenlighet. 

Med bakgrund av de brister som uppvisas i hanteringen anser vi att ett övervägande bör göras 
om att ta med hantering av Inventarieförteckningar I kommande lnternkontrollplaner. Detta för 
att säkerställa dokumenterad uppföljning av att riktlinjerna efterlevs och att hanteringen är 
ändamålsenlig. 

Revisionsfråga 

Finns riktlinjer för 
i nventariefö rteckn i ng? 

Finns relevanta register och finns 
dessa tillgängliga? 

Finns det ändamålsenliga rutiner 
gällande in- och utförande av 
inventarier i registren och följs 
dessa? 

Svar 

Ja, Båstads kommun har dokumenterade riktlinjer 
för inventarieförteckningar i kommunens handbok 
för ekonomi och administration. Riktlinjerna 
beskriver vad som skall förtecknas, hur 
förteckningen skall upprättas samt vad som gäller 
avseende inventering. 

Vi kan konstatera att när det gäller IT-utrustning 
och försäkrade objekt föreligger relevanta register 
som förvaras hos respektive ansvarig . Vad gäller 
företeckningar över övriga inventarier 
överstigande 3 000 kr förefaller det utifrån vår 
granskning som att detta saknas. Det bör dock 
poängteras att ansvar samt förvaring av 
inventarieförteckningar åligger respektive 
verksamhet. 

Av riktlinjerna framgår att förteckningarna skall 
uppdateras årlig, dock anges i riktlinjerna att en 
förutsättning för att inventarieförteckningarna skall 
fungera är att registreringar sker löpande. 
Rutinerna för detta är därefter upp till varje 
verksamhet att bestämma. Med bakgrund av att 
förteckningar i stor utsträckning saknas, kan inte 
heller rutinerna för in- och utförande i registren 
anses utföras ändamålsenligt. 
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Buildlng a better 
worklng world 

Finns det en tydlig ansvarsfördelning 
gällande förteckning av inventarier? 

Finns ändamålsenliga rutiner för 
inventering? 

Sker det en ändamålsenlig intern 
kontroll gällande 
inventarieförteckning? 

Av riktlinjerna framgår att respektive enhet 
ansvarar för förvaring av förteckningar och att de 
på begäran skall skicka in förteckningen till 
ekonomiavdelningen. Vi kan konstatera att 
inventarieförteckningar i stor utsträckning 
förefaller saknas samt att det också saknas 
kännedom om de riktlinjer som föreligger. 
Ansvarsfördelningen är enligt vår bedömning 
således inte tillräckligt tydlig, åtminstone krävs 
åtgärder för att säkerställa att samtliga har 
kännedom om sitt ansvar. 

I kommunens riktlinjer för Inventarieförteckningar 
finns beskrivet att inventering skall ske årligen 
utifrån initiering av ekonomiavdelning. Vi kan dock 
efter genomförd granskning konstatera att det 
tillsynes inte sker någon årlig Inventering, förutom 
avseende IT-utrustning och försäkrade objekt. 
Ekonomiavdelningen har inte heller Initierat någon 
inventering av Inventarieförteckningar. Vår 
bedömning är således att tillämpningen av 
riktlinjerna för Inventering uppvisar väsentliga 
brister och är inte ändamålsenliga. 

Vi kan konstatera att inventarieförteckningar inte 
har varit föremål för kommunens 
internkontrollplaner senaste åren. Vi kan även 
konstatera att det trots att det finns väl utvecklade 
dokumenterade riktlinjer, efterlevs dessa inte i 
särskilt hög utsträckning och hanteringen uppvisar 
stora brister. Den interna kontrollen kan således ej 
anses ske ändamålsenligt. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

.. säkerställa att befintliga riktlinjer avseende inventarieförteckningar är kända , 

.. säkerställa att inventarieförteckningar upprättas i enlighet med riktlinjerna, 

.. säkerställa att inventering av inventarieförteckningar sker årligen, 

.. i övrigt säkerställa att befintliga riktlinjer efterlevs, 

.. överväga att ta med hantering av inventarieförteckningar kommande 
internkontrollplaner, 

.. utvärdera om ett automatiserat och elektroniskt system för inventarieförteckningar 
skulle förbättra hanteringen och den interna kontrollen. 

Båstad den 2 oktober 2017 

Lu~ 
Linn Höglund 
EY 

10 

238

238



Building a better 
worklng world 

Källförteckning 

Intervjuade: 

.. Jan Bernhardsson, verksamhetsområdeschef teknik och service 

"' Jan Cederqvist, arbetsledare gatuavdelningen 

"' Elisabeth Edner, ekonom, (via mail) 

.. Anders Björk, IT-chef, (via mail) 

Dokument: 
Handbok 2017 - Ekonomi Administration 
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Tjänsteskrivelse
1 (2) 

Datum: 2017-11-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Jeanette Hall 

Dnr: KS001232/2016-900 

Svar på motion - Förbjuda mikroplaster i kommunal upphandling och verk-
samhet 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäkige beslutar att Båstads kommun aktivt ska förespråka en minimering 
av användning av plast inom samtliga verksamhetsområden.

2. Båstads kommun ska vid relevanta upphandlingar ställa krav på produkter som är:
 fria från mikroplast
 av 100% förnyelsebar plast
 se över alternativa materialval 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har i en motion uttryckt oro över ökade volymer av mikroplaster och vill att Bå-
stads kommun aktivt deltar i arbetet att minimera förekomsten. 

Bakgrund 
Mikroplaster är ett samlingsnamn för de restprodukter och fragment, mindre än 5 mm, som 
uppstår när plastprodukter bryts ner. Ordet mikroplast avser även en primär produkt (plast-
kulor som vid tillverkning är mindre än 5 mm) och som ibland används i olika kemiska pro-
dukter och hudvårdsprodukter som tex mjukgörare. 

Ett utav FN:s globala mål (mål 14 Hav och marina resurser) är att till år 2025 förebygga och 
avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, in-
klusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen. I en nyligen publicerad rapport från Ellen 
Mcarthur foundation säger man att det år 2050 kommer finnas mer plast än fisk i haven. Plas-
ten orsakar stora problem, för både hav- och landlevande djur, både i sin naturliga form och i 
form av mikroplast. 

Den största boven när det gäller mikroplaster är däck. Dessa avger ca 13 500 ton mikroplas-
ter/år. Granulat från konstgräsplaner rankas som näst största källan med utsläpp om ca 2 300-
2 200 ton per år.  Det är dock svårt att mäta hur mycket av detta som hamnar i dagvatten och 
senare hamnar i hav och vattendrag. 

Däremot kan man mäta hushållens utsläpp av mikroplaster. Hygienartiklar beräknas stå för 66 
ton per år och syntetfibrer från tvättmaskiner ca 200- 2 200 ton per år. 

Källa IVF Svenska miljöinstitutet. 

Aktuellt 
Båstads kommun ställer idag krav på mikroplastfria hygienartiklar vid upphandling. 
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Frågan om en plastfri kommun uppmärksammades i samband med ett möte i Båstad, juli 2017, 
där politiker, näringsliv, nyckelpersoner och upphandlingsansvariga deltog. Genom att an-
vända upphandling som ett strategiskt verktyg kan förslaget om ett plastfritt Båstad bli verk-
lighet inom en rad olika områden. 
 
I april 2017 lämnade Liberalerna i Höganäs in en motion om att de vill se ett plastfritt Höganäs 
efter att en skolklass väckt frågan.  
 
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Båstads kommun vill förespråka ett hållbart och miljömedvetet samhälle. 
 
Verksamhet 
Beslutet bidrar till att barn och personal får ökad förståelse för, och tar ett större ansvar för ett 
av våra största världsproblem. 
 

Ekonomi 
Krav på mikroplastfria produkter inom hygien har inte visat på några ekonomiska förluster. 
Inom vissa områden kan kraven resultera i högre kostnader.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Jeanette Hall, Upphandlare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
KS 
 
I samråd med: 
Kristina Geiger, kommunchef 
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Förbjud mikroplaster i kommunal upphandling och ' · 

verksamhet 

Centerpartiet oroas av ökande volymer av mikroplaster och önskar att Båstad kommun aktivt deltar i 

arbetet att minimera förekomsten. 

Eftersom vi inte vet förekomsten i den kommunala verksamheten eller vilka åtgärder som vidtagits 

föreslår vi en översyn så politiken får kunskaper. 

Centerpartiet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att kommunen ej upphandlar plastpåsar som inte är förnyelsebara 

Att kommunen stä ller krav på tex tvättmedel, hudvårdsprodukter mm att de inte ska innehålla 

mikroplaster 

20161010 

no Johansson 

Ordförande Centerpartiet Båstad 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-11-10 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 

Dnr: KS 000942/2016 – 100 
 

Tillgänglighetsguide för Båstads kommun 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Tillväxtrådet i uppdrag att ansvara för att en tillgänglighets-
guide, exempelvis genom medverkan i Tillgänglighetsdatabasen (TD), upprättas i samarbete 
mellan Båstads kommun och Båstad Turism och Näringsliv. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 12 oktober 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förut-
sättningar, samt söka eventuella samarbetspartners, för produktion och distribution av en  
tillgänglighetsguide för Båstads kommun. Kommunstyrelsen beslutade 5 april 2017 att  
remittera ärendet till kommunala handikaprådet (KHR) och kommunala pensionärsrådet 
(KPR) för yttrande.  
 
Aktuellt 
Yttrande från KHR 
Kommunala handikapprådet presenterar i sitt yttrande en möjlighet att kommunen ansluter 
sig till Västra Götalandsregionens tillgänglighetsguide. Deras guide är även ett verktyg för att  
genomföra inventeringar. KHR erbjuder sig också att bidra med sakkunskap och information 
om tidigare gjorda kontroller av EAH (enkelt avhjälpta hinder). 
 
Yttrande från KPR 
Kommunala pensionärsrådet tar i sitt yttrande upp vikten av att en tillgänglighetsguide finns 
för alla som vistas i Båstads kommun. De yrkar därför att kommunstyrelsen tar upp ärendet på 
nytt och tillskjuter resurser samt söker eventuella samarbetspartners för att kunna ta fram en 
tillgänglighetsguide. KPR rekommenderar att området vid nya järnvägsstationen i Båstad blir 
första område för inventeringen, inför skapande av guiden.  
 
En tillgänglighetsguide för Båstads kommun är viktigt ur flera perspektiv. En god fysisk  
tillgänglighet är en förutsättning för alla att kunna vara delaktiga i samhället på samma villkor 
som personer utan funktionsnedsättning. Det är därför också viktigt att göra guiden digital för 
att öka just tillgängligheten och på ett effektivt sätt hålla guiden uppdaterad efter gällande  
förhållanden. Västra Götalands guide och verktyg för inventering kallas Tillgänglighetsdata-
basen (TD) där platser och fastigheter som har inventerats listas med bilder och information. 
Vid intresse för att gå med i TD skrivs ett samarbetsavtal där avtalsparten (Båstads kommun) 
betalar en årlig licensavgift baserad på invånarantal. Idag innebär det ca 10 000 kr/år för  
Båstads kommun. Avtalsparten inventerar och administrerar själv sin del i TD och det är ett 
önskvärt krav från leverantören att avtalsparten utser 1-2 personer med ansvar inom sin 
tjänst (för inventering och administration av sidan). Därtill kommer krav på utbildning av  
systemet (ca 1 000 kr/person). I tillägg tillkommer en engångskostnad för inköp av invente-
ringsutrustning på ca 14 000-20 000 kr. Varje avtalspart får årligen tillgång till specifik  
statistik från sidan (antal sökningar, besök på sidan mm). För varje inventerad fastighet går det 
att ta ut rapporter för aktuella åtgärder som bör genomföras baserade på de lagkrav som finns. 
Detta kan vara till stor hjälp för exempelvis fastighetsägare för att anpassa på rätt sätt. Idag är 
cirka 70 andra kommuner med i varierande omfång. 
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Då vår tätort till stor del består av fastigheter och platser som är viktiga ur både turism- och 
besökssynpunkt, men som kommunen inte själva råder över, bör ett samarbete med Båstad 
Turism och Näringsliv (BTN) inledas i denna fråga. Då medverkan i exempelvis TD är frivilligt 
är BTN en viktig etablerad kanal för att nå deras medlemmar inom turism och näringsliv.  
BTN kan genom sina nätverk uppmana och hjälpa sina medlemmar att publicera i TD.  
 
 
Kommunledningskontoret 
 
Brita Jervidalo Jensen, stabschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen. 
Näringslivskoordinator Helena Ivarsson. 
Båstad Turism och Näringsliv/Karin Bengtsson. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Yttranden från KHR och KPR. 
Information från Västra Götalandsregionen - Allmän info kring att ansluta till TD. 
 
Samråd har skett med: 
Nämndsekreterare Henrik Andersson. 
Kommunikationschef Birgitta Sjöberg. 
Kommunchef Kristina Geiger. 
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Information från Västra Götalandsregionen 20171026 

Allmän info kring att ansluta till TD: 
 
Vad inventeras? 
I TD inventeras alla typer av miljöer både inomhus och utomhus. Exempel på hur en inventering ser 
ut efter publicering visas på TD:s portal www.t-d.se Där finns också information om TD under fliken 
TD högst upp. Ett exempel på anläggning är Arena Vänersborg (skriv detta i sökfältet) här finns 
förutom den ordinarie informationen även en talad ljudbeskrivning av Arenan utifrån manus från SRF 
på vad som är viktigt att veta när man besöker en anläggning för första gången.  
 
Så här går det till  
Ett avtal sluts mellan TD och kommunen. Avtalet ger tillgång till alla formulär och uppdateringar 
enligt lagstiftning, möjlighet att lägga in så många anläggningar som önskas inom avtalet, 
uppföljningsrapporter med poängberäkning av uppfylld tillgänglighet, åtgärdslistor, rapporter per 
anläggning, flexibla formulär med möjlighet att infoga extra delar som påträffas, flera regelverk och 
lagar, konventioner, standarder, överenskommelser etc (idag finns TD:s regelverk, Västra 
Götalandsregionens, enkelt avhjälpta hinder och påbörjad breddning till mänskliga rättigheter) flera 
språk, GIS-positionering på olika detaljnivåer samt angivelse av rumsnummer och 
fastighetsbeteckning. TD ingår i Västra Götalandsregionens ordinarie verksamhet och har en egen 
enhet, TD-enheten. 
Avtalsparter betalar en årlig licensavgift som baseras på invånarantal, I Bollnäs kommuns fall hade 
licensavgiften därmed blivit 20.000 per år. 
 
Åtgärdsrapporter 
TD har i sin nya version en funktionalitet för att hämta ut all inventerad data i en excel-rapport som 
kan användas som kunskapsunderlag avseende gällande lagar och föreskrifter, åtgärdslista för t ex 
enkelt avhjälpta hinder och uppföljning för ansvariga av tillgängligheten inom er kommun. 
 
Inventering 
Bilder och data registreras direkt in i systemet och de olika platserna som inventeras kan GIS 
positioneras i systemet och hämtas ut via karta.  
Inventering sker i surfplattor (off line version finns) och tillgång till systemet ges efter godkänd 
utbildning. Film och ljud kan spelas in för besökaren om så önskas. 
 
Roller och behörighet 
I TD finns tre olika roller: Inventerare, Områdesadministratör och Avtalsadministratör.  
Inventeraren kan göra en fullständig inventering.  
Områdesadministratören har samma behörighet som inventeraren och ska dessutom skapa 
anläggning, ta bort anläggning, knyta formulär, relatera, godkänna, publicera och ta fram rapport för 
enskild anläggning.  
Avtalsadministratören har samma behörighet som områdesadministratören och ska dessutom sätta 
behörigheter och kategorisera in anläggningar.  
TD-teamet bistår med att lägga upp kategorier under avtalet. 
En avtalsadministratör och/eller områdesadministratör behöver utses för varje avtalspart. TD ger 
support till utsedda avtalsadministratörer (OBS TD har inte möjlighet att ge support till enskilda 
inventerare denna support sköts av avtalsadministratören). För att nå framgång med 
tillgänglighetsarbetet måste det finnas en ansvarig person som jobbar i och med systemet samt ger 
support till de inventerare som är ute i fält. 
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Utbildning  
Utbildning är nödvändig för att kunna nyttja det nya systemet. 
Inventerare - 1 dag  
Områdesadministratör och Avtalsadministratör - 2 dagar 
Första dagen är gemensam för alla deltagare och omfattar såväl administration i systemet samt 
praktisk inventering. Deltagarna behöver kunna komma åt sin personliga e-mail för att kunna logga in 
i systemet. Registrering av personlig profil sker före kurstillfället. Surfplatta samt 
inventeringsutrustning behövs för varje deltagare under dagen för den praktiska inventeringen. Dag 
två omfattar enbart Områdesadministratörer och Avtalsadministratörer.  
http://www.t-d.se/sv/TD2/TD/Informationen-i-TD/Utbildning/  

 
Upplägg utbildning 
Exempel på agenda för utbildningsdag/dagar, se mer information på TD-portalen. 
 
Utbildning på plats i Vänersborg (Här skulle vi kunna förlägga utbildningen i Göteborg för att 
minska er resväg) 
Personer skickas till Vänersborg på gemensamma utbildningsdagar.  
Kostnad: 500 kronor/dag per person, exklusive moms. Kaffe ingår lunch ombesörjs av var och en. 
 
Utbildning i rapporthantering 
I utbildningen för Områdes- och Avtalsadministratör ingår en övergripande genomgång av 
rapporthantering. Fördjupad kunskap erbjuds utbildning under en halv dag.  

Utrustning: 
Utrustning som krävs är 
 Ipad/surfplatta för inventering direkt i systemet 
 Lutningsmätare som visar procentenhet 
 Ljushetskontrastmätare, digital eller i papper, beställs via www.ncs.se 
 Hårt måttband 5 meter 
 Kamera är ett bra komplement till Ipaden/surfplatta 
 Digital avståndsmätare kan också vara ett bra komplement till måttband för längre sträckor eller ett 
mäthjul 
Ungefärlig kostnad mellan 14.000-20.000 beroende på val av verktyg. 
http://www.t-d.se/sv/TD2/TD/Informationen-i-TD/Utrustning/  
 
Hur lång tid tar en inventering? 
En inventerare som är insatt i systemet hinner uppskattningsvis 1,5-2 anläggningar av normal storlek 
per vecka. 
 
Årliga TD-träffar 
TD genomför årliga administratörs- och inventerarträffar som vi gärna ser att alla avtalsparter 
kommer till för erfarenhetsutbyte, synpunkter till oss och uppdatering av vad som händer med TD. 
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Till Kommunstyrels en i Båstads kommun 
Kopia till: Diskrimineringsombudsmannen, Trafikverket och Skånetrafiken 

Tillgänglighetsguide för Båstads kommun 
Dnr: KS 000942/2016-100 

Yttrande från Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 

, 'ir.K~i'.~.: J.:y. 
.. ~ .~LG. .. : .. L/?..P.. ......... . 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 oktober 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förutsättningar, samt söka eventuella samarbetspartners, för produktion och 
distribution av Tillgänglighetsguide för Båstads kommun samt att guiden bör vara 
distribuerad juni 2017. Den 5 april 2017 beslutade kommunstyrelsen att ärendet 
skulle remitteras till de båda kommunala råden för yttrande. 

KPR anser att en Tillgänglighetsguide är mycket viktig för alla som vistas i Båstads 
kommun. KPR yrkar på att kommunstyrelsen tar upp ärendet på nytt och tillskjuter 
resurser samt söker eventuella samarbetspartners för att kunna verkställa KPR:s 
framställan att en uppdaterad Tillgänglighetsguide snarast upprättas. Först och främst 
bör en tillgänglighetsinventering genomföras, för att skapa de grundläggande förut
sättningarna för själva guiden. Vi rekommenderar att man börjar inventeringen 
ute vid nya järnvägsstationen i Båstad, där bristerna ur tillgänglighetssynpunkt är 
oerhört stora. 

Båstad den 28 juni 2017 

<~~~ 
Tord Knutsson Christer Nordin 
Ordförande Vice ordförande 

~ lk ffa.,___ (,xl~~- ~ 
Claes Wastensson 
Ledamot 

Karin Wilson 
Ledamot 

Tore Schersten 
Ledamot 
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Tillgänglighetsguide för Båstads kommun 
Dnr: KS 000942/2016-100 

Yttrande från Kommunala Handikapprådet (KHR) 

Bl.:TADS ~<OM?vi'. N 
~\O!Tlmunstyralsen 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 oktober 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förutsättningar, samt söka eventuella samarbetspartners, för produktion och distribution av 
Tillgänglighetsguide för Båstads kommun samt att guiden bör vara distribuerad juni 2017. 
Den 5 april 2017 beslutade kommunstyrelsen att ärendet skulle remitteras till de båda 
kommunala råden för yttrande. 

I tjänsteskrivelsen från den 10 mars 2017 redovisas en sammanfattning av ärendet. Sven 
Nordström (vice ordförande i KHR) menar på att den arbetsinsats och kostnad som redovisas 
inte är relevant. Det går att genomföra detta till en betydligt lägre kostnad. Kommunen bör 
kontakta Västra Götaland för att få en presentation av deras tillgänglighetsguide, det verktyg 
man där tagit fram för att arbeta med tillgänglighetsfrågor och vilka kostnader man kan räkna 
med. Licenskostnaden för verktyget ligger på runt 10 000 kr. I verktyget finns en mycket 
detaljerad instruktion om hur man ska genomföra inventeringarna. Den är så tydlig att 
exempelvis personer som har behov av arbetsträning kan genomföra en inventering utan att 
gå kurs. Man behöver inte ta in konsulter för att göra inventeringen, då kommer kostnaderna 
att bli mycket höga. 

KHR kan inom sin budgetram inte på egen hand göra en guide. Vi kan däremot bidra med 
sakkunskap och information om exempelvis tidigare gjorda kontroller av EAH (Enkelt Avhjälpta 
Hinder). Förhoppningsvis har ett större antal näringsidkare anammat de (nya) rön och riktlinjer 
som gäller vid nybyggnation/renovering av befintlig byggnation. Det är minst lika enkelt att 
göra rätt från början! 

Båstad den 20 juni 2017 

Ingrid Edgarsdotter 
Ordförande i KHR 
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Datum: 2017-11-10 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 001060/2017 – 900 

 

 
Förslag till principer och plan för aktiv ägarstyrning i Båstads kommun 
 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna ”Principer för aktiv ägarstyrning i Båstads 
kommun”; principerna 1 tom 6 med undantag av skrivning om per capsulam. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Plan för att genomföra principer för aktiv ägarstyr-
ning i Båstads kommun”. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Styrningen av bolagen är lika viktig som av den övriga kommunala verksamheten. Inget hinder 
finns för att sträva mot likartad styrning, även om de juridiska förutsättningarna är olika bero-
ende på att de kommunala bolagen förutom att styras av offentligrättsliga regler också styrs av 
Aktiebolagslagen (AB). 
 
Ägarstyrningen har sin grund i den offentliga rätten och kommunen är skyldig att se till att de 
bolag den äger är anpassade till kommunallagens krav. För att åstadkomma detta krävs att 
kommunen använder sig av civilrättsliga regler så att ägarstyrningen ingår i bolagsordning och 
andra ägardirektiv. Det är kommunfullmäktiges ansvar att besluta om formerna för ägarstyr-
ningen, genom att förse bolaget med begränsningar och kommunstyrelsens ansvar att utvär-
dera om bolaget följer dessa begränsningar.  
 
SKL har tagit fram principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, vilka bygger 
på aktiv ägarstyrning. SKL menar att aktivt ägande är en förutsättning för kommunen att upp-
fylla sitt demokratiska uppdrag. Principerna vilar på aktiebolagsrättsliga regler, men också på 
praxis och god sed inom bolagsstyrning (svensk kod för bolagsstyrning vilken fyller ut AB).  
 
För att genomföra den aktiva ägarstyrningen föreslår kommunledningskontoret att kommun-
fullmäktige antar principer för ägarstyrning samt en plan för genomförande av dessa. Detta 
genom att kommunledningskontoret får i uppdrag att se över de för ägarstyrningen centrala 
dokumenten, säkerställa rutiner för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, informationskrav samt 
att se över att rollfördelningen mellan kommunala organ klargörs. Detta så att Båstads kom-
mun får kontroll över den formella och över den informella styrningen av sina bolag. Många av 
dokumenten tas med fördel fram tillsammans med representanter från kommun och bolag 
gemensamt. 
 
Bakgrund 
Det kommunala bolaget kan sägas vara en komplementerande verksamhetsform till den ordi-
nära kommunala förvaltningen. Detta innebär att samma offentligrättsliga principer som gäller 
för den kommunala verksamheten huvudsakligen också gäller för det kommunala bolaget. Det 
kommunala bolagets syfte är att förvalta kommunmedborgarnas medel och uppfylla det de-
mokratiska ändamålet, om än i en annan verksamhetsform. Numera är bostadsbolagen undan-
tagna de kommunalrättsliga principerna om självkostnad och vinstförbud.  
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Styrningen av bolagen är lika viktig som av den övriga kommunala verksamheten. Medborgar-
na har samma intresse av att veta att hur verksamheten bedrivs oavsett organisationsform. 
Inget hinder finns heller för att sträva mot likartad styrning, även om de juridiska förutsätt-
ningarna är olika beroende på att de kommunala bolagen förutom att styras av offentligrätts-
liga regler också styrs av Aktiebolagslagen (AB). Medborgarna själva kan endast juridiskt visa 
på att verksamheten bedrivs felaktigt i samband med kommunstyrelsens årliga prövning av 
bolagens ändamålsenlighet. Detta genom att överpröva kommunstyrelsens prövningsbeslut. 
Istället utvärderas, granskas och styrs bolaget av förtroendevalda. Därför är en aktiv ägarstyr-
ning viktig för att ta tillvara det demokratiska ansvaret. 
 
Det aktiva ägandet innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten, bolagets strate-
gier och mål samt hur bolaget sköts. Detta genom både formell och informell styrning. Det är 
kommunfullmäktiges ansvar att besluta om formerna för ägarstyrningen, genom att förse bo-
laget med begränsningar och kommunstyrelsens ansvar att utvärdera om bolaget följer dessa 
begränsningar.  
 
Ägarstyrning 
Ägarstyrningen har sin grund i den offentliga rätten, vilken reglerar samhällets funktion och 
organisation samt frågor om enskildas rättigheter och skyldigheter. Kommunen är skyldig att 
se till att de bolag den äger är anpassade till kommunallagens krav. För att åstadkomma detta 
krävs att kommunen använder sig av civilrättsliga regler så att ägarstyrningen ingår i bolags-
ordning och andra ägardirektiv. Har kommunen inte säkrat ägarstyriningen gäller för bolaget 
endast de aktiebolagsrättsliga reglerna. Noteras kan att enligt AB är det självklart för styrelsen 
att följa ägarens överordnade vilja, men att civilrättslig styrning krävs för att binda bolaget 
juridiskt. Styrningen kan binda bolaget till att till exempel efterhöra kommunfullmäktige innan 
principiella beslut fattas eller att ge löpande information om verksamheten. 
 
Förvaltningsstyrning 
Kommunstyrelsen har samma uppsiktsplikt över de kommunala bolagen som den har över 
övriga nämnder i kommunen. I uppsiktsplikten ingår att årligen pröva om bolagets verksamhet 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kom-
munala befogenheterna. Finner kommunstyrelsen att så inte skett, ska den vidta åtgärder ge-
nom att använda sig av ägarstyrning. Kommunen är skyldig gentemot sina medborgare att 
tillse att medel förvaltas ändamålsenligt utan att överskrida kompetensen. Samtidigt ligger det 
i kommunmedborgarnas intresse att bolaget har solid ekonmi. 
 
Kommunstyrelsen bör lägga fram ett system för hur information ska överföras från bolaget för 
att kimmunstyrelsen ska kunna ha tillräcklig uppsikt. Det kan mycket väl vara samma krav som 
för övriga nämnder. Protokoll från ägarsamråd och stämma bör biläggas styrelsen. 
 
I förvaltningsstyrningen ingår för kommunstyrelsen att se till att de av kommunfullmäktiges 
beslut som rör bolaget genomförs genom stämmobeslut. Det gäller såväl ägardirektiv som de 
policybeslut och handlingsplaner fullmäktige anser bör gälla för bolagen. Det är kommunfull-
mäktige som beslutar hur mycket ägarkontroll som önskas och fråga om förvaltningskontrol-
lens omfattning kan inte delegeras till kommunstyrelsen. Däremot kan vissa uppgifter, till ex-
empel samordning av strategier, inom förvaltningsstyrelsen delegeras till kommunstyrelsen. 
Ska kommunstyrelsen ha ansvar för ledning, samordning m.m. ska detta framgå av reglemente. 
 
Hur styrningen ser ut i Båstads kommun idag 
Idag har Båstads kommun en företagspolicy antagen den 22 april 2009, antaget genom direktiv 
på Båstadhems årstämma 2009. Kommunen har för Båstadhem också en bolagsordning revi-
derad av kommunfullmäktige senast den 26 september 2013 samt ägardirektiv reviderat av 
kommunfullmäktige senast den 29 januari 2014, antaget genom direktiv på Båstadhems års-
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stämma 2014. Ett nytt förvaltningsavtal mellan Båstads kommun och Båstadhem är för närva-
rande uppe för politisk behandling. 
 
Som delägare av NSR har Båstad kommun undertecknat gällande konsortieavtal från 1984-04-
13, bolagsordning antagen 29:e februari 2012 samt ägardirektiv reviderade 29 februari 2012 . 
 
För NSVA har Båstads kommun undertecknat bolagsordning 23 april 2014 samt ägardirektiv 
23 april 2014. 
 
Till Inera har Båstads kommun anslutit sig 2017-07-05, för kommunassurans gäller aktieägar-
avtal från 2007. 
 
I gällande reglemente för kommunstyrelsen, reviderad 2015-12-16 reglerar kommunstyrel-
sens uppsiktsplikt samt äganderollen. Direktiv till ägarombud reviderades senast 26 mars 
2014. Respektive dokument finns bifogade tjänsteskrivelsen som bilagor. 
 
 
Aktuellt 
SKL har tagit fram principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, vilka bygger 
på aktiv ägarstyrning. SKL menar att aktivt ägande är en förutsättning för kommunen att upp-
fylla sitt demokratiska uppdrag. Principerna vilar på aktiebolagsrättsliga regler, men också på 
praxis och god sed inom bolagsstyrning (svensk kod för bolagsstyrning vilken fyller ut AB). Det 
innebär att principerna inte är tvingande för Båstads kommun, men att vissa delar följer av lag. 
Enligt SKL är den viktigaste frågan för kommunernas bolagsstyrning att aktivt välja bolags-
styrningsprinciper. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar principer 
för aktiv ägarstyrning och tillhörande plan för att genomföra principerna. 
 
 
Principer för aktiv ägarstyrning 
Utgångspunkten för de av SKL föreslagna principerna syftar till att lyfta betydelsen av bolags-
styrning genom ökad legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i den kommunala bolags-
sektorn. Utgångspunkterna formuleras i SKL:s förslag: 
 
- Medborgare och samhälle skall känna förtroende för att styrningen av kommunernas och   

landstingens företagssektor sker ändamålsenligt och effektivt. 
 

- Kommuner och landsting skall vara aktiva ägare som tar ansvar för sitt ägande. 
 
- Kommunens eller landstingets roll för att skapa klara och tydliga ägaridéer, god bolagsstyr-

ning och aktiv dialog mellan ägare och bolag ska sättas i fokus. 
 
- Tydlig och avvägd rollfördelning skall råda mellan kommunen eller landstinget, bolags-

stämman, bolagsstyrelsen, bolagsledningen, revisorerna och lekmannarevisorerna. 
 
- Det ska vara möjligt att anpassa principerna till lokala förutsättningar, företagssektorns och 

bolagens storlek samt olika verksamhetsområden. 
 
Nedan följer SKL:s förslag till bolagsstyrningsprinciper. Stycken som följer direkt av lag är 
markerade i kursiv skrift. De andra delarna följer istället av rättspraxis och av god sed. Under 
punkten 2. Bolagsstämma föreslår kommunledningskontoret i likhet med nuvarande ordning 
att stämma genomförs genom sammanträde. Detta innebär att skrivningen om per capsulam 
utgår från principerna för Båstads kommun.  
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1. Kommunen eller landstinget som ägare och syftet med ägandet 
I 3 kap. 16 § kommunallagen anges förutsättningarna för att överlämna kommunala eller lands-
tingskommunala angelägenheter till ett aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet 
som överlämnas till bolaget skall falla inom den kommunala kompetensen och att risken för 
kompetensöverskridande skall vara liten. 
 
Av 3 kap. 17 § kommunallagen följer särskilda krav när kommunen eller landstinget väljer att 
bedriva verksamhet i ett helägt aktiebolag. Bestämmelsen innebär att det kommunala eller 
landstingskommunala ändamålet med verksamheten skall anges i bolagsordningens syfte och 
verksamhetsföremål, att fullmäktige skall utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekman-
narevisor samt att fullmäktige skall ges rätt att ta ställning innan bolaget fattar beslut i ärenden 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
3 kap. 18 § kommunallagen innebär att när kommunen eller landstinget äger bolaget tillsam-
mans med någon annan skall kraven i 17 § tillämpas i en omfattning som är rimlig med hänsyn 
till ägarförhållandena, verksamhetens art och omfattningen i övrigt. Oavsett vem som skall utöva 
ägarrollen har kommun- eller landstingsstyrelsen uppsiktsplikt över bolagssektorn enligt 6 kap. 1 
§ kommunallagen. 
 
1.1 Allmänt 
Kommunen eller landstinget äger bolag och driver företagsverksamhet för att förverkliga 
kommunala eller landstingskommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa 
nytta för kommunen eller landstinget och medborgarna. Det kommunala eller landstingskom-
munala ändamålet skall utvecklas i ägardirektiv till bolaget. Det organ i kommunen eller lands-
tinget som utövar ägarrollen och bolagsstyrelsen skall föra en återkommande dialog om ända-
målet med verksamheten och hur det skall komma till uttryck. 
 
1.2 Fullmäktiges och övriga organs roller 
Kommun- eller landstingsfullmäktige skall besluta i vilka delar dessa principer för styrning av 
kommun- och landstingsägda bolag skall tillämpas i kommunen eller landstinget. Fullmäktige 
skall, med beaktande av sin exklusiva beslutsrätt i frågor av principiell beskaffenhet eller an-
nars större vikt, också bestämma om kommun- eller landstingsstyrelsen eller, i förekommande 
fall, moderbolagets styrelse skall utöva ägarrollen eller om ägarrollen skall delas mellan dem. 
 
1.3 Delägda bolag 
Principerna skall tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tillämpliga delar skall 
avgöras utifrån ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. I bolag 
som ägs gemensamt av flera kommuner eller landsting skall principerna tillämpas på det sätt 
som ägarna kommer överens om. I delägda bolag skall kommunen eller landstinget avtala med 
övriga aktieägare i ett aktieägaravtal om hur ägandet skall utövas i bolaget. 
 
2. Bolagsstämma 
Enligt 7 kap. 1 § aktiebolagslagen utövas aktieägares lagstadgade inflytande i bolaget vid bolags-
stämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman öppnas av styrelseordfö-
randen eller den som styrelsen har utsett till att öppna stämman om inte bolagsordningen inne-
håller annan bestämmelse. Stämman väljer sedan stämmoordförande. Vid bolagsstämman skall 
protokoll föras; det skall i förekommande fall registreras hos 
Bolagsverket. 
 
Av 8 kap. 41 § 2 st. aktiebolagslagen följer motsatsvis att bolagets aktieägare endast genom be-
slut på bolagsstämman kan ge bindande ägardirektiv till bolaget. Enligt kommunallagen skall 
ägardirektiv till bolaget i frågor av principiell beskaffenhet eller annars större vikt före beslut på 
bolagsstämman behandlas i kommun- eller landstingsfullmäktige eller, i andra frågor, i kommun- 
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eller landstingsstyrelsen eller moderbolagets styrelse. Detsamma gäller beträffande instruktion 
till ägarens ombud på bolagsstämman. 
 
2.1 Bolagsstämmans uppgifter 
Bolagsstämman är ett forum för bolagets ägare att utöva formell ägarstyrning. Stämman bör 
därför ses som ett led i dialogen mellan ägare och bolag. Om kommunen eller landstinget så 
bestämmer kan stämman också ses som ett forum för dialog med och information till andra 
intressenter, till exempel förtroendevalda, allmänhet och de som utnyttjar bolagets tjänster. 
 
2.2 Bolagsstämmans genomförande 
Bolagsstämman kan genomföras som stämmosammanträde eller som stämma per capsulam. 
Om bolagsstämman skall genomföras som stämmosammanträde skall 2.3–2.6 tillämpas. Om 
bolagsstämman skall genomföras som stämma per capsulam skall 2.4 och 2.6 tillämpas. 
Om stämma skall genomföras per capsulam skall kommunen eller landstinget bestämma hur 
information om bolaget till politiker och allmänhet som annars skulle lämnats på stämman 
skall lämnas. 
 
2.3 Kallelse till ordinarie bolagsstämma 
Bolaget skall sträva efter att bolagets aktieägare och andra som har rätt att närvara 
vid stämman genom kallelsen till bolagsstämman får relevant, tydlig och begriplig information 
om de ärenden som skall behandlas. Kallelsen till bolagsstämma och annan information av 
allmänt intresse om de ärenden som skall behandlas på stämman skall finnas på bolagets hem-
sida. 
 
2.4 Ägarens ombud på bolagsstämman 
Bolagets aktieägare representeras på bolagsstämman av ett ombud som röstar för respektive 
aktieägares aktier. Bolagets aktieägare skall utfärda ombudsinstruktion. Instruktionen skall 
omfatta hur ombudet skall rösta i på stämman förekommande ärenden. Om instruktionen 
omfattar hur ombudet skall rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt 
är rätten att utfärda instruktion förbehållen kommun- eller landstingsfullmäktige. 
 
2.5 Genomförande av stämmosammanträde 
Kommun- eller landstingsfullmäktige skall bestämma om bolagsstämman i de komun- eller 
landstingsägda bolagen skall vara öppen för kommun- eller landstingsstyrelsens eller kom-
mun- eller landstingsfullmäktiges ledamöter, allmänheten eller massmedia. Om stämman skall 
vara öppen, skall regler om närvaro- och frågerätt beslutas genom ägardirektiv. Bolagsstäm-
mans ordförande skall se till att den som har närvaro- och frågerätt på ett tillfredsställande sätt 
ges möjlighet att ställa frågor på bolagsstämman. 
 
2.6 Protokoll från bolagsstämman 
Protokollet från stämman skall tillställas aktieägare, styrelseledamöter, revisorer och lekman-
narevisorer. Protokoll från senaste ordinarie bolagsstämma och därefter hållen extra bolags-
stämma skall återfinnas på bolagets hemsida. Till justeringsman vid bolagsstämman skall utses 
någon som har rösträtt på stämman. 
 
3. Bolagsstyrelse 
3.1 Styrelsens uppgifter 
 
Styrelsen ansvarar enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen för organisationen och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter i enlighet med gällande lagar och andra regler som gäller för bolaget. 
Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att fastställa strategin för bolagets verksamhet, säkerställa 
att bolaget har en effektiv ledning, följa upp och kontrollera verkställande direktörens förvalt-
ning, se till att kommun- eller landstingsfullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i bolaget i 
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ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt samt se till att bolagets aktieägare 
och omvärld informeras om bolagets utveckling och ekonomiska situation. 
Styrelsen skall se till att det finns tillfredsställande kontroll av att bolaget följer de regler som 
gäller för bolagets verksamhet. 
 
Styrelsen skall fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot kommunens eller 
landstingets ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts samt se till 
att bolaget har en adekvat strategi för att uppnå dessa mål. Vid behov skall styrelsen inom ra-
men för ägarens riktlinjer utvärdera och revidera bolagets strategier och mål. Styrelsen skall se 
till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande, att bolagets riskex-
ponering är väl avvägd, att redovisning och finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolle-
ras på ett betryggande sätt samt att bolaget har god intern kontroll. 
 
Styrelsen skall se till att erforderliga riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande i etiskt hän-
seende gentemot anställda, kunder, leverantörer och det omgivande samhället i övrigt. Styrel-
sen skall diskutera hur uttalanden till allmänhet och massmedia skall göras i bolagets namn. 
Styrelsen skall årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen skall minst omfatta om styrel-
sen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer funge-
rar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om 
styrelsens kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas skall styrelsen åtgärda 
bristerna eller anmäla dem till bolagets aktieägare. Styrelsen skall årligen utvärdera verkstäl-
lande direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöterna skall närvara. 
 
3.2 Tillsättande av styrelse, styrelsens storlek och sammansättning 
Styrelseledamöterna i kommun- och landstingsägda bolag skall utses av kommun- eller lands-
tingsfullmäktige och anmälas på bolagsstämman. I delägda bolag skall kommunen eller lands-
tinget med beaktande av 3 kap. 18 § kommunallagen komma överens med övriga aktieägare om 
hur styrelseledamöter skall utses. 
 
Styrelsen skall ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i 
övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamö-
ternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. En jämn könsfördelning i styrelsen skall 
eftersträvas. 
 
3.3 Styrelsens ledamöter 
En styrelseledamot är syssloman i förhållande till bolaget. Det innebär att ledamoten är skyldig 
att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att på bästa sätt tillvarata bolagets 
intresse. En styrelseledamot skall alltså verka för att kommunens eller landstingets ändamål med 
verksamheten så som det kommer till uttryck i bolagsordningen och ägardirektiv förverkligas. 
 
En styrelseledamot skall ha den kunskap om bolagets verksamhet, marknad och omvärldsför-
utsättningar i övrigt som erfordras för att tillsammans med övriga styrelseledamöter kunna 
göra i förhållande till företagsledningen självständiga bedömningar av bolagets angelägenheter 
och konstruktivt bidra till att fullgöra styrelsens uppgifter. 
 
Ny styrelseledamot skall genomgå en introduktionsutbildning om bolaget, dess verksamhet, 
organisation, marknad m.m. samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamo-
ten gemensamt finner lämplig för att ledamoten skall kunna fullgöra sitt uppdrag. 
 
3.4 Arbetstagarledamöter eller arbetstagarrepresentanter 
Arbetstagarna i ett aktiebolag med minst 25 anställda har rätt att utse styrelseledamöter och 
suppleanter för dem enligt lagen om styrelserepresentation. Nämnden för styrelserepresentation 
har beträffande kommunala och landstingskommunala aktiebolag regelmässigt beviljat undan-
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tag från lagens regler. Sådana undantag har dock förenats med villkor i syfte att tillgodose ar-
betstagarnas intresse av insyn och inflytande. 
Nämndens praxis har kommit att ligga till grund för överenskommelser mellan bolag och arbets-
tagarorganisationer om undantag från lagens regler.  
 
Kommunen eller landstinget skall besluta om arbetstagarna i de kommunala eller landstings-
kommunala bolagen skall utse styrelseledamöter och suppleanter för dem enligt lagen om sty-
relserepresentation eller om de kommun- eller landstingsägda bolagen skall avtala med ar-
betstagarorganisationerna om att dessa får utse representanter som inte har rösträtt i styrel-
sen. 
 
3.5 Styrelsens ordförande 
Styrelsens ordförande skall se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen full-
gör sina åligganden. Ordföranden skall särskilt: 
 
- organisera och leda styrelsens arbete, uppmuntra en öppen och konstruktiv diskussion i sty-
relsen i vilken samtliga ledamöter deltar och skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens 
arbete, se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget 
och dess verksamhet samt i övrigt får den utbildning som krävs för att styrelse arbetet skall 
kunna bedrivas effektivt, 
- upprätthålla kontakt och dialog med bolagets aktieägare i syfte att styrelsen skall känna till 
ägarnas synpunkter i fråga om bolagets övergripande mål och strategi och andra viktigare frå-
gor, 
- ha fortlöpande kontakt med och fungera som diskussionspartner och stöd för bolagets verk-
ställande direktör samt se till att styrelsen utvärderar verkställande direktörens arbete, 
• se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag, 
• kontrollera att styrelsens beslut verkställs, samt 
• se till att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete. 
 
3.6 Styrelsens arbetsformer 
Regler om styrelsens arbete finns i 8 kap. aktiebolagslagen. Styrelsen är ett kollegialt organ där 
alla ledamöter skall beredas möjlighet att delta i arbetet. Styrelsen får enligt lag inte besluta i ett 
ärende, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått ett tillfredsställande underlag 
för att avgöra ärendet och tid att sätta sig in i underlaget. Styrelsen skall besluta om arbetsord-
ning och instruktion för verkställande direktören. När ny styrelse tillsatts skall styrelsen göra en 
noggrann prövning av samtliga instruktioners relevans och aktualitet. Förnyad prövning skall 
göras varje år, även om ny styrelse inte tillsatts under året. 
 
Styrelsens lagstadgade instruktioner i form av arbetsordning, instruktion för verkställande 
direktören samt rapporteringsinstruktion skall vara anpassade till bolagets förhållanden och 
vara så tydliga, utförliga och konkreta att de kan tjäna som styrdokument för styrelsens arbete. 
Om det inte finns särskilda skäl bör styrelsen inte inrätta styrelseutskott, arbetsutskott eller 
presidium med särskilda beslutsuppgifter. 
 
Styrelsen skall sammanträda i den omfattning som erfordras för att hinna behandla de frågor 
som ankommer på styrelsen. Styrelsens arbete måste vara organiserat så att styrelsen kan 
ägna tillräcklig tid åt alla viktiga frågor. Den löpande rapporteringen bör vara strukturerad så 
att uppföljnings- och kontrollfrågorna inte tar större del av styrelsens tid i anspråk än att sär-
skilt de strategiska frågorna kan ägnas den uppmärksamhet de kräver. 
 
Vid styrelsens sammanträden får endast styrelseledamöter, verkställande direktören, styrel-
sens sekreterare och andra personer som styrelsen beslutar skall ha närvarorätt delta. Om 
suppleanter för styrelseledamöter har utsetts skall dessa få delta vid styrelsens sammanträ-
den. Vilka personer som har varit närvarande skall antecknas i protokollet från sammanträdet. 
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Styrelsens ordförande skall efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag till 
dagordning för styrelsens sammanträden samt se till att dessa är väl förberedda och genom-
förs effektivt. 
 
De beslutsärenden som skall behandlas på styrelsens sammanträden skall anges tydligt i dag-
ordningen för sammanträdet. Beslutsunderlag och förslag till beslut i ett ärende skall ge en 
saklig, utförlig och relevant belysning av det ärende beslutet gäller. Skriftligt material inför 
styrelsesammanträde bör normalt tillställas ledamöterna senast en vecka före sammanträdet. 
 
Varje styrelseledamot skall sätta sig in i de ärenden styrelsen har att behandla och föra fram de 
uppfattningar och göra de ställningstaganden dessa föranleder. Styrelseledamot skall begära 
den kompletterande information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen skall kunna 
fatta väl underbyggda beslut. Styrelsens protokoll skall tydligt återge vilka ärenden som be-
handlats, vilket underlag som funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut som 
fattats. Ett färdigt protokoll skall sändas till eller hållas tillgängligt för styrelsens ledamöter 
senast två veckor efter styrelsesammanträdet. 
 
3.7 Verksamhetsrapportering, finansiell rapportering och internkontroll 
Styrelsen ansvarar för såväl årlig som löpande verksamhetsrapportering till bolagets aktieä-
gare. Bolagets aktieägare skall i ägardirektiv klargöra hur rapporteringen skall ske. Den årliga 
verksamhetsrapporteringen skall innehålla en redovisning av hur väl bolaget uppfyllt ägarens 
ändamål med verksamheten. Styrelsen ansvarar för att bolagets finansiella rapportering sker i 
överensstämmelse med god redovisningssed. Av den finansiella rapporteringen skall framgå 
på vilket regelverk den grundas. 
Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad 
om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. 
Styrelsen skall inför varje år upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. 
Styrelsen skall dokumentera på vilket sätt den säkerställer 
• ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet i bolaget, 
• kvaliteten i rapportering om verksamhet och ekonomi och intern kontroll, samt 
• bedömning och uppföljning av bolagets risker. 
 
4. Verkställande direktör 
4.1 Verkställande direktörens uppgifter 
Verkställande direktören är syssloman i förhållande till bolaget. Det innebär att verkställande 
direktören är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att på bästa sätt 
tillvarata bolagets intresse. Verkställande direktören skall alltså verka för att kommunens eller 
landstingets ändamål med verksamheten så som de kommer till uttryck i bolagsordningen, ägar-
direktiv och styrelsebeslut förverkligas. 
Verkställande direktören skall enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltning-
en enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt se till att bolagets bokföring och medelsför-
valtning sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ansvarar för att förse styrelsen 
med den information om bolaget och dess verksamhet samt det underlag i övrigt styrelsen behö-
ver för sitt arbete. 
 
Verkställande direktören skall se till att styrelsen får ett så sakligt, utförligt och relevant in-
formationsunderlag som erfordras för att styrelsen skall kunna fatta väl underbyggda beslut. 
Verkställande direktören skall se till att styrelsen hålls informerad om utvecklingen av bola-
gets verksamhet mellan styrelsens sammanträden. 
 
4.2 Tillsättande av verkställande direktör 
Styrelsen skall utse och entlediga verkställande direktör efter samråd med kommunen eller 
landstinget. 
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4.3 Ersättning till verkställande direktören 
Kommun- eller landstingsfullmäktige skall fastställa principer för ersättning till verkställande 
direktör i de kommun- och landstingsägda bolagen. Principerna skall fastställas genom ägardi-
rektiv och kan omfatta 
• fast respektive rörlig ersättning, 
• pension, 
• uppsägningstid, 
• avgångsvederlag, samt 
• övriga förmåner. 
Verkställande direktörens rätt att ha bisysslor skall regleras i anställningsavtal. 
 
4.4 Vice verkställande direktör 
Reglerna om verkställande direktör skall i tillämpliga delar gälla också vice verkställande 
direktör. 
 
5. Revisorer och lekmannarevisorer 
5.1 Revisorer 
Bolagets revisorer utses på bolagsstämman. Bolagets revisor skall i den utsträckning som följer 
av god revisionssed granska räkenskaperna och styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning. Bolagsstämman får ge revisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider 
mot lag, bolagsordningen eller god revisorssed inklusive god revisionssed. 
 
5.2 Lekmannarevisorer 
Lekmannarevisorerna i bolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt äger alla ak-
tier skall utses av kommun- eller landstingsfullmäktige och anmälas på bolagsstämman. I 
delägda bolag skall kommunen eller landstinget med beaktande av 3 kap. 18 § kommunallagen 
komma överens med övriga aktieägare om, och i så fall hur, lekmannarevisorer skall utses. 
Bolagets lekmannarevisorer skall i den utsträckning som följer av god sed för lekmannarevisorer 
granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Bolagsstämman får ge lekman-
narevisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, bolagsordningen 
eller god sed för lekmannarevisorer inklusive god sed för hur allmän granskning skall genomfö-
ras. 
 
5.3 Styrelsens relation till revisorerna och lekmannarevisorerna 
Styrelsen skall se till att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer och lekmannarevi-
sorer upprätthålls. Styrelsen skall överväga att en gång varje år sammanträffa med revisorerna 
utan närvaro av någon från företagsledningen. Styrelsen skall dokumentera hur bolaget kom-
municerar med bolagets revisorer och lekmannarevisorer. 
 
6. Informationsregler 
6.1 Information i årsredovisning eller bolagsstyrningsrapport 
De kommun- och landstingsägda bolagen skall i en särskild bolagsstyrningsrapport eller i års-
redovisningen lämna följande information: 
(1) Om utvärdering av styrelsen och verkställande direktören genomförts. 
(2) Om styrelseledamöterna eller verkställande direktören har uppdrag, aktier, andelar eller 
andra intressen i företaget som bolaget har affärsförbindelser med eller som är verksamt i 
samma bransch som bolaget. 
(3) Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal sammanträ-
den, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens sammanträden. 
(4) Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av ägaren beslu-
tade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad och hur väl den fungerat un-
der senaste räkenskapsåret. 
(5) Hur bolagets risker bedömts och följts upp. 
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(6) Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna. 
(7) Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen eller landstinget för att bereda 
kommun- eller landstingsfullmäktige tillfälle att ta ställning. Kommun- eller landstingsfullmäk-
tige skall avgöra om rapporteringen och information skall ske i årsredovisningen eller i en sär-
skild bolagsstyrningsrapport. Kommun eller landstingsfullmäktiges beslut skall utformas som 
ett ägardirektiv. 
 
6.2 Information på internet 
Kommun- och landstingsägda bolag skall ha en hemsida som nås via kommunens eller lands-
tingets hemsida. Om bolagets ägare bestämmer det kan information om bolaget i stället finnas 
på kommunens eller landstingets hemsida. När information lämnas på kommunens eller lands-
tingets eller bolagets hemsida skall reglerna i personuppgiftslagen beaktas. 
 
 
Plan för principer för aktiv ägarstyrning 
För att genomföra den aktiva ägarstyrningen föreslår kommunledningskontoret en plan för 
genomförande av principer för aktiv ägarstyrning. Detta genom att kommunledningskontoret 
får i uppdrag att se över de för ägarstyrningen centrala dokumenten, säkerställa rutiner för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, informationskrav samt att se över att rollfördelningen mel-
lan kommunala organ klargörs. Detta så att Båstads kommun får kontroll över den formella 
och över den informella styrningen av sina bolag. Många av dokumenten tas med fördel fram 
tillsammans med representanter från kommun och bolag gemensamt. 
 
Dokumenten 
Översikt av de för ägarstyrning centrala dokumenten med typiskt innehåll redovisas i det föl-
jande: 
 
1. Företagspolicy (konstitution eller grundregel för kommunen och dess bolag, denna ger ut-

tryck för politiska värderingar och det är därför naturligt att se över den varje mandatpe-
riod).  
 

 Hur bolagsangelägenheter hanternas internt inom kommunen 

 Relationen mellan kommunen och bolagen, tex om det ska vara koncernstyrning 

 Vilken verksamhet som ska skötas genom bolag 

 Hur kommunen avser lägga fast kommunalrättsliga begränsningar i ägardirektiv samt vad 
direktiven i övrigt ska innehålla 

 I vilken grad bolagen ska bidra till samhällsnyttan 

 Rollfördelning, vem som ska utöva den aktiva äganderollen  

 Riktlinjer för bolagets ordförandes närvaro vid politisk ledningsgrupp och vd:s närvaro vid 
kommunens ledningsgrupp 

 Informationsstrukturen, om viss rapportering ska göras till ks (ska detta vara bindande 
krävs ägardirektiv fastlagda vid stämma) eller att ett visst antal ägarsamråd ska hållas årli-
gen. Ska dialogansvaret också innefatta beslutsansvar, ska detta regleras genom delegat-
ionsordning och då också redovisas till delegaten. 

 Krav på bolagstyrningsrapport som alternativ till årsredovisning, önskad redovisning ska ge 
rätt underlag för uppsiktsplikten 

 I vilken mån ägaren, dvs kommunen vill att bolagets aktiviteter ska samordnas med kon-
cerngemensamma aktiviteter som tex personalfrågor, juridisk tjänst, upphandling osv. 
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 Regler för hur Båstads kommun ska arbeta med ägarstyrningsfrågor, beslutade principer 
för ägarstyrning bör föras över till företagspolicyn 

 Ägardirektiv bör stämma överens med policyn, policyn kan också göras till ett ägardirektiv 
som täcker upp övriga ägardirektiv genom att fastläggas på stämma. Då binder den bolaget, 
även om inte alla delar följs upp i separata ägardirektiv. 

2. Bolagsordning (det grundläggande ägardirektivet, ska registreras hos bolagsverket) 
 

 Ska innehålla vissa krav enligt AB 

 Kommunal ändamålsbestämmelse 

 Kommunala befogenheter 

 Krav på att frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska underställas 
fullmäktige 

 

3. Övriga ägardirektiv (för att övriga ägardirektiv ska ha samma juridiska status som bolags-
ordning, krävs att dessa fastlagts vid bolagsstämma) 
 

 En utveckling av syftet med bolagets verksamhet, dvs hur ändamålet ska uppnås (genom 
ekonomiska och verksamhetsmål) 

 Mål; ekonomiska och verksamhetsmål. Målen kan vara övergripande för att lämnas till bo-
laget för att brytas ner till mätbara delmål vilka sedan kan underställs fullmäktige för god-
kännande. Målen blir då satta i dialog med bolaget. Dessa mål kan också fastställas i sam-
band med budget och för att sedan tas som ägardirektiv vid stämma. Målen bör utgöra väg-
ledning för styrelseledamot att tolka vad som är företagets bästa. 

 Regler av samordningskaraktär 

 Koppling kommun/bolag 

 Klargöra hur den årliga verksamhetsrapporteringen ska ske 

 Kan innehålla principer för ersättning för VD 

 

4. Aktieägaravtal 
 

 Ingår i styrningen av de delägda bolagen och reglerar skyldigheterna parterna emellan. 
Dessa är inget som Båstad har någon större påverkan på. 
 

5. Reglemente för kommunstyrelsen 
 

 Innehålla vilka delar av ägarstyrningen som ska delegeras till ks; tex samordningsfrågor och 
aktiv äganderoll. 
 

6. Instruktion för ombud om vilka ställningstaganden som ska göras vid bolagsstämman, samt 
fullmakt (är dessa av principiell art ska instruktion tas av kommunfullmäktige). 
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7. Årsredovisning (eller bolagsstyrningsrapport) 
 

 Den skyldighet som åläggs nämnderna att enl KL 3:15 redovisa sina förhållanden och mot-
svarande krav kan införas i ägardirektiven. 

 Tillräckligt underlag för årlig ändamålsprövning 

 Förvaltningsberättelse som svarar mot uppsatta mål 

 
Uppsiktsplikten 
 
 Den årliga ändamålsprövningen bör ses över för att bli effektiv. 

 Se till att informationsplikten regleras tillfredsställande i de centrala dokumenten (se ovan) 

 Se över vilken förvaltningsstyrning av de kommunala bolagen som ska vara delegerad till 
kommunstyrelsen, tex ska kanske en punkt inför varje ägarsamråd finnas på kommunsty-
relsens dagordning. 

 
Informationskrav 
 

 Hur dialogen ska föras 

 Vilka och vad som ska behandlas på ägarsamråd 

 Göra bolagsstämman till det främsta informationstillfället. 

 
Rollfördelning 
 
 Besluta vilka delar av ägarstyrningen som ska göras av ks på delegation 

 Kolla uppgiftsfördelning till de NSVA och NSR 

 Kontrollera att förvaltningsavtalet med Båstadhem också uppfyller företagspolicy mm 

 Besluta vilket organ som ska utöva äganderollen 

 
 

Konsekvenser av beslut 
Förhoppningen är att en aktiv ägarstyrning ska tillgodose det demokratiska intresset av kon-
troll av den kommunala verksamheten i bolagsform. Då en stor del av den aktiva ägarstyrning-
en utgörs av informell styrning genom dialog, minskas genom aktiv ägarstyrning risk för olik 
tolkning av det kommunala ändamålet. Aktiv ägarstyrning ger också bättre möjlighet för kom-
munen att säkerställa att ägarens direktiv får genomslag i bolagets verksamhet, samtidig som 
bolaget får en mer engagerad ägare. Förslaget innebär ett omfattande arbete för förvaltningen 
och kostnaden för processen är beroende av om till exempel externa konsulter tas in för att 
leda arbetet. Kommunkansliet gör dock bedömningen att arbetet huvudsakligen kan göras med 
stöd av kansliets kompetens. Den slutliga ekonomiska konsekvensen eller nyttan i övrigt av 
aktiv ägarstyrning är svår att överblicka.  
 
 
Kommunledningskontoret 
Elin Ax, Kommunjurist 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen:  
Företagspolicy för Båstads kommun 
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Bolagsordning för Båstadhem AB 
Ägardirektiv för Båstadhem AB 
Konsortialavtal för NSR 
Bolagsordning för NSR 
Ägardirektiv för NSR 
Bolagsordning för NSVA 
Ägardirektiv för NSVA 
Anslutningsavtal till Inera AB, med aktieägaravtal och bolagsordning 
Aktieägaravtal Kommunassurans AB 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Båstadhem AB 
NSR 
NSVA 
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BASTADS KOMMUN 1 (4) 

Författningssamling 
Nr: 

Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, § 59 Dnr: 272/09 -480 

FÖRETAGSPOLICY FÖR BÅSTADS KOMMUN OCH DESS BOLAG 

1. Bakgrund 

Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal 
verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda bolagen re
presenterar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt an
svar för vilket erfordrar att man har en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat 
och ställning. Det är också viktigt att skapa likartade och goda förutsättningar för de verk
samheter som Båstads kommun äger och förvaltar oavsett den juridiska formen. Detta in
nebär att man måste utveckla och kommunicera en klar och tydlig bild av varför man äger 
bolaget och hur man vill att det ska utvecklas. Genom att använda och utveckla de fonnella 
styrinstrumenten, såsom bland annat företagspolicy och ägardirektiv, i dialog med bolagets 
ledning kan man lägga grunden för en kultur som gör det möjligt att styra och följa upp att 
verksamheten i bolagen utvecklas i önskad riktning. 

2. Syfte 

Syftet med företagspolicyn är dels att förtydliga det gemensamma regelverket för att ut
veckla den kommunala verksamheten och att fastslå rollfördelningen mellan kommunen 
som ägare och bolagen, dels att tydliggöra styrelsens roll och ansvar i bolagen. 

3. Bolagsformen 

Målet är att bolagen skall bedriva sin verksamhet ekonomiskt självbärande utan kommuna
la bidrag. Undantag kan vara bolag där andra skäl än ekonomiska ligger till grund för bo
lagsformen. 

4. Ägarstyrning 

Kommunen som ägare utövar formellt sin roll gentemot bolagen genom att 
• fastställa bolagsordningar 
• formulera direktiv 
• utse styrelser 
• utse revisorer 
• lämna instruktioner för kommunens ombud via bolagsstämmor 
• fullmäktige ska ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt innan beslut fattas i bolaget 
• fullmäktiges ledamöter har rätt att ställa interpellation eller fråga till ordförande i 

kommunalt bolag 
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Bolagen omfattas av de kommunalrättsliga självkostnads-, likställighets-, och lokalise
ringsprinciperna om inte verksamheten enligt lag eller praxis är undantagen. 

Bolagen omfattas undantagslöst av offentlighetsprincipen samt lagen om offentlig upp
handling. 

Därutöver har kommunen även fastställt övergripande direktiv och riktlinjer i olika policys 
som gäller generellt för kommunens verksamheter. Bolagen ska känna till dessa samt verka 
för att intentionerna i dessa i tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagens egna direktiv 
och riktlinjer. 

Det bör särskilt noteras att bolagen omfattas av kommunens profilprogram vilket innebär 
att kommunens logotyp ska finnas med på lämplig plats i syfte att stärka kommunens iden
titet och synliggöra kommunen som ägare. 

5. Formella styrinstrument 

Bolagsordning 
Bolagsordningen lägger grunden för bolagets existens. I den anges vad bolaget skall ägna 
sig åt, d.v.s. föremålet för bolagets verksamhet, det kommunala ändamålet och ett antal 
grundläggande regler för aktiekapital, styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka 
ärenden som ska förekomma på ordinarie stämma. 

Direktiv 
Direktiv som beslutas på bolagsstämman är bindande för bolaget och dess ledning. Före
tagspolicy och ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige överlämnas via ombud 
till bolagsstämman. Ägardirektiven, som är individuella, anger riktning, ramar och mål för 
det specifika bolaget med utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet med ägardi
rektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets ledning. Ägardirektiven är 
strukturerade på likartat sätt för samtliga bolag. 

Ägardirektivens struktur och innehåll 

• Ändamåls- och verksamhetsdirektiv 
Kommunala ändamålet anger varför vi äger bolaget 

11 Samordnings- och konkreta verksamhetsdirektiv 
Målsättning för miljö, kvalitet, marknad etc., dvs., direktiv som anger hur bolaget 
förväntas verka och utvecklas 

111 Ekonomiska direktiv 
Ekonomiska mål som anger vilken lönsamhet och självfinansieringsgrad bolaget 
förväntas ha utifrån ägarens krav och förväntningar på bolaget. 

11 Informationsdirektiv 
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• Frågor som ska vara föremål för KF:s ställningstagande före beslut i bolaget är frå
gor som kan vara av strategisk och principiell betydelse för den gemensamma ut
vecklingen i kommunen. 

• Uppföljning av ägardirektiven innebär att bolaget i sin förvaltningsberättelse ska 
redogöra för hur bolaget utvecklas i förhållande till ägarens intentioner. 

För bolag som ägs eller där inflytande utövas tillsammans med andra bör man eftersträva 
att liknande direktiv ges till bolagets ledning ifrån ägarna i en omfattning som är rimlig 
med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheter i övrigt. Detta 
bör regleras i konsortial- eller aktieägaravtal. 

Varje bolag skall i sina ägardirektiv ha en konkret beskrivning av ändamålet i bolagsord
ningen. Detta innebär en formulering av vilka motiv kommunen har som ägare för att be
driva verksamheten, vilka särskilda uppgifter/mål bolaget har att lösa och vilka restriktio
ner i verksamheten som ägaren vill ange. 

Ägardirektiven skall vara enkla och tydliga. Direktiven skall dessutom upprättas i samråd 
med bolagen för att dessa ska kunna ta ansvar för de uppgifter som i samförstånd lagts på 
dem. Viktiga inslag i ägarstymingen är ett aktivt styrelsearbete och förtroende mellan äga
ren och av denne utsedda styrelsen. En plan för möte mellan ägare och bolagsledning upp
rättas årligen av kommunstyrelsen som har ansvar för uppsikten avseende de kommunalt 
ägda bo lagen. 

Ägardirektiven för respektive bolag antas av kommunfullmäktige och fastställs därefter på 
extra eller ordinarie bolagsstämma. Kommunstyrelsen svarar för att direktiv och företags
policy är aktuella och föreslår eventuella förändringar för beslut i kommunfullmäktige. 

6. Styrelse - styrelsearbetet 

Det är ägarens ansvar att tillsätta en styrelse med förutsättningar att rätt tillvarata bolagets 
och ägarens intressen samt att ge styrelsen mandat att aktivt verka inom givna ramar. 
Kommunfullmäktige kan välja mellan en styrelse med representanter från de politiska par
tierna eller en styrelse med såväl ledamöter som representerar politiska partier som leda
möter som ytterligare tillför branschkompetens eller annan fackkompetens. Styrelsen ska 
inte ha några operativa funktioner. 

Styrelsen skall fastställa en Vd-instruktion. Alla frågor som rör verkställande direktörens 
anställningsförhållande beslutas av styrelsen. Innan nya avtal eller beslut om större föränd
ring av gällande avtal fattas skall samråd ske med kommunens personalavdelning. Samråd 
med ägaren ska också ske vid tillsättande av ny VD. 

Styrelserna i bolagen ska upprätta och årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete. 
Häri innefattas roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör samt 
arbetsformer för styrelsen. I arbetsordningen för styrelsen ingår även att utforma ett årligt 
program för styrelsearbetet. 
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Styrelsen ska i sin planering beakta kommunens tidplan för rapportering av bokslut, delårs
rapport och övrig information som ska lämnas till ägaren. 

Arvoden och ersättningar till de enskilda styrelseledamöterna ska redovisas i not i årsredo
visningen. 

7. Kommunstyrelsens insyn och information 

Bolagets ledning är skyldig att fortlöpande på kommunstyrelsens begäran informera om 
bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. Informationen kan lämnas vid 
sammanträden som kommunstyrelsen kallar bolagens företrädare till eller skriftligt om så 
erfordras. Bolagen är dessutom skyldiga att informera kommunstyrelsen löpande om vä
sentliga händelser i verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för kommun
fullmäktiges ställningstagande innan beslut fattas av bolaget. I ägardirektiven definieras 
och exemplifieras begreppet "principiell beskaffenhet eller annars av större vikt". Det an
kommer på kommunstyrelsen att med beaktande av kommunallagens bestämmelser avgöra 
om frågan skall tillställas kommunfullmäktige för ställningstagande. 

8. Tvister 

Vid tvister mellan förvaltning och kommunalt bolag eller mellan de kommunala bolagen 
inbördes, skall parterna genom inbördes förhandlingar söka träffa överenskommelse. Om 
samförstånd ej uppnås, rekommenderas parterna att utan onödigt dröjsmål hänskjuta frågan 
till kommunstyrelsen för särskilt förlikningsförfarande. 
Varje bolag skall vid kommuninterna avtal undvika skiljedomsklausuler. Parterna rekom
menderas istället att i avtalen komma överens om att en eventuell framtida tvist skall hän
skjutas till kommunstyrelsen för särskilt förlikningsförfarande. 
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fJI] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 

Antagen av Kommunfullmäktige den 28 april 1999, § 31 Dnr: KS 291/99-282 
Reviderad av Kommunfullmäktige den 23 april 2003, § 69 Dnr: KS 291/99-282 
Reviderad av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, § 61 Dnr: KS 285/13-901 
Reviderad av Kommunfullmäktige den 24 april 2013, § 84 Dnr: KS 285/13-901 
Reviderad av Kommunfullmäktige den 25 september 2013, § 126 Dnr: KS 285/13-901 

Bolagsordning för Båstadhem AB 

Firma 

§1 
Bolagets firma är BÅSTADHEM AB. 

Säte 

§2 
Styrelsen ska ha sitt säte i Båstads kommun, Skåne län. 

Föremålet för bolagets verksamhet 

§3 

1 (3) 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta 
och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs- och kontorslägenhe
ter samt kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande bygg
nads-, förvaltnings- och driftsuppdrag för annan uppdragsgivares räkning. 

Ändamålet med bolagets verksamhet 

§4 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av den kommunal
rättsliga lokaliseringsprincipen, främja i första hand kommunens försörjning med 
bostäder och kommersiella lokaler. Skulle bolaget likvideras ska dess behållna till
gångar tillfalla Båstads kommun för att till den del de ej motsvaras av kapital 
kommunen tillskjutit användas till ändamål för vars främjande bolaget bildats. 

Fullmäktiges yttranderätt 

§5 
Innan beslut tas i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt, ska 
bolaget bereda kommunfullmäktige i Båstads kommun möjlighet att ta ställning i 
ärendet. 

Aktiekapital 

§6 
Aktiekapital ska utgöra lägst 4 Mkr. och högst 16 Mkr. 
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Antal aktier 

§7 
Antal aktier ska vara lägst 4.000 och högst 16.000. 

Styrelse 

§8 
Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter med lika många suppleanter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Båstads kommun för tiden från den ordi
narie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige för
rättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommun
fullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bo
lagets styrelse. Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av 
fullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod. 

Verkställande direktör 

§9 
Styrelsen ska utse en verkställande direktör. 

Revision 

§ 10 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och 
verkställandedirektörens förvaltning utses en auktoriserad revisor och en ersätta
re. Revisorn och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolags
stämma enligt 9 kap 7 § 1 st i aktiebolagslagen som hålls under fjärde räkenskaps
året efter revisorsvalet. 

Lekmannarevisorer 

§ 11 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Båstads kommun utse lekmannarevisorer, minst en och högst 6. 

Kallelse till bolagsstämma 

§ 12 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

Ärenden 

§ 13 
På ordinarie bolagsstämma ska följande förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
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4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorns granskningsrapport; 

7. Beslut om: 
a) Fastställelse av resultat- och balansräkning; 

3 (3) 

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
den framlagda balansräkningen; 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören; 

8. Fastställande av arvoden år styrelsen, revisorn och lekmanna
revisorn med ersättare; 

9. Val av revisor och revisorsersättare; 
10. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ordinarie styrelse

ledamöter, ersättare samt ordförande och vice ordförande; 
11. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledmannarevisor 

och ersättare. 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

Räkenskapsår 

§14 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

Firmateckning 

§ 15 
Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas av ordföranden eller vice ordföran
den, i förening med en av övriga ledamöter eller verkställande direktör. Dessutom 
har verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltnings
åtgärder. 

Inspektionsrätt 

§ 16 
Kommunstyrelsen i Båstads kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

Ändring av bolagsordning 

§ 17 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommun fullmäktige i 
Båstads kommun. 
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rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 
Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2000, § 50 
Reviderad av kommunfullmäktige den 31 januari 2001, § 7 Dnr: 224/00-906 
Reviderad av kommunfullmäktige den 23 april 2003, § 68 Dnr: 273/03-906 
Reviderad av kommunfullmäktige den 22 april 2009, § 61 Dnr: 224/00-906 
Reviderad av kommunfullmäktige den 27 april 2011, § 58 Dnr: 156/11-282 
Reviderad av kommunfullmäktige den 29 januari 2014, §§ 9-10 Dnr: 156/11-282 

Ägardirektiv för Båstad hem AB 

1. Bolagets verksamhet 

1 ( 4) 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av den kommunal
rättsliga lokaliseringsprincipen, i allmännyttigt syfte främja kommunens försörj
ning av bostäder, inklusive äldrebostäder. Detta ska ske genom att 
bolaget aktivt förvärvar, avyttrar, äger, bebygger och förvaltar bostadsfastigheter. 
Bolaget ska härvid beakta bl a möjligheterna att genomföra försäljningar och 
byggnadsprojekt avseende annat än hyresrätter som ett led i att finansiera hyres
rättsproduktion. 

Bolaget har även att, på uppdrag av kommunen, förvalta kommunens fastigheter. 
Detta uppdrag redovisas i detalj i ett förvaltningsavtal. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Bolaget är en del av den totala verksamheten i Båstads kommun och ska till
sammans med kommunstyrelsen och verksamhetsområden bidra till kommunens 
positiva utveckling och tillväxt. Bolaget ska erbjuda prisvärda och kvalitativa 
bostäder och boendemiljöer för att medverka till kommunens attraktivitet som 
boendeort. 

Verksamheten bör drivas så att Båstadhem AB blir en föregångare ifråga om: 

~ omvandling till ett ekologiskt hållbart samhälle 
~ boinflytande för hyresgästerna 
~ matverkande av segregation 
~ trygghet i boendet 
~ tillgänglighet för rörelsehindrade 
~ trygghetsboende 

Mål: 
Behovet av fler bostäder med hyresrätt som upplåtelseform i Båstads kommun har 
varit känt under en längre tid. Båstadhem AB ska aktivt medverka till att antalet 
hyresrätter för åretruntboende i kommunens bostadsbestånd ökar. Efterfrågan 
och bolagets ekonomi ska styra nyproduktionen. 

Bolaget förutsätts inför ettvart verksamhetsår göra en analys av bostadsmark
naden, även innefattande en dialog med kommunen, och fastställa behov och 
möjlighet att bygga ett angivet antal lägenheter. 
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2. Bolaget som organ för kommunal verksamhet 

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Båstads 
kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har 
att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation 
utfärdade direktiv. 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhets förhållande till 
kommunen genom: 

a) kommunens företagspolicy 
b) gällande bolagsordning 
c) gällande ägardirektiv 
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 

3. Tolkning av ägardirektiv 

Uppstår delade meningar mellan bolaget och kommunen hur dessa ägardirektiv 
ska tolkas ska frågan hänskjutas till kommunstyrelsen för avgörande. 

4. Frågor som ska underställas fullmäktige 

Enligt§ 5, bolagsordningen, ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Båstads 
kommun möjlighet att ta ställning innan beslut tas i ärende av principiell betydelse 
eller annars av större vikt för bolaget eller den gemensamma utvecklingen i kom
munen. 

Härmed avses bl.a. 

+ Investeringsbeslut eller beslut om avyttring av större omfattning, översti
gande 10 miljoner kronor. 

+ Fusion av företag. 
+ Förvärv av företag, bildande av dotterbolag eller överföring av bolagets verk

samhet på dotterbolag. 
+ Årsredovisningen, med förslag till utdelning, föreläggs kommunfullmäktige 

före bolagsstämman. 
+ Ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet- är 

av strategisk eller principiell betydelse för kommunen. 
+ Avyttring av hyresfastigheter är av principiell betydelse. 

5. Kommunstyrelsens insynsrätt och uppföljning 

Enligt§ 16 bolagsordningen äger kommunstyrelsen i Båstads kommun rätt att ta 
del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och 
dess verksamhet. Detta innebär bl.a. att bolaget till kommunstyrelsen ska lämna 
återkommande rapportering, minst två gånger per år, om den ekonomiska och 
verksamhetsmässiga utvecklingen inom bolaget. Vid minst två tillfällen per år ska 
bolagets ledning, efter initiativ från i första hand kommunstyrelsens ordförande, 
delta i dialogmöte med kommunledningen, varvid bolaget ska rapportera aktuell 
och beräknad måluppfyllelse av de mål som finns i detta direktiv. 
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Bolaget enrinras om att kommunstyrelsen har att fatta årliga beslut huruvida 
verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för den kommunala kompetensen. Bolagets styrelse ska årligen i förvalt
ningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 
angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att 
det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning, liksom för kom
munstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och la§§ kommunallagen. 

Bolaget ska vidare till kommunen lämna underlag för kommunens koncern
redovisning. Detta underlag ska inlämnas till kommunens ekonomikontor senast 
den 15 mars året efter verksamhetsåret. 

I årsredovisningen ska även uppgifter lämnas om hur styrelsen och verkställande 
direktören anser att ändamålet med bolagets verksamhet förverkligats under året. 

6. Granskningsrapporten 

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport 
särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån 
det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kom
munala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bo
laget brister i de avseenden som omnämns i första stycket 

7. Bolagsstämma 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har närvarorätt vid ordinarie bolags
stämma och ska underrättas om tid och plats för stämman. 

Bolaget ska tillse att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds tillfälle att 
ställa frågor om bolagets verksamhet vid bolagets ordinarie bolagsstämma. 

8. Ekonomi 

Bolaget ska drivas enligt marknadsorienterade och långsiktigt ekonomiskt hållbara 
principer. Bolaget ska skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man ska 
kunna fullfölja kommunens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan 
med ägandet. En finansieringskälla för bolagets deltagande i samhällsbyggnads
processen, dvs byggnation av nya hyresrätter, kan vara försäljning av fastigheter. 
Försäljning av hyresfastigheter bör dock ske på ett sådant sätt att fastigheterna 
bibehålls som hyresfastigheter. 

Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering i syfte att minska kommunens risk
tagande som ägare samtidigt som bolagets kreditvärdighet ökar. 

Bolaget ska varje år till kommunen lämna utdelning med belopp motsvarande det 
av kommunen som betalning för aktier tillskjutna kapitalet multiplicerat med den 
genomsnittliga statslåneräntan plus en (1) procentenhet. Utdelningen får dock, 
tillsammans med eventuella övriga värdeöverföringar under ett räkenskapsår, inte 
överstiga hälften av föregående års vinst. 
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I syfte att minimera externa räntekostnader i koncernen ska bolaget vid upplåning 
av kapital utnyttja den säkerhet som en kommunal borgen innebär. Dock ska korta 
krediter utan kommunal borgen kunna utnyttjas som byggnadskreditiv. 

Bolaget ska varje år, per den 31/12, till kommunen betala en marknadsmässig 
borgensavgift av borgenssumman. Borgensavgiften fastställs årligen av kommu
nen. 

Bolaget ska under varje given treårsperiod sträva efter en genomsnittlig direkt
avkastning motsvarande 4 %. Direktavkastningen definieras som bruttovinsten/ 
marknadsvärdet av fastigheterna. 

Det är bolagets skyldighet att tillse att alla möjligheter till samordning mellan 
bolaget och kommunen, som gagnar båda parter, tas tillvara och är prioriterade 
av bolagsledningen. 

9. Övrigt 

Upphandling av revision enligt aktiebolagsordningen samordnas av kommunens 
revisorer. 

Upphandling av lekmannarevisorernas biträde samordnas av kommunens 
revisorer. 
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NORDvj;STU SKANE.S 
J( oMN\UNALFO RB U N D 

Kammune i."rHJS godkär1dc;1 ändring av 
§ 4 bcihand h1d v l.d bal ~gss t ämman 
1984-04-13. 

R e g i o n a 1 t cJ v r a 11 s b o 1 a g. r ö r n a r d v ä s t r a S k å n e 

KONSO.RTIALAVT;tl 

§ L 

Kommuner mellan vilka avtal slutes 

För samverkan i fråga om regional avfallshantering 

träffas·detta avtal mellan följande medlemskommuner 

i Nordv(~tra Skånes KommunalfHrbund: Bjuvt·Båstad, 

Helsingborg·; Hög.anäs, As torp och Ängelholm. 

·, 

So~ riktlinjer rör parternas s~mverkan ligger tre 

NSK-råpporter; nämligen 

N S K · r a p p o r t 1' 9 i 9 : J°, A v f .a 1 J s h a n t e r i n g e n . i ri o r d v ä s t r a 

Skåne, lokaliseringsförutsätt

ning·ar, 

N SK r a p p o r t 1 9 7 9 : 4 1 r r a m ti d a r e g i o n a 1 a v f a 11 s ha n te r.i n g , 

utbyggnadsallernativ i nordvästra 

.Skåne, 

N S V. rapp o r t 1 9 8 0 : 2 , fram ti d a region a 1 av f a n s han ter i'n g • 

Komplettera~de avfallsutredning -

inverkan a~ ändrat samverkans

område. 

§ 2. 

Bildande av gemensamt aktiebol~g 

t< om mun e. r n a · sk a 11 t i 11 s a mm a n s s n ~ r a s t . bi 1 d a. e t t a k ti e -

bol~g m~d firmanam~st Nordvä~tra Skånes Renhållnings

aktieb~lag (NSR), i del följande benämnt bolaget. 

f'ör bolage.t skall gälla den bolagsordning·som bifogas 

med de tillägg eller ändringar som.beslutas av bolags

stämman. Bolagsbildningen med upprättande av härför 

erforderliga handlingar skall ombes6rjas av Nordvästra 

S~ånes Kommunalförbund. 

274

274



'· . . ' 
NORDVÄSTRA SX.ANcS 
KOMMUNALFORSUNO 

§ :s . 
Bolagets ändamål -mm 

Bolaget skall ~a till ändamål för sin verksamhet att 
mottaga och behandla avfall för avtalsslutande kommu

ner och har därvid 

ett projektofa, by;;a, utbygga, driva och underhålla 

regionala avf~llsanläggninga~, 

att ansvara f5r interkommµnal transport av avfall in

o m r e g i b n e· n ~ 

att handha f5rsäljningen av i verksamheten utvunna , 

p r O d U k te r o· C h 

att be~riva härmed sammanhän~ande reg~onal verksamhet; 

som godkänns av varje enskild berörd kommun. 

,§ ~. 

Aktiekaeil~lel och dess f6rdclning 

Åktiekapi talet. s·kall utgöra lilgst 2 SOJ 000 kronor och 

h ö g s t 10 m i l J o n e r k ro n o r • F ö r cJ c 1 n i n g a v a k t i e k a p i t a 1 e t 
sker. enligt. förLeckn.ing i bilaga 1. Denna fördelning 

skall år 1990 kunna omprövas om väsentliga förändring-, 

~r i befoJkningsfBrdclningen fBranleder därtilJ. 

§ 5 .• 

Borgensntooande 

Envar kommun f6rbinder sig att p~ beg~ran av bolagets 

styrelse teckna b.orgen, en eller -.flera gånger, för bo

lagets förplikt~lse: 1 därvid dock gäller den begräns-· 

ningen att kom~unernas sammanlagda borgensåtagande icke 

må överstiga 120 miljoner· kronor med den förhöjning·t 

som kan fUranledas av en 8kning av konsum~ntprisindex 

frå~ januarl 1981. 

För kommunernas bor;ensåtagande gäller den fördelnings• 

grund som framgår av bilaga 1. Denna f6rdelningsgrund 

skall ~r 1990 kunna omprBvas o~ väse~tliga fHrändrihg
a r i b e r o l k ni n g ·s f ö r d e 1 n i n g e n . f ö r a n l e de r d ä r t i 1 l ~ 
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NOP.O~"ÄSTRA SKLNE:S 
l\ OH.MtJN AlFO R BU N D 

§ 6 • 

!).vr i ga åtaganden 

Kommunerna f6rbinder sig att vid ut6vande av sin r6st

rätt vid bolagsst,ramor, genom.sina fepr~sentQnt~~ i 
aktiebolagets ~tyrelse eller e]je~t tillse att rar bo~ 

J a g s v t: r k s tl m 1i c t e n f [. l j & n d .c L c $ l ä mm e l s e 1 u p p r r l l e s u n d e r 

,{ o n s o r t i a l a v t a l e t s g :i l l i ·g h e l ~ l i d .. 

A .. N e d ,s ä t l n i n g e l l e r ö k n i n g a v a k .t i e k a p j l ~ l ~ t · e 11 e r 

likvidation av bolaget, i a~dra fall än då aktie

bo l a g s l ~ g e n nöd v ä n d i g g ö r d, e tt a , · m å ~ k e p å b b la g s ~ 

stämmJ endast om majoritetery av kommunerna, repre

senle.rande jämvi':il minst 2/J av aktiekapitalet i bo-

1 ag e t , för enar si ·g d ä ro ni • 

. . 
b • U o l~ g cl s. ti l y te 1 s E'.! s k & J l t, c G U: av 

C l \' 0 l C d a r.1 5 l C I' Q C h l j k l· r.. i n tJ t. p t r ~ 0 n ] i g ~ s u p p -

J c. i.! n t. c 1 , c c:.• ;;. n cH:, j r, e: r & :-· tr I l J ~1 t n: l j a n d c. : 

l·· ..i u \' , l ,~ d a R, c, t r, t: I 1 1 tupp 1 t an \ 

.f.l,ctad 1 l e d ~ ni o t c, r h · 1 ~;. u p p l e:. a ra t 
HrJcjngborg !i l ed tt r.1 t~ t r~ 1· c r: li .!, sup r, J r: t: rit c t 

HC:iganåc , 1 e: d a nro t o t I , 1 s upp ~ e & n l 

f t' l O l i.t , l. I:" d csfU CJ 1. . Cl C h 1 f~ U r p ] e t: r, l 

l ed&ndH c r c., tf1 2 supphH,n ler Ange l lie., h, ,,., 
I. 

l 

UU.ive1 ovannämndå s·t)·rcl!itJcdam5l~r och !::.upplcant~r, 

s k. a l l s ~ yr e J s e n b e s t å a v · d e l a n l a _J y l l c r l i g a r e J e d a -

mtiter och ~uppleanler, som de ansl~llda utser enligl 

vid varje tiJJrälle ~ällande lag offi styre1$ere~resen

tatio~ rö~ anställda~ aktiebolag. 

C • 8 o 1 a g e t s ve r·k s a m h e t s k a 1l dr i v a s p å s j ä 1 v kos t n·a d s b a s 

enligt ~f.färsmässiga principer. Till grund för debi

tering skall liggå taxa-, utarbetad .på så sätt, att 

inkomster och utgifter i p~incip balan~eraj. Oavsett 
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'§ 7. 

vilken art av behandling, som normalt avfall kommer 

att under~i. skall debileringeri skJ till samma pris 
f ö r en h e t e l 1 c r för l i k i3 .s t o r. a m ä n g d,e r b e trä f fan de 

samtlig~ Jeverant6~ers avfall. 

När det oälJer avfall av speciell beskaffenhet, som .... 
tarvar behandljng enligt särskild metod· och därmed 

fr,h k~sln~dssynpunkl i icke ring~ grad extra bela~

tar omkostnadssjdan, skall vid laxes~ttning dessa 

kostnader särskill be~ktas. 

Komrnunerrias·s~~ldiqhel att avlämna avrall vid anlägg

ningarn.a · 

E·nvar kommun s·kall vara förpl.ikta?. a~t under detta konsor'!" 

tialavtals giltighet till bola~et from tidpunkten f6~· 

r e s p e- k U v c r C'! g i o n a l be ha n dl j n g s a n l & g g n i n g s fä r di g s t ä l '1 a r:1 de , 

a \' H m n _? ti 1 l l. en· r c 1 l s o. r,. k c: n u L· It a n d ~ 2 s j. b o 1 a ge .t s a n 'l ä g g ~ 

r d n ~ H , f- J l r 7 · ::. c e1 l: e: J ~l g t: l !.> u r. · n J · l: a n de f ö r e t a g s a n l ä g g n i n g ... 

rd· _.' Hi;:rd ci. uru:h.:nlt ~e-.f... doc.:k dera kommunala: insam·lingsverk

~aruhc~~n ~v r~pp~rs~vf,JJ, slsom li~ningar och ti~skrif-

l t J• c n li g l ~· f S 1 ~ j. 9 ·: 9 G 4 , ~ o c I 1 3. § t . 

~ [:. 

·. r r r e n d r 5 rt o e r h P- f 1 f1 f r a n d ~ a v f a l J e l s m.ä n a d o c h s a mm a n s ä lt -

nino --
Kommunerna ,tager sig atl i god lid iill bolaget anmäla 

större förutsebara förändringar beträffande mängd o~h 

s amma n s ä t t ni n g a v a v f a i 1 e t , s ä r s k i 1 t va d g ä 11 e·r i h dus t r i ... 

avfallet. 

§ 9 .. 

Hembud, av akt1e mm 

Kommun må icke överlåta sina aktier i bolaget till an

nan utan att majoriteten av kommunernai representerande 

j ä m v ä 1 m i n s t 2 / J · å v a k ti e k a.P i ta 1 e t i bo l a ge t , l ä m r, a r m e d -

givande härt.ill. Ltimnas dyl'.ikt medgiva.nde skall kom-
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mun., som vill över-låta sina &kUer, erbjuda övriga ko·m-

m u n e r a t .t · i. n l ös a a k t i e r n a , v a r v i d. de s s a k om m u n e r s k a l l 

äga rätt att 16sa det antal akljer, som svarar mot kommu

nernas andel i bolaget- Del nu sagda gäller även fBr 

det fall kommun Bnskar 5verläta endast viss de1 av sitt 

akt i ej nnehav. 

Kan :6verenskornmelse ej uppnås angående 1Bsenbeloppe~ 1 

avgöres della ev skiljemän enl:igt Ja.g på ~ätt nedan 

stadgas i detta avtal. Kommun äger inte pantsätta sina 

aktier i bolaget. 

§ 10 .. 

Bolagets redovisningshandlingar 

Bolaget skall till samlljga avtalsslutande medlemskommu
ner samt J..Jordvästn.1 Skfines J!ornn,unal förbund senast vid 

k a l l e: l c e U ll c- 1· d i r, c r j c- b c, ) a o s s l ä mm a t ö v. e r s ä n d a a v s kr i f -
It ... • • 

t c J ev de ·bal c gt l !.. J "g c, d s rd r, g s han å 1i n g ar , som ~ k a 11 

b c.:-t 1 ~ n d J af• d d l· cd a g s .s Ui mm~ • 

1:omr.:un~rnnr. ff'\•j st1rer. äger J·ia l e.t t om de så önskar få 

j nsyn_ i bol agels räkenskapshandl i ngar ./ 

' GjJtjohrt~lid m~ 

Delta avtal sk~ll gälla från det delsam~a godkänts och 

undertecknats av kommunernfi tom utgången av ~r 2010, 

Om icke någon av kommunern~ senast fem ~r dassförinnan 

uppsäger avtal.et, ftirlänges delsammas giltighetstid med 

· tio Ar f~r ~arje g~ng med ofBrändrad uppsägningstid~ Om 

majoriteten av kommunerna, represent~rande jämväl minst 

2/J av aktiekapitalet i bolaget, förenar sig därom, må 

avtal~t kunna bringas att upphöra i förtid. Om uppsäg

ning sker skall förhandljngar upptagas mellan kom~unerna 

om a·vtalets fortsatta giltighe·t och bolagets bestå.nd. 
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NÖXCVÄS1Jt~ SKÅNES 
I\OMMUNAlF'OR JI lJN 0 

§ 12 .. 

företrädesrätt till avrallsbränsle 

Ängelholms kommun har under neda~ angivna f~ruts,ttningar 

företrädesrätt lill allt vid avfallsbolagets anläggningar 

f r a m l a g e t c1 v f a 11 s b r ä n s l e s a m t ti 11. a n n a t s å d a n t b r ä n n b a r .t 
m a l c.- r j e J , v ::i r o n, Li o l ej g e t o c r l Äng c 1 h o l m s k om 01 u n k a n t r ä r r a 

avtal. 

Om Ängelholms ko~mun finijke~ ~tnytlja f5retr~desrättent 

skall kommunen anmäla detta till ~olaget, varvid snarast 

möjligt och senast inom ett ~r från anmälan ett leverans

avtar skall upprättas avseende a~fallsbränsle eller· mat

s va rand e ; · va' r vi d t y p , m ä n g d och p r i s ~ k.a 11 p r e c i se ra s • 

Skulle bolaget - utan att kommunen framställt ~nskemål 
om företrä9esrätt - erbjuda kommun~n ·leverans av avfalls~ 

t,ränsle elJ er molsvararide I s_kaJ 1 kommunen inom fyra måna

d~ I e f t e: r e- r h ~ l J e l e r b j u d;.. n d t' J t r.1 n ~ b o l ~ g e L b e s k e d om 

~j tt' jr,ln·ct:c:. Om kom:.,uncn cvbc•jcr erbjudandet eller inle 

l i- r.1 n tH . b c sk c ci j n p r., an g i ven t i d , b J: i:! l l bo l ag e t va r a o f ö .r -

· h i r, dra. t a lt f ~ r s ti l j a a v f .e l J s b rö ~ c ] e t e. d · p å a n n a .l h å 11 • 

D ,C' t s tl rn m n d! 1id J gäl l 2 • . . p rn l e V e r R n F, cJ \' t 8 ] E n 1 i g l ~· 0 Va n m e l h n 
t, o ) & g c t tJ c h. ·:·An g ~ l h o l n, s · k om mu ri j n l C! k u h n a t t r ä f f a s i n om. 

c t l h f dm. d E' n l j d punk l · kom n, u ri H1 er hål 1 it erbjudandet • 

Prjsct pb avtallsbränsle skall j princip beräknas enligt 
d 1: l'i k lJ i n j c: I' , s o n, a n g i vi l s i N S r~ t a p p o r l 1 9 B D ! 2 • 

§. 13. 

Ski'l jemän 

Tyister med ~Aledning sv detta avtal avg6rs av skiljemän 

enligt lag .. 

De t ta · a v ·tal g ä.11 er u n de :r för u t s ät l n i n.g a t t sam tl i g a se >c 

kommuner uppräk~ade i§ 1 gbdkänher detsamma. 
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. ' .. 
Ak t.ie.· Akt.ie~ .. ije:r:ifr.nad. ·.ner .... amie 1 Kapital·. Kapi ta 1- ··Akt-i e- n·or.gens 

Fo-lkmängd : .folkmängd 
,,, 

1!185· ~api ta.I' .ökning·. k-api tal ökn i n.g ~ap·ita l. ansv.ar .tr 

,<cmnun .. .. 1978"."'1'2--·tl · -l985 . ·- aktieand.eJ,. SOO·tkr 1 500 tkr 2· ·0.00 tkr J 000 tkr , 5 . .000 tkr. · ·tkr 
.. .. 

Bjuv· l4·_'656 .. 15: 300 ·:· 1,10· . 38 1 l6 154· 231 385 9 240 
.• 

Bå,st~d· 
I n 64J 'l2· 700 6. ,IJQ. 32. .. 9'1 128'. -19t 3'2Q'· ·7 680 ·- ' 

... . .. 

Jcn 
•, ~ 

~ 

·He·~ s ing·borg 064 102 400 ··· Sl_:;56 · ·.2~a, 713. ; f 031 1 547 2 57,R 61 870 -
J 

,. 

H~·ga-~äs ·22 '068'· :Z.2 ·RaO 'tl,48 57 173 230: 344 . 514 lJ 780 . 
', '• 

As.torp_ .. '12 703 13.700. ?-, 90 .. .35:.· I· HJ3 138 207 345 :a 280-... 

Änge·lho1m ·29 042· 31 /fl') -15.96. ·aa: · ·239 319· 479 7.9.8 .\ .19: 150 
' . 

. . ....................... , . .. ; 

191 17'6 198.fiOO 100.,00:- ·500_ .. :. 1 5.00· 2'.000 3 000 ... s.·ooo. 12.0 000 .. . ' . .. .. 
,_ 
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Låneskuld för NSR AB och fördelni~g av borgensansvar enligt konsortialavtal; per 2010-12-31 

.. . ~ Borgensansvar enligt 

konsortialavtal 
Kommun % Aktie- 1981 ·2010 Låneskuld Amortering Nya lån Låneskuld~ 

kap. KPI jan. . KPI dec. 2009-12-31 2010 2010 2010-12-31 
Tkr 107,2 308,7 

Bjuv 7,7 385 9240 26 611 11666 - 1109 - - 10 557 

Båstad 6,4 320 7680 22118 .9695 - 922 - 8 773 
. -

Helsingborg 51,56 2 578 61870 178 1-82 78115 - 7424· - 70 691 . 

Höganäs 11A8 574 13 780 39686 17392 - · 1 653 - 15 739 
~ 

Åstorp 6,9 345 8280 23846 10453 - 994 .. , 9459 

Ängelholm 15,96 798 19150 55151 24179 -" 2298 - 21 881 

SUMMA 100 5000 120 ooo· 345 593 151 500 - · 14 400 - 137 100 

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

Det utnyttjade låneutrymmet uppgår titl ___ 3_9 __ ,7_o/c_ol av det maximalå utrymmet enligt konsortialavtalet. 
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mJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 
Antagen av kommunfullmäktige den 29 februari 2012, § 28, Dnr: KS 200/12-900 

BOLAGSORDNING FÖR NORDVÄSTRA 
SKÅNES RENHÅLLNINGS AB (NSR) 

Bakgrund 

1 (2) 

Hösten 2010 beslutade de nordvästskånska kommunerna och de tre renhållningsbolagen 
som ägs av kommunerna i Skåne Nordväst att samverka med uppdraget: 

• Att för Skåne Nordväst arbeta fram en gemensam vision 2020 och långsiktiga mål 
för avfallsverksamheten i en kretsloppsplan, samt en konkret handlingsplan för att 
nå målen 

• Att gemensamt utveckla avfallssystem med fokus på kund- och miljönytta som 
bidrar till att vi får utveckling och kontroll av kvaliteten på service och tjänster 
samt en sund konkurrens 

• Att aktivt arbeta för en avfallsminimering genom att bland annat vända dagens 
fördelning av intäkter där 80 procent kommer frän mottaget avfall och 20 procent 
av förädlat avfall till att 80 procent av intäkterna ska komma från förädlat avfall 

• Att renhållnings bolagens roll blir att via sin verksamhet främja regional tillväxt 
och utveckling för näringsliv. 

Bolagsordning 
§ 1 Bolagets firma är Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag (NSR). 

§ 2 Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun, Skåne län. 

§ 3 Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att mottaga och behandla avfall 
för delägarkommunerna och att bedriva därmed sammanhängande regional 
verksamhet. Verksamheten ska i huvudsak bedrivas för eller tillsammans 
med delägarkommunerna. 

§ 4 Bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och 
delägarkommunerna utveckla en avfallshantering som syftar till att värna 
den globala miljön, det regionala näringslivet och den lokala servicen1 genom 
att vara enkel, flexibel och miljöanpassad. 

§ 5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2.500.000 kr och högst 10.000.000 kr. 

§ 6 Antalet aktier ska vara lägst 2.500 och högst 10.000 stycken. 

§ 7 Styrelsen ska bestå av lägst nio och högst nitton ledamöter och lika många 
suppleanter. Styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter 
väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 

§ 8 Räkenskapsår är 1 januari - 31 december. 

§ 9 För granskning av bolagets årsredovisningar jämte räkenskaperna samt 
styrelsens och i förekommande fall verkställande direktörens förvaltning 
utses en revisor med en suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade. 
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämman 
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
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§ 10 För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
kommunfullmäktige i Helsingborgs stad utse en lekmannarevisor med 
en suppleant. 

2 (2) 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna 
tidigast sex ( 6) veckor och senast två (2) veckor före stämman. 

§ 12 Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång. 
Därvid ska följ ande ärenden förekomma: 

1) Val av ordförande vid stämman. 
2) Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3) Godkännande av dagordning. 
4) Val av en eller flera justeringsmän. 
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanna
revisorns granskningsrapport. 
7) Beslut 

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen, 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8) Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer. 
9) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 
10) Val av ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter samt 
suppleanter. 
11) Val av en revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall. 
12) Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och 
suppleant för denne. 
13) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagsslagen 
eller bolagsordningen. 
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iJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författn i ngssa m I i ng 

Fastställd av kommunfullmäktige den 23 november 2005, § 152, Dnr: KS 954/05 -560 
Reviderad av kommunfullmäktige den 29 februari 2012, § 27, Dnr: KS 193/12-900 

ÄGARDI REKTIV FÖR NORDVÄSTRA 
SKÅNES RENHÅLLNINGS AB (NSR) 

Bakgrund 

I (5) 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt av de 
sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängel
holm, nedan kallat ägarkommunerna. 

På återvinningsanläggningarna i regionen behandlas hushålls- och industriavfall genom 
sortering och återvinning. Aktuella återvinningsprodukter är papper, plast, glas, metaller, 
freon/kyl/frys, elektriska och elektroniska produkter, textil, gummidäck, möbler, asfalt, 
betong, slagg, tegel, natursten, kompost, biogödsel, slamjord med mera. Returträ och 
andra avfallsbränslen krossas och siktas för leverans till fjärrvärme-, elproduktion och 
uppvärmning av växthus. På NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg sker biologisk 
behandling i reaktorer. Vissa avfall slutdeponeras med miljösäker teknik i särskilda celler. 
Till kraftvärmeverken och andra kunder kommer biogas i tre huvudströmmar; från nya 
reaktorer, från äldre bioceller och tidigare deponering. Biogasen kan utnyttjas till el, fjärr
värme, växthus- och lokaluppvärmning och som drivmedel till gasdrivna fordon. På denna 
anläggning hanteras även förorenade jordar. 

Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att anta en kommunal renhållningsordning, 
vilket innebär ett ansvar att ta hand om hushållsavfall och samla in, transportera och åter
vinna om så är lämpligt. Kommunerna har beslutat om en gemensam beställarorganisa
tion inom NSR. Genom NSR:s konsortialavtal har ägarkommunerna organiserat sitt lagstif
tade ansvar inom avfallshanteringen. Bolaget ansvarar för framtagande av beslutsunder
lag för avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning till respektive kommun
fullmäktige. Genom att samverka över kommungränserna kan kompetensen ökas och 
verksamheten effektivare tillvarata gemensamma resurser för att förbättra både ekonomi 
och miljö för invånarna i regionen. 

Kommunala ändamålet 
Bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och ägarkommunerna utveckla 
en avfallshantering som syftar till att värna miljön, det regionala näringslivet och den 
lokala servicen genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad. 

Bolagets verksamhet ska till huvudsaklig del inrikta sig till verksamheter som bedrivs i 
ägarkommunerna. 

NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg ska utvecklas till en industripark med 
behandlingslinjer som drivs, i egen regi eller i samarbete med olika entreprenörer där 
bolaget ska värna utveckling av effektiv teknik, resurshushållning ur samhällsperspektiv 
och att en sund konkurrens upprätthålls. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas så att det i samarbete med högskola och regionalt 
näringsliv skapas förutsättningar för utveckling av nya metoder kring avfallshantering och 
återvinning i syfte att stärka den regionala tillväxten och utvecklingen samt skapa miljö
mässiga förbättringar. 
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Genom att proaktivt arbeta för ett kretsloppskluster kan avfall bli insatsvara i regionen i 
form av råmaterial, energi, konstruktionsmaterial eller näringsämne. Med detta höjs 
resurseffektiviteten i regionen och medför minskat behov att bryta jungfrulig råvara. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att de sk Teckal-undantaget i Lagen 
om offentlig upphandling uppnås, det vill säga att kontroll- och verksamhetskriteriet ska 
vara uppfyllt. Därmed kan ägarkommunerna ingå avtal med bolaget utan föregående 
upphandling. Beträffande kontrollkriteriet är detta uppfyllt eftersom samtliga ägare är 
offentliga myndigheter. Vad gäller verksamhetskriteriet får bolaget inte mer än i marginell 
omfattning bedriva annan verksamhet än den som betjänar och som är beskriven under 
rubriken bakgrund, stycke tre. 

Kvalitet/Miljö 
Bolaget ska följa EU:s avfallshierarki vilket innebär att avfall ska hanteras utifrån sina 
egenskaper och avfallet ska, i följande ordning; minimeras, återanvändas, återvinnas som 
material, återvinnas som energi och i sista hand deponeras. Detta ska ske med ett 
resurseffektivt användande av bolagets resurser och samverkan med andra aktörer i syfte 
att erbjuda god service, ekonomisk rationalitet och värna om miljön. 

Bolaget ska arbeta för ökad insamlingssamverkan och ökat regionalt samarbete i enlighet 
med det kommunala ändamålet. 

Samordning av avfallshanteringen ska ske på ett sådant sätt att bolaget skapar effektiva 
och flexibla system som ger så låg miljöbelastning som möjligt genom att: 

• Förebygga uppkomsten av avfall 
• Vara tillgängliga, enkla och funktionella för användaren 
• Minska spridningen av giftiga ämnen 
• Öka materialåtervinning och därmed bidra till att minska mängden 

förbrukad råvara 
• Vara kostnadseffektiva 
• Återvinna energi och därmed bidra till att minska energianvändningen i samhället 
• Kunna utvecklas utifrån nya krav i framtiden. 

Ägarkommunerna har beslutat om en gemensam kretsloppsplan vilken beskriver 
målsättningar bolaget har att uppfylla till 2020. 

Riskexponering 
Lämnande av ensidiga förbindelser såsom ställande av säkerhet, borgensförbindelse etc 
får inte ske utan ägarkommuners medgivande. 

Om bolaget ska ta nya lån eller öka sin upplåning ska en av ägarna särskilt utsedd 
tjänstemannagrupp, ekonomiska delegationen, lämna ett skriftligt yttrande som underlag 
för beslut i styrelsen. 

Bolaget har ett ansvar för att tydligt informera sina ägare om aktuell riskexponering i 
verksamheten. 
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Ekonomi 
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 
principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att kunna full
följa ägarkommunernas intentioner avseende det kommunala ändamålet. 

Då verksamheten till huvudsaklig del riktar sig till ägarkommunerna och inte bolaget ska 
belastas med räntekostnader för utförda uppdrag kommunerna sker fakturering kvar
talsvis i förskott. 

Vid ägarkommuns ställande av borgen för bolaget ska avgift enligt Sveriges Kommuners 
och Landstings (SKL) riktlinjer utgå till berörd ägarkommun. 

Nyckeltal 
Nettokostnaden, uttryckt i absoluta taL ska minska från 2010 års nivå på 
203 miljoner till 102 miljoner 2020. Nettokostnader ska justeras för 
sommargäster. I nettokostnaden ingår kostnader för insamling, transport, 
återvinning och behandling samt övriga kostnader kopplade till bolagets 
hantering av hushållsavfall. 

Bolaget ska ha en soliditet på minst 15 %. 

Reglering av taxor 
Taxor gentemot renhållningskollektivet ska beredas i särskilt utsedd tjänstemannagrupp, 
ekonomiska/tekniska delegationen, före berörd kommunstyrelses beslut om förslag till 
taxor till fullmäktige. Information om ändrade taxor ska lämnas i god tid för varje 
ägarkommuns egen budgetberedning. Fullmäktige behöver inte fatta beslut om taxe
höjningen är lägre än den allmänna kostnadsutvecklingen enligt KPI (basår 1980). 

Forskning och utveckling 
Såsom framhålls i det kommunala ändamålet ska bolaget skapa förutsättningar för 
utveckling av nya metoder kring avfallshantering och återvinning i samarbete med 
universitet och regionalt näringsliv. Syftet är att stärka den regionala tillväxten och 
utvecklingen samt skapa miljömässiga förbättringar. Den forskning och utveckling som 
ska bedrivas ska ha klart uttalad inriktning och tydliga mål. Det ska finnas syfte, budget 
och förväntad utveckling samt uppföljning och återrapportering av forsknings- och 
utvecklingsarbetet till bolaget och ägarkommunerna. 

Ägarsamråd 
Ägarsamrådet är ett beredande organ och har till syfte att kunna samråda och agera som 
en värdeskapande ägare genom strukturerad dialog med representanter från respektive 
ägarkommun med mandat att företräda ägarkommunen i strategiskt viktiga frågor. 
Företrädesvis ska kommunstyrelsens ordförande med biträde av tjänsteman representera 
ägarkommunen i samrådsorganet. Medlemmar ur bolagets styrelse bör inte representera 
ägarkommun i samrådsorganet. Kallelse till ägarsamråd ska ske minst två gånger per år, 
ett strategiskt möte på hösten i samband med ägardialog med bolagets ledning samt ett 
vid bolagets årsstämma. Ytterligare möten kan hållas vid behov eller på initiativ från 
någon av ägarkommunerna. Sammankallande är Helsingborgs stad. 
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Ägardialog 
Syftet med ägardialogen är att föra dialog kring bolagets ställning och utveckling. Vid 
ägardialogen kan bolagets ledning diskutera strategiskt viktiga frågor med representanter 
för ägarkommunerna i ett informellt forum. Ägardialogen syftar också till att följa upp 
ägardirektiven samt i samband med detta överväga eventuell revidering av befintliga 
ägardirektiv. I ägardialogen deltar ägarsamrådet eller representanter från ägarsamrådet, 
bolagets presidium och VD. Ägardialogen ska hållas minst en gång om året i samband med 
ett ägarsamråd. 

Ekonomiska och tekniska delegationen 
Syftet med den ekonomiska delegationen är att den ska vara en beredande funktion för 
styrelsen i frågor som innebär att bolaget överväger att ta nya lån, öka eller förändra sin 
upplåning eller lånestruktur, enligt punkten riskexponering ovan. Dessutom ska den 
fungera som länk för att kunna förankra dessa frågor och beslut enlig ovan i ägar
kommunerna. Vid dess möten ska det ske ekonomisk genomgång och uppföljning av 
bolagets verksamhet 

Deltagare utses från respektive ägarkommun, en ordinarie samt en ersättare. Från bolaget 
deltar en ansvarig tjänsteman som är föredragande, bolaget är sammankallande. 
Mötena protokollförs och delges styrelsen i bolaget samt respektive ägarkommun. 
Den ekonomiska delegationen ska ha minst två möten per år samt ytterligare möten om 
ägarkommun eller representant för bolagets ledning så önskar. 

Syftet med den tekniska delegationen är att vara en beredande och stödjande funktion för 
styrelsen i diverse tekniska frågor och vid prissättningen gentemot ägarkommunerna, 
enligt punkten reglering av prisnivå/taxor ovan. Den ska också fungera som länk för att 
kunna förankra frågor och beslut som berör ägarkommunerna. På dessa möten ska det 
även ske kvalitetsgenomgång och uppföljning av bolagets tekniska verksamhet. 

Deltagare utses från respektive ägarkommun, en ordinarie samt en ersättare. Från bolaget 
deltar en ansvarig tjänsteman som är föredragande, bolaget är sammankallande. Mötena 
protokollförs och delges styrelsen i bolaget samt respektive ägarkommun. Den tekniska 
delegationen ska ha minst fyra möten per år samt ytterligare möten vid behov. 

Möten med de olika delegationerna kan samordnas vid behov. 

Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande 
Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska därför 
underställas ägarkommunernas fullmäktige för ställningstagande innan bolagets styrelse 
fattar beslut. 

• Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten 
• Ingående av avtal/överenskommelser som medför väsentlig förändring 

av balansräkningen varmed förstås tio procent av bolagets balansomslutning 
eller med ett motsvarande kontraktsvärde 

• Ingående av avtal/ överenskommelser vilka, oavsett kontraktsvärde, är av 
strategisk eller principiell betydelse 

• Beslut om avyttring av betydande del av verksamheten. Med betydande avses del 
av strategisk eller principiell betydelse, eller som överstiger tio procent av 
omsättningen 

• Beslut om avfallsplan 
• Beslut om renhållningsordning 
• Taxehöjningar utöver index. 
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Frågor vilka kräver kvalificerad majoritet på bolagsstämma 
• Ändring av det kommunala ändamålet och föremålet för bolagets verksamhet 
• Beslut om nya delägare 
• Beslut om ändring av bolagets aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 

instrument. 

Med kvalificerad majoritet förstås att beslutet omfattas av ägare till minst två tredjedelar 
av samtliga av bolaget utgivna aktier. 

Uppföljning 
I koncernens förvaltnings berättelse ska uppgifter lämnas om hur styrelsen och verk
ställande direktör anser att ändamålet med bolagets verksamhet, enligt ägardirektivet, 
förverkligats under året. 

Löpande samråd och informationsskyldighet 
Styrelsen ska i sin planering beakta ägarkommunernas tidplan för rapportering av 
bokslut, delårsrapporter och övrig information som ska lämnas. 

Bolagets ledning är skyldig att på ägarkommunernas begäran informera samtliga 
ägarkommunerna om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. 
Bolaget ska kunna redovisa hur intäkter och kostnader fördelas mellan å ena sidan 
hanteringen av hushållsavfall enligt det kommunala ansvaret och å andra sidan övrig 
verksamhet. Bolaget ska också kunna redovisa principerna rör hur denna fördelning 
har gjorts. Informationen kan lämnas vid sammanträde som samtliga ägarkommuner 
kallas till eller skriftligt om så krävs till samtliga ägarkommuner. 

Bolaget är dessutom löpande skyldigt att informera sina ägare om väsentliga händelser i 
verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för fullmäktiges ställnings
tagande. 

Vid ägardialogen ska bolagets ledning presentera och få godkänt en plan för 
verksamhetsuppföljning och den löpande återkopplingen och rapporteringen till 
ägarkommunerna. 

Som moderbolag i aktiebolagsrättslig koncern svarar bolaget för att direktiv som gäller 
moderbolaget även i tillämpliga delar gäller för dotterbolag. 

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget 
och i dess dotterbolag. 
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Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Helsingborg. 

§ 3 Verksamhetsföremål 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av 
delägarnas allmänna va-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

Bolaget får sköta förvaltning och drift av allmänna va-anläggningar i andra kommuner, 
om detta sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt särredovisas. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Det kommunala ändamålet med bolaget är att, med iakttagande den kommunala kompe
tensen i kommunallagen (1991:900) och vad som stadgas i lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, långsiktigt ansvara för förvaltningen och driften av delägarnas 
allmänna va-anläggningar genom att svara för drift, underhåll, förnyelse och förbättring av 
desamma. 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala likställighets
principen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala 
självkostnadsprincipen. På den del av bolagets verksamhet som avser förvaltning av 
egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom, ska dock inte 
självkostnadsprincipen tillämpas. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla delägarna. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda delägarnas fullmäktigeförsamlingar möjlighet att ta ställning 
Innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt fattas. 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 3.000 aktier och högst 12.000 aktier. 

§ 8 styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lika många personliga 
ersättare. Varje delägares kommunfullmäktige utser vardera 1 ledamot med 1 ersättare. 
Vid ändring av aktiefördelningen genom Delägares utträde ska, om aktierna inte fördelas 
jämnt bland kvarvarande Delägare, den Delägare som förvärvar fler än hälften av den 
utträdande Delägarens aktier, överta dennes rätt att utse 1 ledamot med 1 ersättare. 
Kommunfullmäktige i Helsingborg utser ordförande i bolagets styrelse. Kommunfull
mäktige i Landskrona utser vice ordförande i bolagets styrelse. 

Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val 
till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val 
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till kommunfullmäktige. Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid samtliga 
styrelsesammanträden men får endast tjänstgöra i stället för ledamot som utsetts av 
samma Delägare. 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 
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och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en 
ersättare. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige 
i Helsingborg och Landskrona vardera utse en lekmannarevisor. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex 
och senast fyra veckor före stämman. 

§ 12 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas senast under maj månad, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 
granskningsra pp ort 
8. Beslut om: 
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med ersättare 
10. Val av revisor och revisorsersättare 
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen. 

§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

§ 14 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

§ 15 Förköpsrätt 
Delägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före 
överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska villkoren för förköp 
framgå. När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens 
försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska 
lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med anmodan till den, 
som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolaget 
inom två månader räknat från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. 
Erbjudande om förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet 
omfattar. 
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Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan 
ska genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för 
anmälan. 

Förköpsberättigad är delägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska 
aktierna långt kan ske jämnt fördelas bland dessa. Vid udda antal aktier ska de aktier 
som inte kan fördelas jämnt fördelas till en av de anmälda förköpsberättigade genom 
lottning. Förköpsbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av de erbjudna aktiernas linjära 
andel av bundet eget kapital, beräknat vid senast upprättad årsredovisning. Förköpta 
aktier ska betalas inom en månad från det att priset blev bestämt. 

Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan 
om förköp, ska den som begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan 
enligt 4 kap. 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talan 
väckts ska den som begärt förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan 
anmälan ska genast antecknas i aktieboken med uppgift för dagen för anmälan. 

§ 16 Inspektionsrätt 
Delägarnas kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av delägarnas fullmäktige
församlingar. 
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Ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

Den verksamhet som bedrivs i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, nedan kallat 
NSVA, och bolagets förhållande till delägarkommunerna regleras, förutom i lag och 
författning, av: 

• Gällande bolagsordning, 
• Gällande ägardirektiv, samt 
• Särskilda direktiv utfärdade i samförstånd av delägarkommunernas fullmäktige
församlingar. 

1. Bakgrund och syfte 
De nordvästskånska kommunerna Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp 
har överenskommit att genom samriskföretaget NSVA långsiktigt samverka om förvalt
ning och drift av delägarkommunernas allmänna va-anläggningar. 

Delägarkommunerna är, såsom ägare av sina respektive va-anläggningar, huvudmän för 
de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i respektive kommun och har som sådana 
att följa bestämmelserna i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

2. Kommunala ändamålet 
NSVA ska, på ett resurseffektivt sätt, ansvara för förvaltning, drift, underhåll, förnyelse 
och förbättringar av delägarkommunernas va-anläggningar samt bedriva därmed 
förenlig verksamhet. NSVA:s verksamhet syftar till att skapa en effektiv organisation 
genom att utnyttja stordriftsfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge 
det lokala inflytandet. NSVA:s mål är att uppnå hög trygghet och kvalitet vad gäller vatten
produktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spill
vatten samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Bolaget ska även i övrigt svara 
upp mot kundernas behov och förväntningar. 

3. Verksamhetens inriktning 
NSVA ska i sin verksamhet sträva efter att minska påverkan på miljön, 
förebygga föroreningar och minimera riskerna för miljörelaterad olycka eller ohälsa. 
Miljöaspekterna ska beaktas såväl vid driften av verksamheten som vid underhålls-, för
nyelse- och förbättringsåtgärder, allt i syfte att bidra till en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. NSVA ska genom ett effektivt och professionellt arbetssätt vinna 
kundernas förtroende. 

4. Samverkan med delägarkommunerna 
NSVA ska: 
- biträda delägarkommunerna vid planering av allmänna va-anläggningars utbyggnad 
samt vara en remissinstans vid samhällsplaneringen i delägarkommunerna, 
- arbeta fram erforderligt underlag för delägarkommunernas beslut som huvudmän 
för va-verksamheten avseende bl a taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och 
ABVA, 
- bereda ärenden och genomföra de utredningar inom va-området som delägar
kommunernas fullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser anser behövs, 
- biträda delägarkommunerna vid frågor om skadeståndsansvar enligt 44-49 §§ lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster eller som vilar på annan rättslig grund, 
- biträda delägarkommunerna vid kommunernas kris- och beredskapsplanering; samt 
- delta i delägarkommunernas kris- och beredskapsverksamhet, varvid informations-
frågorna ska ägnas särskild uppmärksamhet. 
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5. Ekonomiska och finansiella mål 
NSVA:s verksamhet ska, inom ramen för lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
och kommunallagen (1991:900), och med beaktande av "nödvändiga kostnader11 som 
anges i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, bedrivas utifrån långsiktigt ekono
miskt hållbara principer och i enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen. 

NSVA ska på såväl kort som lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling 
i syfte att säkerställa att delägarkommunernas intentioner avseende den 
strategiska kommunnyttan med ägandet uppnås. Soliditeten, som ett uttryck för NSVA:s 
finansiella risknivå, ska anpassas efter affärsriskerna och hållas stabil över tiden. NSVA 
ska primärt inte lämna någon aktieutdelning till delägarkommunerna, utan redovisat 
resultat ska balanseras i ny räkning. 

6. NSVA:s redovisning av intäkter och kostnader 
NSVA ska upprätta en redovisningsmodell i överensstämmelse med gällande va
lagstiftning som löpande fördelar de utgifter och inkomster som uppstår och tillhör 
respektive delägarkommun. Detta ska ske genom att resultatenheter, s k celler, upprättas. 
NSVA ska för varje delägarkommun kunna urskilja intäkter och kostnader samt 
uppkomna anskaffningsvärden för anläggningstillgångar, så att dessa uppgifter kan 
komplettera respektive delägarkommuns övriga redovisning. Varje delägarkommun ska, 
som huvudman för resp. va-verksamhet, enligt lagen om allmänna vattentjänster upprätta 
särskilda resultat- och balansräkningar för va-verksamheten. 

7. Delägarkommunernas styrning 
Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och 
Ska därför underställas delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar: 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter delägarkommunernas fullmäktige
församlingars godkännande 
a) förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning 
b) förslag till bolagsstämma om ändring av NSVA:s aktiekapital samt utgivning av 
aktierelaterade instrument 
c) förslag till bolagsstämma om ändring av föremålet för NSVA:s verksamhet 
d) bildande eller nedläggning av dotterbolag. 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter att delägarkommunernas fullmäktige
församlingar beretts möjlighet att ta ställning 

e) förslag till bolagsstämma om nya delägare i NSVA 
f) förslag till bolagsstämma om att NSVA ska träda i likvidation i annat fall än då så ska 
ske enligt lag eller detta avtal. 

Beslut som fattas av styrelsen efter att Delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts 
möjlighet att ta ställning 

a) väsentlig organisatorisk förändring eller avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse 
eller rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar NSVA:s verksamhet 
b) ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet- är av strategisk 
eller principiell betydelse för Delägarna eller någondera Delägare 
c) upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med NSVA:s tidigare 
lån och krediter eller ställda säkerheter uppgår till ett belopp som överstiger NSVA:s 
egna kapital enligt senast fastställda balansräkning 
d) NSV A:s ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan 
utestående säkerheter och tidigare lån och krediter överstiger NSVA:s egna kapital enligt 
senast fastställda balansräkning. 
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8. Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt 
Delägarkommunernas kommunstyrelser har uppsikts- och tillsynsplikt över NSV A. 
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen i respektive delägarkommun har att fatta årligt 
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för den kommunala kompetensen. Delägarkommunernas kommunstyrelser 
har rätt att ta del av NSVA:s handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera 
bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på 
grund av författningsreglerad sekretess. Styrelsens ordförande, verkställande direktör 
eller annan som bolaget utser ska, om delägarkommun så begär, närvara vid delägar
kommunens fullmäktigesammanträde vid vilket bolagets årsredovisning ska behandlas. 

NSVA ska fortlöpande hålla delägarkommunernas kommunstyrelser väl informerade om 
sin verksamhet Det innebär bland annat att NSVA ska översända följande handlingar 
till delägarkommunernas kommunstyrelser: 

a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) delårsrapporter 
d) årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 
e) underlag till sammanställd redovisning för kommunen 
f) årlig budget 
g) ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren 
h) övrig information som delägarkommunerna önskar ta del av 

Innehåller handling ovan uppgift för vilken gäller sekretess enligt lag har bolaget rätt 
att utesluta sådan uppgift. Av översänt material ska dock framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

Förvaltningsberättelsen 
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns 
granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan. 

9. Löpande delägarsamråd 
Styrelsen ska i sin planering beakta delägarkommunernas tidplan för rapportering 
av bokslut, delårsrapporter och övrig information som ska lämnas. NSVA:s ledning ska 
löpande och minst en gång per år kalla delägarkommunerna till samråd om bolagets verk
samhet, där ledningen informerar om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga 
utveckling samt redovisar väsentliga händelser i verksamheten och frågor som eventuellt 
kan bli föremål för underställningsplikt till delägarnas fullmäktigeförsamlingar. NSV A:s 
ledning ska löpande och minst en gång per år kalla delägarkommunerna till ekonomiskt 
samråd inför styrelsens beslut om årlig budget och ekonomisk helårsplan för de närmaste 
tre åren. NSVA:s ledning är därutöver skyldig att på delägarkommuns begäran informera 
om NSVA:s ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. 

10. Information till revisorer 
NSVA ska löpande lämna information till bolagets lekmannarevisorer. Därutöver 
ska NSVA tillsammans med bolagets lekmannarevisorer minst en gång per år kalla 
representanter från övriga delägarkommuners revision till information. 
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Granskningsrapporten 
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra 
sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits 
i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör 
ram för verksamheten. 

Dessa ägardirektiv ska, efter delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingars 
godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget. 
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1. BAKGRUND 

1.1 SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i lnera AB, org. nr. 556559-4230, 

nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt - efter 

tillkommande förvärv - ett antal kommuner också äger aktier. 

1.2 SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i 

Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som ännu 

inte är aktieägare i Bolaget. 

1.3 Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier 

i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna 

Förbindelse, Bilaga 3. 

1.4 Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag. 

1.5 Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier. 

2. ANSLUTNINGSÅTAGANDE 

2.1 Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part 

i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga 

parter i Aktieägaravtalet. 

2.2 Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och 18 om överlåtelse ska 

tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse. 

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav Sl<L Företag respektive undertecknade 

kommun erhållit var sitt. 

DATUM: 

5/7 ~CJ/7 

Båstads kommun /.3 <> Wt,1,// 

297

297



Bilaga 3 

... 
AKTI EAGARAVT AL 

avseende 

INERA AB 

CEDERQUIST 

298

298



Bilaga 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Avsnitt Sida 

1. PARTER ........................................................................................ " ................... ,. ............................. 1 

2. BAKGRUND ...................................................................................................................................... 1 

3. PARTERNAS MÅLSÄTINING med bolaget ....................................................................................... 1 

4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING ............................................................................................ 2 

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET ...................................................................................... 2 

6. 2 

7. BOLAGETS STYRELSE ................................................................................... , .................................... 3 

8. STYRELSENS ARBETSFORMER .......................................................................................................... 3 

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR ............................................................................................................ 3 

10. REVISOR ........................................................................................................................................... 4 

11. VALBEREDNING ............................................................................................................................... 4 

12. aktiebrev .......................................................................................................................................... 4 

13. RÄTI FÖR FÖRVÄRVARE ATITILLTRÄDA AVTALET ......................................................................... 4 

14. FÖRKÖP ........................................................................................................................................... 4 

15. MEDDELANDEN ............................................................................................................................... 5 

16. handlingsoffentlighet ...................................................................................................................... 5 

17. ÄNDRING av BOLAGSORDNING ....................................................................................................... 5 

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET ................................................................................................ ,. ............ 5 

19. AVTALSTID ....................................................................................................................................... 6 

20. ÖVRIGT ............................................................................................................................................ 6 

299

299



1 

1. PARTER 

1.1 Detta aktieägaravtal (11Avtalet11
) har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som 

enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet; 

1.2 SKL Företag AB (556117-7535)1 (nedan benämnt 11 SKL Företag 11
) 

1.3 Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 tiH Aktieöverlåtelseavtal. 

Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan 

gemensamt 11 Parterna 11 och var och en för sig 11 Part11
, 

11 Parten 11 eller, i förekommande fall 

"Tillträdande Part11
• 

2. BAKGRUND 

2.1 SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i 

lnera AB, org. nr. 556559-4230, nedan kallat nsolaget11
• SKL Företag har genom köp från ett 

antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget. 

2.2 Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget 

och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i 

bolagsordning och detta Avtal1 ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. 

Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen. 

2.3 Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier. 

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET 

3.1 Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till 

SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara {eller i förekommande fall, bli) 

aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och 

Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut. 

3.2 I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd {11Ägarråd 11
) som ska utgöra det 

beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av bolagsordning, 

övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett 

sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över bolaget 

motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska I huvudsak 

utföra verksamhet för ägarnas {eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning. 

3.3 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med från 

tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat. 

3.4 Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 

3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 

affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade. 
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4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING 

4.1 Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov, 

genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet 

eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större 

omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal. 

4.2 Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda 

vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3. 

4.3 SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en för!ustgaranti 

gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras 

att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har något 

åtagande att därutövertillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering. 

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET 

5.1 Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som 

anges i detta Avtal. 

5.2 Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val 

som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal. 

5.3 Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att 

verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid Ägarråd 

respektive bolagsstämma. 

6. ÄGAR RÅD 

6.1 Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid 

ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om 

6.1.1 fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande 

räkenskapsår; 

6.1.2 övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden; 

6.1.3 val av ledamöter till valberedningenj samt 

6.1.4 annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2. 
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6.2 Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid 

Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i 

kallelse till Ägarråd. 

6.3 Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt att 

kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel {1/10) av samtliga Parter så begär. 

6.4 SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna 

ske på distans. 

6.5 För kallelse till Ägarråd ska följande gälla. 

6.5.1 Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än tre 

veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut ska 

ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1. 

6.6 Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i Bolaget, 

dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans minskat 

med ett {1}. 

6. 7 För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2} av de vid Ägarrådet företrädda 

rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3} av de 

Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3} av de kommuner 

som är företrädda vid Ägarrådet. 

7. BOLAGETS STYRELSE 

7.1 Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6} och högst femton {15} ledamöter inklusive 

ordföranden. Suppleanter ska ej utses. 

7.2 Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande regioner, 

landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera samtliga 

delägande kommuner, landsting och regioner. 

8. STYRELSENS ARBETSFORMER 

8.1 Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av 

styrelsen. 

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

9.1 Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse. 
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10. REVISOR 

10.1 Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Därutöver ska två 

lekmannarevisorer utses. Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av 

styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller 

regioner. 

11. VALBEREDNING 

11.1 Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd. 

11.2 Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse, 

styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen 

ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och 

förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bakgrund i 

övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med avseende på 

kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och kommuner. 

12. AKTIEBREV 

12.1 Aktiebrev ska ej utfärdas. 

13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET 

13.1 Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner, 

landsting och kommuner i som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL 

Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till 

detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande. 

13.2 Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska 

undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag. 

14. FÖRKÖP 

14.1 Part (nedan kallad 11 Erbjudande Part 11
) äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget 

till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part sålunda 

erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till inlösen 

för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde. 

14.2 SKL Företag ska inom sextio (60) dagar (11Acceptfristen 11
) från erbjudandet meddela Erbjudande 

Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras i sin helhet 

och inte endast delvis. 

14.3 Har inte SKL ~~r·~~~·~ accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska detta 

i sin helhet anses förkastat. 
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14.4 Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga köpeskillingen 

för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av Acceptfristen. 

Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, varvid Erbjudande 

Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta aktierna1 

vederbörligen endosserade, till SKL Företag. 

14.5 Om förköpserbjudandet inte åccepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som 

anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till 

tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för 

köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare 

förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från 

utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen 

förklarar tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar 

enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande härtill 

av övriga Parter. 

15. MEDDELANDEN 

15.1 Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev 

eller e-post till respektive Parts officiella adress. 

15.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa: 

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev, 

15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post. 

16. HANDLINGSOFFENTLIGHET 

16.1 Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag och 

bolagsordning. 

17. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 

fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna. 

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

18.1 Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt 

medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter 

eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. 
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19. AVTALSTID 

19.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte 

längre är aktieägare i Bolaget. 

20. ÖVRIGT 

20.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 

uttömmande alla frågor som Avtalet berör. 

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit va r sitt. 

;;;~:// ~ 
I~ 
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BOLAGSORDNING 
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316) 

1. BOLAGETS FIRMA 

Bolagets firma är lnera AB. 

2. SÄTE 

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 

3. FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 

Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och 
lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, 
landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt 
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar. 

Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § 
kommunallagen agera affärsmässigt. 

Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 

4. BOLAGETS SYFTE 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en 
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och 
hög kvalitet. 

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet. 

5. AKTIEKAPITALET 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor. 

I Bilaga 4 

I 

I Sid 1/3 
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I Bilaga 4 

6. ANTAL AKTIER 

Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken. 

7. STYRELSE 

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter. 

8. REVISORER 

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor( er) med högst två ersättare. 

9. LEKMANNARE~SORER 

Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare. 

10. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

11. ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA) 

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1) val av ordförande vid stämman 
2) upprättande och godkännande av röstlängd 
3) val av sekreterare och en eller två justeringsmän 
4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5) godkännande av förslag till dagordning för stämman 
6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7) beslut 

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör, 

8) bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet 
revisorer1 lekmannarevisorer och ersättare, 

9) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna 
10) val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, 

lekmannarevisorer och ersättare 
11) val av styrelseordförande 
12) annat ärende 1 som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

I Sid 213 
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ulars Niklasson" <lars.niklasson@ksfab.se> Från; 
Till: 
Datum: 

<klk@kommun.alvesta.se>, <ks@bjuv.se>, <kommunstyrelsen@bromolla.se>, <b ... 
05/06/08 1 : 59 

Ärende: 
Bifogade filer: 

Aktieägaravtal, Kommunassurans Syd 
Aktieägaravtal KSFAB.pdf 

Till kommunstyrelsen 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB har nu cirkulerat färdigt bland 
delägarkommunerna och skrivits under. 

t~ASTADS KOMMUN 
l<.orn munstyre! sen 

2008 0-05 .. , 0 6 
Onr . !l.8/0..1... ~. f/1) 

Sedan avtalet skickades ut har fyra nya delägare, Laholm, Tranemo, Vetlanda och Sävsjö tillkommit. 
Dessa kommuner har enskilt skrivit under samma avtal. 

Avtalet finns påskrivet i bifogad fil. 

Med vänlig hälsning 
Lars Niklasson 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Adelgatan 21 

211 22 MALMÖ 

040 " 699 25 26 

070 - 330 91 81 
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' ·'.)(ommunassurans Syd. 
· · \......_ _ Försäkrings AB · Datum 

2007w01-23 
l<ÄVLINGE 

~~007 -06- 01 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Bakgrund 

Kon1n,uni,D1··~/,H 

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett gemensamt aktiebolag benämnt 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, organisationsnummer 516406~0294. 
Finansinspektionen har 2005~02-24 gett bolaget koncession för bedrivande av 
försäkring sröretse. 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. Bolagets syfte är att till så 
förmånliga villkor som möjligt meddela försäkring för respektive försäkringstagare. 
Även andra kommuner och landsting i Sydsverige kan bli delägare i bolaget. 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig tiH efterrättelse de 
bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

§ 1 Mål och verksamhet 

Bolaget skall verka som ett alternativ på den kommersiella marknaden och erbjuda 
försäkringslösningar på ett konkurrenskraftigt vis, avseende prissättning och/eller 
villkor. 

Parterna ska långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil 
upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma 
aktiebolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 

Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av ant.~gen 
bolagsordning och ägardirektiv. ~ 
§2 Aktiekapital och aktieinnehav 

~ ,. 

JffJJf !' J 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB :s aktiekapital skall uppgå till lägst ~ /l? 
45 000 000 kr och högst 180 000 000 kr . \ ) ,.. . A / 

J:\ - .- 'j ;,fo 
Aktierna skall ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. fcA ,..A ~ ,At.J c4' 

/ \-I(!), ~ ~r 
l/ Jff UJ, 3 i( 11:;t 
J (;fm/ w ~: UR) J/; 

?:( Jr-1:-J~ i ~ er 
1
UCJE 

1 ·07 ~ 1 (b, ;;# ~&f 
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Aktiekapitalet uppgår idag till 51 490 000 kr och följande kommuner är delägare: 

Aktieägare 

Alvesta kommun 
Bjuvs kommun 
Bromölla kommun 
Burlövs kommun 
Båstad kommun 
E:slövs kommun 
Hässleholms kommun 
Hörby kommun 
Höörs kommun 
Klippans kommun 
Kristianstads kommun 
Kävlinge kommun 
Landskrona kommun 
Lessebo kommun 
Ljungby kommun 
Lomma kommun 
Lunds kommun 
Malmö stad 
Markaryds kommun 
Osby kommun 
Perstorps kommun 
Simrishamns kommun 
Sjöbo kommun 
Skurups kommun 
Staffanstorps kommun 
Svalövs kommun 
Svedala kommun 
Tingsryds kommun 
Tomelilla kommun 
Trelleborgs kommun 
Uppvidinge kommun 
Vellinge kommun 
Ystads kommun 
Åstorps kommun 
Älmhults kommun 
Örkelljunga kommun 
östra Göinge kommun 

Summa 

Antal Belopp kr Andel 

897 
662 
574 
732 
676 

1 413 
2 341 

676 
686 
765 

3 615 
1 227 
1 856 

390 
1 300 

877 
4 846 

12 826 
459 
611 
326 
937 
826 
676 
970 
616 
877 
614 
602 

1 875 
454 

1 502 
1 278 

639 
736 
457 
676 

51 490 

897 000 
662 000 
574 000 
732 000 
676 000 

1 413 000 
2 341 000 

676 000 
686 000 
765 000 

3615000 
1227000 
1 856 000 

390 000 
1 300 000 

877 000 
4 846 000 

12 826 000 
459 000 
611 000 
326 000 
937 000 
826 000 
676 000 
970 000 
616 000 
877 000 
614 000 
602 000 

1 875 000 
454 000 

1502000 
1278000 

639 000 
736 000 
457 000 
676 000 

61490000 

1,74% 
1,29% 
1,11% 
1A2% 
1,31% 
2i?4% 
4,55% 
1131% 
1,33% 
1,49% 
7,02% 
2,38% 
3,60% 
0,76% 
2152% 
1.70% 
9,41% 

24191% 
0,89% 
1,19% 
0,63% 
1,82% 
1,60% 
1,31% 
1,88% 
1120% 
1,70% 
1,19% 
1,11% lL 
3,64% 

~'.~~~ C Jl#.~Jf ~ 
2,48% .A A · 
1,24% \l~ ~\, ~<) . 

1,43% c " 4' 
0,89% ~ r _A ~- H 
1,31% / l f/j" ~ ~ 

100,00% y ,, '1l-- qL r 
~ .AJft; 16 it,&.~ 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträd:nde av part LA-' ~~~ 
eller ändring av bolagets aktiekapital för uppfyllande av försäkr~!r,tsliga ./··. JV\' .Jj · 

solvenskrav, fattas av bolagsstämman. {i ;f1f fty _ /i 'J"f'i) · pv .. ,e6)l 

C~ 711 \Y I (]7 tt1 o/ l~ 0V t2 ~~ 
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Parterna deltar i detta konsortium med samt!iga aktier, som vederbörande har och 
i framtiden kan komma att förvärva j bolaget. 

§ 3 Pantsättning 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i bolaget utan 
övriga parters samtycke. 

§ 4 Valberedning 

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning 
bestående av fem ledamöter och fem ersättare. I beredningen skall eftersträvas, 
utöver vad som stadgas i § 5, att bolagsstyrelsens sammansättning präglas av 
hänsyn tm att styrelsen blir representativ för ägarna med avseende på 
komrnunstorlek och förutsättningar i övrigt. 

Valberedningen kan föreslå förtroendevalda och tjänstemän i ägarkommunerna 
som styrelseledamot, lekmannarevisor eller suppleant för dessa, 

Förslag till bolagsstämman om vilka som skall ingå i valberedning initieras av 
största delägaren. 

§ 5 Bolagets styrelse 

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen. 

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller 
verkställande direktör. 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det 
fall ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 
fastställes av bolagsstämman. 

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, ),_J2"'-
som rör förhållanden mellan Kommunassurans Syd Försäkrings AB och part. 1l' 

cl'lJJJ_ ~~ 
§ 6 Styrelsebeslut f.1f J; /P5 , 
Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. ·") 9 ~~ 
Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i 8 kap 11 § FRL att beslut ej får fattas om inte~ 1\ /U:J 
såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets ~ IV' 
behandling. 1,.L ttl/ i\, 

°}N /t- C;f- r; 
§ 7 Revision ,~1 J/, ~ /.rc(3 

~ ·~ ~'1' Uilti JJ 
Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett -1:J 
auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs Rå ordinarie /""),.._~? . ~" 
bolagsstämma. • . (j, tf,J[ll \ 4'~ ""- ~ (I'.\\, 

cf t w; V9 ~ 9 ~tr vir ~ f0\ ,ffe, 
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Bolagsstämman skall året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två 
suppleanter för fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde skall 
bekostas av bolaget. 

§ 8 Bolagets ekonomi 

Bolaget skall bedrivas efter normala företagsekonomiska principer. Delägarnas 
avkastning erhålles dels genom den konkurrens och premiepress på försäkringsH 
marknaden som bolaget skall utöva dels genom att i ägardirektiven anges 
fångsiktiga och uthålliga avkastningskrav enligt sedvanlig branschnorm. 

§ 9 Ekonomiska föreskrifter 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska följa försäkringsrörelselagens krav på 
ekonomisk hantering. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB äger inte rätt ingå borgen eller förvärva fast 
egendom. 

Budget för Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska årligen upprättas och 
fastställas av styrelsen. 

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB anlitar part för arbete eller tjänster 
gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

§ 10 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktier 

Om lösenrätt vid övergång av aktier finns bestämmelser i bolagsordningen. 

§ 11 Ytterligare delägare 

Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut får 
fattas endast med kvalificerad majoritet. En förutsättning för sådant beslut är att .1 11 
den nye delägaren biträder detta avtal. ~ 

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och .}//' .. 
därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet. . A c\ 

./a 
§ 12 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt ;t, ~ . 
Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall styrelsen tillse l:\ /{;' fu):> 
att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet 1- ~ 1t-

innan detta föreläggs bolagsstämman. C .t;(; , ;(~" V \) j 

-~ ;{;-,~'tvlr,t:; 
G rJ. ~ tfa?I FP 6/\ CA;- ft Jo/~ 

i/} V</ JP1~, CÅ/~v 
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§ 13 Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med den 1 juli 2007 till och med den 31 december 2009. 
Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs 
avtalet med fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt Uppsägning ska vara 
skriftlig och tillställas Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som underrättar 
övriga parter om uppsågningen. 

§ 14 Väsentliga förändringar 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna 
inträffar1 äger vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

§ 15 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet 

Om part vill utträda ur detta avtalsförhållande skall parts aktier genast hembjudas 
övriga delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen skall 
bolagsstämman pröva om inlösen av aktierna kan ske. Sådant medgivande skall 
endast göras under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av 
finansinspektionen föreskriven kapitalbas. 

§ 16 Tvist 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar 
parterna emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt 
avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

Detta avtal är upprättat i likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

Avtalet godkännes av nedanstående parter: 

Kommun 

Alvesta kommun 

Bjuvs kommun 

Datu.m Underskrift Namnfört~dJigande 

<iL col~> f.t-.,Jo;,,...)k'\~11 'it~~) 
S'fEFÄN SVALÖ 

Kommunstyrdstns ordfdrtiiUI& 
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Kommun Datum Underskrift Namnförtydligande 

Svedala kommun ' 
'2-l'>O f( - 0 J -O K' ,· 
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Kommun 

Velffnge kommu 

Ystads kommun 

-Ästorps kommun 

Datum 

Älmhults kommun Äot~-o:~-10 
~ r-o3- /CJ 

Underskrift Namnförtydligande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Författningssamling 

Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-17, § 210, reviderad 2015-12-16, § 264. 
Dnr: KS 1633/14-901 
Gäller fr.o.m. den 1 januari 2016 

Reglemente för Kommunstyrelsen 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Kommunstyrelens övergripande uppgifter 

Ledningsfunktionen 

1§ 

1 (11) 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ för styrning och ledning. Den ansvarar 
för samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal verksamhet och har an
svaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin. 

Styrfunktionen 

2§ 

I kommunstyrelsens styrningsfunktion ingår att: 

1. Arbeta med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kom
munens framtid. 

2. Leda arbetet med och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar 
för styrningen av den kommunala verksamheten. 

3. Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnder. 

4. Ansvara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamhet och 
ekonomi efterlevs och att den löpande verksamheten fungerar rationellt och ekono
miskt. 

5. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller del
vis äger eller har väsentliga intressen i och de kommunalförbund som kommunen är 
medlem i, främst vad gäller efterlevnaden av de mål för verksamheten och ekonomin 
som fastställts av fullmäktige, men också i 
övrigt beträffande förhållanden som är av intresse för kommunen. 

6. Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likar
tade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i. 

7. Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 
17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen in
nehar aktier i. 
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2 (11) 

8. Årligen, i nära anslutning till att bolagens bolagsstämma beslutat anta bolagets årsre
dovisning och denna delgivits kommunen, i beslut pröva om den verksamhet som be
drivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, 
enligt 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen, under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen 
att brister förelegat ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. 

Kommunstyrelsens övriga verksamheter 

Ekonomisk förvaltning 

3§ 

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av 
fullmäktige meddelade föreskrifter härför. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också 
att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 
bland annat att: 

1. Underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom. 

2. Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 

3. Med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av 
kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran, som hän
för sig till kommunstyrelsens förvaltningsområde 

4. Handha donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 

Personalförvaltning 

4§ 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att: 

1. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

2. Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt 
utom vad gäller 11- 14 och 38 §§ Lagen om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområden 

3. Besluta om stridsåtgärd 

4. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rö
rande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

5. Lämna uppdrag som avses i lagen om vissa kommunala befogenheter 2009:47. 

6. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för både anställda och förtroendevalda. 
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Övrig förvaltning 

5§ 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

3 (11 ) 

1. Kommunstyrelsen är socialnämnd med ansvar för socialtjänsten avseende individ 
och familjeverksamheten för personer över 18 år, med undantag av lagen med sär 
skilda bestämmelser om vård av unga avseende de som inte har fyllt 21 år, enligt vad 
som sägs i lag om nämnd inom dessa områden. försörjn ingsstöd till vuxna. 

2. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen 
och lagen om vård av missbrukare i vissa fall. 

3. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen. 

4. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagstiftningen. 

5. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter och ansvarar för det allmänna skol
väsendet enligt skollagstiftningen såvitt avser skolformerna kommunal vuxenutbild
ning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare. Styrelsen 
ansvarar vidare för yrkeshögskolan samt upp dragsutbildningar. 

6. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt planväsendet. 

7. Kommunstyrelsen är trafiknämnd, arbetslöshetsnämnd och lotterinämnd. 

8. Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. 

9. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd utom i ärenden avseende myndighetsutöv
ning. 

10. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
ar ki vregl em en te. 

11. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de regis
ter och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom styrelsens verksam
hetsområde. 
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Övrig verksamhet 

6§ 

Kommunstyrelsen har vidare ansvar för: 

1. Den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initiera övrig fysisk 
planering och sektorplanering. 

4 (11) 

2. Utse ombud för kommunen vid förrättning hos fastighetsbildningsmyndighet och 
enligt lagen om enskilda vägar med behörighet att på kommunens vägnar ansöka om 
sådan förrättning och att företräda kommunen vid förrättningen med den behörighet 
som anges i 12 kap 14 § rättegångsbalken. 

3. Kommunens fastigheter. 

4. Bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planlägg
ning och byggnadsväsende. 

5. Utse ombud som vid fastighets- och tomtindelning företräder kommunen såsom mar-
kägare. 

6. VA- och renhållningsverksamhet. 

7. Gatu-, park- och väghållning inkl. skogs- och naturmark. 

8. Kollektivtrafik och infrastruktur. 

9. Hamnverksamhet. 

10. Måltidsverksamhet 

11. Arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. 

12. Kultur och bibliotek. 

13. Fritid, fritidsgårdar och fritidsanläggningar. 

14. Lokalvård. 

15. Integration vuxna. 

16. Konsument- och energirådgivning. 

17. Folkhälsofrågor. 

18. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller 
inom styrelsens verksamhetsområden. 

19. De förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan 
nämnd. 

Beslutanderätt - delegerad från kommunfullmäktige 

7§ 

Kommunstyrelsen har rätt att besluta i följande grupper av ärenden: 

1. Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige 
angivit. 

2. Förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen 
sker för att genomföra fastställd detaljplan vad avser mark för gata, väg eller annan 
allmän plats. 
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5 (11) 

3. På kommunens vägnar godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast 
egendom för samma ändamål. 

4. När kommunstyrelsen finner det behövligt för att tillvarata kommunens intressen vid 
offentlig auktion inköpa fast egendom eller tomträtt, i vilken kommunen har inteck
nad fordran eller inskriven rättighet eller vilken är intecknad för lån, för vars infri
ande kommunen åtagit sig ansvar varvid styrelsen snarast ska anmäla sådant förvärv 
till kommunfullmäktige och samtidigt framlägga erforderligt förslag till slutlig täck
ning av förskotterade kostnader för förvärvet. 

5. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen, fastighets
bildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra kommunen rätt 
till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt. 

6. Till anläggning enligt fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande 
av sålunda tillkommen rätt, utom såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan 
jord. 

7. Avge yttrande enligt Lagen om TV-övervakning. 

8. Kommunala namnärenden och namngivning av kommunala institutioner efter förslag 
från förvaltningen. 

9. Hyra lokaler för kommunens verksamhet. 

10. Ansökan om dispens enligt 6 § sista stycket bostadsfinansieringsförordningen. 

11. Ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen. 

12. Styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt 

13. På begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den bud
geterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra 
riktlinjer. 

14. Utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet eller del av fastighet som tillhör 
kommunen. 

15. Arrendera, hyra samt i övrigt ingå avtal om nyttjanderätt i fast egendom. 

16. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 
plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av 
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp 
och villkor i övrigt 

17. Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm som inte avser 
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse. 

18. I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommu
nens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, 
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

19. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av princi
piell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta 
i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas 
på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

20. Kommunstyrelsen får anta detaljplaner som överensstämmer med översiktsplanen 
och som inte är av principiell vikt eller större betydelse. 

21. I anslutning till planärenden, enligt punkten ovan, sluta plan- och 
exploateringsavtal. 

22. Avgöra om ett planärende kan innebära betydande miljöpåverkan eller ej. 

23. I gällande detaljplane- och exploateringsärenden där kommunen är markägare, sluta 
avtal om markförsäljning upp till ett värde av 10 mkr. 
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 

8§ 

6 (11) 

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 

Styrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning 

9§ 

Styrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare, vilka väljs av kommunfullmäk
tige. 

Styrelsen har ett presidium som består av ordförande, förste vice ordförande och andre 
vice ordförande som väljs av kommunfullmäktige. 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid styrelsens sammanträde och delta i 
överläggningarna (yttranderätt). Närvarorätten gäller ej i sekretessärenden. 

Ordföranden 

10 § 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 

1. Planera styrelsens arbete och ansvara för nämndens möten och dagordningar. I detta 
ingår att se till att nämndens ärenden tas upp till behandling utan onödigt dröjsmål. 
Planeringen sker i samråd med förvaltningen. 

2. Planera och förbereda styrelsens strategiska och långsiktiga arbete i samråd med 
förvaltningen. 

3. Närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvalt
ning. 

4. Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekono
miska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 

5. Följa frågor av betydelse för kommunens utveckling inom styrelsens ansvarsområden 
samt att ta initiativ i dessa frågor. 

6. Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder. 

7. Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

8. Kalla till extra sammanträde om ordförande anser att det behövs. 

9. I övrigt se till att styrelsens uppgifter fullgörs. 
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7 (11) 

Ersättare för ordföranden 

11 § 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Inkallande av ersättare 

12 § 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett samman
träde, ska kalla in sin personliga ersättare och meddela nämndsekreteraren vem som 
kommer att tjänstgöra. Om den personliga ersättaren ej kan tjänstgöra ska nämndsekrete
raren kontaktas som kallar in nästa person i tur att tjänstgöra. 

Ersättarnas tjänstgöring 

13 § 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om ersättarna inte väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordning
en. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner 
i ordningen. 

14 § 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalan
sen mellan partierna. 
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8 (11) 

Sammanträdena 

15 § 

Kommunstyrelsens sammanträden kan vara offentliga om styrelsen så beslutar. KL 6:19 a. 
Sammanträdet får ej vara offentligt i ärenden avseende myndighetsutövning eller som är 
belagda med sekretess. 

16 § 

Sammanträden med styrelsen hålls enligt i förväg fastställd årsplan. Extra sammanträde 
kan hållas om ordföranden eller minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det 

Kallelse 

17 § 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsvis får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

Kommunalråd och närvarorätt 

18 § 

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. 
Kommunalrådet ska ägna hela sin fastställda arbetstid åt uppdrag för kommunen. 

Arbetstidens omfattning som kommunalråd och oppositionsråd fastställs innan val 
förrättas av kommunstyrelsens presidium. 

Kommunstyrelsen bemyndigas att fastställa arbetsordning för kommunalrådet, 
oppositionsråd, övriga i kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
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9 (11) 

Närvarorätt i kommunens nämnder 

19 § 

Kommunalrådet, oppositionsrådet samt övriga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsut
skott får närvara och delta i överläggningarna (yttranderätt) vid sammanträden i samtliga 
kommunala nämnder som väljs av kommunfullmäktige. 

Den generella närvarorätten gäller inte i nämndernas presidiemöten. Närvarorätten gäller 
inte heller i ärenden som rör myndighetsutövning. 

De som enligt ovan erhållit närvarorätt i nämnderna ska av respektive nämnd erhålla fö
redragningslistor till nämndernas sammanträden. 

Reservation 

20 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservation
en kan ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet 

Justering av protokoll 

21 § 

Justeringen av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och en justerare på dag och tid 
som styrelsen beslutar vid varje sammanträde. 

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Para
grafen ska redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

Delgivning 

22 § 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, verksamhetsområdeschef eller 
annan anställd som styrelsen bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 

23 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska underteck
nas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
anställd som styrelsen bestämmer. 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 
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Kommunstyrelsens utskott och budgetberedning 

Arbetsutskott 

24 § 

Inom kommunstyrelsen finnas ett arbetsutskott. 

10(11) 

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare som väljs av styrelsen. 

Arbetsutskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande som väljs av styrelsen för 
den tid som styrelsen bestämmer. 

25 § 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt upp
drag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

26 § 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ord
ningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

Ersättare, som inte tjänstgör för ordinarie ledamot, har inte rätt att närvara vid utskottets 
sammanträden. Utskottet kan dock vid varje enskilt sammanträde 
besluta att ersättare som ej tjänstgör närvara. 

27 § 

Kallelse till sammanträdet med utskottet ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 

Sammanträdena ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 

Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

28 § 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas av utskottet om beredning 
behövs. Ordföranden eller de anställda som har ansvar för kommunstyrelsens ärendebe
redning överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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Förhandlingsutskott 

29 § 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett förhandlingsutskott. 

11 (11) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är förhandlingsutskott och har ansvar för kommunens 
lönerevision och andra delegerade uppgifter. 

Budgetberedning 

30 § 

Arbetsutskottet utgör kommunens budgetberedning. Budgetberedningen kan 
utökas med fler personer om styrelsen så beslutar. 

Budgetberedningen har ingen självständig beslutanderätt utan är ett beredande organ till 
kommunstyrelsen. 
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[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författn i ngssam I i ng 

I (I) 

Antagen av kommunfullmäktige den 14 april 2010, § 29 Dnr: 155/10-900 
Reviderad av kommunfullmäktige den 28 mars 2012, § 53 Dnr: KS 381/12-900 
Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2014, § 41 Dnr: KS 287 /14-900 

Kommunens direktiv till ägarombud i av kommunen hel- och delägda bolag 

Under våren kommer bolagsstämmor att hållas i ett antal av kommunen helt eller delvis ägda 
aktiebolag. Kommunens inflytande i de olika bolagen står naturligtvis i direkt proportion till 
kommunens ägarandel i respektive bolag. I det helägda bolaget utfärdas antingen mer om
fattande skriftliga ägardirektiv eller som här enklare direktiv till ombuden att läggas fram vid 
kommande bolagsstämma. I de bolag kommunen är minoritetsägare syftar direktiven till att 
ge ägarombudet i uppdrag att driva en särskild linje vid bolagsstämman i frågor av särskilt 
stor betydelse för Båstads kommun. 

Kommunen har ägande i följande bolag: 

Bolag 

Båstadhem AB 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Förslag till direktiv till ägarombuden: 

Båstadhem AB 

Båstads kommuns Ägarombud vid 
ägarandel i % bolagsstämma 

100,0 
20,0 
6,4 
1,1 

Kerstin Gustafsson 
Kerstin Gustafsson 
Kerstin Gustafsson 
Kerstin Gustafsson 

Båstads kommun lämnar över nya ägardirektiv till Båstadhem AB. Dessa ska inarbetas i 
bolagets långsiktiga och kortsiktiga verksamhet. Båstadhem AB förväntas bygga utifrån 
marknadens behov och då framförallt trygghets boende i Båstad, Förslöv och Torekov. 
Dessa byggnader behöver vara inflyttningsklara 2015/2016. 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
Fas 1 i projekt "Skitlite" som drivits i kommunerna i Skåne nordväst avslutas och slutsatserna 
behöver omsättas i verkligheten. Projektet fortsätter under förutsättning att extern med
finansiering erhålls. 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 
Båstads kommun arbetar tillsammans med NSVA för att reglera anslutningar till det gemen
samma va-nätet samt därtill hörande taxor. Vattenförsörjningen måste också komma till ett 
beslut då möjligheten att ansluta till Sydvatten efterfrågas av fler kommuner och man endast 
har utrymme för en kommun till. En tydlig tidplan för båda dessa frågor är nödvändig för 
Båstads kommun och NSVA, men kanske allra mest för kommuninvånarna, som påverkas av 
arbetet genom en högre standard anpassad till omvärlden. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Inga direktiv till ägarombudet. 
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Datum: 2017-11-06 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Cecilia Franzén Rooth 

Dnr: 000882/2017 

 
 

Policy för arbetskläder 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Kommunfullmäktige antar policy för arbetskläder. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunsstyrelsen beslutade 2017-09-06, § 191, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
kommungemensam policy för arbetskläder. Till policyn behöver det antas riktlinjer för att lik-
ställa resurser för arbetskläder. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen fick 2017-09-06 information om utredning angående arbetskläder i kom-
munen. Kommunstyrelsen valde att omvandla ärendet till ett beslutsärende och beslutade att 
ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en kommungemensam policy för arbetskläder. Uppdra-
get omfattade även att se över och likställa resurser för arbetskläder.  
 
Arbetskläder regleras inte i lag och beslutas ensidigt av arbetsgivaren. Arbetskläder betraktas 
av skatteverket som en personalförmån i syfte att skydda de egna kläderna mot onormal smuts 
och slitage i samband med arbetet eller som ett sätt att skapa enhetlighet och samhörighet på 
arbetsplatsen. Arbetskläder är inte att ses som skyddsutrustning, vilket är reglerat i lag. 
 
  
Aktuellt 
Uppdraget från kommunsstyrelsen omfattar två delar, dels framtagande av en policy för ar-
betskläder, dels översyn och likställa resurser för arbetskläder. Som ett första steg har förvalt-
ningen tagit fram ett förslag till kommungemensam policy för arbetskläder som kommunfull-
mäktige ska besluta om.  När en policy är beslutad tar steg två vid med framtagande av riktlin-
jer för arbetskläder. I arbetet med riktlinjerna kommer det att göras en översyn och utvärde-
ring för att finna vilka yrkesgrupper som har behov av arbetskläder och jämställa behoven. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Genom en kommungemensam policy ges möjlighet att jämställa resurser för de arbetsgrupper 
som har behov av arbetskläder.  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Cecilia Franzén Rooth, HR-specialist 
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Policy för arbetskläder 
 
Beslutet ska expedieras till: 
HR-avdelningen 
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Policy för arbetskläder 
Båstads kommun tillhandahåller arbetskläder till anställda där 
arbetsuppgifterna kräver särskilda kläder i syfte att skydda de egna 
kläderna eller identifiera en yrkesroll. 

Arbetskläder skall tillhandahållas vid; 

- Grov nedsmutsning som är varaktig och frekvent 
Yttre klimatpåverkan som är varaktig och frekvent 

- Onormalt slitage 
- Behov av att identifiera särskilda yrkesroller för allmänheten 

Tillhandahållande av arbetskläder ska vara jämlikt och behovet styr 
omfattningen. 

. .. ett b~ttre s<itt t1tt tev~ 
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Datum: 2017-10-31 Till: Kommunstyrelsens arbestutskott 

Handläggare: Johan Lindén 

Dnr: KS 001570/2014 – 900 
 
 

Begäran om förskottsutbetalning av del av beviljat bidrag för upprustning av 
Östra Karups Bygdegård 
 

Förslag till beslut 
 
1. Ge ekonomiavdelningen klartecken att genomföra två förskottsutbetalningar på vardera 
halvan av kvarvarande del av kommunens bidragsandel. Den andra och avslutande förskotts-
utbetalningen sker efter att byggdegården redovisat ytterligare utgiftsunderlag som uppgår till 
den första förskottsutbetalningens belopp. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Östra Karups bygdegård har inkommit med en begäran om förskottsutbetalning av kommu-
nens bidragsandel till upprustningen av Östra Karups bygdegård. Syftet är att förbättra bygg-
degårdens likviditet. Förslaget är att Kommunstyrelsens arbetsutskott ger klartecken till eko-
nomiavdelningen att genomföra förskottsutbetalningar av kvarvarande innestående bidrags-
belopp i två lika andelar varpå den andra halvan utbetalas efter att föreningen inkommit med 
utgiftsunderlag motsvarande den första kvarvarande halvan. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-28 § 202 att bevilja bidrag till upprutsning av Östra 
Karups bygdegård. Det beviljade bidragsbeloppet uppgick till 762 tkr och uppgick till 30 % av 
den totala projektansökan som lämnades in av bygdegården till Boverket. Boverket har sede-
mera beviljat bidrag till Östra Karups bygdegård om 900 tkr. 
 
Aktuellt 
"Under hösten har kommunen mot redovisning av nedlagda kostnader börjat betala ut delar av 
de 762 tkr som motsvarar kommunens bidragsandel. Till dagens datum har ca 256 tkr utbeta-
lats vilket motsvarar 30 % av de redovisade kostnader som bygdegården skickat in på totalt ca 
853 tkr. Företrädare för Östra Karups byggdegård har kontaktat undertecknad med en önskan 
om att kommunen ska betala ut andelar av det kvarvarande beviljade bidraget från kommunen 
på ca 506 tkr i förskott. Förslagsvis halva beloppet nu (253 tkr) och resterande avslutande del 
(253 tkr) efter att byggdegården inkommit med utgiftsunderlag motsvarande den första hal-
van av det kvarvarande beloppet. 
Anledningen som anges är för att förbättra likviditeten i projektet. Bygdegården har redan tagit 
ett banklån på 1 000 tkr. Boverket betalar inte ut sin del av bidraget, dvs 900 tkr, förrän hela 
projektet är slutbesiktigat och efter att kommunen utbetalat sin andel. 
 
 
 
Båstad 2017-10-31 
 
 
Johan Lindén, kommunledningskontoret 
Ekonomichef 
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Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Östra Karups byggdegård     
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen skrivelse från Östra Karups byggdegård     
 
Samråd har skett med: 
Företrädare för Östra Karups byggdegård     
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Båstads kommun 
Att Johan Linden 
Beträffande Boverksprojektet Östra Karups Bygdegård 
Ansökan förskottsutbetalning. 

Boverket och Båstads kommun 

2017 -11- O 1 

Boverket har beviljat Bygdegården 900 000 kr i maj 2016 och kommunen 762 000 kr till 
standardhöjande reparationer. Projektet har slutdatum 2018-05-01. 

Boverket betalar sin andel när projektet är avslutat och efter ansökan om utbetalning, någon 
gång efter sommaren 2018. 

Ansökan förskott 
Detta gör att Bygdegårdens likviditet är ansträngd. Ett banklån har bygdegården tvingats ta på 
ca 1 miljon. 
Båstads kommun har till dags datum utbetalat ca 250 000 kr. 
Bygdegården ansöker härmed om förskott av resterande belopp i två delar, gärna med 
utbetalning av första delen nu och andra delen efter att fakturor presenterats till kommunen av 
första delen. 

Hur gör andra kommuner 
Vid kontakt med handläggare Charlotte Gustavsson, Boverket hanterar kommuner 
utbetalningar på olika sätt exempelvis 

Utbetalar hela bidragssumman vid projektstaii 
De flesta kontinuerliga förskottsutbetalningar 
I undantag utbetalning efter att projektet avslutats, pss som Boverket. 

Hur gör andra organisationer exempelvis 
Allmänna arvsfonden utbetalar förskott i två delar, 50% vid projektstart och resterande del 

efter redovisning av första delen. 
LLU (Lokalt Ledd Utveckling, landsbygdsprogrammet, Leader EU) betalar kontinuerligt ut 
förskott i olika delai·. 

Sparbanksstiftelsen betalar hela beloppet vid projektstaii. 

Bästa hälsningar från Östra Karups Bygdegård 

Östra Karup 2017-10-30 

/z~lk~~---r-
Karl-An~ i: ~ansson 
Kassör Bg 725-2687 

Onyxvägen 5 
269 41 Östra Karup 
070-5882813 

· _ __.· ..... 0 /,; ?;? ? / 7-.:'-- c/<!!::!>" . 
Johanna Lundqvist Björn 
Ordförande 

Östra Karups Bygdegård 
073-9522023 
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