
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum: Onsdagen den 29 januari 2020 

Plats och tid: Sessionssalen, kl. 18:30  

 

 Ärendemening 

 Upprop 

1.  Val av justeringspersoner 

2.  Godkännande av dagordningen 

3.  Månadens person eller organisation 

4.  Informationsärenden 

A, Christin Johansson, ny vård- och omsorgschef, presenterar sig.  

B, Katarina Thorstensson informerar om Drivkraft.  

C, Carolina Winkler, chef på överförmyndarkansliet, informerar om dess verksamhet. 

5.  Delgivningar 

A, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen - Svar på medborgarförslag - Attraktivare arbete för hemtjänsten. 

6.  Beslutslogg 

7.  Avfallstaxa 2020 

8.  Fördjupad utredning kring grundskolestrukturen på norra sidan av Båstads kommun 2020-2028 

9.  Svar på motion - Översyn av regelverk för föreningsbidrag 

10.  Svar på motion - Kulturgaranti till alla elever 

11.  Svar på motion - Jämställt försörjningsstöd 

12.  Svar på motion - Översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler 

13.  Svar på motion - Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar 

14.  Fyllnadsval av ersättare i myndighetsnämnden - Vakant plats (BP) 

15.  Fyllnadsval av ersättare i myndighetsnämnden - Vakant plats (S) 

16.  Fyllnadsval av ersättare i kustvattenkommittén - Vakant plats (S) 

 
 
Båstad den 22 januari 2020 
 
 
 

Thomas Andersson 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2020-01-03. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000012/2020 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utse Johan Olsson Swanstein (M) och Bo Wendt (BP) till justeringspersoner. 
 
2. Utse Uno Johansson (C) som ersättare. 
 
3. Justeringen äger rum tisdagen den 4 februari 2020 kl. 15:30 på kommunkansliet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. För dessa 
personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och justerings-
personerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: : 2020-01-03. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000013/2020 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 

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

Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2019, § 84 Dnr: KS 000370/2019-900 

 

Regler för utdelning av månadens person eller organisation 
 

Syfte 

Månadens person eller ideell organisation syftar till att uppmärksamma medborgare eller 
ideella organisationer som på ett eller annat sätt har betydelse för oss som bor och verkar 
i Båstads kommun och gör goda insatser för många eller är förebilder i vårt samhälle.  

Insatserna kan spänna över breda områden såsom sociala, kultur, idrott, utbildning eller 
föreningsliv rent allmänt. Det kan vara personer som verkar inom idrotts- och kulturför-
eningar, en medmänniska, någon som hälsar på gamla eller av andra orsaker får vårt sam-
hälle levande eller en förening att fungera. 

Ansvar 

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för månadens person eller organisation. 

Avgränsning 

Utdelningen av utmärkelsen äger rum till och med mandatperiodens sista kommunfull-
mäktige år 2022.  

Tillämpning 

Vem eller vilka kan nomineras? 
Kommuninvånare som är folkbokförda i kommunen, eller ideella organisationer verk-
samma i Båstads kommun. 

Hur nomineras månadens person eller organisation? 
 Förslag kan lämnas av alla som är folkbokförda i Båstads kommun via kommunens 

webbplats, mail eller brev. 
 Personer eller organisationer som har utsetts kan ej nomineras igen förrän efter ett år. 
 Politiska partier eller folkvalda i kommunfullmäktige kan ej nomineras. 
 Anonyma nomineringar godkänns ej. 

Vad ska nomineringen till månadens person eller organisation innehålla? 
 En kort motivering till förslaget (max 300 tecken) 
 Namn på den nominerade 
 Förslagsställarens namn och kontaktuppgifter 

Jury 
Kommunfullmäktiges presidium utser månadens person eller organisation. 

Utdelning 
Månadens person utdelas vid inledningen av kommunfullmäktiges ordinarie samman-
träde. Ordförande delar ut utmärkelsen genom att läsa motiveringen och överlämnar 
blomma och diplom. 
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Datum: : 2020-01-22. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000014/2020 – 900 

Informationsärenden 

Förslag till beslut 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunfullmäktige 29 januari 2020 föreligger följande anmälda informationspunkter: 

A, Christin Johansson, ny vård- och omsorgschef, presenterar sig.  

B, Katarina Thorstensson informerar om Drivkraft.  

C, Carolina Winkler, chef på överförmyndarkansliet, informerar om dess verksamhet.  

Enligt beslut i kommunfullmäktige kan kommunstyrelsen och övriga nämnder skriftligen an-
mäla ärenden för information senast dagen innan kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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Datum: : 2020-01-22. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000015/2020 – 900 

Delgivningar

Förslag till beslut 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

A, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen - Svar på medborgarförslag - 
Attraktivare arbete för hemtjänsten.  

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-01-15 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 20  Dnr KS 000694/2019 - 100 

Svar på medborgarförslag - Attraktivare arbete  
för hemtjänstpersonal  

 
Beskrivning av ärendet Den 10 september 2019 inom ett medborgarförslag där förslagsställaren 

föreslår att Båstads kommun ska göra hemtjänstsperonalens arbete med 
attraktivt, exempelvis genom att bjuda på gratis fika. Förvaltningen är tacksam 
för att förslagsställaren uppmärksammar en yrkesgrupp som värnar om många 
av de mest sköra och svaga i vår kommun. Hemtjänst i Båstads kommun bygger 
på två stora organisationer, en del finns på Skogsliden och här bistår man våra 
kommunmedborgare på norra sidan av Hallandsåsen. Den andra delen finns på 
Bjäredalen, strax intill Förslövs tågstation, och här ansvarar man för tätorterna 
på söder. Båstads kommun jobbar ständigt med ambitionen om att vara en 
arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö och att kommunen ska vara en 
attraktiv arbetsgivare för personalen. Detta är ett arbete som är nödvändigt att 
alltid utveckla då det är en hård konkurrens om den personal som vill jobba 
med omvårdnadsarbete. Eftersom att hemtjänsten är en del av Båstads 
kommun som helhet, är det svårt att särbehandla gruppen personal som 
arbetar i hemtjänsten. Kommunen kan inte erbjuda förmåner som inte andra 
yrkesgrupper får ta del av. Detta innebär att gratis fika, frukt eller annat 
specifikt inte kan köpas in endast för hemtjänstpersonalen. Däremot försöker 
förvaltningen se till så rast och återhämtning kan tryggas kontinuerligt under 
dagen. Mot bakgrund av att detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 
anses besvarat.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare  

Johan Peterson, daterad 2019-11-01. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget anses besvarat.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Medborgarförslaget anses besvarat.  
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Datum: : 2020-01-21. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000016/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning daterad den 21 januari 2020 godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Till stöd för kommunfullmäktiges beslutsfattande och uppföljning finns en beslutslogg. Loggen 
innehåller uppgifter om väckta ärenden och ärenden som bordlagts eller återremitterats. 
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen och samråd sker med förvaltning-
en innan den skickas ut till sammanträdet. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2020-01-21. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
 
 



 

 

   Uppdaterad: 2020-01-21 
   Dnr: KS 000408/2019-900 
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Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2019-12-13 910/19 Ersätta skolpengen med en rambudget Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2020 

2019-12-13 909/19 Tillsättande av en socialnämnd Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2020 

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

2019-06-10 472/19 Ta fram en ny resepolicy (MP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2020 

2019-06-10 471/19 Uppdatering av fordonspolicy (MP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2020 

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

2019-04-17 351/19 Alternativ återvinningscentral (C) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2020 

2019-04-02 303/19 Bättre företagsklimat (C)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2020 

2019-01-29 91/19 Översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda loka-

ler (C)  

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i januari. 

Jan 2020 

2019-01-29 89/19 Utökad samverkan med  idéburna sektorn (C)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Feb 2020 

2018-12-06 1142/18 Jämställt försörjningsstöd (C)   Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Jan 2020 

2018-07-12 678/18 Översyn av regelverk för föreningsbidrag (S)  Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i januari. 

Jan 2020 

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

2018-04-30 449/18 Inrätta familjecentral (C)  

 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2020 

2018-04-18 416/18 Kulturgaranti till alla elever (L)  Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i januari. 

Jan 2020 

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

(L) 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2020 

2018-01-16 58/18 Fler praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2020 

2017-12-14 1402/17 Arkitekturprogram för Båstads kommun (L) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2020 

2017-12-06 1354/17 Temalekplatser (S)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2020 
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Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2017-11-16 1307/17 Kommunens roll för att driva övergången till elbilsamhället 

och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar  (L) 
Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2020 

2017-10-18 1120/17 Alkolås i kommunala fordon (C)  Kommunstyrelsen Bordlades på KS i april i avvaktan på att beslut om nya 
styrdokument för fordonshantering ska tas 

2020 
 

2017-10-12 1079/17 Motionsspår med belysning i Båstad/Hemmeslöv, Östra-
Karup, Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv senast 
2026 (C)  

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Feb 2020 

2017-09-01 915/17 Utomhusisbana (L) 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2020 

2017-08-21 866/17 Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och upp-
rustning av idrottshallar (L)  

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i januari. 

Jan 2020 

 

 

Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2019-07-25 605/19 Upprätta en informationsskylt om Malenbadets historia  Kommunstyrelsen Redovisad och handläggning pågår. Feb 2020 

2019-07-19 597/19 Upprätta ett café vid Båstads tågstation Kommunstyrelsen Redovisad och handläggning pågår.  Mar 2020 

 

Bordläggningar/återremisser  

Upprättat Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

      

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-01-15 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 4  Dnr KS 000865/2019 - 500 

Avfallstaxa 2020 för Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet I årets taxeförslag görs endast marginella justeringar för villahushåll. Dock görs 

ett informationsarbete för att locka fler abonnenter att välja abonnemang med 
två fyrfackskärl. För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priset för 
matavfallskärl samtidigt som priset för restavfallskärl höjs. 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 återvinningsmaterial. I övrigt görs mindre förtydliganden och 
ändringar av redaktionell art. Prisförändringarna kommer att kommuniceras 
till abonnenterna genom olika informationsåtgärder.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-12-02, 

med tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag  1. Anta avfallstaxa 2020. 

2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2020-04-01. 
 
Föredragande Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Mats Sjöbeck (C) och Uno Johansson (C): Förslagen på nya avfallstaxor 2020 för 

Båstads kommun är generellt marginella med en ökning på 17 kr per år för 
abonnemang för permanentboende. Men abonnemangsökningen på sopkärl 
240/240 med tömning 26 gånger per år är 362 kr. Denna ökning är enligt 
Centerpartiet för stor och bör ligga i paritet med övriga ökningar på 17 kr per 
år. Vi yrkar härmed på att taxeökningen för abonnemang för permanentboende 
på sopkärl 240/240 med tömning 26 gånger per år ska vara samma som övriga 
höjningar, dvs 17 kr per år. 
 
Johan Olsson Swanstein (M) föreslår följande notering till protokollet: 
Förvaltningen får i uppdrag att beakta Centerpartiets yrkande och utifrån detta 
komplettera beslutsunderlaget inför kommunfullmäktiges beslut i ärendet. 

 
  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-01-15 2 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

 
Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och tillägget från 

Centerpartiet samt noteringen ovan och finner att kommunstyrelsen bifallit 
dessa förslag.  

 
Notering Förvaltningen får i uppdrag att beakta Centerpartiets yrkande och utifrån detta 

komplettera beslutsunderlaget inför kommunfullmäktiges beslut i ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Anta avfallstaxa 2020. 

2.  Avfallstaxan ska gälla från och med 2020-04-01. 

3.  Taxeökningen för abonnemang för permanentboende på sopkärl 240/240 
med tömning 26 gånger per år ska vara samma som övriga höjningar,  
dvs 17 kr per år.  

 
       

 
 

 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 
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PM - Svar på fråga om taxeökning för abbonnemangstyp 240 I med 
tömningsintervall 26+26 gånger per år. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari ställdes följande fråga: 

Varför ökar taxan på fyrfackskärl 240 1 med tömningar 26+26 gånger per år med 362 kr 
(permanentboende) och 187 kr (fritidsboende), medan resterande abonnemangstyper och 
tömningsintervaller på fyrfackskärl justeras endast motsvarande ändringen av avfallspremien, upp 
till 17 kr? 

Svar: 
Att vi föreslår att höja taxan på denna abonnemangstyp finns det flera skäl till. 

Styrning från tömningsintervallet 26+26 tömningar per år 
Båstads kommun är ensam kommun i regionen att erbjuda tömning 26 gånger per år på kärl 2. NSR 
har som mål att optimera sina transporter. Under förra året gjordes en granskning av fyllnadsgraden 
i de som har kärl 2 med tömningen varannan vecka (26 gånger per år). Till stor del var dessa inte 
fulla och i behov av tömning vid tömningstillfälle. 

Vid årsskiftet gjordes därför ett utskick till samtliga abonnenter med detta tömningsintervall med 
budskapet att tömningsintervallet på kärl 2 automatiskt ändras till 13 gånger per år, under 
förutsättning att abonnenten inte särskilt önskar ha kvar samma tömningsintervall. Därmed fick 
abonnenten samtidigt sin renhållningsavgift sänkt med 755 kr per år. 

Idag har endast 87st abonnenter fyrfackskärl 2401 med tömning 26+26 gånger per år jämfört med 
2576 abonnenter i oktober. Motsvarande siffra på kärlstorleken 3701 är 588 abonnenter i oktober 
och 2020 593 abonnenter. 

Kostnader för kärlstorlekarna 240 I respektive 370 I 
Kostnadsmässigt är det i stort sett ingen skillnad för NSR att hämta 240 1 respektive 370 1 ute hos 
abonnenten. Det får plats mer restavfall i 370 1 men också mer plats för återvinning/sortering. 
Prisskillnaden på kärlen är liten. 

Det finns också tömningstekniska problem med att ha kärlstorleken 240 1, då behållarna blir så små 
att avfallet är svårt att tömma ur. Speciellt om man pressar ner avfallet för att få plats. Vi vet av 
erfarenhet att kunderna väljer 240 1 kärl för att det varit lägre kostnad inte alltid efter 
behovet(kärlvolym). 

Därför arbetar NSR med att få abonnenterna att välja kärlstorlek 370 I. 

Utifrån detta föreslår förvaltningen att taxan justeras enligt förslag så att det inte längre är någon 
prisskillnad mellan kärlstorlekarna 2401 och 370 1 oavsett tömningsintervall. Så fungerar exempelvis 
prissättningen redan idag på tömningsintervallet 26+ 13. 
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Datum: 2019-12-02 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS000865/2019 

 
 

Avfallstaxa 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Anta avfallstaxa 2020. 
2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2020-04-01. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
NSR har tagit fram förslag på ny avfallstaxa. Önskemålet är att den nya taxan börjar gälla den 1 
april 2020. 
 

Bakgrund 
Styrelsen i NSR har tagit fram förslag på reviderad avfallstaxa för 2020. I tillhörande 
beslutsunderlag finns ett PM från NSR som tar upp förändringarna jämfört med nu gällande 
taxa. 
 
Aktuellt 
I årets taxeförslag görs endast marginella justeringar för villahushåll. Dock 
görs ett informationsarbete för att locka fler abonnenter att välja 
abonnemang med två fyrfackskärl. 
 
För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priset för matavfallskärl 
samtidigt som priset för restavfallskärl höjs. 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 återvinningsmaterial. 
 
I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art. 
 
Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom 
olika informationsåtgärder. 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSR 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Taxa 2020 – Folder Båstad, NSR 
Bilaga 2. Taxa 2020 – PM Förslag till ny avfallstaxa i Båstad, NSR 



Avfallstaxa 2020
Båstads kommun
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Gäller fr.o.m. 2020-04-01 
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Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-12-19
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.
Abonnenten ansvarar för att kärlen tvättas och hålls fräscha.

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.
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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.
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Dröjsmålsränta
Debiteras enligt §6 räntelagen (1975:635)

Moms
Alla priser i Avfallstaxan är angivna inklusive moms.

Särskilda avgifter
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa 
eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras 
avgift per timme. Vid behov får NSR:s styrelse besluta om tillfälliga avgifter 
baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten.

Tolkningsföreträde
Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande avfallstaxan.

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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VILLAHUSHÅLL

Abonnemang

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 som har insamling av matavfall.
Vill man ha fler matavfallspåsar klämmer man en tom matavfallspåse i kärlet för 
matavfall och får då en bunt matavfallspåsar nästa gång kärlet töms. Fler påsar 
kan hämtas på återvinningscentralen.

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

Kärl 1: Matavfall och restavfall i kärlet.
 Hårdplast- och metallförpackningar i insatsen.
Kärl 2: Tidningar och pappersförpackningar i kärlet.
 Förpackningar färgat och ofärgat glas i insatsen.
Plastsäck: Mjukplastförpackningar

Abonnemang för permanentboende

Tömningar per år Grund- Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarst
orlek

Kärl 1 Kärl 2 * avgift avgift premie avgift/å
r

370+370 l 
kärl

26 13 800 kr 1200 kr -50 kr 1950 kr

240+240 l 
kärl

26 13 800 kr 1200 kr -50 kr 1950 kr

660+660 l 
kärl

26 13 800 kr 2600 kr -50 kr 3350 kr

370+370 l 
kärl 

26 26 800 kr 2300 kr -50 kr 3050 kr

240+240 l 
kärl

26 26 800 kr 2300 kr -50 kr 3050 kr

* Extra Kärl 2 med 13 tömn/år, 830 kr/år
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Hämtning av grovavfall och mjukplastförpackningar – Sidan 11
Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9
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Abonnemang för fritidsboende

Tömningar per år
*

Grund- Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarst
orlek

Kärl 1 Kärl 2 avgift avgift premie avgift/å
r

370+370 l 
kärl

19 10 740 kr 1000 kr -15 kr 1725 kr

240+240 l 
kärl

19 10 740 kr 1000 kr -15 kr 1725 kr

370+370 l 
kärl 

19 19 740 kr 1785 kr -15 kr 2510 kr

240+240 l 
kärl

19 19 740 kr 1785 kr -15 kr 2510 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 och mjukplastförpackningar – Sidan 11
Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9

Tvåfackskärl
Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget.
Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation 
eller återvinningscentral.

Abonnemang för permanentboende

Tömnin
gar

Grund- Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorlek per år avgift avgift premie avgift/å
r

370 l kärl 26 800 kr 3500 kr 0 kr 4300 kr
240 l kärl 26 800 kr 3500 kr 0 kr 4300 kr

370 l kärl * 52 800 kr 5850 kr 0 kr 6650 kr
* Nytecknas ej.

Abonnemang för fritidsboende

Tömnin
gar

Grund- Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorlek per år * avgift avgift premie avgift/å
r
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370 l kärl 19 740 kr 2500 kr 0 kr 3240 kr
240 l kärl 19 740 kr 2500 kr 0 kr 3240 kr
* Kärlet töms varannan vecka under vecka 14–39 och var fjärde vecka resten av 
året.

Hämtning av grovavfall – Sidan 11
Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9
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Övriga abonnemang för permanentboende och 
fritidsboende
Ett kärl för restavfall ingår i abonnemanget.

Hemkompost
För villahushåll där fastighetsägaren fått beviljat från kommunen förlängt 
tömningsintervall och att kompostera allt matavfall på fastigheten. Abonnenten 
måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation eller 
återvinningscentral. 

Tömning
ar 

Grund
-

Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorle
k

per år avgift avgift premie avgift/å
r

190 l 13 ** 800 kr 1200 kr 0 kr 2000 kr
190 l * 4 ** 800 kr 400 kr 0 kr 1200 kr
140 l * 4 ** 800 kr 400 kr 0 kr 1200 kr

Specialdispens
Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan 
teckna abonnemang för blandat hushållsavfall (restavfall). För att få teckna 
abonnemang krävs intyg på att man inte kan sortera sitt avfall.  Intyg kan ges 
från vårdcentral, hemtjänst eller liknande 
Ansökan om abonnemang med specialdispens görs hos NSR. 
Specialdispens beviljas för max 2 år i taget.

Tömningar per år Grund
-

Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorle
k

Kärl 1 avgift avgift premie avgift/å
r

190 l 19 *** 740 kr 1200 kr 0 kr 1940 kr
190 l 26 800 kr 1400 kr 0 kr 2200 kr

240 l * 26 800 kr 1900 kr 0 kr 2700 kr
370 l 26 800 kr 1900 kr 0 kr 2700 kr

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

Tömningar per år Grund
-

Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorle
k

Kärl 1 avgift avgift premie avgift/å
r

190 l 19 *** 0 kr 1200 kr 0 kr 1200 kr
190 l 26 0 kr 1800 kr 0 kr 1800 kr

240 l * 26 0 kr 2000 kr 0 kr 2000 kr
370 l 26 0 kr 2000 kr 0 kr 2000 kr

* Nytecknas ej.
** Kan tecknas av både permanent- och fritidsboende. Grundavgift fritidsboende 
740 kr/år.   
     4 tömn/år = tömning var 13:e vecka.
*** Kan endast tecknas av fritidsboende.

Hämtning av grovavfall – Sidan 11
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Sommartömning – Kärl med matavfall
Tömning varje vecka under vecka 24–35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie 
tömningar.

Tömnin
gar

Total

Sommartömn
ing

per år avgift/år

Kärl med 
matavfall

6 500 kr

Trädgårdsavfall - Villahushåll
Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48 eller
tömning var fjärde vecka, vecka 9–45 eller 10–46.

Tömnin
gar

Total

Behållarstor
lek

per år avgift
/år

370 l kärl 10 * 800 kr
20 950

 kr
190 kärl 20 800 kr
* Nytecknas ej.

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd 
farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på 
annan överenskommen eller anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 
06.00 på tömningsdagen.
Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste 
trädgårdskärlet stå närmast tomtgränsen och max 2 meter in på tomten.
Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl.

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

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast och 
grovavfall.
Dragväg som överstiger 50 meter kan inte nytecknas av arbetsmiljöskäl.

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 

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 överenskommen eller anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast 
kl. 06.00 på tömningsdagen.
Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas 
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dragväg från renhållningsfordonet fram till första kärlet. Avståndet räknas som 
enkel väg fram till första kärlet. 

Prisexempel

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 12,50 kr

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 1463 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

Grovavfall – Villahushåll

Lämna på Återvinningscentral
Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på 
NSR:s återvinningscentraler. 
Myndiga personer som inte är folkbokförda i någon av de uppräknade 
kommunerna 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 per besök. Återvinningsmaterial som lyder under lagen om 
producentansvar som till exempel 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 överenskommen eller anvisad plats. 
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.

Mjukplastförpackningar - 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.
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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 överenskommen eller anvisad plats. Mjukplastsäck ska
vara losstagen från säckställ eller liknande och knuten vid hämtning.

Trädgårdsavfall – Sidan 10
Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 12  Slamtömning – Sidan 25
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Tilläggstjänster och andra avgifter - Villahushåll

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift
Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte 
skett efter påpekande utgår felsorteringsavgift.
Villahushåll, per kärl och tillfälle 150 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.
Villakärl 150 kr
Villakärl, då avfallet måste tömmas som restavfall pga 
felsortering

250 kr

Låst dörr eller grind Avgift
Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind utgår 
avgift för öppnande.    
Dörrar/grindar som är olåsta eller 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 
Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås Ingår
Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system” 
(Swedlock) eller har tagg/pac-bricka. Pris per kärl och tömning 5 kr
Dörrar/grindar med fysisk nyckel. Pris per kärl och tömning. 10 kr

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

Utan
kostna

d

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 eller 
nytecknande.
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      - då villahushåll byter till abonnemang med fyrfackskärl.
      - vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid 
flerfamiljsfastigheter   
        och verksamheter.

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

per
lock

och år
190 l kärl 50 kr
240 l kärl 75 kr
370 l kärl 100 kr

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

Avgift

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 350 kr
Per lastningsminut utöver 5 minuter 70 kr
Hämtning av grovavfall bokas hos NSR:s kundservice.

Övriga priser

Per
påbörj

ad
timme

Flakbil/servicebil med förare 900 kr
Renhållningsfordon med förare 1250

kr
Extrapersonal 350 kr
Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer.
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FLERFAMILJSFASTIGHETER och VERKSAMHETER

Abonnemang

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. Alternativt kan 
utkörning bokas mot särskild avgift.
Kontakta NSR:s kundservice för beställning och eventuell utkörning.

Tömningar Total
avgift/år

Schemal
agd

tömning
Behållarstorlek per år Vardagar Helgdag

ar *
140 l kärl (Verksamheter) 26 250 kr

52 450 kr
190 l kärl 
(Flerfamiljsfastigheter)

26 330 kr

52 600 kr 300 kr
Markbehållare, 0-1 kbm ** 26 6400 kr
Inkl. insatssäckar 52 12 800 kr
Markbehållare, 0-1 kbm ** 26 6000 kr
Exkl. insatssäckar 52 12 000 kr
Markbehållare Nivåvakt***

*
300 kr/tömn

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, t.ex. restauranger, storkök och butiker. Tömning 
beställs hos NSR:s 
      kundservice. Behandlingsavgift 275 kr/ton tillkommer.
**** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information.
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Sommartömning – Kärl med matavfall
Tömning varje vecka under vecka 24–35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie 
tömningar.

Tömning
ar

Total

Sommartömn
ing

per år avgift
/år

Kärl med 
matavfall

6 500 kr

Restavfall

Tömninga
r

Total
avgift/år

Schemala
gd

tömning
Behållarstorlek per år Vardagar Helgdagar

*
190 l kärl 26 2200 kr
 52 4000 kr
370 l kärl 26 3300 kr

52 6000 kr 300 kr
660 l kärl 26 4400 kr

52 8000 kr
1000 l kärl ** 26 6160 kr

52 11200 kr 400 kr
Markbehållare, 0-3 kbm *** 26 19 100 kr
Inkl. insatssäckar 52 38 200 kr
Markbehållare, 3-5 kbm *** 26 31 100 kr
Inkl. insatssäckar 52 62 200 kr
Markbehållare, 0-3 kbm *** 26 18 000 kr
Exkl. insatssäckar 52 36 000 kr
Markbehållare, 3-5 kbm *** 26 30 000 kr
Exkl. insatssäckar 52 60 000 kr
Markbehållare, 0-3 kbm Nivåvakt**

**
750

kr/tömn
Markbehållare, 3-5 kbm Nivåvakt**

**
1200

kr/tömn
Container - Sidan 21
* 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 kunds egna insatssäckar. 
**** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information.

Sommartömning – Kärl med restavfall
Tömning varje vecka under vecka 24–35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie 
tömningar.

Tömning Total
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ar
Sommartömn
ing

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.

Behållarstorl
ek

Avgift per
kärl och
tillfälle

Matavfall 350 kr
Restavfall 500 kr
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Tömning av avfall oftare än en gång i veckan (tömning en 
gång/dag)
Gäller kärl container och markbehållare.

Avgift för 
Tömningsfre
kvens

52 tömn/år
multiplicerat

med
2 ggr/vecka 104 

tömningar/år
2,2

3 ggr/vecka 156 
tömningar/år

3,5

4 ggr/vecka 208 
tömningar/år

4,9

5 ggr/vecka 260 
tömningar/år

6,4

Tömning av avfall oftare än en gång per dag
Erbjuds endast under juni, juli och augusti.
Kontakta NSR för information.

Fyrfackskärl – för mindre flerfamiljsfastigheter och 
verksamheter
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner ingår i abonnemanget. Max 3 
uppsättningar per hämtställe.

Matavfallspåsar ingår i abonnemanget. Läs mer på sidan 15

Hämtning av grovavfall och mjukplast ingår inte i abonnemanget.

Kärl 1: Matavfall och restavfall i kärlet.
 Hårdplastförpackningar och metallförpackningar i insatsen.
Kärl 2: Tidningar och pappersförpackningar i kärlet.
 Färgade och ofärgade glasförpackningar i insatsen.

Tömningar per år
*

Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarst
orlek

Kärl 1 Kärl 2 avgift premie avgift/å
r

370+370 l 
kärl

26 13 2535 kr -50 kr 2485 kr

660+660 l 
kärl

26 13 4000 kr -50 kr 3950 kr

* Andra tömningsintervall erbjuds ej.

Tvåfackskärl – för mindre verksamheter
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Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget.
Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation 
eller återvinningscentral.

Tömnin
gar

Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorlek per år avgift premie avgift/å
r

370 l kärl 26 3900 kr 0 kr 3900 kr
240 l kärl 26 3730 kr 0 kr 3730 kr
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Trädgårdsavfall
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48 eller var fjärde vecka, vecka 
9–45 eller 10–46.

Tömnin
gar

Total

Behållarstor
lek

per år avgift
/år

370 l kärl 10 * 800 kr
20 950

 kr
190 kärl 20 800 kr
* Nytecknas ej.

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd 
farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på 
annan överenskommen eller anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 
06.00 på tömningsdagen.
Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste 
trädgårdskärlet stå närmast tomtgränsen och max 2 meter in på tomten.
Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl.

Evenemangstaxa
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Vid tillfälliga publika evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning hos
NSR. För större publika evenemang, för miljöstation och evenemangscontainers 
offereras separat.
Kontakta NSR:s kundservice för mer information och för bokning. Bokning måste 
göras minst två veckor före önskad startdag.

Kärlhyra
Per kärl 
och dygn

Matavfall 10 kr
Återvinningsmaterial 10 kr
Restavfall 20 kr

Total
avgift

Utsättning, hemtagning och sluttömning per kärl
Utsättning 100 kr
Hemtagning och sluttömning, matavfall och 
återvinningsmaterial 

50 kr

Hemtagning och sluttömning, restavfall 100 kr
Utsättning, hemtagning och sluttömning görs 
vardagar kl. 8-16. Övriga tider offereras.
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Extratömning
Per kärl 

och
tömning

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

100 kr

Samtliga fraktioner och kärlstorlekar, övriga tider Offert
Behandlingsavgifter ingår i priserna.  

Dragväg
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

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

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast och 
grovavfall.
Dragväg som överstiger 50 meter nytecknas inte av arbetsmiljöskäl.

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 

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 överenskommen eller anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast 
kl. 06.00 på tömningsdagen.
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

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 12,50 kr

Tömningar per år
Dragväg 13 26 39 52 104

0–5 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
6-10 m 163 kr 325 kr 488 kr 650 kr 1300 kr

11–20 m 325 kr 650 kr 975 kr 1300 kr 2600 kr
21–30 m 488 kr 975 kr 1463 kr 1950 kr 3900 kr
31–40 m 650 kr 1300 kr 1950 kr  2600 kr 5200 kr
41–50 m 813 kr 1625 kr 2438 kr 3250 kr 6500 kr
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Grovavfall (hushållsavfall)
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Myndiga personer som är folkbokförda i någon av 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 per besök. 
Återvinningsmaterial som lyder under lagen om producentansvar som till 
exempel tidningar, förpackningar och elektronikavfall lämnas kostnadsfritt.

Budad hämtning

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters 
lastning

350 kr

Per lastningsminut utöver 5 minuter 70 kr

Schemalagd hämtning
26 eller 52 hämtningar per år. Pris per hämtning. 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters 
lastning

300 kr

Per lastningsminut utöver 5 minuter 60 kr

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 dagar från bokning.
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Container och Autoflak/Lastväxlare
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Container – Restavfall

Tömnin
gar

Total

Behållarstor
lek

per år avgift/år

3 kbm 26 19 665 kr
52 35 815 kr

6 kbm 26 31 100 kr
52 58 010 kr

8 kbm 26 40 470 kr
52 76 620 kr

10 kbm 26 49 880 kr
52 94 400 kr

Tilläggsavgifter - 
container

Total
avgift

Utsättning 1495 kr
Hemtagning * 1495 kr
Bomkörning 400 kr
* Tömning och behandlingsavgift ingår.

Autoflak/Lastväxlare – Restavfall och Trädgårdsavfall     

Hyra
Behållarstorlek per år per

månad
per vecka

*
18–42 kbm 17 995

kr
1610 kr 635 kr

Utsättning 550 kr
 

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

400 kr

Behandlingsavgift Per ton
Restavfall 1300 kr
Grovavfall 1800 kr
Matavfall 900 kr
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Trädgårdsavfall 375 kr

Hemtagning inkl. sluttömning ** 550 kr

Tilläggsavgifter
Losstagning av komprimatorbehållare 
och nätning ingår i timdebiteringen.
Bomkörning 300

kr
* Minimidebitering är en vecka
** Behandlingsavgift tillkommer om behållaren innehåller avfall.

Abonnemang för trädgårdsavfall – Sidan 18     Tilläggsavgifter och andra avgifter 
– Sidan 22

Tilläggstjänster och andra avgifter
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift
Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte 
skett efter påpekande utgår felsorteringsavgift.
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 500 kr
Tidningar och förpackningar, per kärl och tillfälle 400 kr
Container, samtliga fraktioner, per kubikmeter, per tillfälle 250 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 l 300 kr
Restavfall – kärl 660–1000 l 350 kr
Matavfall - kärl 140–370 l 150 kr
Två- eller fyrfackskärl som måste tömmas som restavfall pga 
felsortering

250 kr

Markbehållare, 0-1 kbm, matavfall (inkl. insatssäck) 1025
kr

Markbehållare, 0-3 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1185
kr

Markbehållare, 3-5 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1565
kr

Markbehållare, 0-1 kbm, matavfall (exkl. insatssäck) 1000
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kr
Markbehållare, 0-3 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1140

kr
Markbehållare, 3-5 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1520

kr
Bomkörning, markbehållare 600 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
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Låst dörr eller grind Avgift
Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind tas 
en avgift ut för att låsa upp dem.
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
NSR planerar att gå över till ett ”ennyckel-system” där en 
intelligent nyckel används för att öppna alla låsta 
soprumsdörrar i Båstad. 
Nyckeln kan också användas som ”tagg” om taggen har s.k. 
”öppen kod”. 
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är 
olåsta, har kodlås eller är anslutna till NSR:s ”ennyckel-system”.

 

Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås. Ingår
Dörrar/grindar som ansluts till ”ennyckel-system” (Swedlock) 
eller har tagg/pac-bricka med ”öppen kod”. Pris per fraktion och
tömning

5 kr

Dörrar/grindar med fysisk nyckel eller har taggar med sluten 
kod.
Pris per fraktion och tömning

10 kr

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 eller 
nytecknande.
      - då villahushåll byter till abonnemang med fyrfackskärl.
      - vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid 
flerfamiljsfastigheter   
        och verksamheter.

Utkörning av matavfallspåsar Avgift
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per tillfälle 450 kr

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

per
lock

och år
190 l kärl 50 kr
240 l kärl 75 kr
370 l kärl 100 kr

Övriga priser

Per
påbörj

ad
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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 slamsugning eller med kranbil (fosforfällor). Brunnen 
eller tanken ska 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 tillfällen.

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.

Matavfallskvarnar får inte anslutas till det kommunala avloppsnätet utan ska 
anslutas till en tank.
Kostnad för tömning av matavfallstank, se sidan 15.

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.

Schemal
agd
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
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* Minireningsverk – Inplastad instruktion för handhavande och tömning ska finnas
på anläggningen 
   i samband med tömning, lätt åtkomlig för tömningspersonalen.

Slutna tankar
Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.

Schemal
agd
årlig

Budad tömning

Brunnsstorlek tömning inom 7
dagar

Inom 2
dagar

0 - 1,49 kbm 750 kr 935 kr 1380 kr
1,5 – 2,99 kbm 1125 kr 1405 kr 1820 kr
3,0 – 6,00 kbm 1500 kr 1875 kr 2195 kr
Tillägg per kbm slam över 
6 kbm

375 kr 375 kr 375 kr

Akuttömning av slamavskiljare eller sluten tank               

Kan endast beställas per telefon.
Tömning bokas genom NSR:s kundservice. När NSR:s kundservice har stängt tas 
beställningen emot på jourtelefon 010-45 00 500. 
Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske 
genom slamsugning.

Akuttömning 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

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.

Schemal
agd

Budad tömning

Brunnsstorlek
årlig

tömning Inom 7
dagar

Inom 2
dagar

0 - 1,49 kbm 1250 kr 1625 kr 1910 kr
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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
Tömning ska utföras i den omfattning som kommunen bestämmer.

Tid på plats, per påbörjad timme 1590 kr
Behandlingsavgift, per kbm 130 kr

Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar
Ex. BDT-brunnar

Tömning i samband med schemalagd tömning av 
slamavskiljare eller sluten tank. 400 kr
Tömning vid andra tillfällen 1590 kr
Behandlingsavgift 150 kr/ton tillkommer.

Toalettbodar
Ex. ”Bajamaja”

Toalettbod inkl. 1 kbm slam, per tillfälle 900 kr
Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten, 
per tillfälle

1000 kr

Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten 
+ städning, per timme 1135 kr
Saneringsvätska, per liter 130 kr

Extra tjänster

Slanglängd, per påbörjade 5 meter utöver 20 
meter

110 kr

Bomkörning 550 kr
Slamsugning, per timme 1135 kr
Extrapersonal, per timme 420 kr
Telefonavisering 100 kr
Kombispolning i samband med tömning 
(Måste beställas i förväg) 1340 kr

Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja
Hämtning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.
Behållare tillhandahålles av NSR.

Pris per fat och tömning 500 kr
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Hämtning av latrin
Latrin uppsamlas i 45-liters engångsbehållare av plast. I abonnemanget ingår 
engångsbehållare med lock och plastsäckar. På hämtningsdagen ska abonnenten 
knyta ihop plastsäcken och sedan placera den väl förslutna behållaren vid 
renhållningsfordonets stannplats. Latrinkärl hämtas inte i klosettutrymme.

Abonnemang
Hämtnin
gar per

år

Total
avgift/år

Villahushåll, permanentboende * 26 5000 kr
Villahushåll, fritidsboende ** 16 3000 kr
* Hämtning varannan vecka året runt.
** Hämtning varannan vecka under vecka 14–39, samt vecka 46, 2 och 10.
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Serviceavgifter 2020 – 
Flerfamiljsfastigheter och 
verksamheter
Båstads kommun 
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Samtliga priser är inklusive moms

Enligt beslut i NSR:s styrelse 2019-11-22
Gäller fr.o.m. 2020-04-01 
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Ljuskällor, batterier och småelektronik från 
flerfamiljsfastigheter

Total avgift/år
Tömninga

r
per år

Småel-pak
et *

Enbart 
batteribox

13 1625 kr 1300 kr
6 815 kr 600 kr
3 450 kr 300 kr

* Ljuskällor, batterier och småelektronik

Extratömning Avgift
Per tillfälle 250 kr

Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 22
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www.nsr.se

Avfallstaxa 2020 – Båstads kommun Sida 39

http://www.nsr.se/


PM – Förslag till ny avfallstaxa i 
Båstad 
från 1 april 2020

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 nordvästskånska 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 endast marginella justeringar för villahushåll. Dock 
görs ett informationsarbete för att locka fler abonnenter att välja 
abonnemang med två fyrfackskärl. 
För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priset för matavfallskärl 
samtidigt som priset för restavfallskärl höjs.
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 återvinningsmaterial. 

I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art. 

Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom 
olika informationsåtgärder.

Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2020.



Förslag

Miljöstyrning
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 abonnemang med restavfallskärl är mycket dyrare än 
matavfallskärlsabonnemang. 
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 avfallstrappa där 
materialåtervinning är högre än energiåtervinning.

Som exempel är taxan för de vanligaste tvåfackskärlen dyrare än 
självkostnadspriset medan fyrfacksabonnemangen ligger nivån för 
självkostnadspris.
För flerfamiljsfastigheternas restavfallskärl är taxan högre än 
självkostnadspriset medan motsvarande siffra för matavfallet är lägre.

Abonnemang för villahushåll
Här görs endast marginella förändringar i taxorna.

Abonnemang för flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Priserna för tömning av matavfall sänks med runt 20 % för att locka fler 
abonnenter att sortera ut sitt matavfall.
Priserna för tömning av restavfall höjs i motsvarande grad.

Styreffekter  
Målet med informationsinsatserna är att få fler villaägare ska välja 
fyrfackskärl för att 
kunna utöka utsorteringen av matavfall och återvinningsmaterial. Av 
samma skäl sänks priserna för matavfallskärl för flerfamiljsfastigheter och 
verksamheter samtidigt som taxan för restavfall höjs. Målet med förslaget 
är att abonnenterna ska se över sina abonnemang så och att insamlingen 
av matavfall därmed ökar samtidigt som restavfallsmängderna minskar.

Taxeuttag 
Intäkter från taxan uppräknade med KPI för att bli jämförbara med 2020 
var 
2018 28,8 Mkr. Med föreslagna förändringar förväntas taxeuttaget 2020 bli 
29,4 Mkr. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-01-15 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 10  Dnr KS 000919/2019 - 600 

Fördjupad utredning kring grundskolestrukturen på norra sidan av 
Båstads kommun 2020-2028 

 
Beskrivning av ärendet Föreliggande utredning har visat är att det finns en viss outnyttjad kapacitet i 

befintliga skolor på norra sidan av Båstads kommun. För att möjliggöra ett 
nyttjande av denna kapacitet krävs ett antal åtgärder framför allt på 
Strandängsskolan men även på Östra Karups skola vilka redovisas i 
utredningen. Behovet av ny skola i Hemmeslöv kan med detta förslag 
senareläggas efter planperioden, samtidigt som befintliga skollokaler 
optimeras och nyttjas fullt ut under en längre period.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolchef Inga-Britt Henriksson, daterad 2019-11-27, med 

tillhörande bilaga. Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-12-10. 
 
Utbildningsnämndens  
förslag Fastställa förslag till grundskolestruktur på norra sidan av Båstads kommun för 

åren 2020-2028 i enlighet med föreliggande förslag. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående 
föreslås kommunstyrelsen besluta: 
 
Utifrån föreliggande förslag uppdra Teknik och service att: 
 
a). Påbörja en förstudie och framtagande av programhandling avseende 
Strandängsskolan och dess verksamhet. 
 
b). Hitta funktionella och verksamhetsanpassade lokaler för den verksamhet 
som idag finns i A-husets lokaler. 
 
c). Påbörja en förstudie och framtagande av en programhandling avseende 
Östra Karups skola gällande specialsalar och ett till två klassrum. 

 
Föredragande Skolchef Inga-Britt Henriksson och teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 

föredrar ärendet. 
 
Yrkande Thomas Nerd (S), Birgitte Dahlin (L), Kerstin Gustafsson (M), Uno  

Johansson (C), Bo Wendt (BP) och Ingela Stefansson (S):  
Bifall till utbildningsnämndens förslag.  

 
  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-01-15 2 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 
Fastställa förslag till grundskolestruktur på norra sidan av Båstads kommun för 
åren 2020-2028 i enlighet med föreliggande förslag. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående 
föreslås kommunstyrelsen besluta: 
 
Utifrån föreliggande förslag uppdra Teknik och service att: 
 
a). Påbörja en förstudie och framtagande av programhandling avseende 
Strandängsskolan och dess verksamhet. 
 
b). Hitta funktionella och verksamhetsanpassade lokaler för den verksamhet 
som idag finns i A-husets lokaler. 
 
c). Påbörja en förstudie och framtagande av en programhandling avseende 
Östra Karups skola gällande specialsalar och ett till två klassrum.  

 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-12-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000919/2019 – 600 
 
 

Angående fördjupad utredning kring grundskolestrukturen  
på norra sidan av Båstads kommun 2020-2028 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 
Fastställa förslag till grundskolestruktur på norra sidan av Båstads kommun för åren  
2020-2028 i enlighet med föreliggande förslag. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående föreslås 
kommunstyrelsen besluta: 
 
Utifrån föreliggande förslag uppdra Teknik och service att: 
 
a). Påbörja en förstudie och framtagande av programhandling avseende Strandängsskolan  
och dess verksamhet. 
 
b). Hitta funktionella och verksamhetsanpassade lokaler för den verksamhet som idag finns  
i A-husets lokaler. 
 
c). Påbörja en förstudie och framtagande av en programhandling avseende Östra Karups skola 
gällande specialsalar och ett till två klassrum.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkommet ärende med underlag från utbildningsnämnden angående fördjupad utredning 
kring grundskolestrukturen på norra sidan av Båstads kommun 2020-2028.   
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 



 

Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-12-10 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

UN § 159  Dnr UN 000461/2019 - 600 

Fördjupad utredning kring grundskolestrukturen på norra sidan av 
Båstads kommun 2020-2028 

 
Beskrivning av ärendet Föreliggande utredning har visat är att det finns en viss outnyttjad kapacitet i 

befintliga skolor på norra sidan av Båstads kommun. För att möjliggöra ett 
nyttjande av denna kapacitet krävs ett antal åtgärder framför allt på 
Strandängsskolan men även på Östra Karups skola vilka redovisas i 
utredningen.  

 Behovet av ny skola i Hemmeslöv kan med detta förslag senareläggas efter 
planperioden, samtidigt som befintliga skollokaler optimeras och nyttjas fullt ut 
under en längre period. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Inga-Britt Henriksson, skolchef, daterad 2019-11-27, med 

tillhörande bilaga.  
 
Föredragande Inga-Britt Henriksson, skolchef, och Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, 

föredrar ärendet.  
 
Ajournering Sammanträdet ajourneras 14.25 - 14.35 
 
Yrkanden Helena Stridh (BP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande 

tilläggsyrkande: 
 Bjärepartiet yrkar på att, i det fortsatta arbetet med nya skolorganisationen 

(norr), skall man inom förvaltningen ta fram och för nämnden vid kommande 
möten redovisa hur verksamheten avser att arbeta med OSA (AFS 2015:4) samt 
hur man lever upp till Arbetsmiljölagen (1972:1160) i den nya 
skolorganisationen. Vi saknar helt information om detta i föreliggande underlag 
och önskar dragning vid möte under 2020.  

 
 Uno Johansson (C), Susanne Jung (M), Mats Lundberg (L) och Thomas Nerd (S) 

yrkar bifall till förvaltningens förslag och till tilläggsyrkande från Helena Stridh 
(BP)  

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med tilläggsyrkande 

från Helena Stridh (BP) och finner att detta bifallits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-12-10 2 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

 
 
Beslut Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

Fastställa förslag till grundskolestruktur på norra sidan av Båstads kommun för 
åren 2020-2028 i enlighet med föreliggande förslag. 

 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående 
föreslår utbildningsnämnden kommunstyrelsen besluta: 

 

Utifrån föreliggande förslag uppdra Teknik och service att: 

 

a) Påbörja en förstudie och framtagande av programhandling avseende 
Strandängsskolan och dess verksamhet. 

b) Hitta funktionella och verksamhetsanpassade lokaler för den verksamhet 
som idag finns i A-husets lokaler. 

c) Påbörja en förstudie och framtagande av en programhandling avseende 
Östra Karups skola gällande specialsalar och ett till två klassrum. 

 

Utbildningsnämnden beslutar: 

 

Uppdra åt förvaltningen att ta fram och för nämnden vid kommande möten 
redovisa hur verksamheten avser att arbeta med OSA (AFS 2015:4) samt 
hur man lever upp till Arbetsmiljölagen (1972:1160) i den nya 
skolorganisationen. 

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum:	2019‐11‐27	 Till: Utbildningsnämnden	

Handläggare:	Inga‐Britt	Henriksson	

Dnr: UN	000461/2019‐600	
	
	

Fördjupad utredning kring grundskolestrukturen på norra sidan av  
Båstads kommun 
	
	
Förslag till beslut 
	
Utbildningsnämnden	föreslår	kommunfullmäktige	besluta:	
	
Fastställa	förslag	till	grundskolestruktur	på	norra	sidan	av	Båstads	kommun	för	åren	2020‐
2028	i	enlighet	med	föreliggande	förslag.	
	
Under	förutsättning	att	kommunfullmäktige	beslutar	enligt	ovanstående	föreslår	Utbildnings‐
nämnden	kommunstyrelsen	besluta:	
	
Utifrån	föreliggande	förslag	uppdra	Teknik	och	service	att:	
	
a) Påbörja	en	förstudie	och	framtagande	av	programhandling	avseende	Strandängsskolan	och	

dess	verksamhet.	
b) Hitta	funktionella	och	verksamhetsanpassade	lokaler	för	den	verksamhet	som	idag	finns	i	

A‐husets	lokaler.	
c) Påbörja	en	förstudie	och	framtagande	av	en	programhandling	avseende	Östra	Karups	skola	

gällande	specialsalar	och	ett	till	två	klassrum.	
	

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Föreliggande	utredning	som	grundades	på	den	av	kommunfullmäktige	fastställda	befolknings‐
prognosen	har	visat	är	att	det	finns	en	viss	outnyttjad	kapacitet	i	befintliga	skolor	på	norra	
sidan	av	Båstads	kommun.	Föra	att	möjliggöra	ett	nyttjande	av	denna	kapacitet	krävs	ett	antal	
åtgärder	framför	allt	på	Strandängsskolan	men	även	på	Östra	Karups	skola	vilka	redovisas	i	
utredningen.		
Behovet	av	ny	skola	i	Hemmeslöv	kan	med	detta	förslag	senareläggas	efter	planperioden,	sam‐
tidigt	som	befintliga	skollokaler	optimeras	och	nyttjas	fullt	ut	under	en	längre	period.	
	
Bakgrund	
	
I	samband	med	att	fullmäktige	den	27	mars	2019	antog	förslaget	om	en	Likvärdig	förskole‐	och	
grundskolestruktur	för	norra	och	södra	sidan	i	Båstads	kommun	ingick	ett	uppdrag	att	göra	en	
fördjupad	studie	kring	skolorna	Strandäng,	Östra	Karup	och	den	i	planprocess	föreslagna	sko‐
lan	i	Hemmeslöv.	
	
I	utredningen	har	bland	annat	följande	delar	analyserats,	
Prognoser	och	elevstatistik,	en	analys	för	att	säkerställa	beslutsunderlaget	både	på	kort	och	
lång	sikt.	
Behov	av	antal	klasser/paralleller	per	årskurs	under	perioden	fram	till	2028	
Ytbehov,	antal	m2/elev,	inomhus	och	utomhus	på	samtliga	enheter	
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Analys	och	status	för	samtliga	lokaler	vid	Strandängskolan	inklusive	A	byggnaden	
Analys	och	status	för	lokalerna	vid	Östra	Karups	skola	
Analys	av	planförslag	för	Hemmeslövs	skola	
Vilka	möjligheter	finns	för	anpassning	och	upprustning	av	befintliga	lokaler	för	att	motsvara	
moderna	lärmiljöer	och	ett	modernt	pedagogiskt	arbetssätt.	
Utbildningsekonomiska	förutsättningar	och	perspektiv	
Nuvarande	upptagningsområde	och	eventuella	behov	av	justeringar			
	
Utöver	ovanstående	har	Barn	och	skola	bjudit	in	till	nio	workshops	fördelat	på	fyra	elevråd,	två	
föräldraråd,	två	tillfällen	för	medarbetare	och	ett	tillfälle	för	rektorsgruppen	för	aktuella	sko‐
lor.	
Synpunkterna	från	dessa	nio	workshops	utgör	tillsammans	med	övrig	faktainsamling	en	grund	
för	det	framtagna	förslaget.		
I	utredningen	har	Barn	och	skola	samverkat	med	Teknik	och	service	och	Samhällsbyggnad	
både	vad	avser	underlag	gällande	fastigheterna,	prognoser	och	dialog	kring	möjliga	lösningar.	
	
	
	
	
	
	
Beslutet ska expedieras till:	
Rektorer,	förskola,	grundskola,	gymnasium	och	vuxenutbildning	
Jan	Bernhardsson	Teknik	och	service	
Roger	Larsson	Samhällsbyggnad	
Elisabeth	Edner	Ekonomi	
Erik	Lidberg	Kommundirektör	
	
Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
Fördjupad	utredning	kring	grundskolestrukturen	på	norra	sidan	av	Båstads	kommun	2020‐
2028	
	
Samråd har skett med:	
Elevråden,	föräldraråden,	personalgrupperna	och	rektorerna	på	Strandäng	och	Östra	Karups	
skolor	
Jan	Bernhardsson	Teknik	och	service	
Roger	Larsson	och	Olof	Selldén	Samhällsbyggnad	
Erik	Lidberg	kommundirektör	
	
	



 

 
 

      

 

 

 

Fördjupad utredning kring 
grundskolestrukturen på norra 

sidan av Båstads kommun  

2020-2028  
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Sammanställd av 

Inga-Britt Henriksson skolchef 

Margareta Ekelund Svensson biträdande skolchef  

Marika Forsell, utvecklingsledare   

Birgitta Berséus, förskoleutvecklare  

Jan Bernhardsson verksamhetsområdeschef Teknik och service 

 

Grundskolestruktur för norra sidan av Båstads kommun 

 
Bakgrund 
2014‐05‐07	gav	Kommunstyrelsen	förvaltningen	i	uppdrag	att	ta	fram	underlag	som	belyser	och	
analyserar	dessa	frågeställningar: 

‐ Likvärdig	utbildning	vid	kommunens	förskolor	och	skolor 
‐ Framtida	kompetensförsörjning 
‐ Förskole‐	och	skollokaler	som	lever	upp	till	skollagens	krav	på	tidsenliga	lärmiljöer	och	

arbetsmiljölagens	krav. 
	
Flera	utredningar	har	sedan	dess	utarbetats	såsom	Likvärdig	utbildning,	Framtida	
kompetensförsörjning	och	Förskole‐	och	skollokaler.	Diskussioner	och	beslut	har	vid	olika	
tillfällen	tagits	i	Utbildningsnämnden,	Kommunstyrelsen	och	Kommunfullmäktige.	
	
I	samband	med	att	fullmäktige	den	27	mars	2019	antog	förslaget	om	en	Likvärdig	förskole‐	och	
grundskolestruktur	för	norra	och	södra	sidan	i	Båstads	kommun	ingick	ett	uppdrag	att	göra	en	
fördjupad	studie	kring	skolorna	Strandäng,	Östra	Karup	och	den	i	planprocess	föreslagna	skolan	
i	Hemmeslöv.	
	
I	utredningen	har	bland	annat	följande	delar	analyserats,	
Prognoser	och	elevstatistik,	en	analys	för	att	säkerställa	beslutsunderlaget	både	på	kort	och	lång	
sikt.	
Behov	av	antal	klasser/paralleller	per	årskurs	under	perioden	fram	till	2028	
Ytbehov,	antal	m2/elev,	inomhus	och	utomhus	på	samtliga	enheter	
Analys	och	status	för	samtliga	lokaler	vid	Strandängskolan	inklusive	A	byggnaden	
Analys	och	status	för	lokalerna	vid	Östra	Karups	skola	
Analys	av	planförslag	för	Hemmeslövs	skola	
Vilka	möjligheter	finns	för	anpassning	och	upprustning	av	befintliga	lokaler	för	att	motsvara	
moderna	lärmiljöer	och	ett	modernt	pedagogiskt	arbetssätt.	
Utbildningsekonomiska	förutsättningar	och	perspektiv	
Nuvarande	upptagningsområde	och	eventuella	behov	av	justeringar			
	
Utöver	ovanstående	har	Barn	och	skola	bjudit	in	till	nio	workshops	fördelat	på	fyra	elevråd,	två	
föräldraråd,	två	tillfällen	för	medarbetare	och	ett	tillfälle	för	rektorsgruppen	för	aktuella	skolor.	
Synpunkterna	från	dessa	nio	workshops	utgör	tillsammans	med	övrig	faktainsamling	en	grund	
för	det	framtagna	förslaget.		
I	utredningen	har	Barn	och	skola	samverkat	med	Teknik	och	service	och	Samhällsbyggnad	både	
vad	avser	underlag	gällande	fastigheterna,	prognoser	och	dialog	kring	möjliga	lösningar.	
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En likvärdig grundskolestruktur 
	
Argument	för	en	likvärdig,	hållbar	och	tidsenlig	skolorganisation	i	Båstad	tar	sin	utgångspunkt	i	
nationella	riktlinjer	för	elevers	rätt	till	likvärdig	utbildning	enligt	skollagens	formulering	(kap.1	
2§	skollagen).	Alla	barn	och	ungdomar,	oberoende	av	kön,	geografisk	hemvist	samt	sociala	och	
ekonomiska	förhållanden,	ska	ha	lika	tillgång	till	utbildningen	i	det	offentliga	skolväsendet.	
Lagen	fastslår	även	att	utbildningen	ska	vara	likvärdig	inom	varje	skolform,	oberoende	av	var	
den	anordnas	i	landet	och	alla	elever	erbjudas	möjlighet	att	nå	skolans	mål.	Likvärdighetskravet	
framställs	även	i	läroplanerna	för	det	obligatoriska	skolväsendet,	förskoleklassen,	fritidshemmet	
samt	de	frivilliga	skolformerna.		
	
Några	primära	förutsättningar	för	att	också	kunna	nå	de	politiska	målen	i	det	reviderade	skol‐	
och	utbildningsprogrammet	är	att	verka	för	en	adekvat	förskole‐	och	grundskolestruktur	där	
maximal	nytta	bidrar	till:	
	

 att	alla	elever	ges	möjligheten	att	uppnå	minst	godkända	betyg	
 att	bättre	uppfylla	de	nationella	målen 
 bättre	pedagogiskt	ledarskap	i	och	utanför	klassrummet 
 att	ge	förutsättningar	för	varje	elev	till	en	så	bra	utbildning	och	social	kompetens	som	

möjligt	inför	framtidens	val	av	utbildningar	och	yrken. 
 en	skola	för	alla,	som	stimulerar	lärande	och	uppmuntrar	elevernas	egna	intressen.		 

	
En	likvärdig	skolorganisation	kan	erbjuda	och	stödja	den	mängd	olika	områden	som	bidrar	till	
ökad	likvärdighet	som	till	exempel	tillgången	till	behöriga	lärare,	förskollärare,	fritidspedagoger	
och	skolledare.	En	sådan	skolorganisation	möjliggör	också	bättre	villkor	för	kollegialt	lärande,	
där	mer	verkningsfull	resursfördelning	går	att	utvinna.	Vidare	erbjuder	en	likvärdig	
skolorganisation	ökad	tillgänglighet	till	specialsalar,	förenklad	digital	infrastruktur	och	mer	
flexibla	lärmijöer	för	såväl	barn,	elever	som	för	pedagoger.	Dessutom	bidrar	en	mer	likvärdig	
skolstruktur	till	en	ökad	förmåga	att	kompetensförsörja	verksamheten	där	Båstads	
attraktionskraft	är	allt	mer	avgörande	i	en	tid	av	akuta	svårigheter	att	rekrytera	behöriga	lärare.	
Behöriga	lärare	säkerställer	barn	och	elevers	rätt	till	likvärdig	utbildning.	Tillgången	till	ett	
mångfald	av	kamrater	är	nödvändig	för	den	enskilde	individens	tillväxt	och	sociala	utveckling	då	
barn	och	elevers	olikheter	utgör	en	tillgång	i	undervisningen	och	för	lärandet.		
	
Tillgången	till	likvärdiga	resurser	kan	bättre	säkerställa	flexibilitet	i	undervisningen.	Barn	och	
elever	möter	fler	lärare	som	dagligen	utmanas	i	sin	praktik,	där	fler	samordningsvinster	sker	
genom	det	kollegiala	samtalet.	Då	fler	lärare	möts	skapas	goda	villkor	för	utveckling	av	
undervisningspraktiken	som	på	sikt	leder	till	ökad	måluppfyllelse.		
	
En	likvärdig	skolorganisation	skapar	bästa	förutsättningar	för	god	resursanvändning	där	
pedagogisk	flexibilitet	stödjer	barn‐	elever,	samt	medarbetares	hälsa	och	lärande.	
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Prognoser	och	elevtal	
	
År	2019	har	Båstads	kommun	ca	1600	folkbokförda	barn	i	skolåldern	6‐16	år.	Det	totala	
elevantalet	i	kommunens	skolor	uppgår	hösten	2019	till	ca	1430.	Övriga	elever	går	framförallt	
på	Båstad	Montessori	(125	elever)	men	även	på	fristående	och	kommunala	skolor	utanför	
kommunen.	Båstads	kommun	tar	även	emot	elever	från	andra	kommuner	i	mån	av	plats.	Båda	
de	för	utredningen	aktuella	skolorna	tar	emot	elever	från	andra	kommuner,	främst	då	från	
Laholm	och	Ängelholm.	
	
Den	av	Kommunfullmäktige	beslutade	befolkningsprognosen	för	2028	visar	på	en	ökning	till	ca	
2080	folkbokförda	barn	i	skolåldern	6‐16	år.	
Om	fördelningen	mellan	fristående	och	andra	kommunala	verksamheter	blir	den	samma,	
kommer	den	kommunala	skolverksamheten	i	Båstads	kommun	ta	emot	ca	1830‐1850	elever	år	
2028.		
För	södra	sidan	är	organisationen	med	om‐	och	tillbyggnad	av	Förslövs	skola	och	nybyggnation	
av	Västra	Karups	skola	väl	dimensionerad	och	kommer	att	kunna	ta	emot	den	tillväxt	som	södra	
sidan	förväntas	ha	under	de	kommande	åren.	
	
Utredningen	för	norra	sidans	skolorganisation	har	utgått	från	ett	delningstal	på	25	elever	per	
grupp/klass,	Båstads	kommun	har	idag	sju	paralleller	i	kommunen.	För	norra	sidan	är	
parallellerna	fördelade	enligt	följande,	Östra	Karup	en	parallell	för	årskurserna	F‐6	ca	170	
elever.	Strandäng	F‐6	två	paralleller	ca	270	elever	och	Strandäng	7‐9	fyra	paralleller	ca	280	
elever.	
	
I	analysen	av	prognoser	och	elevantal	görs	bedömningen	att	ytterligare	en	parallell	kan	komma	
att	behövas	på	norrsidan	i	slutet	av	perioden	2020‐2028.	En	utökning	av	ytterligare	en	parallell	
ger	kommunen	en	möjlig	beredskap	för	en	eventuell	kraftigare	tillväxt	än	vad	prognosen	idag	
visar.	
I	samband	med	att	Strandängskolan	optimeras	utifrån	föreliggande	förslag	kommer	detta	få	
konsekvenser	för	Östra	Karups	skola.	Strandängskolan	kommer	med	ett	ökat	elevunderlag	fullt	
ut	att	nyttja	samtliga	specialsalar	och	ytterligare	klassrum	på	enheten.	Detta	innebär	att	en	
översyn	av	möjligheten	att	utöka	Östra	Karups	organisation	med	ett	till	två	klassrum,	slöjd	och	
hemkunskapssalar	bör	göras.		
De	åtgärder	som	denna	utredning	visar	vad	gäller	behovet	anpassningar	för	Östra	Karups	skola	
kan	kombineras	med	en	utredning	att	förlägga	en	eventuell	fjärde	parallell	på	denna	enhet.	
	
Förvaltningen	kommer	löpande	se	över	upptagningsområdena	i	förhållande	till	de	beslut	som	
kommer	att	fattas	i	frågan.	
	
Ytbehov	och	lokalernas	status	
	
Enligt	Boverkets	rekommendationer	ska	en	elev	ha	tillgång	till	ca	30	m2	utomhusyta	och	
inomhusytan	ska	inte	understiga	12	m2	per	elev.	I	utredningen	har	dessa	rekommendationer	
utgjort	beräkningsunderlag	för	analys	av	lokalerna	vid	skolorna	Östra	Karup	och	Strandäng.	
	
Tomtytan	vid	Östra	Karups	skola	uppgår	till	12	567	m2	vilket	ger	med	skolbyggnaden	
borträknad	en	friyta	utomhus	per	elev	på	ca	60	m2	med	nuvarande	elevantal.	
Idag	har	skolan	en	situation	med	moduler	som	tillkom	i	samband	med	försäljning	av	en	villa	som	
nyttjats	för	skoländamål	och	en	större	elevtillströmning	2015.	Modulerna	är	idag	uppsagda	i	
samband	med	besparingskrav	för	2020.		
	
Tomtytan	vid	Strandängsskolan	uppgår	till	32	517	m2	vilket	ger	med	skolbyggnaderna	
borträknade	en	friyta	utomhus	per	elev	på	ca	42	m2	med	nuvarande	elevantal.		
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Den	samlade	inomhusytan	med	A‐huset	och	idrottshallen	inräknad	skulle	ge	ca	20	m2	per	elev	
med	2019	års	siffror.	
	
Utöver	befintliga	fastigheteter	finns	i	planarbetet	förslag	på	en	skola	i	Hemmeslöv.	Skolan	är	
tänkt	att	rymma	ca	500‐600	elever.		
När	det	är	lämpligt	att	påbörja	processen	för	byggnation	av	ny	skola	är	avhängigt	av	vad	
programhandlingarna	för	Östra	Karup	och	Strandäng	visar,	vad	gäller	möjligheter	att	fortsatt	
nyttja	dessa	lokaler	under	ytterligare	ett	antal	år	samt	befolkningstillväxten	i	Hemmeslöv.	

 
	
Strandängsskolan		
	
I	utredningen	har	samtliga	lokaler	på	fastigheten	analyserats	och	räknats	in	i	förslaget	till	beslut.	
	
Idag	har	skolan	ca	545‐550	elever	och	om	anpassningar	och	nyttjande	av	A	huset	möjliggörs,	kan	
elevantalet	på	Strandängsskolan	utökas	till	ca	750.	
	
Detta	förutsätter	förändringar	i	lokalernas	disposition,	anpassningar	av	lokaler,	förbättrad	
trafiksituation	och	en	övergripande	analys	av	statusen	vad	gäller	idrottshallen,	både	som	
undervisningslokal	men	också	som	en	del	av	Båstads	kommuns	föreningsverksamhet.		
	
Bedömningen	som	görs	av	Strandängsskolan	från	Teknik	och	service	är	följande	
Bokfört	värde	2018	är	ca	70	miljoner	kronor.	
Planerat	underhåll	för	kommande	år	beräknas	uppgå	till	11	miljoner	för	F‐6	lokaler	och	18	
miljoner	för	7‐9	lokaler	detta	inkluderar	även	tillagningsköket.	
Fastighetens	bedömda	livslängd	med	genomförd	underhållsplan	beräknas	bli	mellan	20	och	25	
år	för	byggnaden	som	inrymmer	F‐6	och	30‐35	år	för	byggnaden	som	inrymmer	7‐9.			
Budget	för	byggnation	av	klassrum,	anpassningar	och	viss	modernisering	bedöms	uppgå	till	50	
miljoner.	
	
	
Utifrån	det	som	hittills	framkommit	i	en	första	utredning	av	fastighetens	möjligheter	ser	
förvaltningen	Barn	och	skola	följande	scenario;	(underlaget	utgörs	här	av	dokumentationen	från	
de	nio	workshopstillfällena.)	
A	huset	utgör	ett	nav	för	de	praktiskt	estetiska	ämnena	såsom	slöjd,	hemkunskap	och	bild	
inklusive	något	eller	några	hemklassrum	för	de	äldre	årskurserna.	
Utrymme	frigörs	i	byggnaden	för	F‐6	i	samband	med	att	slöjdsalarna	flyttas	och	möjliggör	
därmed	en	annan	klassrumsfördelning	med	större	och	mindre	rum	utifrån	en	mer	modern	
lärmiljö.	
Möjligheten	att	även	flytta	någon	av	klasserna	till	nuvarande	högstadiebyggnad	finns	om	A	
byggnaden	även	har	nämnda	hemklassrum	för	årskurserna	7‐9.		
Rektorsgruppens	önskemål	är	att	förlägga	administrations	och	personaldelen	i	centrum	av	
skolan	det	vill	säga	mellan	byggnaderna	F‐6	och	7‐9.		
Vid	samtliga	workshops	med	eleverna	framkom	betydelsen	av	utemiljön,	det	är	därför	av	största	
vikt	att	dessa	miljöer	särskilt	beaktas	och	planeras	tillsammans	med	eleverna	i	en	eventuell	
programhandling.		
I	dialog	med	Teknik	och	service	framkom	att	det	kan	vara	möjligt	att	öppna	upp	skolgården	mot	
havet,	en	tilltalande	tanke	att	arbeta	vidare	med	om	detta	är	möjligt.		
Vid	workshopen	med	eleverna	framkom	även	en	oro	kring	trafiksituationen,	denna	oro	delades	
med	vårdnadshavarna	och	måste	särskilt	beaktas	i	det	fortsatta	arbetet.	
De	äldre	eleverna	såg	stora	fördelar	av	att	skolan	ligger	i	centrala	Båstad,	närheten	till	handel	
men	också	till	gymnasieskolan	lyftes	som	positivt.	En	av	elevrepresentanterna	argumenterade	
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starkt	för	hållbarhet	och	ekonomi	medan	en	annan	elev	menade	att	äldre	byggnader	ur	
ekonomisk	synpunkt	inte	var	värda	att	behålla.	
	
Östra	Karups	skola	
	
I	utredningen	har	samtliga	lokaler	på	fastigheten	analyserats	och	räknats	in	i	lagt	förslag.	
	
Under	förutsättning	om	beslut	av	ytterligare	en	parallell	på	norrsidan	kan	denna	mycket	väl	
förläggas	på	Östra	Karups	skola.		
Skolan	har	under	senare	år	genomgått	viss	renovering	och	ett	underhållsarbete	med	bland	annat	
en	ny	ventilation	har	genomförts.	Skolan	bedöms	vara	i	gott	skick.	
Idag	transporterar	vi	elever	från	Östra	Karup	till	Strandäng	för	undervisning	i	slöjd,	
hemkunskap	och	språk.	Oavsett	var	en	utökning	av	en	parallell	förläggs,	kommer	behov	av	
nämnda	specialsalar	och	ett	till	två	klassrum	att	uppstå	på	Östra	Karups	skola	och	en	vidare	
utredning	om	hur	dessa	kan	placeras	bör	göras.		
	
Bedömningen	som	görs	av	fastigheten	från	Teknik	och	service	är		
Bokfört	värde	2018	är	ca	18	miljoner	kronor.	
Planerat	underhåll	uppskattas	till	ca	2	miljoner	kronor.	
Fastighetens	livslängd	bedöms	till	20‐25	år	för	den	äldre	byggnadsdelen	och	40‐45	år	för	den	
nyare	delen.	
Budget	efter	avyttring	av	modul	uppgår	till	ca	11	miljoner	kronor	och	avser	då	
klassrumsbyggnation.	
	
	
Idag	har	skolan	ca	170	elever	vilket	innebär	en	parallell.	Detta	gör	skolan	extra	sårbar,	både	vad	
avser	tjänstefördelning	och	resurstilldelning.	I	en	likvärdig	skolstruktur	bör	detta	beaktas	
utifrån	ett	utbildningsekonomiskt	perspektiv.		
Skolans	kapacitet	vad	gäller	ytor	medger	en	ytterligare	parallell	och	skulle	möjliggöra	ett	
elevantal	på	ca	350	elever.		
För	eleverna	skulle	det	innebära	en	högre	kvalitet	och	större	möjligheter	för	skolan	att	anpassa	
för	de	olika	behov	som	idag	finns	i	våra	klassrum.		
Även	här	är	utemiljön	av	största	vikt	och	angeläget	att	eleverna	ges	inflytande	över	hur	miljön	
planeras.		
Vid	workshopen	framkom	ett	starkt	önskemål	från	vårdnadshavarna	att	barnen	inte	ska	bussas	
till	Strandängskolan	som	idag	för	slöjd,	hemkunskap	och	språk.	De	anförde	både	tiden	barnen	
sitter	i	bussen	och	miljöaspekten.	De	föreslog	att	församlingshemmet	kunde	utgöra	en	lösning	i	
det	korta	perspektivet.		
I	workshopen	med	eleverna	lyfte	de	möjligheten	med	fler	kamrater,	lättare	att	hitta	den	
vännen/vännerna	som	passar	en	bäst	och	ett	större	utbud	av	aktiviteter,	en	fördel	som	framkom	
var	jämnare	lag	i	fotboll.	Kring	riskerna	lyfte	de	en	oro	för	att	inte	känna	sig	lika	trygg,	även	
detta	ett	viktigt	perspektiv	i	samband	med	utredningen.	
	
Hemmeslöv	
	
Planen	för	en	ny	skola/förskola	i	Hemmeslöv	är	nu	ute	på	samråd.	Under	förutsättning	att	
planen	antas	har	Båstads	kommun	försäkrat	sig	om	en	möjlig	skol‐	och	förskoleutbyggnad	när	
tillväxten	visar	på	behovet.	Enligt	nuvarande	prognos	och	med	föreliggande	förslag	kan	detta	
behov	uppstå	i	slutet	av	planperioden	ca	år	2028.	I	investeringsplanen	2020	finns	inga	medel	
avsatta	för	ny	skola	i	Hemmeslöv.	
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Summering	
	
Föreliggande	utredning	som	grundades	på	den	av	kommunfullmäktige	fastställda	
befolkningsprognosen	har	visat	är	att	det	finns	en	viss	outnyttjad	kapacitet	i	befintliga	skolor	på	
norra	sidan	av	Båstads	kommun.	För	att	möjliggöra	ett	nyttjande	av	denna	kapacitet	krävs	ett	
antal	åtgärder	framför	allt	på	Strandängsskolan	men	även	på	Östra	Karups	skola.		
	
Strandäng	

 Tillgång	till	A	huset	
 Flytta	de	praktiskt	estetiska	ämnena	till	A	huset	och	om	möjligt	även	några	hemklassrum	

för	åk	7‐9	
 Anpassa	F‐6	men	även	7‐9	till	en	mer	modern	lokalstruktur	
 Förlägga	administrationslokalerna	och	personalutrymmena	i	enhetens	mitt	det	vill	säga	

mellan	F‐6	och	7‐9	
 Förbättra	trafiksituationen	kring	skolan.	
 Utveckla	utemiljön	för	både	undervisning	och	återhämtning	
 Medel	för	underhåll	nyttjas	maximalt	i	samverkan	med	Båstadhem	
 Avsatta	medel	för	anpassning	och	viss	modernisering	nyttjas	optimalt	

Östra	Karup	
 Undersöka	möjligheterna	att	bygga	om	och	till	för	slöjd,	hemkunskap	och	språk	som	en	

konsekvens	av	den	förtätning	som	görs	på	Strandäng.	
 Konsekvensanalys	i	samband	av	avvecklingen	av	moduler	utifrån	de	beslut	som	fattas	i	

denna	utredning.		
	

	
Behovet	av	ny	skola	i	Hemmeslöv	kan	med	detta	förslag	senareläggas	efter	planperioden,	
samtidigt	som	befintliga	skollokaler	optimeras	och	nyttjas	fullt	ut	under	en	längre	period.	
	
Förslag	till	beslut		
	
Utbildningsnämnden	föreslår	kommunfullmäktige	besluta:	
	
Fastställa	förslag	till	grundskolestruktur	på	norra	sidan	av	Båstads	kommun	för	åren	2020‐2028	
i	enlighet	med	föreliggande	förslag.	
	
Under	förutsättning	att	kommunfullmäktige	beslutar	enligt	ovanstående	föreslår	
Utbildningsnämnden	kommunstyrelsen	besluta:	
	
Utifrån	föreliggande	förslag	uppdra	Teknik	och	service	att:	
	
a) Påbörja	en	förstudie	och	framtagande	av	programhandling	avseende	Strandängsskolan	och	

dess	verksamhet.	
b) Hitta	funktionella	och	verksamhetsanpassade	lokaler	för	den	verksamhet	som	idag	finns	i	A‐

husets	lokaler.	
c) Påbörja	en	förstudie	och	framtagande	av	en	programhandling	avseende	Östra	Karups	skola	

gällande	specialsalar	och	ett	till	två	klassrum.	
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KS § 15  Dnr KS 000678/2018 - 100 

Svar på motion - Översyn av regelverk för föreningsbidrag 

 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerar den 6 juli 2018 om att kommunstyrelsen dels 

får i uppdrag att se över regelverket för föreningsbidrag till kulturföreningar. 
Syftet är dels att få en rättvis fördelning av de medel som står till förfogande för 
verksamheten dels att kommunstyrelsen ska beräkna kostnaden för ett 
genomförande av bidrag till kulturorganisationer enligt det föreslagna 
regelverket.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg och kulturskolechef Helene Steinlein, 

daterad 2019-12-05. 
 
Förvaltningens förslag 1. Motionen anses besvarad.   

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk som avser 
fördelning av kulturföreningsbidrag utifrån en föreslagen 
fördelningsnyckel/kriterier.    

 
Arbetsutskottets förslag 1. Motionen bifalls. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk som avser 
fördelning av kulturföreningsbidrag utifrån en föreslagen 
fördelningsnyckel/kriterier.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Motionen bifalls.  

2.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk som avser 
fördelning av kulturföreningsbidrag utifrån en föreslagen 
fördelningsnyckel/kriterier.  

 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-12-05 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000678/2019-100 

 

Svar på motion - Översyn av regelverk för kultur- och föreningsbidrag 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen bifalls.  
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk som avser fördelning av kulturföre-
ningsbidrag utifrån en föreslagen fördelningsnyckel/kriterier. 
 

Sammanfattning av ärende 
Socialdemokraterna motionerar den 6 juli 2018 om att kommunstyrelsen dels får i uppdrag att 
se över regelverket för föreningsbidrag till kulturföreningar. Syftet är dels att få en rättvis för-
delning av de medel som står till förfogande för verksamheten dels att kommunstyrelsen ska 
beräkna kostnaden för ett genomförande av bidrag till kulturorganisationer enligt det före-
slagna regelverket.  
 

Konsekvenser av beslut 
Uppdraget kan genomföras inom ordinarie arbetstid men kan komma att resultera i höjda an-
slag för bidrag till kulturföreningarna.  

 
 
 
Bildning och arbete 
Helene Steinlein, Kulturstrateg och Kulturskolechef 
  
Beslutet ska expedieras till: 
Kulturavdelningen.  
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-07-06.  
 
 





 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-01-15 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 16  Dnr KS 000416/2018 - 600 

Svar på motion - Kulturgaranti till alla elever 

 
Beskrivning av ärendet Beslut om att ta fram en kulturgaranti kan effektueras inom befintliga resurser. 

Däremot är uppdraget sannolikt förknippat med ökade kostnader mot 
bakgrund av att barnkultursamordnarens arbetstid över tid inte kan förläggas 
på konkret innehåll i kulturgarantin. Då kommer kulturavdelningen att behöva 
något ökade resurser för att köpa in verksamhet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg och kulturskolechef Helene Steinlein, 

daterad 2019-12-05. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Motionen anses vara besvarad. 
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till kulturgaranti för 

alla barn och elever i Båstads kommun från förskola till åk 9. Innehåll och 
ekonomi ska tydligt redovisas. Förslaget till kulturgaranti syftar till att vidga 
kulturbegreppet och synliggöra de konstnärliga språken som en del av våra liv 
och ge gemensamma kulturella upplevelser. Kulturgarantin beslutas av 
kommunfullmäktige.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Motionen anses vara besvarad. 

2.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till kulturgaranti för 
alla barn och elever i Båstads kommun från förskola till åk 9. Innehåll och 
ekonomi ska tydligt redovisas. Förslaget till kulturgaranti syftar till att vidga 
kulturbegreppet och synliggöra de konstnärliga språken som en del av våra 
liv och ge gemensamma kulturella upplevelser. Kulturgarantin beslutas av 
kommunfullmäktige.  

 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

s 
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Datum: : 2019-12-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000416/2018 – 600 
 
 

Svar på motion - Kulturgaranti till alla barn och elever 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses vara besvarad. 
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till kulturgaranti för alla barn och  
elever i Båstads kommun från förskola till åk 9. Innehåll och ekonomi ska tydligt redovisas. 
Förslaget till kulturgaranti syftar till att vidga kulturbegreppet och synliggöra de konstnärliga 
språken som en del av våra liv och ge gemensamma kulturella upplevelser. Kulturgarantin  
beslutas av Kommunfullmäktige. 
 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Beslut om att ta fram en kulturgaranti kan effektueras inom befintliga resurser. Däremot är 
uppdraget sannolikt förknippat med ökade kostnader mot bakgrund av att barnkultursamord-
narens arbetstid över tid inte kan förläggas på konkret innehåll i kulturgarantin. Då kommer 
kulturavdelningen att behöva något ökade resurser för att köpa in verksamhet. 
 
 
 
Bildning och arbete 
Helene Steinlein, Kulturstrateg och Kulturskolechef     
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Barn och skola 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-04-18. 
 
 
 





 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-01-15 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 17  Dnr KS 001142/2018 - 900 

Svar på motion - Jämställt försörjningsstöd 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 18 november 2018 om att införa jämställt 

försörjningsstöd dvs. att ett försörjningsstöd alltid ska betalas ut lika till bägge 
parter i ett förhållande, som ansöker om gemensamt försörjningsstöd. Genom 
att arbeta med att utreda, bedöma och besluta om ekonomiskt bistånd på 
individuell grund men utifrån jämställdhetsperspektiv kan en verksamhet som 
ekonomiskt bistånd aktivt främja möjligheter för bägge parter till jämlikt 
inflytande kring den ekonomiska makten och därmed också främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män, som idag är ett hinder för egenförsörjning. Utifrån de 
uppgifter som den nationella genomlysningen visade kring hur förutsättningar 
för ekonomiskt bistånd och perspektiv kring jämställdhet samverkar känns det 
angeläget att tydliggöra rutiner som främjar jämställdhet och egenmakt inom 
ekonomiskt bistånd. Att använda ord som alltid (eller aldrig) kan dock vara 
begränsade eller till och med vara kontraproduktivt för den enskilda individen 
(inte sällan kvinnan). Förvaltningen föreslår att Båstads kommun och 
ekonomiskt bistånd ska använda jämställt försörjningsstöd som styrande och 
aktiv norm, men ha möjlighet att utifrån individuella bedömningar eller 
särskilda sammanhang kunna välja en annan ordning än att alltid i alla 
sammanhang välja att dela försörjningsstödet precis lika mellan parterna, om 
den individuella bedömningen visar på skäl för att aktivt avvika från beslutat 
norm om jämställt försörjningsstöd. Mot bakgrund av detta föreslår 
förvaltningen att motionen anses besvarad samt att försörjningsstöd ska anta 
en huvudregel som innebär att försörjningsstöd betalas ut till bägge parter i ett 
förhållande om båda parter i ett förhållande ansöker om försörjningsstöd.  

 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Filippa Swanstein och enhetschef 
Josephine Tegnér, daterad 2019-11-14. 

 

Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Motionen anses besvarad. 

2. Försörjningsstöd ska anta en huvudregel som innebär att försörjningsstöd 
betalas ut till bägge parter i ett förhållande om båda parter i ett förhållande 
ansöker om försörjningsstöd.  

 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Motionen anses besvarad. 

2.  Försörjningsstöd ska anta en huvudregel som innebär att försörjningsstöd 
betalas ut till bägge parter i ett förhållande om båda parter i ett förhållande 
ansöker om försörjningsstöd.     

          
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-11-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Filippa Swanstein 

Dnr: KS 001142/2018 – 900 
 
 

Svar på motion - Jämställt försörjningsstöd 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad.  
 
2. Försörjningsstöd skall anta en huvudregel som innebär att försörjningsstöd betalas ut till 
bägge parter i ett förhållande om båda parter i ett förhållande ansöker om försörjningsstöd. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartiet motionerade 2018-11-18 om att införa jämställt försörjningsstöd dvs. att ett 
försörjningsstöd alltid ska betalas ut lika till bägge parter i ett förhållande, som ansöker om 
gemensamt försörjningsstöd.  
 
Genom att arbeta med att utreda, bedöma och besluta om ekonomiskt bistånd på individuell 
grund men utifrån jämställdhetsperspektiv kan en verksamhet som ekonomiskt bistånd aktivt 
främja möjligheter för bägge parter till jämlikt inflytande kring den ekonomiska makten och 
därmed också främja jämställdhet mellan kvinnor och män, som idag är ett hinder för egenför-
sörjning. Utifrån de uppgifter som den nationella genomlysningen visade kring hur förutsätt-
ningar för ekonomiskt bistånd och perspektiv kring jämställdhet samverkar känns det angelä-
get att tydliggöra rutiner som främjar jämställdhet och egenmakt inom ekonomiskt bistånd. Att 
använda ord som alltid (eller aldrig) kan dock vara begränsade eller till och med vara kontra-
produktivt för den enskilda individen (inte sällan kvinnan).  
 
Förvaltningen föreslår att Båstads kommun och ekonomiskt bistånd ska använda jämställt 
försörjningsstöd som styrande och aktiv norm, men ha möjlighet att utifrån individuella be-
dömningar eller särskilda sammanhang kunna välja en annan ordning än att alltid i alla sam-
manhang välja att dela försörjningsstödet precis lika mellan parterna, om den individuella be-
dömningen visar på skäl för att aktivt avvika från beslutat norm om jämställt försörjningsstöd. 
 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad samt att 
försörjningsstöd skall anta en huvudregel som innebär att försörjningsstöd betalas ut till bägge 
parter i ett förhållande om båda parter i ett förhållande ansöker om försörjningsstöd.    
 
Bakgrund 
 
Möjligheten till egen försörjning är avgörande för individens självbestämmande och därmed 
möjligheten att kunna ha makt och inflytande över sitt eget liv. Jämställdhetsperspektivet inom 
verksamheten ekonomiskt bistånd innebär, i enlighet med uppdraget enligt socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL, att medverka till och underlätta för människor att få egen försörjning. Det 
handlar även om att kvinnor och män (eller par i allmänhet) som ansöker om ekonomiskt bi-
stånd blir bemötta och bedömda på lika villkor och att det stöd och de insatser som erbjuds är 
utformade utifrån kvinnors och mäns behov.  
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Vidare innebär jämställdhetsperspektivet att det finns arbetssätt och rutiner för att upptäcka 
våldsutsatthet och våldsutövande samt att stödja de våldsutsatta och de som utövar våld att få 
relevanta stödinsatser.  
 
I det kartläggningsresultat som Socialstyrelsens tagit fram centralt under 2018 på uppdrag av 
Regeringen kopplat till frågan om jämställt försörjningsstöd, blir det tydligt att något strate-
giskt arbete för att främja jämlika förutsättningar för kvinnor och män inom verksamheten 
ekonomiskt bistånd ej pågår i någon mätbar omfattning nationellt.  
 
Denna nationella analys går också att applicera på såväl strukturen som rutinerna i Båstads 
kommun dvs. här pågår inte ett systematiserat jämställdhetsarbete inom verksamheten eko-
nomiskt bistånd. Att införa en princip om jämställt försörjningsstöd skulle dock kunna utgöra 
en faktor för att påbörja ett systematiserat jämställdhetsarbete inom ekonomiskt bistånd. 
 
 
 
 
 
Bildning och arbete   Bildning och arbete 
Filippa Swanstein, Utvecklingsstrateg  Josephine Tegnér, Enhetschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
Bildning och arbete 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 – Så här arbetar socialtjänsten och ekonomiskt bistånd idag med utbetalningar. 
Bilaga 2 – Sammanfattning av den nationella genomlysningen av socialtjänstens arbete med 
ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv.  
Motion, 2018-18-06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAGA 1 – Så här arbetar socialtjänsten och ekonomiskt bistånd idag med utbetalningar 
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Vid ansökan om ekonomiskt bistånd idag så begärs alltid kontuppgifter in från båda parter som 
söker biståndet. Ofta anger parterna att de har ett konto gemensamt. Vid första mötet sker sedan 
samtal kring den ekonomiska planeringen och hanteringen varvid det även samtalas kring önskat 
utbetalningskonto, om det finns fler än ett. I dagsläget är det således sökanden och medsökande 
som själva gör valet om vart insättning ska ske. Utbetalning sker således i första hand utifrån själv-
bestämmanderätten och inte till en part till följd av könstillhörighet. Vid varje månadsansökan finns 
det möjlighet för sökande att ange huruvida man vill byta utbetalningskonto eller om utbetalning 
ska ske enligt tidigare uppgifter.  
 
I många fall söker inte endast familjer om ekonomiskt bistånd, i sin helhet, utan familjer ansöker 
även om kompletterande ekonomiskt bistånd. Detta innebär att parterna i familjen har egna in-
komster, men att dessa inte räcker till, som helhet. Detta innebär i regel att det redan finns en 
grund för ojämställda ekonomiska förutsättningar mellan parterna, då en av parterna kan ha flera 
tusen i inkomst från annat håll, medan den andra kan stå helt utan. Utifrån det här perspektivet kan 
det istället vara mer verksamt att rikta biståndet till den som har lägst inkomst i familjen, oavsett 
kön, för att uppnå ett mer jämställt utgångsläge kring ekonomin. En sådan uppdelning eller hante-
ring görs inte idag och är något som kan utvecklas vidare inom ekonomiskt bistånd. Det är särskilt 
viktigt att lyfta att det dock inte sällan är just kvinnan som är den som har ”lägst” eller lägre in-
komst i familjen, varvid utbetalningar troligen då hade tillfallit kvinnan. Den generella sökande inom 
ekonomiskt bistånd är däremot ofta en man i ett ensamhushåll.  
 
Utifrån ett jämställdhetsperspektiv är det även aktuellt att se över hur samtal förs med klienterna 
kring ekonomisk hantering, val av utbetalningskonto, fakturor etc. då erfarenheter visar att eko-
nomi som helhet ofta är ett område som är manligt kodat dvs. det är mannen som är den som pra-
tar och den som frågorna ställs till. Detta är även är ett utvecklingsområde för att främja jämställd-
hetsperspektiven inom ekonomiskt bistånd.  
 
Det arbete som i dagsläget pågår kring jämställdhetsperspektiv inom ekonomiskt bistånd är att 
socialsekreterarna upprättar genomförandeplaner mot egenförsörjning på ett strukturerat sätt för 
varje enskild. Inom detta arbetssätt så utgör jämställdhetsperspektivet en viktig del. Fokus har 
också varit att börja med kvinnorna. Målet är att alla individer ska ha en upprättad och tydlig plane-
ring, vilket ibland riskerar att bli sekundärt för kvinnor. Detta då kvinnor, som målgrupp inom eko-
nomiskt bistånd, oftare än männen är mer föräldralediga, har en mer bristande självbild kring för-
mågor och möjligheter i livet, sämre i svenska språket (för dem som ej har svenska som modersmål) 
osv. Detta enskilda möte, där handläggare träffar individ enskilt, kan fungera som forum för samtal 
kring kvinnans situation där frågor om exempelvis våld kan ingå. Under hösten 2019 har merparten 
av socialsekreterarna  inom ekonomiskt bistånd utbildats i FREDA-kortfrågor (som handlar om att 
identifiera våld eller risker för våld), men processen har blivit fördröjd utifrån underbemanning och 
en ökad arbetsbelastning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAGA 2 – Sammanfattning av den nationella genomlysningen av socialtjänstens arbete med 
ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv  
 
Ekonomiskt bistånd är det yttersta skyddsnätet i det sociala välfärdssystemet. För verksamheten 
ekonomiskt bistånd finns två huvuduppdrag, att medverka till och underlätta för människor att få 
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egen försörjning samt att i avvaktan på detta ge ekonomiskt bistånd till försörjningen under vissa 

förutsättningar. I enlighet med SoL
1
 ska arbetet syfta till att frigöra och utveckla människors egna 

resurser, under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras sociala situation.  
 
Insatserna ska alltid utgå från personens behov och livssituation och de ska utformas så att perso-
nen så snart som möjligt kan klara sin egen försörjning. Verksamheten ska bygga på respekt för 
människors rätt till självbestämmande och integritet, och ska så långt det är möjligt utformas i sam-
verkan med den det berör. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyl-
digheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Med bakgrund av ovanstående har 
verksamheten ekonomiskt bistånd en viktig roll när det gäller att främja jämställdhet exempelvis 
genom att införa en princip om att alltid bevilja försörjningsstöd och göra utbetalningar på jäm-

ställdgrund. Den nationella genomlysningen som Socialstyrelsen2 gjorde 2018 på området visade 
exempelvis följande centrala strukturer i Sverige:  

 Att ekonomi är ett område som ofta är manligt kodat dvs. männen pratar, ges utrymme och 
tar (förväntas att ta) ansvar för räkningar, utbetalningar, ekonomi som helhet i relation till 
sin partner (kvinnan)  

 Att det konto som uppges för utbetalningar oftast är mannens  

 Att ekonomi är ett sätt att utöva makt över sin partner (kvinnan) genom att kontrollera vad 
och vilka inköp som görs, vart en kan befinna sig eller har möjlighet att göra  

 Att vara den som kontrollerar ekonomin gör den andra partner ekonomiskt sårbar vilket är 
ett hinder för att exempelvis våga lämna en destruktiv eller våldsam relation 

 Att ekonomiskt våld dvs. begränsa och kontrollera sin partner (kvinnan) genom att beskära 
hennes insyn, kontroll eller makt kring ekonomiska frågor har samma mönster oavsett vari-
från en kommer dvs. det går över etnicitet 

 
Socialtjänsten har även en viktig roll när det gäller Sveriges genomförande av Agenda 2030. Att 
utveckla arbetet inom ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv ex. inför en princip eller 
en norm om jämställt försörjningsstöd, bidrar till att närmre uppnå vissa av målsättningarna. Upp-
draget kopplar främst till målen 1, 3, 5, 8 och 10. 

 
 
 
 
 

                                                             
1
 Socialtjänstlagen  

2
 Kartläggning med socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv (2018), 

Socialstyrelsen 





 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-01-15 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 18  Dnr KS 000091/2019 - 100 

Svar på motion - Översyn av regler och avgifter för lån  
av kommunägda lokaler 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 29 januari 2019 att kommunen genomför en 

översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler och att 
utgångspunkten ska vara att ingen hyra ska utgå. Motionen tangerar ett 
pågående utredningarbete där Teknik och service har fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att inventera alla lokaler i Båstads kommun som är lämpliga 
att hyra/låna ut till föreningar. I inventeringen kommer Teknik och service att 
utreda eventuella kostnader för att hyra lokalerna. Mot bakgrund av beslutet 
som kommunstyrelsen fattade 2019-03-13 så föreslår förvaltningen att 
motionen anses besvarad och att Teknik och service beaktar motionen i sitt 
inventeringsarbete.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare  

Johan Peterson, daterad 2019-11-01. 
 
Förvaltningens förslag 1. Motionen anses besvarad. 

2. Teknik och service beaktar motionen i sitt inventeringsarbete. 
 
Arbetsutskottets förslag 1. Motionen anses besvarad. 

2. Teknik och service beaktar motionen i sitt inventeringsarbete.   
3. Marie Eriksson, gatu- och parkchef, informerar om Teknik och services 
kommande inventeringsarbete när ärendet behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 januari. 

 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Mats Sjöbeck (C): Bifall till motionen. Förslaget att Teknik och service ska 
inventera lokaler för att utröna vilka som är lämpliga att hyra/låna ut till 
föreningar samt eventuella kostnader är bra. Centerpartiet vill med sin  
motion understryka att utgångspunkten ska vara att ingen hyra ska utgå. 

 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit förvaltningens förslag.  

 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Motionen anses besvarad. 

2.  Teknik och service beaktar motionen i sitt inventeringsarbete.  

 
            



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-10-30. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000091/2019-100 
 
 

Svar på motion - Översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda loka-
ler 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad.  
 
2. Teknik och service beaktar motionen i sitt inventeringsarbete.   
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartiet motionerade den 29 januari 2019 att  kommunen genomför en översyn av regler 
och avgifter för lån av kommunägda lokaler och att utgångspunkten ska vara att ingen hyra ska 
utgå.  
 
Motionen tangerar ett pågående utredningarbete där teknik och service har fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att inventera alla lokaler i Båstads kommun som är lämpliga att hyra/låna ut 
till föreningar. I inventeringen kommer teknik och service att utreda eventuella kostnader för 
att hyra lokalerna. Mot bakgrund av beslutet som kommunstyrelsen fattade 2019-03-13 så 
föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad och att Teknik och service beaktar motion-
en i sitt inventeringsarbete.       
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Teknik och service.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-03-13 § 46 
Motion, 2019-01-29. 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och service.  
 
 





 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-01-15 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 19  Dnr KS 000866/2017 - 380 

Svar på motion - Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och 
upprustning av idrottshallar 

 
Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 21 augusti 2017 om att Båstads kommun ska ta 

fram en handlingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar i 
kommunen. De vill genom denna plan se hur behoven av inomhustider ser ut i 
de olika kommundelarna, vilken typ av som aktiviteter som främst efterfrågas 
och vilka typer av aktiviteter som kan bli aktuella i framtiden samt vilka behov 
som finns av arenor för inomhusseriespel för olika idrotter, idag och i 
framtiden. Motionärernas förslag tangerar förvaltningens intentioner då en 
lokalförsörjningsplan kommer att arbetas fram under första kvartalet 2020  
i samband med budgetprocessen. När denna plan är på plats kommer 
förvaltningen ha en tydlig bild över hur förvaltningen bör arbeta med 
kommunens idrottshallar. Denna plan kommer att besvara motionärernas 
frågeställningar och förenkla arbetet med att ge kommunens idrottsföreningar 
de bästa möjliga förutsättningarna för att verka i Båstads kommun. Mot 
bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad samt  
att motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av 
lokalförsörjningsplanen.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare  

Johan Peterson, daterad 2019-11-01. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av 
lokalförsörjningsplanen.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Motionen anses besvarad. 

2.  Motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av 
lokalförsörjningsplanen.  

 
         

 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: : 2019-12-05. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000866/2017-380 
 
 

Svar på motion - Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och  
upprustning av idrottshallar 

 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av lokalförsörjningsplanen.   

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Liberalerna motionerade den 21 augusti 2017 om att Båstads kommun ska ta fram en hand-
lingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar i kommunen. De vill genom denna 
plan se hur behoven av inomhustider ser ut i de olika kommundelarna, vilken typ av som akti-
viteter som främst efterfrågas och vilka typer av aktiviteter som kan bli aktuella i framtiden 
samt vilka behov som finns av arenor för inomhusseriespel för olika idrotter, idag och i framti-
den.  
 
Motionärernas förslag tangerar förvaltningens intentioner då en lokalförsörjningsplan kom-
mer att arbetas fram under första kvartalet 2020 i samband med budgetprocessen. När denna 
plan är på plats kommer förvaltningen ha en tydlig bild över hur förvaltningen bör arbeta med 
kommunens idrottshallar. Denna plan kommer att besvara motionärernas frågeställningar och 
förenkla arbetet med att ge kommunens idrottsföreningar de bästa möjliga förutsättningarna 
för att verka i Båstads kommun.  
 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad samt att 
motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av lokalförsörjningsplanen.  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-08-21. 
Teknik- och service.  
 
Samråd har skett med: 
Teknik- och servicechef. 
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INOMHUSHALLAR I VÅR KOMMUN 

Våra idrottsföreningar gör ett fantastiskt arbete med att engagera och fostra våra barn och 

ungdomar i sina verksamheter. Det är inte bara en bra fritidsverksamhet som görs utan 

föreningarna lägger grunden till en god livsstil med motion och rörelse flera gånger i veckan. 

För att föreningarna ska kunna bedriva verksamhet året om är de beroende av tillgången på 

inomhushallar. I anslutning till våra skolor finns idrottshallar och de används mycket flitigt av 

främst våra idrottsföreningar men även privatpersoner och företag. Dessutom finns 

föreningsägda hallar i Båstad och Grevie. 

Behovet av halltider ökar och kön till de mest attraktiva tiderna är lång. Dessutom finns 

behov av tider för seriespel och tävlingar för bland annat innebandy. 

En del idrottshallar är i stort behov av upprustning/renovering och en åtgärdsplan för dessa 

hallar måste tas fram. 

Vi Liberaler vill att: 

Kommunen tar fram en handlingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar i vår 

kommun. 

För detta behövs en kartläggning av behoven, såsom 

- hur ser behoven av inomhustider ut i de olika kommundelarna? 

- vilken typ av aktiviteter efterfrågas främst och vilka typer av aktiviteter kan bli aktuella i 

framtiden? 

- vilka behov finns av arenor för inomhusseriespel för olika idrotter, idag och i framtiden? 

Båstad augusti 2017 

~R~ 
Thomas Anäersson Mats Lundberg 



 Tjänsteskrivelse  
 

  

1 (1) 

 
Datum: : 2020-01-22. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000850/2019 – 903 
 
 

Fyllnadsval av ersättare i myndighetsnämnden - Vakant plats (BP) 
 
 

Förslag till beslut 
 
Person X väljs till ersättare i myndighetsnämnden under perioden 2020-01-29 – 2022-12-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Då myndighetsnämnden har en vakant ersättarplats (BP) föreslår förvaltningen att kommun-
fullmäktige väljer en ny ersättare i myndighetsnämnden. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret  
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli.  
 
Samråd har skett med: 
Bjärepartiets gruppledare.  
 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: : 2020-01-20. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000057/2020 – 903 
 
 

Fyllnadsval av ersättare i myndighetsnämnden - Vakant plats (S) 
 
 

Förslag till beslut 
 
Person X väljs till ersättare i myndighetsnämnden under perioden 2020-01-29 – 2022-12-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Då myndighetsnämnden har en vakant ersättarplats (S) föreslår förvaltningen att kommun-
fullmäktige väljer en ny ersättare i myndighetsnämnden.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli. 
HRSC.  
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: : 2020-01-20. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 001015/2018 – 903 
 
 

Fyllnadsval av ersättare i Kustvattenkommittén – Vakant plats (S) 
 
 

Förslag till beslut 
 
Person x väljs till ersättare i Kustvattenkommittén för perioden 2020-01-29 – 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Då Kustvattenkommittén har en vakant ersättarplats (S) föreslår förvaltningen att kommun-
fullmäktige väljer person x till ny ersättare i Kustvattenkommittén.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli. 
HRSC. 
 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-11-07 1 av 1 

 

 

KF § 205  Dnr KS 001015/2018 - 903 

Val av ledamot och ersättare i Kustvattenkommittén 

 
Beskrivning av ärendet Valberedningen har föreslagit en ledamot och en ersättare till 

Kustvattenkommittén för tiden 2019-01-01 - 2022-12-31.  
 
 Valberedningens förslag presenteras av beredningens ordförande Kerstin 

Gustafsson (M) och vice ordförande Mats Lundberg (L). 
 
Underlag till beslutet Valberedningens protokoll 2018-11-06, § 38.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Följande person väljs som ledamot till Kustvattenkommittén för tiden 2019-
01-01 - 2022-12-31: 

 Gösta Sandgren (M) 

2. Följande person väljs som ersättare till Kustvattenkommittén för tiden 
2019-01-01 - 2022-12-31: 

 Göran Klang (S)  
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