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Datum: 2018-05-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001412/2017 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Johan Olsson Swanstein (M). 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Thomas Andersson (L). 
3. Protokolljusteringen äger rum onsdagen den 13 juni kl. 08.15. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justerings-
personen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och 
justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde. 
 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en 
ledamot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån 
valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på 
nästkommande sammanträde. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-05-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001413/2017 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-05-31 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001411/2017 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
a). Uppföljning av avfallsplaner i NSR:s ägarkommuner 2017 (NSR AB, Teknik och service) 
- Skriftlig bilaga 
 
b). Provisorisk återvinningscentral (Teknik och service) 
 
c). Förstudie - Västra Karups förskola (Teknik och service) 
 
d). Neddragning av HVB-hem (Bildning och arbete) 
 
e). Markanvisningstävling Heden - Beslut om publicering 
     (Samhällsbyggnad) - Bilaga 
 
  
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Uppföljning av avfallsplaner i 

NSR:s ägarkommuner 

2017 
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1. Inledning  
NSR:s sex ägarkommuner har varsin avfallsplan med olika mål och handlingsplaner.  Det här 

dokumentet är en gemensam uppföljning av avfallsplanerna. För att göra den enklare att läsa följer 

den målstrukturen i Sopsamarbete Skåne Nordväst, som är gemensam för samtliga kommuner. Under 

2017 beslutades att Skitlite2020 skulle avvecklas då arbetet implementerats i ordinarie verksamhet. En 

slutrapport kommer att skrivas under 2018. Samverkan mellan bolagen kommer fortsätta inom de 

områden som parterna finner lämpligt. På bolagens uppmaning har familjen Helsingborg initierat ett 

bredare perspektiv än avfallshantering genom begreppet Cirkulär försörjning. Härigenom omfattas 

fler av kommunernas förvaltningar i arbetet om resurseffektiviteten i regionen. 

  

Varje kommuns lokala åtgärder för att uppnå målen redovisas för sig i bilaga 3.  

 

Under 2017 startade arbetet för att ta fram en regional avfallsplan med syfte att få en tydligare 

samsyn kring målen med avfallshanteringen i regionen. I den regionala avfallsplanen kommer alla 

kommuner ha samma grund men separata handlingsplaner. Varje kommuns fullmäktige kommer 

besluta om sin avfallsplan. Nedan följer en förteckning över gällande avfallsplaner i NSR:s 

ägarkommuner: 

 

➢ Bjuv 2015 - 2018. Antagen i kommunfullmäktige 2014-12-11 

➢ Båstad 2013 - 2016. Antagen i kommunfullmäktige 2012-12-19 

➢ Helsingborg 2016 - 2020. Antagen i kommunfullmäktige 2016-05-24 

➢ Höganäs 2013 - 2016. Antagen i kommunfullmäktige 2013-10-17 

➢ Åstorp 2015 - 2018. Antagen i kommunfullmäktige 2015-01-26 

➢ Ängelholm 2015 - 2018. Antagen i kommunfullmäktige 2014-12-15 
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2. Syfte 
Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15:e kapitel ska varje kommun ha en avfallsplan. En 

avfallsplan ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. 

Avfallsplanen är ett av tre styrande dokument när det gäller avfallshantering i kommunen. De två 

andra är renhållningsföreskrifterna och avfallstaxan. Uppföljning av kommunens avfallsplan bör 

göras varje år för att säkerställa att mål och åtgärder genomförs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Avfallstrappan – eller avfallshierarkin – är en prioritetsordning för hur 

avfall ska hanteras (Källa: Avfall Sverige). 
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3. Regional uppföljning 
Målen och status som redovisas nedan i tabell 1 är från Sopsamarbetet Skåne Nordväst genom 

projektet Skitlite 2020.  

 
Tabell 1. Beskrivning av de sex strategiska målen i projektet Skitlite 2020 och en sammanfattande status för 

2010 och 2017, samt föregående års utfall för hela NSR-regionen. Siffran som anges inom parentes för 2016 och 

2017 avser förändringen som skett sedan 2010.  Röd – målet uppnås ej om inte åtgärder vidtas, Gul – målet 

riskerar att inte uppnås, Grön – målet uppnås eller är på god väg att uppnås. 

 

Målområde 

 

Målformulering Mål 2020 2010 2016 2017 

Förebyggande 

av avfall  

 

Den totala 

avfallsmängden1 

hushållsavfall ska 

minskas från 500 till 320 

kg per person och år. 

320 kg per 

person och år 

514 kg per 

person och år. 

410,1 kg per 

person och år 

(-20,2 %) 

 

 

404,3 kg per 

person och år 

Material-

återvinning  

Mängden restavfall ska 

halveras från 200 till 100 

kg per person och år. 

100 kg per 

person och år 

196 kg per 

person och år. 

181,6 kg per 

person och år 

(-7,3 %) 

173,6 kg per 

person och år 

Avgifta 

kretsloppen  

Mängden farligt avfall 

inklusive el- och 

elektronikavfall i 

restavfallet ska halveras 

från 3 kg till 1,5 kg per 

hushåll och år  

1,5 kg per 

hushåll och år 

2,15 kg per 

hushåll och år 

(Båstad, 

Helsingborg, 

Höganäs, Åstorp 

och Ängelholm) 

 1,59 kg per 

hushåll och år 

(Bjuv, Båstad, 

Helsingborg, 

Åstorp) 

(-26 %) 

1,1 kg per 

hushåll och år 

(villor)  

0,97 kg per 

hushåll och år 

(villor + fff 

Helsingborg) 

God arbetsmiljö 

och hygien  

Antalet arbetsskador ska 

halveras. 

Data saknas 41 olyckor 

 

26 olyckor  

(-36,6 %) 

38 olyckor 

(-7,3 %) 

God service  Antalet kundklagomål 

ska halveras. 

Data saknas Nöjdkundindex: 

3,9  

Nöjdkundindex 

4,2 

(+7,6) 

Nöjdkundindex 

4,3 

(+10,3 %) 
Kostnads-

effektivisering 

Nettokostnaden ska 

halveras. 

450 kr per 

invånare 

795 kr per 

invånare  

646 kr per 

invånare (-18,7%) 

630 kr per 

invånare (-20,8 

%) 

 

Förebyggande av avfall 

Den totala mängden hushållsavfall har minskat med 5,8 kilo per invånare och år jämfört med 2016. 

Utifrån plockanalyser kan man se att det är det onödiga matavfallet som minskat mest, det vill säga 

matavfallssvinnet. Detta har minskat med 2,32 kilo per invånare och år. Övriga minskningar är 

insamlade mängder tidningar, som förutom i Ängelholm har minskat samt elavfall. Minskningen av 

den totala avfallsmängden beror sannolikt också på en ökning av insamlade mängder på NSR:s 

återbruk.  

 

Materialåtervinning  

Målområdet Materialåtervinning utvecklas positivt. Restavfallsmängderna har minskat med 8 kilo per 

invånare och år. Den största förändringen i restavfallsmängd syns i Ängelholm. Anslutningen till 

fyrfackskärl hos 85 procent av villorna innebär att hälften av invånarna i Ängelholm har 

fastighetsnära insamling från NSR. Detta har gett en ökad återvinning av förpackningar med 15 kilo 

1 Den totala mängden avfall är det hushållsavfall som kommer från fastighetsnära insamling, återvinningscentraler och 

återvinningsstationer. I den totala mängden hushållsavfall räknas ej trädgårdsavfall med. 
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per invånare och år. Det har också gett en ökad återvinning av matavfall med 5 kilo per invånare och 

år. I Ängelholm samlar NSR endast in tidningar och förpackningar hos villahushåll.  När det gäller 

flerfamiljsfastigheter är det privata entreprenörer som sköter insamlingen av förpackningar och 

tidningar. Därför vet vi inte anslutningsgraden hos dessa. Den totala restavfallsmängden i Ängelholm 

har minskat med 14.7 kilo per invånare och år jämfört med 2016. Med all sannolikhet beror detta på 

införandet av fyrfackskärl.  

 

Fastighetsnära insamling ger en källsorteringsgrad på cirka 85 procent i villor och cirka 75 procent i 

flerfamiljsbostäder. För att nå målen måste vi höja andelen kunder som är anslutna till fastighetsnära 

insamling men vi behöver även titta på andra möjligheter.  Bland annat kommer vi att utvärdera en 

eftersorteringsanläggning som behandlar restavfall.  

 

Avgifta kretsloppet 

Bedömning av målområdet Avgifta kretsloppen går från gul till grön bedömning. Mängden farligt 

avfall och elavfall räknas utifrån plockanalyser, vilket kan ge ett varierande resultat. Det värde som 

redovisas är ett gemensamt värde utifrån antal hushåll som analyserats. Under året har fokus legat på 

att få fler fastighetsägare att ansluta till fastighetsnära insamling av elavfall i alla ägarkommuner. För 

att nå målet måste vi även öka kunskapen om hur elavfall kan samlas in och varför det är viktigt.  

 

God arbetsmiljö och hygien 

Antalet inrapporterade olyckor har ökat under 2017. De fyra allvarligaste olyckorna under året har 

varit: 

• Punktering på motorväg i Ängelholm (Reno Norden) – Ett däck exploderade på 

trädgårdsbilen som kör i Ängelholms kommun och lastbilen välte på E6:an över en å. 

Chauffören klarade sig utan allvarliga skador.   

• Gasexplosion (Ohlssons) – En lastbil exploderade strax efter tankning. Olyckan orsakades av 

att det hamnat grus och smuts mellan tank och lastbilen, vilket bidragit till mindre defekter 

på tank. Till slut hade defekterna blivit så allvarliga att tanken inte klarade trycket när den 

fylldes med gas. Även här hade chauffören och övriga renhållare som befann sig på 

stationen tur och klarade sig utan allvarliga skador.   

• Lastväxlarflak (Ohlssons) – Vid lossning av grovavfall föll en soffa av flakbilen och träffade 

chauffören. Chauffören svimmade men återfick sedan medvetandet och kunde rapportera 

till andra inne på anläggningen.  

• Däck in i hytten ( Höganäs egen regi) – När en chaufför var på väg in till Filborna för att 

lossa möttes de av en lastbil med körförbud som tappade däcket. Detta däck flög över vajern 

mot lastbilen och in i rutan på passagerarsidan. Chauffören klarade sig utan allvarliga 

skador.    

 

Många av de inrapporterade olyckorna var relaterade till vädret. Det har skett en ökning av tillbud 

som rör hot och våld mot våra medarbetare.  
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God service 

Under 2017 har vi arbetat med att de fem entreprenader som startades upp under 2016 ska fungera på 

ett tillfredställande sätt. Dvs våra kunder ska få tömt på rätt dag. Antalet kärl som inte blivit tömda på 

rätt dag har gått ner.  Under 2017 har NSR lanserat en ny användarvänlig webbplats vilket har lett till 

nöjdare kunder.  

Kostnadseffektivisering 

Nettokostnaden har minskat med 20,8 procent mellan 2010 och 2017. Detta är en bra minskning men 

vi riskerar fortfarande att inte nå målet. Det viktigaste är att få invånarna att källsortera bättre för att 

minska kostnaderna. Den andra stora delen är att få kostnadseffektiva transporter, under 2017 har 

flerfamiljsturerna i Helsingborg körtursoptimerats.  Under 2017 har vi även gjort insatser som att 

införa begränsningar på återvinningscentralerna vilket innebär att företag och verksamheter måste 

betala för sina besök. För privatpersoner ingår 12 fria besök i taxan.   

 

 

För att nå målen arbetar NSR efter följande strategier;  

 

• Vi ska anpassa insatserna för olika målgrupper. 

• Vi ska öka kunskapen hos invånare och kunder. 

• Vi ska ständigt vara ledande i debatten. 

• Vi ska tillhandahålla hållbara lösningar. 

• Vi ska visa att bra val lönar sig. 

• Vi ska samverka med olika aktörer. 
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4. Kommunspecifik uppföljning 
I följande avsnitt redovisas målområdena med siffror specificerade för respektive kommun.  Det är 

samma målområden som finns i den regionala uppföljningen, fast med tillägg av målområdet 

Minskad klimatpåverkan, vilket är det målområde i kommunernas avfallsplaner som inte finns med i 

projektet Skitlite 2020. 

4.1 Förebyggande av avfall 
I nordvästra Skåne har vi nått långt när det gäller att återvinna material, energi och näring ur avfall. 

Ur ett miljöperspektiv är det bäst om en produkt aldrig produceras, jämfört med om den produceras, 

används och sedan återvinns. Förebyggande av avfall är det översta steget i avfallstrappan (EU:s 

avfallshierarki). Målområdet Förebyggande av avfall handlar om att hitta verktyg för att minska 

avfallsmängderna genom att förebygga att avfallet uppstår. Detta kan åstadkommas genom 

exempelvis beteendeförändringar eller nya affärsmodeller med kretsloppstänk som ledstjärna.  

 

Kommunspecifika mål för Förebyggande av avfall 

Insamlingsmålen skiljer sig åt i NSR:s olika ägarkommuner (mål i avfallsplan) och i tabell 2 listas 

respektive kommuns mål. I figur 2 visas även utfall över tid 2010–2017 angivet som total mängd avfall 

(kilo/invånare/år). I bilaga 3 finns en uppföljning av de åtgärder som NSR arbetat med för att nå de 

regionala och lokala målen i avfallsplanerna inom målområdet Förebyggande av avfall. 

 

Tabell 2. Beskrivning av mål för avfallsminimering för de kommuner som har mål för detta i sin avfallsplan, 

en sammanfattande status för 2010 och 2017, samt föregående års utfall. Siffran som anges inom parentes för 

2016 och 2017 avser förändringen från 2010. Röd – målet uppnås ej om inte åtgärder vidtas, Gul – målet riskerar 

att inte uppnås, Grön – målet uppnås eller är på god väg att uppnås. 

 

Kommun 

 

Målformulering Mål 2010 2016 2017 

Bjuv Bjuvs kommun ska verka för att 

hushållens totala avfallsmängd ska 

minska med 48 kg/inv. 2015 - 2018 

och detta bör göras med 12 kg per 

invånare och år. 

245 

kg/inv år 

2018 

309 kg/inv 305,1 kg per 

invånare och år 

 (-1,3 %) 

346,7 kg per 

person och år 

(+12,2 %) 

Båstad 

 

Den totala avfallsmängden ska 

minska med 70 kg/inv från år 2011 

till år 2015. 

649 

kg/inv år 

2015 

678 kg/inv 528,7 kg per 

invånare och år 

(-22,0%) 

533,6 kg per 

person och år 

(-21,4 %) 

Helsingborg Den totala mängden hushållsavfall 

per invånare i Helsingborg ska 

minska till 320 kg år 2020 

320 

kg/inv år 

2020 

506 kg/inv 397,8 kg per 

invånare och år 

(-21,4 %) 

400,7 kg per 

person och år 

(-20,8 %) 

Höganäs Hushållens totala avfallsmängd ska 

minska med 50 kg/inv från år 2011 

till år 2016. 

580 

kg/inv år 

2016 

607 kg/inv 468,9 kg per 

invånare och år 

(-22,8 %) 

448,4 kg per 

person och år 

(-26,1 %) 

Åstorp Den totala avfallsmängden 2013 var 

693 kg/inv. (exkl. trädgårdsavfallet) 

Hushållens totala avfallsmängd ska 

minska med 224 kg/inv till 2018. 

Detta bör göras med 56 kg per år.  

413 

kg/inv år 

2018 

534 kg/inv 416,4 kg per 

invånare och år 

(-22,0 %) 

387,4kg per 

person och år 

(-27,5 %) 

Ängelholm Hushållens totala avfallsmängd ska 

minska med 156,5 kg per invånare år 

2013 till 2018. Detta motsvarar en 

minskning på 39,1 kg per invånare 

och år. 

391 

kg/inv år 

2018 

488 kg/inv 406,1 kg per 

invånare och år 

(-16,8 %) 

407,8 kg per 

person och år 

(-16,4 %) 
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Fortfarande mycket avfall 

2017 sjunker de totala avfallsmängderna för hela NSR med cirka 1 procent jämfört med 2016 (se figur 

2).  

 

Många kommuner har förändrat sin totala avfallsmängd. Det beror på att det nya bomsystemet läser 

av vilken kommun som invånarna kommer ifrån, även om det lämnar avfall i en annan NSR kommun. 

Till exempel Bjuv har ökat sin totala avfallsmängd med 41,6 kg per invånare och år medan Åstorp har 

minskat sin avfallsmängd. Detta beror på att många Bjuvsbor har kört till Åstorps återvinningscentral. 

I bilaga 1 finns de totala avfallsmängderna för varje kommun.  
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Figur 2. Total mängd insamlat avfall. Sammanställningen avser fastighetsnära insamlat avfall, avfall från 

återvinningsstationer och återvinningscentraler från hushållen i NSR-kommunerna 2010 - 2017 i kilo/invånare 

och år. I denna avfallsmängd ingår inte trädgårdsavfall. Utsatt dataetikett avser NSR. 
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Figur 3 Insamlad mängd återbruk i ton under 2017. 

 

Detta har NSR gjort  

Tillhandahålla hållbara lösningar 

 

✓ Retoy  

NSR och Helsingborgs stad är några av samarbetspartnerna till Retoy. Organisationen bidrar 

till att öka förståelsen hos barn för att konsumera på ett mer hållbart sätt.  Aktiviteter som 

Retoy genomför är till exempel återbruk av leksaker, där barn byter leksaker med varandra. 

Under dessa tillfällen passar man även på att plocka bort äldre leksaker som innehåller farliga 

ämnen. NSR bidrag är en ren ekonomisk insats. 

 

✓ Återbruksturné 

Länge Leve Prylen - Under hösten 2017 använde NSR och Nårab plattformen Länge Leve 

Prylen för ännu en insats med syfte att minska mängden grovavfall och öka andelen prylar 

och saker som lämnas till återbruk. Eftersom mycket av det grovavfall som kommer in till 

återvinningscentralerna hade kunnat återbrukas, valde bolagen att göra en gemensam 

fokuserad insats kring detta, bland annat genom att inspirera och engagera 

kommuninvånarna till att förlänga livet på sina prylar.  

De största insatserna under projektet, som också visade sig ha störst påverkan på resultatet, 

var ett ökat samarbete och dialog med de externa aktörer som hämtar återbruksmaterial 

(Activa och Emmaus) samt att bemanna återvinningscentralerna i Helsingborg och 

Ängelholm med extra personal som särskilt fokuserade på återbruk. Se figur 3. 

 

Utöver detta genomförde bolagen en gemensam workshop/utbildning för all personal på 

återvinningscentralerna. Vi hade också en informationskampanj då vepor, beachflaggor och 

gatupratare sattes ut på återvinningscentralerna, vi ordnade event med återbruksinspiration, 
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och producerade fem korta filmer med tema hållbar konsumtion. Slutligen uppdaterade vi 

webbplatsen www.langeleveprylen.se med nya återbrukstips och inspirerande intervjuer. 

Resultatet av projektet var väldigt lyckat. Under projektperioden (vecka 39-48) samlade vi in 

tre gånger så mycket prylar och möbler till återbruk jämfört med samma period förra året. En 

siffra långt över förväntan. Alla insikter och goda erfarenheter har samlats i en slutrapport 

som underlag till fortsatt arbete med återbruk. 

 

Samverka med olika aktörer 

 

✓ Miljönär-märkning 

Verksamheter som främjar återbruk och förlänger livet på prylar genom till exempel 

reparationer kan bli miljönär-märkta. Under 2016 har sex nya verksamheter miljönär-märkts. 

Verksamheterna anmäler sig på http://xn--miljnr-fua6l.se/miljonarmarket/ och om de 

uppfyller kraven miljönär-märker NSR dem och de får en dekal att skylta upp med i sin 

verksamhet.   

 

✓ Nätverk Avfall Sverige  

NSR har deltagit aktivt i Avfall Sveriges arbetsgrupp för avfallsförebyggande. Bland annat 

har vi drivit frågan att producentansvar ska innefatta återanvändning.  

 

✓ Nätverk HUT  

NSR har deltagit aktivt i HUT, Skånes Nätverk för avfallsminimering. Där utbyter 

medlemmarna erfarenheter och genomför studiebesök tillsammans.  

 

✓ Packbridge 

Packbridge är en organisation för förpackningstillverkare. NSR har deltagit i denna för att 

sprida kunskap om insamling och återvinning av förpackningar. 

Öka kunskapen 

 

✓ Utbildning 

Alla 3:e och 8:e klasser i regionen erbjuds utbildning på NSR. 

  

✓ Minska matsvinn i kommunala verksamheter 

NSR medverkade i en ansökan, som Helsingborg stad initierade, om hur de kommunala 

skolköken i Helsingborg bland annat kan minska sitt matsvinn. Ansökan skickades in till 

Naturvårdverkets satsning Klimatklivet.      

 

Ledande i debatten 

 

✓ Årets Kretslöpare  

NSR utser Årets kretslöpare. 2017 utsågs Nordvästra Skånes biodlarförening för deras viktiga 

arbete med att hålla växternas biologiska kretslopp vid liv.  
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✓ Årets sopa  

Årets sopa är ett benchlearning pris skapat av NSR med syfte att uppmärksamma produkter 

som inte tillverkas hållbart. Årets sopa 2017 var plastförpackningen.  

Fortfarande mycket avfall – detta kommer NSR att göra 

Mängden avfall har bara minskat 1 procent under 2017, vilket innebär att det regionala målet att 

minska mängderna till 320 kilo per invånare senast år 2020 fortfarande riskerar att inte nås. För att öka 

tempot kommer NSR att fokusera på följande under 2018: 

Tillhandahålla hållbara lösningar 

 

✓ Skapa förutsättningar för att få mer avfall att gå till återbruk 

Ett helhetsgrepp kring denna fråga är komplex och innefattar lösningar för intern hantering av 

grovavfall, logistik för fastighetsnära insamling av material, samarbeten med secondhand-

verksamheter, utbildning av personal på återvinningscentralerna och mycket mer. Den 

grundläggande frågan är hur NSR, som har ett stort flöde av material, kan styra om en större 

andel till återbruk. En möjlighet är att utöka samarbetet med ytterligare aktörer som kan ta emot 

återbruk och hitta fler flöden, till exempel flöden för träpallar och begagnade vitvaror.   

Samverka med olika aktörer 

 

✓ Samverkan med aktörer inom Vera Park 

Genom att skapa en plattform för samordning av miljöteknikföretag kan nya miljölösningar som 

bidrar till en hållbar utveckling växa fram. NSR:s samarbete med näringsliv, akademi och 

samarbetspartners ska växa och utvecklas genom industriparken Vera Park. 

 

✓ Samverkan med krögare och restauranger 

NSR fortsätter stötta organisation Krogsamverkan. Fokus är att få igång samarbetet mellan 

krögare och restauranger för att minska matsvinnet. NSR ska vara med i ett matsvinnsprojekt i 

Helsingborgs stad. Vi ska också driva en kampanj under året som fokuserar på 

matavfallsinsamling och matsvinn.  

 

✓ Samverka med ägarkommunerna kring implementering av hållbar konsumtion 

Avfallsminimering, hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. Det är tre benämningar på en och 

samma samhällsutmaning som vi alla står inför. NSR:s ägarkommuner har en viktig roll i detta 

och NSR kommer att stötta kommunerna efter bästa förmåga. I de kommande avfallsplanerna 

prioriteras kommunens roll inom förebyggande av avfall. 

 

✓ Arbete med hantering av massor  

NSR ska samordna de sex ägarkommunernas arbete med förorenade jordar och schaktmassor. 

Fokus ligger på att få kontroll över flöden, minimera transportavstånden, skapa effektivitet och 

utveckla nya sanerings- och/eller avsättningsmöjligheter för förorenade jordarna. Detta arbete 

kommer kräva mycket tid och utvecklingsresurser. Under hösten 2017 har NSR tillsammans med 

NSVA,  Öresundskraft och stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg arbetat fram formerna för 

ett samarbete kring långtids- och korttidsparkering av schaktmassor. Under våren 2018 kommer 

vi att skriva avtal. 
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4.2 Materialåtervinning 
Materialåtervinning är det tredje högsta steget i avfallstrappan (EU:s avfallshierarki). Målområdet 

Materialåtervinning innebär att förhindra avfall från att hamna i restavfallet och går till förbränning. 

Istället ska så mycket som möjligt sorteras ut och bli till nya produkter. 

Kommunspecifika mål för Materialåtervinning 

Restavfallsmålen varierar mellan NSR:s ägarkommuner (avfallsplan) och i tabell 3 listas respektive 

kommuns mål. I figur 4 visas även utfall över tid 2010–2017 angivet som total mängd restavfall 

(kilo/invånare/år). I bilaga 3 finns en uppföljning av de åtgärder som NSR arbetat med för att nå de 

regionala och lokala målen i avfallsplanerna inom målområdet Materialåtervinning. 

 

Tabell 3. Sammanställning av mål för materialåtervinning inom NSR samt en sammanfattande status för 2010 

och 2017 samt föregående års utfall gällande mängd restavfall. Siffran som anges inom parentes för 2016 och 

2017 avser förändringen från 2010. Röd – målet uppnås ej om inte åtgärder vidtas, Gul – målet riskerar att inte 

uppnås, Grön – målet uppnås eller är på god väg att uppnås. 

 

Kommun 

 

Målformulering Mål 2010 2016 2017 

Bjuv  Minska mängden felsorterat 

matavfall i restavfallet till 9,5 

kg/invånare (år 2018) och mängden 

felsorterat 

producentansvarsmaterial i 

restavfallet till 4,3 kg/invånare fram 

till år 2018. (Det finns inget mål för 

mängd restavfall). 

140 kg/inv 123 

kg/inv 

112,9 kg/inv  

(-8,2 %) 

118,8 kg/inv och år 

9,5 kg 

matavfall/inv i 

restavfallet 

Data 

saknas 

24 kg 

matavfall/inv i 

restavfallet 

22,14 kg 

matavfall/inv i 

restavfallet 

4,3 kg/inv 

felsorterat 

producentansvars

material i 

restavfallet  

Data 

saknas 

31,8 kg 

felsorterat 

producentansvar

-material i 

restavfallet 

26,6 8 kg 

felsorterat 

producentansvar-

material i 

restavfallet 

Båstad Målet till 2016 är att minska 

restavfallet till 200 kg per invånare 

(turister medräknade).  

Minska felsorteringarna med 25 

procentenheter från år 2012 till 

2016. (2012 var 67 % felsorterat) 

200 kg/inv  237 

kg/inv 

179,5 kg/inv 

(-24,3 %) 

173,8 kg/inv och år 

Minska till 42 % 

felsorteringar 

 56,7 % 

felsorterat 

55 % felsorterat 

Helsingbor

g 

Den totala mängden fastighetsnära 

insamlat restavfall i Helsingborg 

ska minska till 100 kg per invånare 

senast 2020 

100 kg/inv 208 

kg/inv 

199,1 kg/inv 

(-4,3 %) 

190,6 kg/inv och år 

Höganäs 55 % av soppåsens vikt ska sorteras 

ut och lämnas separat som 

källsorterat material senast år 2016. 

84,6 kg/inv 188 

kg/inv 

189,5 kg/inv 

(+0,8%) 

180,4 kg/inv och år 

Åstorp Minska mängden restavfall till 103 

kg/invånare till 2018.  

Minska mängden matavfall i 

restavfallet till 9 kg/invånare år 

2018. Minska felsorteringarna av 

producentansvarsmaterial till 10,5 

kg/invånare fram till 2018. 

103 kg/inv 161 

kg/inv 

144,2 kg/inv 

(-10,4%) 

142,3 kg/ inv och 

år 

9 kg matavfall/inv 

i restavfallet 

Data 

saknas 

25,96 kg 

matavfall/inv i 

restavfallet 

16,01 kg matavfall/ 

invånare och år i 

restavfallet 

10,5 kg/inv 

felsorterat 

producentansvars

material i 

restavfallet 

Data 

saknas 

33,3 kg 

felsorterat 

producentansvar

-material i 

restavfallet 

21,33 kg felsorterat 

producentansvar-

material i 

restavfallet 

Ängelholm  Målet till 2018 är att minska 

restavfallet till 119 kg per invånare.   

Minska mängden förpackningar, 

tidningar, matavfall och 

trädgårdsavfall i restavfallet vid 

plockanalyser till 55 kg 2018. 

119 kg/inv 185 

kg/inv 

157,5 kg/inv 

(-14,9) 

142,8 kg/inv och år 

55 kg/invånare 

och år 

Data 

saknas 

Data saknas 

(2015 var det 

89,74 kg/ 

invånare och år) 

27,4 kg/invånare 

och år 
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Figur 4. Total mängd insamlat restavfall i respektive kommun mellan 2010–2017. Siffrorna innefattar 

inte inkomna mängder restavfall på återvinningscentraler. Utsatt dataetikett avser NSR. 
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Figur 5. Källsorteringsgrad mellan åren 2011 - 2017 i respektive NSR-kommun och ett genomsnitt för 

NSR-regionen. Källsorteringsgrad avser andelen fastighetsnära utsorterat matavfall och 

förpackningar och tidningar (inklusive återvinningsstationer och återvinningscentraler) av den 

totala mängden fastighetsnära insamlat restavfall, matavfall, tidningar och förpackningar (inklusive 

återvinningsstationer och återvinningscentraler). Utsatt dataetikett avser NSR.  
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Av den totala mängden insamlat hushållsavfall som samlats in, både via återvinningscentralen och 

fastighetsnära är källsorteringsgraden 47 procent. Detta är 5 procent mer än förra året vilket visar att 

invånarna har blivit bättre på att sortera sitt avfall.  

 

I Helsingborg har restavfallmängden minskat med 9 kilo per person och år. Denna minskning är dock 

inte en verklig minskning utan beror på att man under 2016 hade vägt in en komprimerande 

grovsopsbil som restavfall. När detta rättades till 2017 ser det statistikmässigt ut som en minskning av 

restavfallet. Under 2017 har alla villaägare och fritidshusägare fått en avfallsguide per post, där vi 

informerar om hur källsortering ska gå till. 

 

Bjuv, Båstad och Åstorp ligger på ungefär samma nivå som 2016. Här har vi inte gjort några större 

insatser 2017. I Båstad påbörjades ett fyrfacksprojekt (www.fyrfack.nu) under november med syfte att 

öka anslutningsgraden till fyrfackskärl, för att på så sätt öka andelen utsorterat material. Endast 57 

procent hade fyrfack i Båstad under 2017. I slutet av januari 2018 hade anslutningsgraden ökat till 62 

procent   

 

I Höganäs har restavfallsmängden minskat med 9,1 kilo per person och år. Kommunen har bytt från 

matavfallspåse i papper till påse av bioplast. Man har även börjat samla in blandglas (färgat och 

ofärgat glas i samma kärl) för att ge större plats till pappersförpackningar. Detta kan ha bidragit till att 

restavfallsmängderna minskat.  

 

I Ängelholm har restavfallmängden totalt sett oavsett boendeform minskat med 14,7 kilo per person 

och år. Det är en stor minskning som kan härledas till fyrfackskärlen. 2017 var Ängelholms första hela 

år med fyrfackskärl. Resultatet från villornas plockanalysen visar att enbart 27,4 kilo per person och år 

var felsorterat i restavfallet.  

 

Insamlade mängder från villor och fritidshus 

Vi har under 2017 fört statistik på insamlade mängder från villor och fritidshus, se figur 6. Detta har vi 

fått fram genom att ta se till mängden som vägts in från de bilar som hämtar avfall hos villor och 

fritidshus. Detta gör att vi kan räkna ut mängden avfall per invånare i denna typ av hushåll. Antal 

invånare har vi räknat ut utifrån våra avtal och hur många som beräknas bo i ett hushåll i respektive 

kommun enligt Statistiska Centralbyrån.  

 

Fraktion (FNI) 

(anslutningsgrad) 

Bjuv 

(97%) 

Båstad 

(61%) 

Helsingborg 

(98%) 

Höganäs 

(70%) 

Åstorp 

(93 %) 

Ängelholm 

(86%) 

Restavfall 69,31 97,12 74,91 183,12 70,70 78,29 

Matavfall 57,37 72,92 51,59 73,12 60,57 59,29 

Tidningar och förpackningar 66,34 63,87 83,15 57,40 60,12 64,98 

Total avfallsmängd  193,02 233,91 209,66 313,63 191,19 202,56 

Utsorteringskapaciteten  81 % 77 % 79 % 68 % 81 % 80 % 
Figur 6Avfallsmängder från villa och fritidshus utifrån insamlade mängder från villabilarna. Siffran i 

parentes visar anslutningsgraden till fyrfackskärl i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm. Siffran 

i parentes på Höganäs är anslutningen ti 
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I Båstad är avfallsmängden större än i de andra kommunerna som har fyrfackskärl och det kan bero 

på att Båstad har lägre anslutningsgrad till denna typ av abonnemang. Utifrån plockanalyserna som 

gjordes 2017 på villor, samt en riktad plockanalys på enbart tvåfackskärl kunde vi se att de invånare 

som har tvåfackskärl slängde 11 kilo mer restavfall per person än de invånare som har fyrfackskärl.  

 

I Helsingborg ser vi att mängden matavfall som samlas in är lägre än i de andra kommunerna. Där är 

matavfallsfacket placerat i insatsen som är 45 liter, jämfört med matavfallsfacket i Ängelholm som är 

118 liter. Vi gjorde en enkätundersökning bland de som har veckotömning i Helsingborg, där vi 

frågade varför de valt veckotömning. Resultatet visade att en anledning var att matavfallsfacket 

upplevdes för litet. Vi ser även att Helsingborg samlar in mer plastförpackningar än de andra 

kommunerna. Detta beror på att facket för plastförpackningar är större och kunderna slipper ringa 

och boka mjukplasthämtning.  Vi ser också att Helsingborg samlar in mer pappersförpackningar än 

övriga kommuner. Alla kommuner har pappersförpackningar i ett stort fack men enbart Helsingborg 

har tömning var fjortonde dag, resterande har tömning var fjärde vecka.  

 

De renhållningsfordon som hämtar avfall hos villor och fritidshus i Höganäs kan också hämta hos 

flerfamiljsfastigheter och restauranger. Detta är en anledning till att både restavfallsmängden och 

matavfallsmängden är större i Höganäs.  I Höganäs har 2 300 villahushåll abonnemang för enbart 

restavfall av totalt 10 085 villahushåll. Kunderna har möjlighet att välja upp till 370-liters kärl vilket 

också kan påverka restavfallmängderna.  

 

Av plockanalyserna som gjordes på villor i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm kan vi 

se ett gemensamt värde på hur deras restavfallskärl är uppbyggt utifrån figur 7, villor. Vi ser även hur 

restavfallskärlet är uppbyggt i flerfamiljsfastigheter i Helsingborg, figur 7 flerfamiljsfastigheter Då ser 

vi att det fortfarande finns mycket matavfall och förpackningar kvar. Av restavfallsbehållaren är det 

bara 45-50 procent som ska vara där. Det innebär att mer än hälften av det som idag går till 

energiåtervinning hade kunnat hamna högre upp i avfallshierarkin. Förpackningar och tidningar hade 

kunnat återvinnas till nytt material och matavfallet hade kunnat bli biogas och biogödsel.  
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Figur 7 Sammansättning av restavfall utifrån plockanalyser gjorda på villor i Bjuv, Båstad, Helsingborg, 

Åstorp och Ängelholm och flerfamiljsfastigheter i Helsingborg 

 

 

Utifrån plockanalyserna ser vi att felsorteringarna hos villor och flerfamiljsfastigheter är ungefär 

densamma. Figur 7 visar hur soppåsen är uppbyggd i villor respektive flerfamiljsfastigheter.  

 

 

 

 

 
Figur 8 Insamlade mängder utifrån statistik och plockanalyser i Helsingborg 
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Räknat på den mängd restavfall i Helsingborg som kommer in från villor, fritidshus, 

flerfamiljsfastigheter och verksamheter och utifrån plockanalyser, ser vi i tabellen ovan att det finns 

mycket kvar som kan sorteras ut. Den totala restavfallsmängden från villor var 3 710 ton, 9 779 ton 

kom från flerfamiljsfastigheter, det innebär att 13 828 ton kom från verksamheter såsom äldrevård, 

skolor, campingar, restauranger och dylikt. Hälften av den totala restavfallsmängd som samlats in 

kom från verksamheter.  

 

2016 gjordes det plockanalys på restauranger i Helsingborg. Figur 9 visar hur restavfallet var 

uppbyggt. Endast 17 % av det som låg i restavfallet skulle vara där. Det innebär att mycket material 

gick till energiåtervinning istället för materialåtervinning. Det onödiga matavfallet, även kallat för 

matsvinn är avfall som aldrig skulle hamnat i ett kärl. Förstora portioner och mat som passerat bäst 

före datum är exempel på onödigt matavfall.  

 

 
Figur 9 Restavfallskärlets uppbyggnad hos restauranger utifrån plockanalys gjord 2016. 

 

 

Detta har NSR gjort 

Insatser ska anpassas för olika målgrupper 

 

✓ Handlingsplan matavfall  

Vi har gått igenom abonnemangen för att hitta de kunder som saknar matavfallsabonnemang i 

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm. Kunder som inte återkommit med information 
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om hur de hanterar sitt matavfall har lämnats över till miljökontoret i respektive kommun.  

 

✓ Riktade plockanalyser  

Under 2017 har vi gjort plockanalyser på kunder med tvåfackskärl i Båstad, kunder med 

hemkompost i Ängelholm och kunder som har tömning varje vecka i Helsingborg för att få bättre 

underlag för våra målgruppsanpassade insatser.  

 

✓ Enkätundersökningar 

Vi har gjort enkätundersökning hos kunder med veckotömning i Helsingborg. Vi har också 

genomfört en enkät i Ängelholm avseende mjukplastsäcken. Svaren ger en indikation om vilka 

insatser som bör göras.   

 

✓ Stegen  

Ett paketkoncept för fastighetsägare med erbjudande och motpresentationer. Under 2017 har vi 

arbetat med att synliggöra stegen i affärssystemet för att tydliggöra vilken grupp 

flerfamiljsfastigheterna tillhör.  

 

Öka kunskapen 

 

✓ Avfallsguide och sorteringsguide  

Samtliga kommuner har nu en gällande avfallsguide respektive sorteringsguide. Vi gjorde även 

ett utskick av dessa till alla som har ett villaabonnemang eller ett fritidsabonnemang i 

Helsingborgs stad.  

 

✓ Dörrknackarkonceptet  

Vi har haft studenter som knackat dörr i flerfamiljsfastigheter för att ge en personlig kundservice 

med information om matavfall och sortering.  

 

✓ Biopåseprojekt 

Tillsammans med Helsingborgshem och Hyresgästföreningen har vi genomfört ett projekt kring 

insamling av matavfall. Fyra liknande miljörum på Drottninghög valdes ut och kring dessa 

genomfördes olika aktiviteter enligt nedan.  

Miljörum 1 – Bioplastpåse och personlig kontakt som ger information 

Miljörum 2 – Bioplastpåse och informationsblad 

Miljörum 3 – Papperspåse och personlig kontakt som ger information 

Miljörum 4 – Papperspåse och informationsblad 

Vi genomförde plockanalyser i alla fyra miljörum innan projektet och motsvarande sex månader 

efter start.  

  

✓ Säkerställa kvaliteten på matavfall i nergrävda behållare  

Vi har gjort egna plockanalyser på matavfall som samlats in i nergrävda behållare för att se hur 

kvaliteten är. Räknat i vikt är bara 70 procent av avfallet matavfall.  

 

✓ Tagit fram statistik på avvikelser kring matavfall 

Vi har åkt med med insamlingspersonalen till några slumpmässigt valda miljörum för att se hur 
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kvaliteten på matavfallet som samlas in i kärl är. Sedan har vi jämfört detta mot antalet avvikelser 

som läggs på matavfall.   

 

✓ Kitchen Stars 

NSR är en part i en ansökan till projektet Kitchen Stars som riktar sig till barn i socioekonomiska 

områden. Syftet med projektet är att integrera barn från andra kulturer i det svenska samhället 

och låta dem utbyta kunskap med varandra avseende mat, kultur och traditioner. Barnen lär sig 

även att källsortera och att ta hand om och återanvända matsvinn, kunskap som de sedan tar med 

sig hem till sina familjer.    

 

 

Tillhandahålla hållbara lösningar 

 

✓ Öka anslutningen till fyrfack Båstad  

Under hösten har vi skickat ut information om sortering och fyrfackskärl till kunder som har 

tvåfackskärl, för att påverka dem att ansluta sig till fyrfackskärl vilket därmed återför mer 

resurser till materialåtervinning. Detta projekt kommer fortsätta under 2018.   

 

✓ TMR – kompositsliper 

NSR:s samarbetspartner inom producentansvaret TMR fortsätter att utveckla sin 

kretsloppsverksamhet. När det gäller återvinning av plast har TMR använt det insamlade 

materialet till att producera kompositslipers som Trafikverket testat. Nu har Jernhusen köpt 

TMR:s kompositslipers för upprustning av en större rangerbangård och växlar norr om Luleå. 

Även LKAB har visat intresse för TMR:s slipers vid upprustning av Malmbanan 

 

✓ Flis blir spånplattor   

Flis används till energiåtervinning, där den blir värme. 2016 började undersökningar göras för att 

få flisen högre upp i avfallshierarkin. Under hösten 2017 genomfördes nya omfattande tester med 

goda resultat. Projektet har fått stor uppmärksamhet i fackpressen. December 2017 lämnades 

patentansökan in på det miljöanpassade bindemedel som används för att framställa 

spånplattorna. Projektet kommer då fortsätta utveckla, testa och göra livscykelanalyser på 

spånplattorna och bindemedlet.  

 

✓ Stadsförnyelseprojekt H+  

NSR har deltagit i stadsförnyelseprojektet H+, drottningH och Hemmeslöv med flera projekt för 

att kunna påverka avfallshantering i ett tidigt skede så att källsortering gynnas.  

 

✓ Bioplastpåsen  

I Höganäs kommun har man infört bioplastpåse för insamling av matavfall.   

 

✓ Mjukplast från villahushåll 

En förstudie kring mjukplast är genomförd, där problematiken är beskriven. Problemen har visat 

sig vara olika för villor och flerfamiljsfastigheter. I villahushåll anser man att det är ett 

omständligt system, medan det är låg anslutning i flerfamiljsfastigheter.   
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✓ Ökad materialåtervinning av grovavfall 

En förstudie kring grovavfall är genomförd. Grovavfall som hämtas vid fastigheten av NSR 

sorteras upp noggrannare inne på anläggningen av personalen för att mer ska 

materialåtervinnas.  

 

Bra val ska löna sig 

 

✓ Miljöstyrande taxa  

De kunder som väljer de lösningar som är bäst för miljön gynnas med en lägre taxa. 

Samverka med olika aktörer 

 

✓ Hållbarhetsavtal med Rögle 

Avsikten med detta samarbete är att värna om hållbarhet i samhället med fokus på miljön. För 

att lyckas i hållbarhetsarbetet krävs vilja, kunskap och långsiktighet. 

✓ Träffar  

Vi har bjudit in fastighetsskötare från olika företag till utbildning och informationsträffar, 

samt deltagit i fastighetsmässor. Inom Skitlite2020 har ett nätverk av fastighetsägare bjudits in 

för att diskutera problem som kan uppstå i flerfamiljsfastigheter.  

 

 

Fortfarande mycket felsorteringar – detta kommer NSR att göra 

Figur 7 ger en översikt av 2017-års plockanalyser på villor och flerfamiljsfastigheter, men är samtidigt 

en återkommande bild av hur restavfallet ser ut över tid. Soppåsen består av ungefär hälften rätt 

sorterat restavfall, en fjärdedel består av tidningar och förpackningar och en fjärdedel av matavfall. 

För att snabbare minska mängden felsorterat i restavfall kommer NSR att fokusera på följande under 

2018: 

 

Insatser ska anpassas för olika målgrupper 

✓ Fokus på matavfall 

NSR sänker priset kraftigt för insamling av matavfall, både från verksamheter och 

flerfamiljsfastigheter, i syfte att förmå fler att samla in matavfall. 

 

✓ Stegen  

Under 2018 ska rådgivarna efterhand lägga in vilken grupp i stegen som flerfamiljsfastigheterna 

tillhör, beroende på hur deras avfallshantering ser ut . Grundkonceptet i Stegen är framtaget men 

kommer revideras efterhand som rådgivarna använder det och kommer på nya smarta lösningar. 

Därefter kan vi arbeta mot de olika grupperna och ge mer riktad information.  

 

Tillhandahålla hållbara lösningar 

✓ Mjukplast från villahushåll 

Vi fortsätter att söka ett effektivt sätt att samla in mjukplastförpackningar från villa- och 

fritidsabonnenter. Projekt kommer att startas under 2018.  
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Bra val ska löna sig 

✓ Utvärdering av taxekonstruktionen 

Detta görs för att de som förändrar sitt beteende ska gynnas ur ett taxeperspektiv. Nya förslag för 

att få ännu mer ekonomiskt driv i beteendeförändringen kommer att tas fram. 

 

Samverka med olika aktörer 

 

✓ Samverkan med fastighetsbolag 

NSR har ett löpande samarbete med de stora fastighetsbolagen för att tillsammans med dessa 

kunna utveckla materialåtervinningen ytterligare. Detta samarbete kommer vara en viktig del av 

den regionala avfallsplanen.  
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4.3 Avgifta kretsloppen 
 

Målområdet Avgifta kretsloppen handlar om hantering och minimering av farligt avfall och elavfall. 

En bristande hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skador på både människor och 

miljön. Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan vara giftigt, 

cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt. Därför är 

det mycket viktigt att få bort dessa ämnen från kretsloppen.  

 

Kommunspecifika mål för Avgifta kretsloppen 

Alla NSR:s ägarkommuner har samma mål för Avgifta kretsloppen (avfallsplan), ”Vid årliga 

plockanalyser av restavfallet får det inte förekomma elavfall 2 och farligt avfall”. I bilaga 3 finns en 

uppföljning av de åtgärder som NSR har arbetat med under 2017 för att nå de regionala målen och de 

lokala målen i avfallsplanerna inom målområdet Avgifta kretsloppen 

 

 

 

2 Båstads avfallsplan godtar högst 0,5 procent felsortering av el- och elektronikavfall i restavfallet. 

 

Figur 8. Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet utifrån plockanalyser 2010 - 2017 

(kilo/hushåll/år). Siffrorna avser enbart villor. *Höganäs gjorde ingen plockanalys 2013, 2016 eller 

2017 och Ängelholm gjorde ingen 2016, därför saknas data för farligt avfall och elavfall i 

restavfallet. 

Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Åstorp Ängelholm

2010 2,60 1,04 4,16 1,56 2,60

2011 4,16 1,04 2,08 2,08 1,56 1,56

2012 2,08 2,08 5,20 0,52 1,04 4,16

2013 0,52 1,04 2,60 2,60 2,08

2014 1,56 2,08 2,08 1,56 0,52 1,56

2015 0,52 1,56 0 5,20 1,04 3,12

2016 2,08 2,08 1,04 1,04

2017 0,94 1,04 1,14 1,25 1,14

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

kg
/h

u
sh

ål
l/

år

Farligt avfall i restavfallet

* 

* * 
* 

* 

28



  

Detta har NSR gjort  

✓ El-paket  

Flerfamiljsfastigheter har möjlighet att få schemalagd hämtning av batterier, glödlampor och 

mindre hemelektronik. Hämtning har funnits i Helsingborg innan men har då behövt 

beställas. Nu ligger alla småelspaket på schema, tabellen nedan visar hur många småelspaket 

vi har ute i respektive kommun.  

 

 Antal abonnemang  

Bjuv 34 

Båstad 86 

Helsingborg 836 

Åstorp 31 

Ängelholm 18 

 

 

✓ Röda boxen  

Vi har påbörjat en utvärdering kring insamlingsmetoden med den röda boxen.  

Nyttjande av tjänsten Röd Box var 0,8 procent i Bjuv, 0,4 procent i Båstad, 0,8 procent i Åstorp 

och 0,5 procent i Ängelholm.    

 

✓ Samlaren  

Så kallade Samlare (skåp för mindre elektronikavfall) finns utplacerade i kommunerna där 

invånarna kan lämna elavfall från privata hushåll.  

  

 

Fortsatt utredning av det farliga avfallet – så ska det åtgärdas 

Det finns ännu inga tydliga kopplingar mellan insatser och minskade mängder farligt avfall och 

elavfall i de plockanalyser som genomförts. Som exempel finns röda boxen för villahushåll i samtliga 

kommuner förutom i Helsingborg och Höganäs. Trots insamlingssystem visar inte figur 9 att övriga 

kommuner är bättre på att sortera ut detta avfall. Den stora spridningen är anledningen till att 

resultaten från varje års plockanalys redovisas i figur 6. För att kunna minska mängden farligt avfall 

och elavfall i restavfallet ytterligare behöver målet kunna följas upp bättre. Detta för att i nästa steg 

kunna göra riktade insatser. Därför kommer NSR att fokusera på följande under 2018: 

 

Insatser ska anpassas för olika målgrupper 

✓ Insamlingssystem för farligt avfall och elavfall 

En utredning kring insamling kommer genomföras 2018 

Öka kunskapen 

✓ Informationsmaterial 

Ta fram specifik information kring farligt avfall och elavfall.  
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Tillhandahålla hållbara lösningar 

✓ Insamling av elavfall fastighetsnära 

Under 2018 kommer vi arbeta med att öka anslutningen till små-elsabonnemanget.  

Samverka med olika aktörer 

✓ Samlaren – Lämna elavfall vid mataffären 

Idag finns ett antal skåp för insamling av småelektronik, ljuskällor och batterier utställda i 

anslutning till dagligvaruhandel i flera av NSR:s ägarkommuner. Fler skåp kan ställas ut och fler 

kan bli medvetna om att skåpen finns som alternativ. Alla skåp kommer ses över under 2018.  
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4.4 God arbetsmiljö och hygien 
 

Renhållningsbranschen har tidigare varit mycket skadedrabbad. Det var vanligt med tunga lyft och få 

renhållningsarbetare kunde utföra sitt arbete fram till normal ålderspensionering. Idag är situationen 

annorlunda då säckar har ersatts med kärl eller andra typer av behållare. Dessutom ersätts manuell 

hantering med ny teknik och automatiserade system. För en renhållningsarbetare ligger fokus idag på 

besvärliga hämtningsförhållanden vid fastigheter. Exempel på arbetsmiljöproblem är trappor, dåliga 

drag- och transportvägar samt trånga avfallsutrymmen. Det finns även många andra aspekter av 

arbetsmiljöfrågor i branschen och många sätt att driva förändringsarbete, till exempel genom att 

påskynda införande av ny teknik som främjar arbetsmiljön. 

 

Kommunspecifika mål för God arbetsmiljö och hygien 

Arbetsmiljömålen skiljer sig åt i NSR:s olika ägarkommuner (avfallsplan) och i tabell 4 listas 

respektive kommuns mål. Nedan listas de kommuner som har God arbetsmiljö och hygien som 

målområde i sin avfallsplan. För övriga kommuner gäller det regionala målet. I bilaga 3 finns en 

uppföljning av de åtgärder som NSR har arbetat med för att nå de regionala målen och de lokala 

målen i avfallsplanerna inom målområdet God arbetsmiljö och hygien. 

 

Tabell 4. Sammanställning av kommuner i NSR-regionen som har målområdet God arbetsmiljö och hygien i 

gällande avfallsplan samt en sammanfattande status för 2010 och 2016 samt föregående års utfall. 

 Röd – målet uppnås ej om inte åtgärder vidtas, Gul – målet riskerar att inte uppnås, Grön – målet uppnås eller är 

på god väg att uppnås. 

 

Kommun 

 

Målformulering Mål 2010 2016 2017 

Bjuv/Åstorp Första målet är att få in alla 

tillbud i rapporteringen och därefter ska 

antalet olyckor och tillbud ska minska till 

2018 och halveras fram till 2020. 

Minskning 

till år 2018 

Mätning 

från 2012: 

2 olyckor 

0 olyckor 

och 2 tillbud 

0 olyckor 

och 2 tillbud 

Båstad Målet är att till 2014 ha ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete och därefter ska antalet 

olyckor och tillbud minska fram till 2016. 

Målet kan komma att revideras efter 2014 för 

att få ett mätbart mål. 

Minskning 

till 2016 

Mätning 

från 2012: 

1 olycka 

 

1 olycka och 

6 tillbud 

3 olyckor 

och 9 tillbud 

Helsingborg Det ska inte förekomma olyckor inom den 

kommunala avfallsverksamheten i 

Helsingborg 

0 olyckor 

och tillbud 

41 olyckor  24 olyckor 

och 11 

tillbud 

32 olyckor 

och 11 

tillbud  

Höganäs Målområdet finns men inget uppsatt mål. Inget mål Mätning 

från 2012: 

0 olyckor 

 

0 olyckor 

och 0 tillbud 

1 olycka och 

0 tillbud 

Ängelholm Målet är att till 2017 ha ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete och därefter ska antalet 

olyckor och tillbud minska fram till 2020. 

Minskning 

till år 2020 

Mätning 

från 2012: 

0 olyckor 

1 olycka och 

19 tillbud 

3 olyckor 

och 3 tillbud 

 

Många av de inträffade olyckorna har varit halkolyckor. Men vi ser även en ökning av tillbud 

avseende hot och våld. Dock har bommarna på återvinningscentralen bidragit till en säkrare miljö för 

de anställda.  

 

Klimatet i samhället är hårt och personalen som arbetar nära kunder och invånare riskerar att utsättas 

för hot och våld. Våldet finns på återvinningscentralerna, chaufförerna utsätts för det men även 
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personal som är ute på kundbesök. Vi kommer därför att fortsätta göra insatser för att ge vår personal 

en säkrare arbetsmiljö.  

 

Detta har NSR gjort  

Insatser ska anpassas för olika målgrupper 

 

✓ En skitbra dag 

En må-bra-dag för avfallsstrateger och avfallsrådgivare med syfte att ge självinsikt, verktyg för att 

hantera stress, förbättra kommunikationen och lära sig coacha sina medarbetare och få mer insikt i 

vad de gör under arbetsdagen  

 

✓ Utbildning  

Ledarskapsutbildning för chefsgruppen.  

 

✓ Riskanalyser 

Vi har genomfört riskanalyser i vågen och vakten inför installationen av radiakportaler. 

 

Öka kunskapen 

 

✓ Information om växtlighet  

Information om hur kunder med trädgård kan hålla efter träd och buskar intill gatan för att 

minska problem med framkomlighet för våra sopbilar.  

 

Tillhandahålla hållbara lösningar 

 

✓ Säckar bortplockade  

Alla säckar i Helsingborg är nu bortplockade och ersatts med kärl. 

 

✓ Avvikelser och reklamationer    

Avvikelser och reklamationer tar tid och kostar pengar. Genom att ta fram rutiner kring 

avvikelser och reklamationer minskar vi onödiga utgifter och onödiga transporter. Vi har även 

arbetat mycket med fastighetsägare/fastighetsskötare för att få bort överfulla och felvända kärl för 

att arbetsmiljön ska bli bättre för chaufförerna.  

 

✓ Bullermätning  

Vi har genomfört bullermätningar kring våra renhållningsfordon. 

 

✓ Hörseltest 

Vi har erbjudit samtliga chaufförer på NSR hörseltest.  

 

Samverka med olika aktörer 

 

✓ Detaljplaner och bygglov 

Genom att delta i samråd och lämna remissutlåtanden på detaljplaner och bygglov får vi in 

avfallshantering tidigare i planeringen, vilket gör det möjligt att minska risken för att 
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avfallsutrymmen blir för små eller framkomligheten för dålig.  

 

✓ Träffa fastighetsägare/skötare 

Avfallsrådgivare har tillsammans med fastighetsskötare på Båstadhem gått igenom samtliga 

miljörum i bolagets bestånd. Därefter har vi fortsatt med andra flerfamiljsfastigheter.  

 

NSR kommer fokusera på följande under 2018 

För att växla upp arbetsmiljöarbetet är uppföljning helt avgörande så att riktade åtgärder kan 

genomföras.  

Öka kunskapen 

✓ Stimulera ökad inrapportering av tillbud 

NSR har enligt avtal med sina entreprenörer rätt till möten med personal för att kunna informera 

och föra dialog. På dessa möten kommer arbetsmiljö och tillbudsrapportering belysas och 

förklaras för att öka förståelsen för NSR:s arbetsmiljöarbete. 

 

Samverka med olika aktörer 

✓ Träffar med fastighetsägare 

Det finns många faktorer som kan orsaka dåliga hämtställen. En del miljörum är inte utformade 

efter dagens krav på arbetsmiljö och ibland går det bara inte att få en fungerande sorteringskultur 

för att kärlen är för tunga, översvämmade eller felvända. För att komma tillrätta med problemen 

anordnar NSR träffar med fastighetsägare för en djupare dialog med målet att skapa täta 

samarbeten.  

 

✓ Vi har även arbetat mycket med fastighetsägare/fastighetsskötare för att komma tillrätta med 

överfulla och felvända kärl, så att arbetsmiljön för chaufförerna ska bli bättre.  
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4.5 God service  

Avfallshantering är en samhällsservice och en viktig del av ett fungerade samhälle. En god service till 

invånarna innefattar även att underlätta val som är bra för miljön. Detta målområde spänner över en 

rad olika parametrar som påverkar utfallet avseende antal kundklagomål, till exempel hur NSR väljer 

att informera och kommunicera olika budskap eller förändringar. Alla anställda inom NSR är på 

något vis inblandade i att skapa en god service gentemot kommuninvånarna. Många i personalen 

möter kommuninvånarna dagligen på olika sätt.  

Kommunspecifika mål för God service 

Mål för service skiljer sig åt i NSR:s olika ägarkommuner (avfallsplan). Nedan listas de kommuner 

som har God service som målområde i avfallsplan. För övriga kommuner gäller det regionala 

målet. I bilaga 3 finns en uppföljning av de åtgärder som NSR har arbetat med för att nå de 

regionala målen och de lokala målen i avfallsplanerna inom målområdet God service. 

 

Tabell 4. Sammanställning av kommuner i NSR-regionen som har målområdet God service i gällande 

avfallsplan samt en sammanfattande status för 2010 och 2017 samt föregående årsutfall på den 

kundundersökning som genomförts. Siffran som anges inom parentes för 2016 och 2017 avser förändringen 

från 2010.  Röd – målet uppnås ej om inte åtgärder vidtas, Gul – målet riskerar att inte uppnås, Grön – målet 

uppnås eller är på god väg att uppnås. 

 

Kommun 

 

Målformulering Mål 2010 2016 2017 

Bjuv Antal nöjda kunder ska öka till 85 % 

2018. 

85 % nöjdhet 

(NKI 4,25) 

70 % nöjdhet 

(NKI 3,5) 

NKI 4,2  

(+20%) 

NKI 4,4 

(+25,7%) 

Båstad Andelen villaägare som är nöjda med 

dagens avfallshantering ska öka från 

82 % 2010 till 90 % år 2016 

90 % nöjdhet 

(NKI 4,5) 

82 % nöjdhet 

(NKI 4,1) 

NKI 4,2 

(+2,4%) 

NKI 4,2 

(+2,4%) 

Helsingborg Minst 90 % av Helsingborgs invånare 

ska vara ganska eller mycket nöjda 

med hur avfallshanteringen fungerar 

senast 2020  

90 % nöjdhet 

(NKI 4,5) 

80 % nöjdhet 

(NKI 4,0) 

NKI 4,3 

(+7,5%) 

NKI 4,3 

(+7,5%) 

Höganäs Andelen villaägare som är nöjda med 

dagens avfallshantering ska öka från 

78 % 2011 till 95 % 2016. 

95 % nöjdhet 

(NKI 4,75) 

73 % nöjdhet  

 (NKI 3,65) 

80 % nöjdhet 

(NKI 4,0) 

Ej genomförd 

Åstorp Antal nöjda kunder ska öka till 85 % 

2018. 

85 % nöjdhet 

(NKI 4,25) 

76% nöjdhet 

(NKI 3,8) 

NKI 4,3 

(+13,2) 

NKI 4,3 

(+13,2) 

Ängelholm Andelen villaägare som är nöjda med 

dagens avfallshantering ska öka från 

82 % 2010 till 90 % år 2018. 

90 % nöjdhet 

(NKI 4,5) 

75 % nöjdhet  

(NKI 3,75) 

NKI 4,1 

(+9,3%) 

 

NKI 4,2 

(+12%) 

 

Kundundersökningen som genomfördes under 2017 visar generellt samma kundnöjdhet i samtliga 

kommuner utom Bjuv och Ängelholm, där nöjdheten har ökat lite. Att den ökar i dessa kommuner 

visar att kunderna börjar få tillbaka förtroendet för NSR efter problemen som fanns under 2016.  
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Detta har NSR gjort  

Insatser ska anpassas för olika målgrupper 

 

✓ SMS-påminnelse  

Idag kan alla villa- och fritidskunder (förutom i Höganäs) ansluta sig till SMS-påminnelse. Det 

innebär att kunden får ett SMS dagen innan tömning.  Syftet är att minska antalet kärl som inte 

blir tömda på grund av att kunden inte ställt fram dem på tömningsdagen. 

 

✓ SMS-respons 

SMS-respons är en tjänst för fastighetsskötare i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm 

Det innebär att de får ett SMS om det är problem med tömningen. Orsakerna kan till exempel vara 

överfullt, blockerat med mera. Med SMS-respons får fastighetsskötaren möjlighet att lösa 

problemet direkt och därmed få kärlen tömda.  

 

✓ Mina sidor för självservice 

NSR har fortsatt att utveckla Mina sidor, som är vår självbetjäningsportal. 

 

✓ Välkomstbrev 

Varje ny kund får ett välkomstbrev med all information de behöver för att göra så bra miljöval 

som möjligt. 

 

Öka kunskapen 

 

✓ Ny webbplats 

Vi har lanserat en ny kundfokuserad webbplats, där det går att uträtta flera ärenden, få 

information om när det är tömning och hur man sorterar sitt avfall bland mycket annat.  

 

✓ Genomfört NKI-undersökning 

Undersökningen har skett under samma veckor som 2016 för att resultatet ska kunna 

jämföras. 

 

Tillhandahålla hållbara lösningar 

 

✓ Fyrfack Båstad 

Avfallsguide och sorteringsguide skickades ut till alla villor och fritidshus i Båstad som har 

tvåfackskärl. Detta för att informera om möjligheten att ansluta sig till fyrfackskärl.  

 

✓ Bommar på återvinningscentralerna 

Genom det nya besökssystemet kan vi få statistik över när kunderna besöker 

återvinningscentralerna och på så vis ge den service som kunderna önskar.  
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Samverka med olika aktörer 

 

✓ Implementering av nytt system i H+  

För att förenkla utsortering av matavfall och undvika sopbilar i bostadsområden har vi tagit fram 

ett nytt koncept tillsammans med NSVA. Förhoppningen är att servicemöjligheten för boende 

förbättras drastiskt. 

 

Detta ska NSR göra 

Öka kunskapen 

 

✓ Webbplatsen 

Vi ska utveckla webbplatsen och Mina sidor. 

 

Tillhanda hållbara lösningar 

 

✓ Mjukplast 

Vi ska utveckla processen för insamling av mjukplast. Från det att kunden behöver få hämtat till 

dess att kunden fått ny säck. Vi ska även även säkerställa plastens totala väg, det vill säga från 

kunden tills den är återvunnen.  
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Figur 9. Resultat från kundundersökning 2017. Sammanvägda värden från frågor om nöjdhet gällande NSR:s insamlingsentreprenörer, återvinningscentraler och 

kundservice. 
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4.6 Minskad klimatpåverkan 
 

Detta målområde är starkt kopplat till det nationella miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”. 

Miljökvalitetsmålet innebär att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som 

innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Detta i enlighet med FN:s 

ramkonvention för klimatförändringar. För NSR innebär det att vi ska sträva efter att verksamheten 

ska bli fossilfri, för att på så sätt inte tillföra något nettotillskott av koldioxid till atmosfären.  

 

Lokala mål för Minskad klimatpåverkan 

Alla NSR:s ägarkommuner strävar efter att miljöanpassa transporterna inom ramen för målområdet 

Minskad klimatpåverkan men formuleringarna skiljer sig åt. I tabell 6 listas samtliga mål inom 

Minskad klimatpåverkan för respektive ägarkommun. I bilaga 3 finns en uppföljning av de åtgärder 

som NSR har arbetat med under 2017 för att nå de lokala målen i avfallsplanerna inom målområdet 

Minskad klimatpåverkan. 

 

Tabell 5. Sammanställning av respektive kommuns mål för minskad klimatpåverkan i avfallsplanerna samt 

en sammanfattande status för 2010 och 2017 samt föregående års utfall. Andel fossilfritt avser energiinnehållet 

i det använda bränslet.  Röd – målet uppnås ej om inte åtgärder vidtas, Gul – målet riskerar att inte uppnås, Grön 

– målet uppnås eller är på god väg att uppnås. 

 

Kommun 

 

Målformulering Mål 2010 2016 2017 

Helsingborg NSR är fossilfritt och Helsingborgs 

stad som organisation inklusive 

hushålls- och slamentreprenaden är 

fossilfritt år 2020. 

100 % 

fossil-

fritt 

Data 

sakna

s 

90 % 

fossilfritt 

96,5 % 

fossilfritt 

73 % 

fossilfritt 

(slam) 

Bjuv/Åstorp a) Minst 98 % av bränsleenergi-

förbrukningen för den kommunala 

renhållningen ska komma från 

fossilfria bränslen år 2018  

b) Bränsleenergiförbrukningen ska 

minska från 50 kWh/invånare 2013 

till under 45 kWh/invånare till 

2018. 

98 % 

fossil-

fritt  

Data 

sakna

s 

100 % 

fossilfritt 

98 % 

fossilfritt 

100 % 

fossilfritt 

(slam) 

Ängelholm 100 % av bränsleenergi-förbrukningen 

för den kommunala renhållningen ska 

komma från fossilfria bränslen år 2020. 

100 % 

fossil-

fritt 

 

Data 

sakna

s 

70 % 

fossilfritt 

98,7 % 

fossilfritt 

96 % 

fossilfritt 

(slam) 

 

Båstad Minst 50 % av bränsleförbrukningen 

för den kommunala renhållningen 

ska komma från fossilfria bränslen 

år 2016. Bränsle-

energiförbrukningen ska minska 

från 74 kWh/invånare 2011 till under 

50 kWh/invånare till 2016. 

50 % 

fossil-

fritt 

Data 

sakna

s 

95 % 

fossilfritt 

100 % 

fossilfritt 

8,4% 

HVO100 

96 % 

fossilfritt 

(slam) 

Höganäs Minska utsläppen av växthusgaser i 

samband med insamling av avfall. 

Data 

sakna

s 

Data 

sakna

s 

0 – 5 % 

fossilfritt 

0 – 5 % 

fossilfritt 
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Snart fossilfritt 

I Helsingborg var 96,5 procent av renhållningsfordonen fossilfria. De 3,5 procent som inte var 

fossilfria kördes med en dieselbil i väntan på att en ny gasbil skulle komma. I slutet av sommaren 2017 

kom den nya bilen och efter det har vi enbart använt gasbilar.   

I Båstad har renhållningsentreprenaden varit 100 procent fossilfri. En dieselbil har använts som 

förstärkning vid behov men den går på HVO100, vilket är acceptabelt eftersom det är fossilfritt 

I Ängelholms entreprenaden var 98,7 procent fossilfri under 2017. De 1,3 procent som inte var fossilfri 

var en dieselbil som användes efter en olycka och gick på ”vanlig” diesel.  

När det gäller slamentreprenaden i Båstad, Helsingborg och Ängelholm har en liten bil använts för att 

komma in på mindre vägar. Detta har varit en dieselbil vilket bidrar till enbart 73 procent fossilfritt i 

Helsingborg och 96 procent i Båstad och Ängelholm.  

När det gäller slamentreprenaden i Bjuv och Åstorp var den 100 procent fossilfri. 

Renhållningen Åstorp och Bjuv var bara 98 procent fossilfri. De transporter som körts med diesel var 

en extrabil som Ohlsson använde under två månader efter det att tanken på en av deras gasbilar 

exploderat.  

Höganäs kör på Diesel B5 som består av max 5 procent förnyelsebar RME.   

Detta ska NSR göra 

Öresundskraft har en mack för flytande biogas (LBG). Under året har det kommit fler typ av fordon 

som kan köra på flytande biogas. Under kommande år är målet att långvägstranporter till och från 

anläggningen med t ex glas, papper ställs om till flytande biogas (LGB).  
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4.7 Kostnadseffektivisering  
 

 
Figur 10 Den genomsnittliga avfallskostnaden per invånare ska minska från 795 kronor per invånare 2010 till 

450 kronor per invånare 2020. 

 

 

Från och med 2016 har NSR ett nytt ägardirektiv som på ett tydligt sätt styr mot våra uppsatta mål. 

Ägardirektivet säger att den genomsnittliga avfallskostnaden per invånare ska minska från 795 kronor 

per invånare år 2010 till 450 kronor per invånare år 2020. Beräkningen sker utifrån den årliga Nils 

Holgersson-rapporten samt en rapport från Villaägarnas riksförbund. Kostnadsutvecklingen mäts för 

ett standardiserat abonnemang för en villaägare och för en flerfamiljsfastighet. 2017 hade den 

genomsnittliga avfallskostnaden per invånare sjunkit från 795 kronor per invånare (2010) till 633 

kronor per invånare (KPI justerat). Det motsvarar en minskning på ca 20 procent.  

Då de avtalade löneökningarna överstigit inflationen har NSR haft kostnadshöjningar som inte 

kompenserats. NSR har även utökat servicen till exempel med nya återvinningscentraler i Ängelholm 

och Helsingborg, vilket innebär högre kostnader.   

 

Vägen fram till halverad nettokostnad – Vad gör NSR? 

Grundarbetet med att halvera nettokostnaden ligger främst i att minska avfallsmängderna och 

förbättrad materialåtervinning, men det finns en del andra faktorer som också spelar en viktig roll. I 

grund och botten handlar det om att skapa samma värde (eller mer) för NSR:s kunder, men med färre 

taxekronor. 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

K
r/

in
vå

n
ar

e

kr/invånare

Mål

40



Detta har NSR gjort 

✓ Ytterligare miljöstyrning av taxan – Bra val ska löna sig för kunden  

 

✓ 12 besök – Vi har infört begränsningar på återvinningscentralerna vilket innebär att företag 

och verksamheter måste betala för sina besök. För privatpersoner ingår 12 fria besök i taxan.  

 

✓ Nyckelprojekt – Vi har startat ett projekt som syftar till att få bort alla nycklar som 

chaufförerna måste hantera och istället ha en enda nyckel, vilket kan innebära en stor 

effektivisering.  

 

✓ Körtursoptimerat flerfamiljsturerna i Helsingborg. 

 

✓ FetchPlanner avvikelsehantering – Genom systemet Fetchplanner får vi in avvikelserna 

direkt och genom att åtgärda dessa minskar vi kostnaderna. Detta arbete påbörjades under 

2017 men kommer framförallt påverka 2018.  

 

✓ Producentansvar – Vi har arbetat för att få rätt ersättning för fastighetsnära insamling av 

förpackningar och tidningar.  

 

 

 

 

Detta ska NSR göra 

✓ Fortsätta körtursoptimeringar – Samtliga bilar bör gå i skift för att få effektivitet. 

 

✓ Kollektivtrafikfält – Avfallshantering är en kollektiv transport av avfall och sopbilar borde få 

köra i kollektivtrafikfält. På en del ställen i Helsingborg skulle detta kunna innebära stora 

effektiviseringar. 

 

✓ Utökade tider – NSR kommer arbeta för att få köra sopor fler tider på dygnet och i veckan. Då 

är vi inte lika mycket i vägen för annan trafik och transporterna blir effektivare.  

 

✓ Autogenerering av beställningar från webbplatsen – NSR arbetar med att de beställningar 

som kommer in från webbplatsen ska generera en order automatiskt. Detta skulle innebära 

stora effektiviseringar. 

 

✓ Avvikelser – Alla avvikelser ifrån det normala hämtningsförfarandet kostar. Därför arbetar 

NSR proaktivt under 2018 för att få ner antalet avvikelser. 

 

✓ Tillsammans i ett processorienterat arbetssätt – genom att personalen arbetar tillsammans 

över enhetsgränserna med hjälp av ett processorienterat arbetssätt kan vi få bort 

suboptimeringar. 

 

41



✓ Återbruk – Genom att vi får saker att gå till återbruk istället för till förbränning vinner både 

miljön och ekonomin. 

 

✓ Ökad återvinning – en ökad återvinning ger minskade kostnader och ibland även en intäkt. 

Under 2018 är fokus att få mer utsorterat matavfall. 

 

✓ Rätt ersättning för förpackningar och tidningar – NSR arbetar för att få full ersättning från 

producenterna för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.  

 

✓ Tömning ”on demand” – Projekt pågår under 2018 avseende behovsanpassad tömning av 

kärl. Om detta faller väl ut kan det ge stora effektiviseringar, speciellt i fritidshusområden och 

när det gäller tömning av trädgårdskärl.  
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4.8 Översiktlig status på åtgärder i avfallsplanerna 
För att kunna nå de uppsatta målen i avfallsplanerna har handlingsplaner med åtgärder tagits fram. 

Nedan ges en övergripande status på alla åtgärder i respektive kommuns avfallsplan. I bilaga 3 kan 

du läsa mer detaljerad information för alla åtgärder i respektive kommun. Observera att kommunerna 

har avfallsplaner med olika genomförandetid vilket påverkar andelen genomförda åtgärder. 

Respektive kommuns genomförandetid listas på sidan 3.  

Åtgärd är genomförd 

Åtgärd är delvis genomförd 

Åtgärd är inte genomförd 

Åtgärd utan uppföljning 
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  Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal invånare 14851 14866 14801 14894 14962 15202 15429 14230 14263 14275 14419 14373 14614 14796 130626 132011 132989 135344 137909 140547 143304 24698 24863 25084 25298 25610 25847 26193 

Fastighetsnära insamling, FNI 
Restavfall 130,6 131,0 113,2 126,7 113,0 112,9 118,8 235,2 211,2 196,9 191,9 191,5 179,5 173,8 198,0 191,4 188,1 188,5 190,9 199,1 190,6 182,5 184,5 187,1 192,4 188,4 189,5 180,4 

Matavfall, orent 0,0 2,9 1,4 0,1 0,0 0,1 0,0 72,2 14,7 7,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 

Matavfall 45,7 42,6 46,6 57,4 59,1 58,1 59,8 8,4 67,7 78,9 87,2 86,5 92,0 96,6 54,4 53,2 51,0 50,8 49,1 48,3 52,1 52,6 51,9 54,2 53,4 55,4 52,7 53,5 

Grovsopor  - flakbil FNI 2,4 2,2 2,2 2,1 2,3 2,3 2,8 11,4 6,9 6,5 5,5 4,7 5,5 4,5 13,4 12,4 14,0 12,6 12,3 7,0 3,8 0,4 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0 

Grovsopor - Svårsorterat cont.   
     

0,0   
     

0,0   
     

2,0   
     

0,0 

Grovsopor - Brännbart t pannan   
     

0,0   
     

0,0   
     

7,4   
     

0,0 

Trädgårdsavfall 109,0 95,5 94,9 82,0 94,4 88,5 91,4 69,3 70,4 62,3 62,6 61,0 54,7 61,8 55,5 50,9 47,2 49,3 46,5 46,6 46,9 88,4 68,2 79,4 74,7 69,4 64,8 70,2 

Summa ton hämtat vid fastighet: 287,8 274,2 258,4 268,4 268,7 262,0 272,8 396,5 370,8 351,7 347,2 344,6 331,6 336,7 321,3 308,7 300,9 301,2 298,8 300,9 302,8 323,8 306,2 321,6 320,9 313,4 307,1 304,1 

Summa ton hämtat vid fastighet (exkl. trädgårdsavfall) 178,8 178,7 163,5 186,4 174,3 173,5 181,4 327,2 300,4 289,4 284,6 283,6 277,0 274,9 265,8 257,8 253,7 251,9 252,3 254,4 255,9 235,4 238,0 242,1 246,2 244,0 242,3 233,9 

Tidningar & förpackningar                                                         

Tidningar 42,8 39,4 41,3 36,7 37,4 38,9 40,2 33,0 28,9 46,7 45,2 50,5 45,5 43,4 49,8 46,4 43,4 42,8 37,1 34,1 31,1 49,8 42,0 58,9 53,9 48,1 48,7 42,9 

Pappersförpackningar 16,0 13,5 18,8 21,0 19,5 20,4 21,2 10,3 9,5 22,8 29,7 29,8 28,8 31,7 22,0 21,2 22,2 21,7 21,4 21,0 20,5 15,8 16,7 22,5 24,1 25,0 24,7 24,6 

Glasförpackningar 12,7 13,9 14,3 14,3 15,0 16,5 16,0 18,3 21,3 27,6 26,8 28,6 33,6 32,2 19,7 19,4 18,9 20,2 20,5 22,6 23,5 20,2 17,7 24,6 23,7 24,0 26,7 26,0 

Metallförpackningar 3,5 3,4 4,3 3,3 3,0 3,2 3,4 1,8 1,9 3,3 4,2 4,1 3,9 5,3 2,9 2,6 2,7 2,9 2,7 2,4 2,5 2,0 1,9 2,7 2,4 2,7 2,6 2,3 

Plastförpackningar 7,1 7,6 11,0 13,4 12,9 13,3 10,8 2,3 3,1 15,4 22,7 18,9 16,1 16,6 8,7 8,6 11,0 11,9 11,6 10,1 9,9 6,4 11,9 12,1 12,6 13,3 13,3 13,1 

Summa tidningar & förpackningar 82,1 77,7 89,7 88,7 87,7 92,4 91,6 65,6 64,6 115,8 128,7 131,9 128,0 129,2 103,0 98,2 98,3 99,5 93,3 90,2 87,3 94,1 90,2 120,9 116,8 113,2 116,0 108,9 

Återvinningscentralen ÅVC och miljöbodar                                                         

Restavfall, plattan 12,2 9,9 12,7 18,9 13,8 15,1 22,9 107,9 90,7 82,0 76,6 50,4 49,6 42,5 30,8 25,2 29,5 31,6 21,1 14,5 8,8 78,9 81,0 88,1 60,8 42,1 44,3 26,2 

Restavfall, brännbart   
    

0,0 3,5   
    

0,0 3,9   
    

2,8 8,9 
     

0,0 12,3 

Resårmöbler   3,2 3,1 2,5 3,0 2,9 5,2   10,8 8,5 6,6 6,7 7,4 7,4   2,2 2,4 2,4 2,6 3,2 3,8 
 

4,7 6,2 5,6 6,8 6,2 6,5 

Trädgårdsavfall 11,5 10,3 12,1 12,0 8,5 7,9 15,2 174,8 185,3 212,7 54,4 30,8 27,9 30,2 45,5 42,0 47,9 24,5 15,1 13,4 12,4 130,3 112,9 128,7 51,7 31,9 31,2 39,0 

Fallfrukt   
    

0,0 0,0   
    

0,0 0,0   
    

0,0 0,0   
    

0,6 0,0 

Trä 17,8 14,9 15,1 18,0 5,5 6,2 12,6 132,3 122,5 134,6 73,5 20,0 19,6 19,5 34,4 28,2 29,2 32,5 9,6 10,8 11,8 119,5 129,3 141,0 69,7 21,0 21,0 18,2 

Metallskrot 4,8 4,6 5,1 5,3 4,7 4,9 9,2   
 

30,8 32,6 24,1 20,4 20,1 7,4 4,6 7,2 8,5 6,0 6,7 6,3   
 

21,4 22,2 15,4 16,4 14,2 

Kabelskrot   
 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,3   
  

0,0 0,3 0,7 0,4 0,9 3,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2   
 

0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

Wellpapp (via ÅVC)   
  

2,4 2,7 2,3 4,5   
  

7,9 8,0 7,1 7,4   
  

2,7 2,8 4,1 3,4   
  

6,9 7,5 6,2 5,3 

Farligt avfall   
      

  
      

  
      

  
      

Oljeavfall   
  

0,3 0,0 0,0 0,0   
  

0,5 0,0 0,0 0,0   
  

0,1 0,0 0,0 0,0   
  

0,4 0,0 0,1 0,1 

Tryckimpregnerat trä   
  

1,7 0,4 0,5 1,2   
  

15,0 3,1 2,9 2,7   
  

3,5 0,8 1,0 1,0   
  

7,9 1,6 1,6 1,4 

Vattenbaserad färg   
   

0,0 0,0 0,5   
   

1,6 1,5 2,0   
   

0,0 0,7 0,6   
   

1,3 1,5 1,5 

Övrigt farligt avfall 3,0 3,4 3,9 1,6 1,5 1,5 1,6 23,6 22,9 21,5 1,7 1,5 1,2 1,4 4,9 5,9 3,8 1,0 1,1 0,4 0,4 9,0 11,0 12,0 1,4 1,3 1,2 1,2 

Annat avfall   
    

0,0 0,0   
    

0,0 0,0   
    

0,0 0,0   
    

0,0 0,0 

Elavfall   
      

  
      

  
      

  
      

Batterier (max 3 kg)   
  

0,2 0,1 0,1 0,2   
  

0,3 0,2 0,1 0,2   
  

0,3 0,4 0,2 0,2   
  

0,1 0,2 0,1 0,1 

Kyl & frys   
  

1,2 1,0 0,8 1,7   
  

3,5 2,8 1,9 2,7   
  

2,1 1,4 1,4 1,5   
  

2,6 1,7 1,7 2,0 

Stora vitvaror   
  

1,9 1,5 1,6 2,4   
  

7,1 4,8 4,3 4,0   
  

2,9 2,1 2,4 2,0   
  

4,7 3,7 3,2 3,0 

Gasurladdningsbara lampor   
  

0,0 0,0 0,0 0,1   
  

0,0 0,0 0,1 0,1   
  

0,0 0,0 0,2 0,1   
  

0,0 0,0 0,1 0,1 

Icke gasurladdningslampor   
  

0,1 0,1 0,0 0,1   
  

0,1 0,1 0,0 0,1   
  

0,2 0,2 0,0 0,1   
  

0,1 0,1 0,0 0,0 

Övrigt elavfall 9,2 8,6 8,0 4,5 3,4 3,2 5,3 23,3 21,1 21,9 12,3 8,2 6,8 6,6 13,9 12,4 11,9 6,8 4,6 4,6 3,9 17,4 16,7 16,6 16,1 6,5 6,0 5,3 

Återbruk, möbler   
  

1,3 1,2 1,2 1,8   
  

0,0 0,0 0,4 1,3   
  

0,8 0,7 0,6 1,0   
  

1,6 1,3 1,8 1,8 

Återbruk, textil       1,3 1,7 1,3 0,8       0,5 0,4 0,4 0,5       0,7 0,7 0,6 0,6       0,8 0,9 1,5 0,9 

Summa ÅVC 60,0 56,4 62,2 76,4 49,2 49,8 91,4 501,2 485,8 609,1 372,4 163,1 152,4 161,4 176,8 161,7 168,0 163,9 69,4 68,0 71,5 431,1 449,5 510,5 347,0 144,1 145,1 147,4 

Summa totalt 429,9 408,4 410,4 430,8 402,7 401,6 453,2 963,2 921,2 1076,7 847,7 639,2 611,3 625,6 601,0 568,6 567,2 563,0 460,0 457,8 460,0 849,1 845,9 953,0 782,3 568,4 564,9 557,6 

Summa totalt (exkl trädgårdsavfall) 309,4 302,6 303,3 336,8 299,9 305,1 346,7 719,1 665,5 801,7 730,7 547,5 528,7 533,6 500,1 475,8 472,1 489,3 398,4 397,8 400,7 630,4 664,8 744,8 655,9 467,1 468,9 448,4 
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  Åstorp Ängelholm NSR 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal invånare 14789 14806 14927 15061 15193 15528 15828 39626 39742 39866 40229 40732 41336 41786 238820 240551 241942 245245 248779 253074 257336 

Fastighetsnära insamling, FNI       

Restavfall 155,9 142,9 142,3 127,0 142,7 144,2 142,3 178,6 167,6 167,6 167,1 167,1 157,5 142,8 188,6 181,2 177,8 178,1 179,1 181,6 173,6 

Matavfall, orent 0,0 4,0 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 2,0 1,0 0,0 0,1 0,01 0,0 

Matavfall 46,3 38,7 54,5 55,1 57,6 55,2 55,2 56,9 64,0 64,1 61,9 61,9 62,5 67,2 50,8 54,2 55,1 55,7 55,1 54,6 57,9 

Grovsopor  - flakbil FNI 2,2 2,0 2,1 1,8 1,5 2,1 2,7 2,5 2,2 2,0 1,9 1,9 2,2 3,2 8,8 7,8 8,7 7,9 7,6 4,8 3,3 

Grovsopor - Svårsorterat cont. 
      

0,0   
     

0,0   
     

1,1 

Grovsopor - Brännbart t pannan 
      

0,0   
     

0,0   
     

4,1 

Trädgårdsavfall 85,5 81,8 74,2 73,2 78,1 64,4 63,9 76,4 74,6 67,5 68,8 68,5 62,2 64,9 68,4 62,4 59,4 59,3 58,1 55,1 56,8 

Summa ton hämtat vid fastighet: 289,9 269,4 273,9 257,3 279,9 265,9 264,1 314,5 308,8 301,3 299,6 299,5 284,3 278,2 320,9 307,6 301,8 301,0 300,1 296,1 296,7 

Summa ton hämtat vid fastighet (exkl. 
trädgårdsavfall) 

204,5 187,6 199,7 184,0 201,8 201,5 200,2 238,1 234,3 233,8 230,8 231,0 222,2 213,3 252,5 245,2 242,5 241,6 242,0 241,1 239,9 

Tidningar & förpackningar                                           

Tidningar 42,5 39,1 47,2 46,4 39,7 34,6 28,6 21,9 15,7 35,5 33,2 33,1 29,1 42,5 43,3 38,9 44,0 41,8 38,5 35,8 35,2 

Pappersförpackningar 15,3 12,4 19,3 21,5 22,6 20,2 17,6 7,1 6,2 16,2 17,3 22,3 21,6 22,4 17,4 16,6 20,9 21,7 22,4 21,9 21,7 

Glasförpackningar 12,7 13,3 14,6 13,6 15,3 16,7 15,5 8,3 8,4 18,5 17,7 17,9 19,8 18,5 16,9 16,8 19,4 19,6 20,0 22,2 22,5 

Metallförpackningar 3,2 3,6 3,3 3,4 2,9 3,2 3,3 0,5 0,6 2,1 2,5 2,8 2,9 3,7 2,4 2,3 2,8 2,9 2,8 2,7 2,9 

Plastförpackningar 5,3 5,9 11,2 15,5 14,6 14,9 11,7 2,7 2,8 8,2 16,2 12,7 13,1 14,3 6,7 7,4 10,9 13,6 12,5 11,8 11,5 

Summa tidningar & förpackningar 79,0 74,4 95,7 100,5 95,2 89,7 76,6 40,4 33,7 80,5 86,8 88,9 86,5 101,4 86,7 82,0 98,0 99,6 96,3 94,4 93,8 

Återvinningscentralen ÅVC och miljöbodar                                           

Restavfall, plattan 66,2 93,0 68,9 72,7 70,5 53,7 38,1 53,6 51,8 59,5 51,4 34,5 27,2 10,5 45,2 42,5 45,0 42,2 29,7 24,1 15,4 

Restavfall, brännbart 
     

0,0 2,3 
     

7,8 17,7   
    

2,8 9,7 

Resårmöbler   10,5 8,2 7,4 8,4 7,6 7,1 
 

3,9 2,7 4,9 5,1 5,1 5,4   3,8 3,6 3,7 4,0 4,3 4,8 

Trädgårdsavfall 103,0 131,7 151,2 52,1 32,0 32,9 24,8 92,4 78,3 101,4 52,0 31,7 31,3 25,6 71,2 67,4 79,0 48,7 21,1 19,9 19,2 

Fallfrukt   
    

0,0 0,0 
     

0,0 0,0   
    

0,1 0,0 

Trä 59,2 94,6 103,2 70,2 20,9 23,6 16,9 79,0 68,5 65,9 70,1 20,7 21,0 16,6 56,9 54,2 56,8 46,3 13,7 14,5 14,0 

Metallskrot   
 

22,0 23,2 19,3 13,9 12,7   
 

19,3 11,2 12,8 14,0 14,2 4,4 2,5 12,8 12,5 9,9 10,0 9,7 

Kabelskrot   
  

0,0 0,3 0,4 0,3   
  

0,1 0,5 0,0 0,5 0,5 1,8 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 

Wellpapp (via ÅVC)   
  

8,4 8,5 7,3 6,4   
  

4,5 4,9 5,0 4,7   
  

4,1 4,3 5,5 4,3 

Farligt avfall   
      

  
      

  
      

Oljeavfall   
  

0,8 0,1 0,1 0,0   
  

0,3 0,0 0,0 0,0   
  

0,3 0,0 0,0 0,0 

Tryckimpregnerat trä   
  

13,3 2,2 2,1 2,0   
  

9,4 1,8 2,2 2,0   
  

6,1 1,2 1,4 1,4 

Vattenbaserad färg   
   

1,8 1,8 1,2   
   

1,6 1,6 1,6   
   

0,6 1,0 1,0 

Övrigt farligt avfall 16,4 16,5 17,2 1,6 1,5 1,2 1,0 8,0 10,4 13,8 1,1 1,0 1,1 0,9 7,5 8,7 8,2 1,2 1,0 0,6 0,7 

Annat avfall   
    

0,0 0,0   
    

0,0 0,0   
    

0,0 0,0 

Elavfall   
      

  
      

  
      

Batterier (max 3 kg)   
  

0,3 0,2 0,2 0,1   
  

0,3 0,3 0,2 0,2   
  

0,3 0,3 0,2 0,2 

Kyl & frys   
  

3,4 2,6 2,2 1,7   
  

3,1 2,2 2,2 2,2   
  

2,4 1,7 1,6 1,8 

Stora vitvaror   
  

5,7 4,0 3,8 2,8   
  

4,4 3,7 3,8 3,2   
  

3,7 2,7 2,9 2,5 

Gasurladdningsbara lampor   
  

0,0 0,0 0,1 0,1   
  

0,0 0,0 0,1 0,1   
  

0,0 0,0 0,1 0,1 

Icke gasurladdningslampor   
  

0,2 0,2 0,0 0,1   
  

0,1 0,1 0,0 0,1   
  

0,2 0,1 0,0 0,1 

Övrigt elavfall 22,6 23,0 22,5 14,8 9,2 7,3 6,2 20,5 18,5 18,4 9,7 6,8 6,1 5,2 16,2 14,8 14,5 8,1 5,6 5,2 4,6 

Återbruk, möbler   
  

3,2 2,6 1,4 1,9   
  

2,4 2,7 1,5 2,0   
  

1,3 1,1 0,9 1,4 

Återbruk, textil       2,0 2,2 1,9 1,4       1,0 0,9 0,9 1,2       0,9 0,8 0,8 0,8 

Summa ÅVC 384,5 461,8 543,2 408,3 186,5 161,4 138,6 312,7 288,7 334,8 279,1 131,2 131,1 122,0 250,6 243,3 273,7 237,1 98,2 96,2 91,9 

Summa totalt 753,5 805,6 912,8 760,7 556,8 513,7 476,1 667,7 631,2 716,6 662,1 516,0 499,6 498,3 658,1 632,9 673,6 635,4 492,7 485,0 480,3 

Summa totalt (exkl trädgårdsavfall) 565,1 592,1 687,4 635,4 446,7 416,4 387,4 498,9 478,4 547,7 541,3 415,9 406,1 407,8 518,6 503,2 535,2 527,4 413,5 410,1 404,3 
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2017-01-01 till 2017-12-31 Helsingborg % Bjuv % Båstad % Åstorp % Ängelholm % Höganäs % NSR % 

INTÄKTER                             

Taxa villor och fritidshus 26 264   6 781   13 367   5 967   14 943   18 477   85 799   

Taxa flerfamiljshus och verksamhet 76 777   3 476   5 429   4 611   12 852       103 145   

Taxa trädgårdsavfall 8 516   1 883   1 303   1 463   3 543   3 562   20 270   

Taxa slam och fettavskiljare 3 488   372   2 532   531   2 679   1 539   11 141   

Summa grundavgift 10 365   3 457   5 668   3 323   6 786       29 599   

Summa taxor 125 410   15 969   28 299   15 895   40 803 
 

23 578   249 954   

Insamling förpackningar 6 538   650   616   526   1 113   548   9 991   

Tidigare överskott  3 647                       3 647   

Summa övriga intäkter                     4 302   4 302   

Total summa intäkter 135 595   16 619   28 915   16 421   41 916   28 428   267 894   

KOSTNADER                             

Insamling Villor 22 009   4 404   7 328   3 753   8 271   11 199   56 964   

Insamling flerfamiljshus och verksamhet 45 541   2 434   3 626   2 724   7 174       61 499   

Insamling trädgårdsavfall 5 076   1 084   718   886   2 166   1 955   11 885   

Insamling slam och fettavskiljare 1 375   250   1 070   318   1 818   634   5 465   

Summa kostnader insamling 74 001 55% 8 172 51% 12 742 54% 7 681 47% 19 429 41% 13 788 46% 135 813 50% 

Behandling hushåll 22 250   1 936   2 272   1 984   5 317   5 280   39 039   

Slam, reningsverk 342   154   406   125   516       1 543   

Summa kostnader behandling 22 592 17% 2 090 13% 2 678 11% 2 109 13% 5 833 54% 5 280 18% 40 582 15% 

Summa drift ÅVC 14 996 0,1 2 916 18% 3 750 16% 3 750 23% 9 997 21% 6 194 21% 41 603 15% 

Summa kostnader kärl & container 5 074   430   1 304   362   1 417        8 587   

Personal/Administration 11 081   1 685   2 436   1 683   4 875   3 681   25 441   

Avskrivningar 27       11       3 630       3 668   

Del av central adm. 5 371   596   578   605   1 612       8 762   

Gemensamma kostnader 2 453   271   264   276   736   1 000   5 000   

Summa kostnader administration 18 932 14% 2 552 16% 3 289 14% 2 564 16% 10 853 23% 4 681 16% 42 871 16% 

Total summa kostnader 135 595   16 160   23 763   16 466   47 529   29 943   269 456   

Resultat per 2017-12-31 i bokföring 0 0 459 0 5 152 0 -45 0 -5 613 0 -1 515   -1 562 0 

Ackumulerat resultat 2012-2017 0   1 624   8 633   18   -10 518       -243   

Återstående utbetalt överskott 11 746                           
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*Höganäs siffror är från 2015    **Summa taxor Höganäs innefattar samtliga taxor, då detta inte kan särredovisas. 

2016-01-01 till 2016-12-31 Helsingborg % Bjuv % Båstad % Åstorp % Ängelholm % Höganäs* % NSR % 

INTÄKTER                             

Taxa villor, fritidshus 25 101   6 706   13 401   5 914   13 506   0   64 628   

Taxa flerfamiljshus 74 125   3 361   4 890   4 148   11 105   21 231**   118 860   

Taxa trädgård 8 392   1 859   1 263   1 439   3 468   3 460   19 881   

Taxa slam, fettavskiljare 3 245   486   2 271   675   2 260   1 420   10 357   

Summa taxor 110 863   12 412   21 825   12 176   30 339   26 111   213 726   

Summa ersättning material 3 294   327   261   288   204   548   4 922   

Summa tidigare överskott  9 909               2 306       12 215   

Summa grundavgift 10 315   3 446   5 645   3 307   6 743       29 456   

Summa övriga intäkter         1 646       3 446   2 574   7 666   

Total summa intäkter 134 381   16 185   29 377   15 771   43 038   29 233   267 985   

KOSTNADER                             

Insamling villor 17 648   4 200   7 882   3 813   9 552       43 095   

Insamling flerfamiljshus 45 256   2 218   3 485   2 433   8 866   10 614   72 872   

Insamling trädgård 4 919   979   654   786   2 193   2 557   12 088   

Insamling slam 1 532   264   1 269   307   1 714   807   5 893   

Summa kostnader insamling 69 355 52% 7 661 47% 13 290 55% 7 339 43% 22 325 46% 13 978 54% 133 948 50% 

Behandling hushåll 24 551   2 042   2 697   2 231   6 336   3 804   41 661   

Behandling ÅVC 8 288   1 463   2 069   1 885   5 410   2 634   21 749   

Slam, reningsverk 321   181   342   86   412       1 342   

Summa kostnader behandling 33 160 25% 3 686 22% 5 108 21% 4 202 25% 12 158 25% 6 438 25% 64 752 24% 

ÅVC drift 7 083   1 377   1 771   1 771   4 722   1 927   18 651   

Solidarisk finansiering ÅVC 2 254   438   563   563   1 503       5 321   

Summa drift ÅVC 9 337 7% 1 815 11% 2 334 10% 2 334 14% 6 225 13% 1 927 7% 23 972 9% 

Summa kostnader kärl & container 5 510   563   764   136   538     0% 7 511   

Personal/Administration 11 131   1 991   2 079   2 386   5 802   3 778   27 167   

Del av central adm. 3 722   413   401   419   1 117       6 072   

Gemensamma kostnader 2 452   274   264   274   736       4 000   

Summa kostnader administration 17 305 13% 2 678 16% 2 744 11% 3 079 18% 7 655 16% 3 778 14% 37 239 14% 

Total summa kostnader 134 667   16 403   24 240   17 090   48 901   26 121   267 422   

Resultat per 2016-12-31 -286   -218   5 137   -1 319   -5 863   3 112   563   

Ackumulerat resultat 2012-2016 0   1 165   3 481   63   -4 905       -196   

Återstående utbetalt överskott 15 393                           
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Uppföljning av åtgärder i avfallsplaner 2017 
 

 För att kunna nå de uppsatta målen i avfallsplanerna krävs det att man tar fram 

olika åtgärder som kommunerna arbetar efter. Nedan redovisas dessa 

handlingsplaner kommunvis. För varje åtgärd finns en färgmarkering som 

demonstrerar åtgärdens status.  På denna första sida finns en sammanställning av 

status 2016 på samtliga åtgärder i samtliga avfallsplaner i NSR:s ägarkommuner. 

Längre ned i dokumentet listas åtgärder med kommentar som är aktuella för 

uppföljning 2017 enligt tidplan.  

Åtgärd är genomförd 

Åtgärd är delvis genomförd 

Åtgärd är inte genomförd 

Åtgärd utan uppföljning 
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Bjuv 
I tabell nedan redovisas status på samtliga åtgärder i Bjuvs avfallsplan. 

Målområde Åtgärd Ansvarig Tidplan Utfall 2016 Utfall 2017 

1. Förebyggande av 
avfall 

Bjuvs kommun deltar aktivt i 
sopsamarbetet Skåne Nordväst. Ett 
sammarbetsprojekt mellan kommunerna 
i Skåne nordväst för att stödja 
kommunerna i arbetet med att bland 
annat minska 
avfallsmängderna genom att t.ex. 
informera konsumenter om ”rätt val” ur 
avfallssynvinkel. 

Bjuvs kommun 
NSR 

Löpande 
2015-
2018 

Finns ingen i Bjuvs kommun som 
arbetar aktivt med detta.  
Under 2016 har ett soprumssafari 
genomförts inom Skitlite 2020. 
Miljönär-märkningen fortsätter.  
NSR deltar i Retoy 
Afterwork med 
återbruksverksamheterna. 

Miljönär-märkning fortsätter. 
Nätverksträff för fastighetsägare 
Länge leve prylen-kampanjen genomförd 
tillsammans med Nårab, där målet är att få 
mer avfall att gå till återbruk.  

1. Förebyggande av 
avfall 

NSR samordnar företag så att den enas 
avfall blir den andres resurs. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Under året har samarbetsavtal slutits 
med Sustainable BusinessHub om att 
utveckla Vera Park som industripark 
och testbäddsmiljö för framtagande 
av ny effektiv miljöteknik. Just nu 
finns det 14 företag i klustret.  

Vera Park är nu 16 företag och har även 
lanserat sin egna hemsida (www.verapark.se) 
under 2017. Vera Parks vision är att bli det 
ledande centret för cirkulär ekonomi i Europa.  

1. Förebyggande av 
avfall 

Bjuvs kommun arbetar för att ett 
återbrukscentrum 
för bygg- och rivningsavfall etableras. 

Bjuvs kommun 
NSR 

Löpande 
2015-
2018 

Inga riktade insatser har gjorts under 
2016. 

Föreslås plockas bort. Finns närhet till ett 
återbrukscentrum för bygg- och rivningsavfall 
i Åstorps kommun.  

1. Förebyggande av 
avfall 

Bjuvs kommun deltar i den nationella 
kampanjen 
”Europa Minskar Avfallet” i samarbete 
med 
övriga kommuner i NSR regionen. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Under ”Europa Minskar Avfallet” 
vecka införde NSR ett pris för Årets 
sopa. Syftet är att göra inköpare, 
producenter och 
konsumenteruppmärksamma på 
goda och dåliga val på marknaden 
och stimulera företag att styra mot 
mer cirkulära och återvinningsbara 
produkter 
(Årets sopa anmäldes inte till kansliet 
och var då inte med i tävlingen). 

NSR deltar tillsammans med Nårab i "Europa 
minskar avfallet-kampanjen" med en film om 
återbruk varje dag i en vecka. Detta är en 
fortsättning på Länge leve prylen-kampanjen 
som drivits under hösten och som faktiskt 
tredubblade mängderna som går till återbruk 
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1. Förebyggande av 
avfall 

Bjuvs kommun arbetar med 
avfallsminimeringsprojekt 
i sin egen organisation. 

Bjuvs kommun Löpande 
2015-
2018 

Ej genomförd.   Detta kommer hamna under miljöstrategin 
och påbörjas 2018.  

1. Förebyggande av 
avfall 

Ta fram underlag för avfallsmängder och 
typ av 
verksamhetsavfall. 

Bjuvs kommun Löpande 
2015-
2018 

Ej genomförd.  NSR skickat lista på kommunens avtal hos 
NSR.  

1. Förebyggande av 
avfall 

Utreda möjligheter till ny 
återvinningscentral 
med identifieringssystem för 
företagare/hushållen. 
En ny återvinningscentral ska inbjuda till 
avfallsminimering 
och återbruk. 

NSR 
Bjuvs kommun 

Löpande 
2015-
2018 

Planerar gemensam 
återvinningscentral (Bjuv, Åstorp).  
Under 2016 har identifieringssystem 
installerats.  
På den nya återvinningscentralen 
kommer återbruk prioriteras.  

Plats för en ny återvinningscentral utsedd. 
Den kommer ligga i Åstorps kommun, 
Brohaga.  
 

1. Förebyggande av 
avfall 

Grovavfallshanteringen ses över så mer 
kan gå 
till återbruk. 

NSR 2015 Utredning pågår kring hur NSR ska få 
mer att gå till återbruk 
 

Förstudie kring grovavfall gjord. Workshop 
med all ÅVC:personal genomförd 
Ny ÅVC kommer ha ett återbruksrum 

1. Förebyggande av 
avfall 

Möjligheterna till ökad insamling av 
textilier för 
återanvändning i Bjuvs kommun utreds. 

NSR 2017 Möjligheten ökar med ny ÅVC Möjligheten ökar med ny ÅVC 

2. 
Materialåtervinning 

Informationsinsats görs riktad mot 
livsmedelsföretag 
och livsmedelsbutiker med inriktning 
mot 
matavfall. 

Söderåsens miljöförbund 2015 Ej genomfört Ej genomfört, den broschyr som skulle delas 
ut verkar snarare vara riktad mot 
privatpersoner och därför inte lämplig för 
större verksamheter. 

2. 
Materialåtervinning 

Informationsinsatser som ökar 
kunskapen om 
avfallstrappan och vad som händer med 
materialet. 

NSR 2015 Miljöverkstaden fortsätter ta emot 
klasser/grupper  
Program i åk 8 handlar om detta.  

Miljöverkstaden fortsätter ta emot 
klasser/grupper. Alla 3:e och 8:e klassare 
besöker NSR  

2. 
Materialåtervinning 

Skrift om miljöanpassad rivning tas fram 
och 
skickas ut till byggföretag samt delas ut i 
samband 
med tillsynsbesök. 

Plan- och 
Bygglovsavdelningen 
NSR 
Söderåsens miljöförbund 

2015 Remiss om rivningsplan skickas till 
Söderåsens miljöförbund. 

Miljöförbundet får rivningslov på remiss enligt 
framtagen rutin ihop med Plan- och 
byggavdelningen. 

2. 
Materialåtervinning 

En inventering av insamlingen av 
fettavfall via 

Söderåsens miljöförbund 
(tillsyn), 

2015 Ej genomförd. Förslag att skjuta fram 
åtgärden till 2017 

Osäkra på vilken roll miljöförbundet har, 
Söderåsens miljöförbund genomför inte 

51



fettunna och fettavskiljare på 
restauranger och 
storkök görs och därefter skrivs 
åtgärdsplaner där 
så behövs (inventering under 2015 och 
därefter åtgärdsplaner). 

NSVA, 
NSR 

inventering utan utför tillsynen. Kan 
eventuellt bistå med uppgifter. Vid tillsyn 
efterfrågas vart eventuellt fettavfall lämnas/ 
hur det omhändertas. 

2. 
Materialåtervinning 

Vid utredning av ny ÅVC tas hänsyn för 
att 
främja småföretagares utsortering. NSR 
verkar för 
att företagare ökar sin utsortering av 
material till 
materialåtervinning. 

NSR 
Bjuvs kommun 

Löpande 
2015-
2018 

Ny återvinningscentral planeras. 
ÅVC-kort för småföretagare infört så 
de kan sortera på 
återvinningscentralen.  

ÅVC-kort för småföretagare infört så de kan 
sortera på återvinningscentralen. ÅVC- kortet 
kan användas på alla återvinningscentraler i 
regionen.  
 

2. 
Materialåtervinning 

NSR verkar för att matavfallskvarn till 
tank 
installeras där detta är ett lämpligt 
alternativ. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Inga riktade insatser under 2016.  Inga riktade insatser 2017, faktablad håller på 
att tas fram  

2. 
Materialåtervinning 

Tillsynskampanj för att restauranger och 
liknande 
verksamheter inför sortering av 
avfallet/ökar 
sin utsortering av material till 
materialåtervinning. 

Söderåsens miljöförbund Löpande 
2015-
2018 

Ej genomförd.  Ej genomförd. År 2018, för vissa objekt 
(framförallt större verksamheter), kommer 
miljöförbundet ha en särskild kontrollpunkt 
för att se hur avfallet sorteras ut (organiskt i 
organiskt, restavfall i restavfall etc.). 

2. 
Materialåtervinning 

Systemet för insamling av fettavfall 
utreds. 

NSR 2015 Ej genomfört.  Fått förslag på aktivitet för insamling av 
fettavfall men inte genomfört något än.  

2. 
Materialåtervinning 

Driva projekt ihop med bostadsbolagen 
för att 
öka utsorteringen av rent matavfall och 
producentmaterial från 
flerfamiljsfastigheterna. 

NSR 
Bostadsbolagen 

Löpande 
2015-
2018 

NSR fortsätter arbeta nära 
bostadsbolagen för att förbättra 
miljörum och källsortering.  
Soprumssafari genomfördes 

NSR fortsätter arbeta nära bostadsbolagen för 
att förbättra miljörum och källsortering.  
Träff för fastighetsägare gjord hösten 2017 

2. 
Materialåtervinning 

Årligen genomföra plockanalyser för att 
undersöka 
sorteringen i flerfamiljshushåll. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Plockanalys genomförd på 278 villor Plockanalys genomförd på 302 villor 

2. 
Materialåtervinning 

I samband med plockanalyser göra en 
fördjupad 
undersökning och samla in mer 
information 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Inga riktade insatser har gjorts 2016 Tittar på hur många som har fyrfack, tvåfack, 
restavfallskärl (hemkompost) eller 
kompletteringskärl. Tittar även på om de har 
trädgårdskärl.   

52



för att utvärdera resultatet och ta fram 
förslag till 
åtgärder för det berörda området. 

2. 
Materialåtervinning 

Införande av fullständig källsortering i de 
kommunala förvaltningar och 
verksamheter som 
saknar detta samt nya. 

Bjuvs kommun Löpande 
2015-
2018 

Inventering genomförd. Påbörjat 
åtgärderna. 

Fortlöpande arbete.  

2. 
Materialåtervinning 

Göra ett test med kampanjhämtning på 
mjukplast 
(idag är det ca 3000 beställningar på ett 
år. 
Finns ca 8000 villa-abonnemang med 6 
ggr/år) 

NSR 2016 Ej genomförd. Ej genomförd. Gjort en förstudie kring 
mjukplastförpackningar och försöker hitta ett 
nytt insamlingssystem.  

2. 
Materialåtervinning 

Se över möjligheterna att få en mer 
miljöstyrande 
taxa. 

NSR 
Bjuvs kommun 

2015 Taxan justerats för att bli mer 
miljöstyrande. 

Taxan justerats för att bli mer miljöstyrande. 

2. 
Materialåtervinning 

Informationsmaterial för nysvenskar. 
(SFI) 

NSR 2015 Informationsmaterial finns på flera 
språk 

Informationsmaterial finns på flera språk 

2. 
Materialåtervinning 

Kommunens fastighetsbolag ska göra de 
fysiska åtgärder som behövs för att 
främja sortering 
för de boende, däribland få alla 
fraktioner på 
samma plats. 

Bjuvsbostäder 
NSR 

2015-
2016 

Löpande arbete   Löpande arbete  

3. Avgifta kretsloppen En informationskampanj 
om vad som är farligt avfall. 

Bjuvs kommun 
NSR 

2017 Ingen uppföljning förrän 2017 Ej genomförd, planerad till 2018 

3. Avgifta kretsloppen En informationskampanj gällande farligt 
avfall 
görs riktad mot hushållen. 

NSR 2015 och 
2017 

Ingen uppföljning förrän 2017 En utredning kring den röda boxen ska göras 
och se över insamlingssystemet. 

3. Avgifta kretsloppen Utreda de deponier som klassats enligt 
MIFO 
fas 1 och göra åtgärder (Söderåsens 
Miljöförbund 
är tillsynsmyndighet). Utredning under 
2015 och därefter åtgärder. 

Bjuvs kommun Löpande 
2015-
2018 

Ej genomfört Ej genomfört 
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3. Avgifta kretsloppen Införa möjlighet till fastighetsnära 
insamling av 
ljuskällor, batterier och småelektronik i 
flerfamiljsfastigheter. 

NSR 2015 Infört el-paket. Då samlas små-el, 
glödlampor och batteri 
fastighetsnära.  
 

Fortsätter att informera om små-elspaketet 
för att öka anslutningen 

3. Avgifta kretsloppen Erbjuda större livsmedelsbutiker 
”Samlaren” 
(insamlingsskåp för småelektronik). 

NSR 2015 Större livsmedelsbutiker har erbjudits 
Samlaren. 

Större livsmedelsbutiker har erbjudits 
Samlaren. 

4. God arbetsmiljö En kampanj för att öka antalet 
inrapporterade 
tillbud från entreprenören. 

NSR 
Insamlingsentreprenören 

2015 Rapporterar tillbud och olyckor. 
Åtgärdar vid behov. En stående punkt 
på dagordningen på driftsmötena. 

Rapporterar tillbud och olyckor. Åtgärdar vid 
behov. En stående punkt på dagordningen på 
driftsmötena. 

4. God arbetsmiljö Samarbetet mellan NSR och Teknik och 
service 
stärks (avseende framkomligheten i 
kommunen). 

NSR 
Bjuvs kommun 

Löpande 
2015-
2018 

Kontinuerligt arbete.  Kontinuerligt arbete. 

4. God arbetsmiljö Avfallsfrågorna förs in i 
detaljplanearbetet och 
löpande bygglovsprövning. Samarbetet 
mellan 
NSR och detaljplan- och 
bygglovsavdelningen 
stärks. 

NSR 
Bjuvs kommun 

Löpande 
2015-
2018 

Samarbetet stärks. NSR ska bli kallad 
till samråden för att komma med i så 
tidigt skede som möjligt. 

NSR tar del av de detaljplanerna som skickas 
till oss. 

4. God arbetsmiljö Dåliga hämtställen fylls på den 
upprättade listan 
över dåliga hämtställen. Fastighetsägare, 
insamlingsentreprenör, 
kommunen och NSR samarbetar 
för att komma till rätta med problemet. 

Insamlingsentreprenör 
NSR 
Teknik och Service 

Löpande 
2015-
2018 

Kontinuerligt arbete. Stående punkt 
på driftsmötet.  

Kontinuerligt arbete. Stående punkt på 
driftsmötet. 

4. God arbetsmiljö Arbetsmiljön på slamtömning ses över. NSR 
Söderåsens miljöförbund 
Insamlingsentreprenör 

2015-
2016 

Inventering pågår till 31 mars 2017 Slambilarna använder nu samma system som 
renhållningsfordonen, vilket inbär att det 
enkelt kan rapportera in arbetsmiljöproblem 
och andra avvikelser.  

4. God arbetsmiljö En framtida ÅVC skapas med hänsyn till 
en 
god arbetsmiljö för de som arbetar där 
och för de 
besökare som vistas på anläggningen. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Planerar en gemensam 
återvinningscentral med Åstorp 

Planerar en gemensam återvinningscentral 
med Åstorps kommun. Kommer vara 
utformad för att främja god arbetsmiljö 
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4. God arbetsmiljö Fastighetsägare och vägföreningar bjuds 
in till 
möte om avfallsregler och arbetsmiljö. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Inga riktade insatser gjorda.  Inga riktade insatser gjorda 

5. God service Digitala tjänster ses över (Inkl. mina 
sidor) och 
införs. 

NSR 2015 Mina sidor finns på hemsidan.  
SMS-respons arbetas vidare med, 
nästa steg är vem som ska stå för 
kostnaden.  
SMS-påminnelse är igång. 

Mina sidor är igång, sms-påminnelse finns för 
alla villakunder och sms-respons finns till 
flerfamiljsfastigheter.  

5. God service NSR Kommun & Hushåll finns på plats en 
gång 
om året i kommunen för att träffa 
kunder och svara 
på frågor. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Ej genomfört 2016 Ej genomförd 2017 

5. God service Ny rutin kring insamlingen av grovavfall 
och 
mjukplast ses över för att förbättra för 
kunder och 
NSRs kundservice. 

NSR 2015 Projekt påbörjas 2017 Förstudier gjorda 

5. God service Nöjdkundenkät (NKI) genomförs varje år. NSR Löpande 
2015-
2018 

Genomfördes under 2016. Resultatet 
presenteras i 
avfallsplansuppföljningen under 
avsnittet God service. 

Genomfördes under 2017. Resultatet 
presenteras i avfallsplansuppföljningen under 
avsnittet God service. 

5. God service NSR deltar i kommunaktiviteter riktade 
mot 
medborgare för att informera om 
renhållningen, 
Exempelvis boendeträffar. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Ej genomfört 2016 Ej genomförd 2017 

5. God service Ett avfallråd bildas med representanter 
från fastighetsägarna, villaföreningen 
och hyresgästföreningen med syfte att 
förbättra renhållningsservicen i 
kommunen. 

NSR 2016 Ett nätverk med olika 
flerfamiljsfastigheter har upprättats. 
2016 var de på soprumssafari. 

Fastighetsbolagen som var med i nätverket 
bjöds in till en träff kring små utrymme och 
matavfallsinsamling.  

5. God service Införa Undersökning kundnöjdheten på 
www.nsr.se genom att kontinuerligt 
fråga besökare 
om de är nöjda med avfallshanteringen 
och 
kommunen de bor i. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Ej genomfört.  Föreslås tas bort på grund av att vi mäter NKI 
varje år.  
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5. God service Se över hanteringen och registreringen 
av 
kundklagomål. 

NSR 2015-
2016 

Rutin hur avvikelserna ska hanteras 
har tagits fram. 

Arbetar efter rutinen 

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Vid upphandling av entreprenör för 
insamling av hushållsavfall (inkl. slam) 
samt insamling i egen regi ska krav ställas 
på fordon om användning av fossilfria 
bränslen. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Entreprenören har rapporterat in 100 
% fossilfria drivmedel för 2016. 

Entreprenören har rapporterat in 100 % 
fossilfria drivmedel för 2017. 

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Vid upphandling av entreprenör för 
insamling av hushållsavfall, (inkl. slam) 
eller vid insamling i egen regi ska krav 
ställas på att chaufförerna genomgått 
och återkommande genomgår utbildning 
i ecodriving för tunga fordon. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Alla chaufförer som har genomgått 
eco-driveutbildning. Ingår i YKB som 
alla chaufförer måste ha. 

Alla chaufförer som har genomgått eco-
driveutbildning. Ingår i YKB som alla 
chaufförer måste ha. En 
entreprenörsuppföljning är gjord 2017 

6. Minskad 
klimatpåverkan 

 

Mål på energiförbrukning vid insamling 
av hushållsavfall 
ska sättas för samtliga 
insamlingsentreprenörer och 
egen personal om det samlas in i egen 
regi. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

610 722 kWh under 2016 (Uträknat 
utifrån avfall Sveriges 
omräkningsfaktorer för drivmedel 
och inrapporterad 
drivmedelsförbrukning). 

599 030 kWh under 2017  
 (Uträknat utifrån avfall Sveriges 
omräkningsfaktorer för drivmedel och 
inrapporterad drivmedelsförbrukning). 

 

Båstad 
I tabell nedan redovisas status på samtliga åtgärder i Båstads avfallsplan. 

Målområde Åtgärd Ansvarig Tidplan Utfall 2016 Utfall 2017 

1. Förebyggande av 
avfall 

Båstads kommun deltar aktivt i 
sopsamarbetet Skåne Nordväst. Ett 
samarbetsprojekt mellan kommunerna 
i Skåne nordväst för att stödja 
kommunerna i arbetet med att bland 
annat minska avfallsmängderna för 
regionen. 

NSR 
 
Båstads kommun 

Löpande 
2013-
2016 

Under 2016 har ett soprumssafari 
genomförts inom Skitlite 2020. 
Miljönär-märkningen fortsätter.  
NSR deltar i Retoy 
Afterwork med 
återbruksverksamheterna. 

Miljönär-märkning fortsätter 
Nätverksträff för fastighetsägare 
Länge leve prylen-kampanjen 
genomförd tillsammans med Nårab, 
där målet är att få mer avfall att gå till 
återbruk.  
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1. Förebyggande av 
avfall 

Båstads kommun deltar i den nationella 
kampanjen ”Europa minskar avfallet” i 
samarbete med övriga kommuner i 
NSR-regionen. 

NSR Löpande 
2013-
2016 

Under ”Europa Minskar Avfallet” 
vecka införde NSR ett pris för Årets 
sopa. Syftet är att göra inköpare, 
producenter och 
konsumenteruppmärksamma på goda 
och dåliga val på marknaden och 
stimulera företag att styra mot mer 
cirkulära och återvinningsbara 
produkter 
(Årets sopa anmäldes inte till kansliet 
och var då inte med i tävlingen). 

NSR deltar tillsammans med Nårab i 
"Europa minskar avfallet-kampanjen" 
med en film om återbruk varje dag i 
en vecka. Detta är en fortsättning på 
Länge leve prylen-kampanjen som 
drivits under hösten och som faktiskt 
fördubblat mängderna som går till 
återbruk 

1. Förebyggande av 
avfall 

Båstad kommun arbetar med 
avfallsminimeringsprojekt i sin egen 
organisation. Genomförs 2013-2014 

Båstad kommun 2014 Under 2016 har inga nya insatser gjort 
utan arbetar fortfarande bland annat 
med BIBI, tävlingar i skolorna, vilken 
skola som slänger minst matavfall.   

Fortsätter arbeta med BIBI. 
Tävlingarna om vilken skola som 
slänger minst matavfall är avslutad 

1. Förebyggande av 
avfall 

När grovavfall slängs ska alltid frågan 
ställas till kund om det får 
återanvändas istället. 

NSR Löpande 
2013-
2016 

Ett projekt kring grovavfall är igång. 
Där definitionen av vad som räknas till 
grovavfall finns med. Frågan hur mer 
grovavfall ska gå till återbruk ligger 
kvar och kommer arbetas med under 
projektet.  

Förstudie kring grovavfall är gjord. 
Under Länge Leve prylen-kampanjen 
fanns det extra personal på ÅVC:n för 
att ge kunderna personligare hjälp 
och se om det hade något som kunnat 
gå till återbruk istället för slängas. 
Andelen återbruk fördubblades under 
denna tid.  

1. Förebyggande av 
avfall 

En ny återvinningscentral på befintlig 
plats i Svenstad eller ny lokalisering 
skapas. Den nya anläggningen ska 
inbjuda till avfallsminimering och ha 
utrymme 
för återbruk. 

NSR 2016 Väntarbesked från utredning  En plats i Förslöv är föreslagen. Väntar 
på besked 

1. Förebyggande av 
avfall 

NSR samordnar så att den enas avfall 
blir den andres resurs. 

NSR Löpande 
2013-
2016 

Under året har samarbetsavtal slutits 
med Sustainable BusinessHub om att 
utveckla Vera Park som industripark 
och testbäddsmiljö för framtagande 
av ny effektiv miljöteknik. Just nu 
finns det 14 företag i klustret. 

Vera Park är nu 16 företag och har 
även lanserat sin egna hemsida 
(www.verapark.se) under 2017. Vera 
Parks vision är att bli det ledande 
centret för cirkulär ekonomi i Europa. 
Martin 
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1. Förebyggande av 
avfall 

Båstads kommun arbetar för att ett 
återbrukscentrum för bygg- och 
rivningsavfall etableras. 

Båstads kommun 
 
NSR 

2016 Borttagen  Borttagen 

2. 
Materialåtervinning 

Informationskampanj görs riktad mot 
livsmedelsföretag och livsmedelbutiker 
med inriktning mot matavfall. 

NSR 
 
Kommunstyrelsen 

2014 Vid tillsyn kontrolleras hur 
livsmedelsföretagen och 
livsmedelsbutiker tar hand om sitt 
avfall.  

Vid tillsyn kontrolleras sortering, vem 
som hämtar avfallet och 
hämtningsintervall. Information om 
jämförligt avfall har tagits fram. 

2. 
Materialåtervinning 

NSR verkar för att fler använder 4-
fackskärl 

NSR 2014 Under 2017 kommer en 
informationskampanj genomföras för 
att öka anslutningsgraden till 4-
fackskärl 

Projekt startades hösten 2017 och 
pågår än 

2. 
Materialåtervinning 

Plockanalys genomförs på villahushåll 
med 2 fackskärl. 

NSR 2013 Borttagen Genomförd 

2. 
Materialåtervinning 

Skrift om miljöanpassad rivning tas 
fram och skickas ut till byggföretag 
samt delas ut i samband med tillsyn. 

Samhällsbyggnadsutskottet 
NSR 

2015 Genomförd Genomförd 

2. 
Materialåtervinning 

En framtida ÅVC byggs för att främja 
småföretagares utsortering. 

NSR 2016 Väntar besked från utredningen  En plats i Förslöv är föreslagen. Väntar 
på besked 

2. 
Materialåtervinning 

Informationsinsatser angående 
källsortering och avfallsminimering görs 
mot skolor. 

NSR 2013 Genomförs löpande Genomförs löpande 

2. 
Materialåtervinning 

NSR verkar för att företagare ökar sin 
utsortering av material till 
materialåtervinning.  

NSR 2013 Borttagen  Borttagen 

2. 
Materialåtervinning 

Undervisningsmaterial om avfall och 
källsortering tas fram för Båstads 
kommun i samarbete med övriga 
kommuner i NSR-regionen. 

NSR 2013 Genomförd Genomförs kontinuerligt 

2. 
Materialåtervinning 

En inventering av insamlingen av 
fettavfall via fettunna och fettavskiljare 
på restauranger och storkök görs. 

Samhällsbyggnadsutskottet 
NSR 
NSVA 

2013 Genomförd Genomförd 
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2. 
Materialåtervinning 

NSR verkar för att matavfallskvarn till 
tank installeras där detta är ett lämpligt 
alternativ. 

NSR Löpande 
2013-
2016 

Inga riktade insatser har gjorts under 
2016.  

Inga riktade insatser 2017, faktablad 
håller på att tas fram 

2. 
Materialåtervinning 

System för insamling av fettavfall och 
möjligheten att föra in detta i NSR:s 
biogasproduktion utreds. 

NSR 2015 Inga aktiva insatser gjorda men 
fettunna sätts ut där det behövs. 

En liten utredning genomförd. De 
insamlingssystem som finns idag kan 
inte säkerställa kvaliteten på 
fettavfallet vilket gör att Ox2 inte vill 
ha in detta i sin process 

2. 
Materialåtervinning 

Källsortering inom kommunala 
förvaltningar utreds. 

Båstads kommun 2013 Genomförd Genomförd 

2. 
Materialåtervinning 

Införande av fullständig källsortering i 
de kommunala förvaltningar som 
saknar detta. 

Båstads kommun 2014 Finns några vård- och omsorgsboende 
kvar, väntar besked om det ska byggas 
om eller läggas ned.  

Vid tillsyn tas frågan om 
avfallshanteringen upp.  

3. Avgifta kretsloppen En tillsynskampanj för verksamheter 
gällande farligt 
avfall görs. 

Samhällbyggnadsutskottet 2014 Genomförd. Kommer fortsätta vara en 
del av tillsynen under 2017 för att nå 
ut till fler och följa upp förgående år.  

Genomförd. Kommer fortsätta vara en 
del av tillsynen.  

3. Avgifta kretsloppen En plockanalys genomförs på 
flerfamiljsfastigheter för att undersöka 
bland annat hur stor mängd farligt 
avfall som slängs i restavfallet och 
matavfallet. 

NSR 2014 Ingen plockanalys på 
flerfamiljsfastigheter gjord 2016 . En 
student kommer 2017 gå igenom 
gamla plockanalyser för att se vad för 
farligt avfall som slängs fel.  

Ej genomförd 

3. Avgifta kretsloppen En informationskampanj gällande 
farligt avfall görs riktad mot hushållen. 

NSR 2015 Skjuts fram till 2017 Information om små-elspaket ut till 
flerfamiljsfastighet. 

3. Avgifta kretsloppen Utredning av eventuella åtgärdsbehov 
för Grevie 2:41 och Mässinge/Slättaröd 
påbörjas. 

Samhällbyggnadsutskottet 2015 Ej genomförd. Skjuta fram till 2018 Ej genomförd. Skjuta fram till 2018 

4. God arbetsmiljö Entreprenören rapporterar in olyckor 
och allvarliga tillbud. 

Insamlingsentreprenör Löpande 
2013-
2016 

Genomförs löpande. Resultat 
presenteras i 
avfallsplaneuppföljningen i avsnittet 
om arbetsmiljö. 

Genomförs löpande. Resultat 
presenteras i 
avfallsplaneuppföljningen i avsnittet 
om arbetsmiljö. 
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4. God arbetsmiljö Samarbetet mellan NSR och Teknik och 
service stärks  

NSR 
Båstads kommun 

Löpande 
2013-
2016 

Samarbetet fungerar bra  Samarbetet fungerar bra 

4. God arbetsmiljö Avfallsfrågorna förs in i 
detaljplanearbetet och 
bygglovsprövning. Samarbetet mellan 
NSR och detaljplan- och 
bygglovsavdelningen stärks. 

NSR 
Båstads kommun 

Löpande 
2013-
2016 

NSR kommer få remiser på 
planprogramen för att kunna se 
helheten och kunna ge förslag i tidigt 
skede.  

NSR får remisserna 

4. God arbetsmiljö En lista upprättas med de 30 sämsta 
hämtningsställena. Fastighetsägare, 
entreprenör, kommunen och NSR 
samarbetar för att komma tillrätta med 
problemen. 

Insamlingsentreprenörer 
NSR 
Båstads kommun 

2013 NSR har gjort en inventering 2016 och 
skickat ut brev till de med brister. 
Entreprenören fortsätter arbeta 
löpande med dåliga hämtställen som 
inte åtgärdats.  

Entreprenören arbetar med detta 
kontinuerligt  

4. God arbetsmiljö En inventering genomförs av 
transportvägarna i Båstads kommun. 
Genomförs 2013-2014 

NSR 
Båstads kommun 
Insamlingsentreprenör 

2013-
2014 

Genomförd 2016 i samband med 
inventering dåliga hämtställen.  

Genomförd 2016 

4. God arbetsmiljö Inventering av tunga lock till enskilda 
brunnar i Båstads kommun genomförs. 
Genomförs 2014-2015 

NSR 
Samhällsbyggnadsutskottet 

2015 Båstad kommun inventerar enskilda 
avlopp och noterar även om det finns 
tunga lock. Entreprenören har fram till 
31 mars 2017 att inventera tunga 
lock.  

Slambilarna använder nu samma 
system som renhållningsfordonen, 
vilket inbär att det enkelt kan 
rapportera in arbetsmiljöproblem och 
andra avvikelser. 

4. God arbetsmiljö En framtida ÅVC skapas med hänsyn till 
en god arbetsmiljö för det som arbetar 
där och för de besökare som vistas på 
anläggningen. 

NSR 2016 Väntarbesked från utredning En plats i Förslöv är föreslagen. Väntar 
på besked 

5. God service E-tjänster införs NSR 2013 Mina sidor finns på hemsidan.  
SMS-respons arbetas vidare med, 
nästa steg är vem som ska stå för 
kostnaden.  
 

Ny hemsida lanserats med mina sidor 
och supersök, sms-respons till 
flerfamiljsfastigheter och sms-
påminnelse till villa och fritidsägare. 

5. God service NSR kommun och hushåll finns på plats 
en gång om året på ÅVC för att träffa 
kunder och svara på frågor.  

NSR Löpande 
2013-
2016 

Ej genomfört 2016 Ej genomförd 

5. God service Ny rutin kring insamlingen av grovavfall 
och mjukplast ses över för att förenkla 
för kunder och NSR:s kundservice. 

NSR 2013 Arbetet pågår.  Förstudier gjorda på både grovavfall 
och mjukplastinsamlingen 
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5. God service Nöjdkundenkät genomförs vartannat 
år, 2013 och 2015 

NSR Löpande 
2013-
2016 

Genomförd 2016. Resultatet finns i 
avfallsplansuppföljningen under 
avsnitt God service.  

Genomförd 2017. Resultatet finns i 
avfallsplansuppföljningen under 
avsnitt God service. 

5. God service NSR deltar i kommunaktiviter riktade 
mot medborgare för att informera om 
renhållningen, exempelvis 
boendeträffar. 

NSR 
Båstads kommun 

Löpande 
2013-
2016 

Ingen boendeträff genomförd 2016. 
Information riktad till sommargäster 
har lämnats ut på kommun, bibliotek, 
camping, bokhandel, Ica och 
turistcentrum.  

Ingen boendeträff genomförd 2017 

5. God service Ett avfallråd bildas med representanter 
från fastighetsägarna, villaföreningen 
och hyresgästföreningen med syfte att 
förbättra servicen i Båstads kommun. 

NSR 2014 Skjuta fram till 2017 Ej genomförd 

5. God service SMS-tjänster införs NSR 2014 SMS-påminnelsen är igång SMS-påminnelsen är igång 

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Vid upphandling av entreprenör för 
insamling av hushållsavfall ska krav 
ställas på fordon om användning av 
fossilfria bränslen. Krav ska ställas vid 
all upphandling 

NSR Löpande 
2013-
2016 

85 % av renhållningsfordonen som 
samlar in hushållsavfall gick på 
fossilfritt bränsle under 2016.  
Entreprenören har 
klimatkompenserat för det som är 
kört med diesel.  
  

100 % av renhållningsfordonen gick på 
fossilfritt drivmedel under 2017. 8,4 % 
av detta var en dieselbil som kört på 
HVO100 vilket är fossilfritt.  
96 % av slamfordonen var fossilfria. 
En mindre slambil har används och 
gått på ”vanlig” diesel.  

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Vid upphandling av entreprenör för 
insamling av hushållsavfall ska krav 
ställas på att chaufförer genomgår en 
Eco-driveutbildning. Krav ska ställas vid 
all upphandling 

NSR Löpande 
2013-
2016 

Alla chaufförer har genomgått eco-
driveutbildning.  

Alla chaufförer har genomgått eco-
driveutbildning. 

 

Helsingborg 
I tabell nedan redovisas status på samtliga åtgärder i Helsingborgs avfallsplan. 

 Åtgärd Ansvarig Tidpl
an 

Utfall 2016 Utfall 2017 
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1. 
Förebyggande 
av avfall 

En masshanteringsplan tas fram 
som visar var massor 
uppkommer, hur de skall 
hanteras så att mängden 
material som deponeras 
minskar. 

Stadsbyggnadsnämn
den 

2016 I samband med detaljplanearbetet görs 
massbalanseringsplaner i de fall det finns behov. 
Ambitionen är att redan från början disponera 
områdena så att massorna hanteras så effektivt 
som möjligt. I projekten eftersträvar vi att 
återanvända så stor del som möjligt av det 
massöverskott som blir lokalt, om detta inte är 
möjligt arbetar vi aktivt för att återanvända 
överskotten i andra projekt eller hitta platser för 
slutupplag där massorna ger ett mervärde. 
 

Arbetet fortskrider enligt utfall 2016. 

1. 
Förebyggande 
av avfall 

Samverkansprojekt genomförs 
med restauranger och krögare i 
Helsingborg för att 
uppmärksamma och minska 
matsvinnet. 

NSR 2016 Plockanalyser är gjorda och resultatet är 
sammanställt. Nästa steg att få ut informationen 
på rätt sätt till restaurangerna för att minska 
matsvinnet.  

Byggt upp ett nätverk nätverk med 
krögaresamverket, citysamverkan, food 
evolution osv. inget projekt startat än 

1. 
Förebyggande 
av avfall 

En målgruppsanpassad 
informationskampanj med 
fokus på återanvändning och 
återbruk genomförs inom 
ramen för Skitlite2020. 

NSR 2016 Afterwork med återbruksverksamheterna i 
Familjen Helsingborg. Syftet var att koppla ihop 
verksamheter så de kan utvecklas och växa i ett 
avfallssnålt samhälle.  
 

Förstudie kring grovavfall är gjord. Under Länge 
Leve prylen-kampanjen fanns det extra personal 
på ÅVC:n för att ge kunderna personligare hjälp 
och se om det hade något som kunnat gå till 
återbruk istället för slängas. Andelen återbruk 
fördubblades under denna tid.  

1. 
Förebyggande 
av avfall 

Skapa en plattform för 
samordning, nätverk och 
utveckling för verksamheter 
som arbetar inom ramen för 
förebyggande av avfall (till 
exempel miljönärer). Åtgärden 
avser att fungera som en 
katalysator för ett nätverk som 
sedan kan leva vidare i egen 
regi. 

NSR 2016 Under året har samarbetsavtal slutits med 
Sustainable BusinessHub om att utveckla Vera 
Park som industripark och testbäddsmiljö för 
framtagande av ny effektiv miljöteknik. Just nu 
finns det 14 företag i klustret. 

Vera Park är nu 16 företag och har även lanserat 
sin egna hemsida (www.verapark.se) under 
2017. Vera Parks vision är att bli det ledande 
centret för cirkulär ekonomi i Europa. 

1. 
Förebyggande 
av avfall 

Genom att skapa ett 
aktivitetscenter ska boende och 
verkande inom H+ området 
medvetandegöras om stadens 
visioner om det hållbara och 
balanserade Helsingborg. 

Stadsbyggnadsnämn
den 

2017 RECO LAB – Under 2016 har mycket fokus varit 
på att samordna testbädden. Även en nära dialog 
med Öresundskraft om digital återkoppling, 
Internet of Things (IoT) och gemensamma 
hållbarhetsaspekter.   

Arbetet med RECO LAB och testbädd pågår. 
Beräknat att vara färdigställt år 2020. 
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1. 
Förebyggande 
av avfall 

Ta fram nya nyckeltal och 
utveckla avfallsstatistiken för 
förebyggande av avfall. 

NSR 2017  Vi har under 2017 fört statistik över villor och 
grovavfall.  

1. 
Förebyggande 
av avfall 

Utbildningsinsatser om 
avfallsminimering och återbruk 
ska genomföras för personal på 
återvinningscentralen. Syftet är 
att kunna vägleda 
kommuninvånare till att lämna 
mindre som restavfall och mer 
som återbruk. 

NSR 2017  Workshops är gjord med all ÅVC:personal i 
samband med Länge Leve prylen-kampanj.  

1. 
Förebyggande 
av avfall 

Flytta grovavfallet uppåt i 
avfallstrappan. Utredningar 
behövs för att hitta nya 
lösningar gällande till exempel 
intern hantering av grovavfall 
på NSR, mobilt återbruk eller 
återbruk på strategiska platser i 
staden. 

NSR 2017 Påbörjat med förstudier kring grovavfall.  Grovavfallet från villor sorterades innan efter 
material, nu finns även en återbruksplats där de 
grovavfall som kan återbrukas eller förberedas 
till återbruk kan läggas. Nästa steg blir att 
upphandla återbruksaktörer.  

1. 
Förebyggande 
av avfall 

Utred möjligheter för att få mer 
av det inkommande avfallet till 
återvinningscentralen att gå till 
Återbruket. I första hand det 
avfall som prioriterats i det 
nationella avfallsförebyggande 
programmet (textil, el och bygg- 
och rivningsavfall). 

NSR 2018   

1. 
Förebyggande 
av avfall 

Ta fram underlag för 
avfallsmängder och typ av 
verksamhetsavfall ur regionalt 
perspektiv för Skåne nordväst. 

NSR 2019   

1. 
Förebyggande 
av avfall 

Projekt genomförs för att 
förebygga uppkomsten av 
avfall. Syftet är att skapa 
beteendeförändring hos boende 
och verksamma i Helsingborg. 
(Förtydligande: Sopsamarbete 
Skåne Nordväst har beslutat att 

Stadsbyggnadsnämn
den 

Löpa
nde 
2016-
2020 

I love Hbg är stadens attityd- och 
beteendeförändringsprojekt för en renare stad. 
Under de senaste 3-åren har projektet utnämnts 
som mest engagerande projekt i landet av 
stiftelsen Håll Sverige rent. Genom aktiviteter 
som nedskräpningskampanjer kopplat till 
attitydfrämjande diskussioner bidrar projektet till 

Under slutet av 2017 startades projektet ”Ett 

söder där alla kan trivas”.  Syftet är att samverka 

med fastighetsägare, näringsidkare och invånare 

för att minska nedskräpningen i Helsingborg.  

I Love Hbg fortsätter oförändrat 2018. 
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kommunerna ska ansvara för 
att uppnå beteendeförändring i 
arbetet med att förebygga 
uppkomsten av avfall). 

att ständigt aktualisera och diskutera frågorna 
kring nedskräpning. Projektet jobbar i samverkan 
med skolor och föreningar i staden för att nå alla 
målgrupper, främst den yngre generationen. 
Projektet säger sig också vara välrenommerade i 
användning av nudging-konceptet, dvs att genom 
positiv påverkan förändra ett beteende. Ett 
exempel på detta är att projektet genomfört en 
fokusering med nudging på skräpkorgar i 
centrum och påvisar en minskning av 
nedskräpning på 46% i de områden där 
nudgingkampanjen appliceras. 
 

Cirka 80 procent av antalet skräpfraktioner i 
Helsingborg är enligt utförd mätning fimpar. 
2017 hade projektet I love Hbg ett extra fokus på 
denna problematik. Antalet askkoppar har 
utökats, placering har optimerats och ett 
dialogarbete för att uppmärksamma 
problematiken pågår. 

1. 
Förebyggande 
av avfall 

Helsingborgs stad och NSR 
deltar aktivt i sopsamarbetet 
Skåne Nordväst. 

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

En kommunarbetsgrupp har bildats där 
miljöstrateg från Helsingborgs stad deltar ihop 
med de andra kommunerna. 
 

Miljönär-märkning fortsätter 
Nätverksträff för fastighetsägare 
Länge leve prylen-kampanjen genomförd 
tillsammans med Nårab, där målet är att få mer 
avfall att gå till återbruk., extra personal insatt på 
ÅVC:n för att kunna ha mer personlig kontakt till 
våra kunder. En återbruksturné gjord i samband 
med kampanjen när återbruksexperter funnit på 
ÅVC:n för att ge tips 

1. 
Förebyggande 
av avfall 

Staden ska arbeta aktivt med 
masshantering för att i största 
möjliga mån återanvända 
massor inom närliggande 
område eller i andra projekt. 

Stadsbyggnadsnämn
den 

Löpa
nde 
2016-
2020 

I projekten eftersträvar vi att återanvända så stor 
del som möjligt av det massöverskott som blir 
lokalt, om detta inte är möjligt arbetar vi aktivt 
för att återanvända överskotten i andra projekt 
eller hitta platser för slutupplag där massorna ger 
ett mervärde. 
 

Arbetet fortskrider enligt utfall 2016. 
 
 

1. 
Förebyggande 
av avfall 

Förvaltningarna och bolagen i 
Helsingborgs stad förväntas att, 
utifrån sina uppdrag, i sin 
verksamhet arbeta med att 
förebygga uppkomsten av avfall 
och återanvända saker och 
material. 

Miljönämnden Löpa
nde 
2016-
2020 

Internt på miljöförvaltningen arbetas det med att 
minska uppkomsten av avfall. Tex minskad 
pappersanvändning.  

Internt på miljöförvaltningen arbetas det med att 
minska uppkomsten av avfall. Bland annat med 
minskad pappersanvändning och väl avvägda 
beslut vid inköp av möbler med mera. Under 
2017 har ett förvaltningsövergripande projekt 
om att minska matsvinn i förskolor och skolor 
påbörjats. Detta med inriktning på 
avfallsminimering och minskad klimatpåverkan. 
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1. 
Förebyggande 
av avfall 

Säkerställ och utveckla 
uppföljning av kvalitets- och 
resurshushållningskrav i 
ramavtal för att minska 
mängden avfall.  Till exempel 
genom samordning och 
utbildning av beställare i 
staden. 

Miljönämnden 
Inköpsenheten, SLF 
(2017) 

Löpa
nde 
2016-
2020 

Vi stöttar avfallssortering- och minimering inom 
ramen för DrottningH där NSR och Hbghem har 
skrivit på en avsiktsförklaring för att göra 
DrottningH som ett fokusområde inom avfall och 
minskad konsumtion. Vi är med i kommunala 
arbetsgruppen för avfallsminimering(KAFA) i 
familjen Hbg. Vi koordinerar så att även SBF 
miljö- och livsstilenheten är informerad. 

Haft utbildning för beställare, interna föredrag 
Lyft frågan om cirkulär ekonomi, hur det skulle 
kunna införas i upphandling.  
Fasa ut plast från en del avtal (arbetskläder, 
varselkläder, köksredskap, lek och hobby, 
kontorsmaterial och sjukvårdsmaterial) Ställt 
krav på material inte ska innehålla farliga 
kemikalier.  

1. 
Förebyggande 
av avfall 

Matsvinnsmätningar genomförs 
i stadens verksamheter, till 
exempel inom skol- och 
fritidsförvaltningen och vård- 
och omsorgsförvaltningen 
(Helsingborgs stad deltar i 
samverkansgruppen för minskat 
matsvinn SaMMa). 

Skol- och 
fritidsnämnden 
Vård- och 
omsorgsnämnden 

Löpa
nde 
2016-
2020 

Skol – och fritidsnämnden har gjort två 
mätningar per år, en på våren och en på hösten. 
Mätningarna 2016 visar att förskolor slänger mer 
mat per elev än vad grundskolan och gymnasiet 
gör.  
 
 

Skol- och fritidsförvaltningen genomförde en 
veckas dagliga svinnmätning i samtliga kök under 
vårterminen. Mätresultat visar att ju äldre 
eleverna blir ju mer mat slänger de. Under 
höstterminen övergick Måltidsservice från att 
bara mäta en vecka per termin till att mäta 
dagligen och kommer att fortsätta med detta 
framöver. Enstaka förskolekök deltar i dessa 
utökade mätningar och Skol- och 
fritidsförvaltningen har arbetar för att få fler att 
ansluta sig. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört 2 
mätningar under 2017. Mätningarna gjordes på 
tre utvalda vårdboende, där de fyllde i både 
kantinsvinn och tallrikssvinn på middagen och 
kvällsmaten måndag-fredag.  
 

1. 
Förebyggande 
av avfall 

NSR verkar för att bytesrum 
inrättas i flerfamiljsfastigheter i 
Helsingborg. 

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Inga riktade insatser 2016. Helsingborgshem har 
testat bytesrum i mindre skala  

Inga riktade insatser 2017 

1. 
Förebyggande 
av avfall 

Möbler och andra inventarier 
repareras och återanvänds 
inom Helsingborgs stads 
organisation genom Återbruket. 

Skol- och 
fritidsnämnden 

Löpa
nde 
2016-
2020 

Återbruket används och är beslutat att det 
kommer finnas kvar till sommaren 2018  

Återbruket används av många förvaltningar i 
staden som både hämtar och lämnar möbler till 
verksamheter  

1. 
Förebyggande 
av avfall 

Verksamheter i Helsingborgs 
stad som uppfyller för miljönär-
märkning ska erbjudas detta. 

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Genomförs kontinuerligt. 2016 blev 6 st. 
verksamheter miljönärsmärkta 

Genomförd  
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2. 
Materialåtervi
nning 

En utredning ska genomföras av 
grovavfallshanteringen för att få 
en större mängd att 
materialåtervinnas. 

NSR 2016 Ett projekt kring grovavfall är igång. Där 
definitionen av vad som räknas till grovavfall 
finns med. Frågan hur mer grovavfall ska gå till 
återbruk ligger kvar och kommer arbetas med 
under projektet. 

Förstudie kring grovavfall genomförd.  

2. 
Materialåtervi
nning 

Informationsmaterial om 
materialåtervinning ska 
utvecklas och 
målgruppsanpassas. 

NSR 2016 Planerar för en avfallsguide och annat 
informationsmaterial för fritidshus och villor.  
Nya miljörumsskyltar togs fram med hänsyn till 
färgsortering.  
Konceptet Stegen togs fram och kommer 
fortsätta att arbetas med 2017 
 

En avfallsguide för alla villor och fritidshus i 
Helsingborg är framtagen och utskickad.  
Fortsatt arbetet med Stegen  

2. 
Materialåtervi
nning 

En utredning genomförs kring 
insamlingen av fettavfall från 
hushållen. Syftet är att få mer 
fettavfall från hushållen att gå 
till materialåtervinning. 

NSR 2016 Inga riktade insatser 2016. Framflyttat till 2017 De insamlingssystem som finns idag kan inte 
säkerställa kvaliteten på fettavfallet vilket gör att 
ox2 inte vill ha in detta i sin process. Fettavfallet 
går idag via svensk fettåtervinning för 
materialåtervinning.  

2. 
Materialåtervi
nning 

Utredning av nya 
återvinningsmetoder för det 
restavfall som kommer in på 
återvinningscentralen. 

NSR 2017  Varit på studiebesök för att se automatiserade 
sorteringsanläggningar. Börjat dela upp i smått 
och stort restavfall inne på 
återvinningscentralen.  
 

2. 
Materialåtervi
nning 

En utredning ska genomföras 
för att hitta alternativ för ökad 
insamling och 
materialåtervinning av textilier i 
Helsingborg. 

NSR 2017  Inga riktade insatser 
HelsingborgsHem samlar in på textil på några 
ställe, NSR tar del av dessa uppgifter 

2. 
Materialåtervi
nning 

Nyckeltal och statistik tas fram 
för insamling och återvinning av 
plast och plastförpackningar. 

NSR 2017  All plast vi får samlar in lämnar vi till återvinning 
via TMR. 2017 samlade vi in 3069,4 ton 
plastförpackningar.  

2. 
Materialåtervi
nning 

Införande av insamlingssystem 
för materialåtervinning av 
grovavfall i plast på 
återvinningscentralen. 

NSR 2017  Detta är inget som är startat eftersom det saknas 
en mottagningsaktör. 

2. 
Materialåtervi
nning 

Ett utredningsprojekt 
genomförs kring hur återvinning 
av fosfor som kommer in från 

NSR 2018   
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fosforfällor som renar 
avloppsvatten ska gå till. 
Projektet genomförs i 
samverkan med 
Miljöförvaltningen.  

2. 
Materialåtervi
nning 

Ett projekt genomförs för att få 
en ökad utsortering av 
trädgårdsavfall från restavfallet. 

NSR 2018   

2. 
Materialåtervi
nning 

Ett målgruppsanpassat projekt 
genomförs för att öka 
utsortering av 
återvinningsmaterial från 
restavfallet. 

NSR 2018   

2. 
Materialåtervi
nning 

En utredning ska genomföras 
för att hitta alternativ för bättre 
insamlingssystemen av 
matavfall för restauranger, 
butiker och storkök.  

NSR 2018   

2. 
Materialåtervi
nning 

Projekt genomförs för att 
förbättra mjukplastinsamlingen 
på flerfamiljsfastigheter. 

NSR 2018   

2. 
Materialåtervi
nning 

Tillsynsprojekt när det gäller 
utsortering av företagarnas 
matavfall. Inriktning sker på 
livsmedelsföretag och 
livsmedelsbutiker 

Miljönämnden 2018   

2. 
Materialåtervi
nning 

Helsingborgs stad verkar för att 
företagare ökar sin utsortering 
av material till 
materialåtervinning. 

Miljönämnden 2018   

2. 
Materialåtervi
nning 

Tillsynsprojekt av bygg- och 
rivningsarbetsplatser 

Miljönämnden 2019   
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2. 
Materialåtervi
nning 

Undersöka möjligheterna och 
verka för att inert material 
sorteras ut, antingen vid källan 
eller maskinellt, innan avfall 
lämnas till förbränning för att 
öka återvinning och minska 
deponering. 

NSR 
Öresundskraft 

2019   

2. 
Materialåtervi
nning 

Staden arbetar för att utveckla 
möjligheten till källsortering på 
allmänna platser.  

Stadsbyggnadsnämn
den 

Löpa
nde 
2016-
2020 

Insamlingskärlen för källsortering på allmänna 
platser har utvecklats och efterhand modifierats 
för att underlätta att göra rätt. Samarbete sker 
med andra kommuner och även med 
leverantörer av källsorteringskärl. Arbetet 
fortsätter 2017. 

Arbetet med källsortering på allmän plats 
fortskrider 2018. 

2. 
Materialåtervi
nning 

Stadsutvecklingsprojekt som till 
exempel H+ och DrottningH 
fungerar som pilotområde för 
att utveckla avfallshanteringen 
och beteende kring 
källsortering. 

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Ett stadasförnyelseprojekt är påbörjat.  
Arbetar aktivt i DrottningH och H+ 

Ett dokument kring stadsförnyelseprojekt är 
framtaget.  

2. 
Materialåtervi
nning 

Förvaltningarna och bolagen i 
Helsingborgs stad förväntas att, 
utifrån sina uppdrag, i sin 
verksamhet arbeta med 
källsortering av det avfall som 
uppstår. Det finns en 
webbaserad utbildning om 
avfall via Avfall Sverige som 
avfallsansvarig personal bör gå. 

Miljönämnden Löpa
nde 
2016-
2020 

Förvaltningarna och bolagen källsorterar.  Förvaltningarna och bolagen källsorterar 

2. 
Materialåtervi
nning 

Avfallstaxan ska revideras 
regelbundet och miljöstyras i 
största möjliga mån för att 
skapa incitament för ökad 
materialåtervinning. 

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Taxan är miljöstyrd Taxan är miljöstyrd 
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2. 
Materialåtervi
nning 

Helsingborgshem driver 
områdesanpassade projekt för 
att öka utsorteringen av rent 
matavfall och 
producentmaterial från 
flerfamiljsfastigheter. 

Helsingborgshem Löpa
nde 
2016-
2020 

• Tillammans med kulturhotellet och åk 5 
på Drottninghögskolan haft ett tema 
”Från sophus till hus av sopor” Syftet var 
att eleverna skulle förstå vad avfall är, 
var det kommer ifrån och vad kan det 
bli/användas till.  

• Sammarbeta med kulturhotellet Där 
besökare fick klä en metallkrona där 
ramen är byggd av bla en återanvänd 
butiksklädställning och hönsnät. Kronan 
kläddes in med metallremsor (från 
aluminiumburkar) 

• Färgsortering 

• Helsingborgshem genomförde en 
enklare matavfallskampanj   

• Installerat nedgrävda behållare med 
fyllnadsmätare/ 
nivåavkännare på ett kvarter på Dalhem 
för att testa behovstömning istället för 
tömning på abonnemang. 

• Testat färgsortering på samma kvarter 
som ovan, på Dalhem. 

• Har folierat kärl enligt färgsortering på 
Rökullagatan för att förtydliga 
skyltningen. 

• Har testat dörrknackare på Fredriksdal. 
 

2. 
Materialåtervi
nning 

Samarbetet stärks mellan 
Helsingborgshem och NSR 
genom samordnare insatser och 
projekt för att utveckla och 
effektivisera avfallshanteringen. 

Helsingborgshem 
NSR 

Löpa
nde 
2016-
2020 

Införde 2016 samarbetsmöte mellan NSR och 
Helsingborgshem. Sker en gång i kvartalet.   
Ett samarbete gällande införande av biopåsar är 
påbörjat och kommer genomföras under 2017.  
NSR medverkar i största möjliga mån på 
områdesdagar och andra aktiviteter.  

Ett biopåseprojekt har genomförts tillsammans 
med Helsingborghem och hyresgästföreningen 
för att se om byte av papperspåse till biopåse ger 
ökad insamling av matavfall eller om det enbart 
behövs information. Testade att se om den 
informationen som kunderna behöver ska ges 
personligen eller att de får ett informationsblad.  

2. 
Materialåtervi
nning 

Verka för att matavfallskvarnar 
till tank installeras i 
flerfamiljshushåll och 
verksamheter där detta är ett 
lämpligt alternativ. 

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Kommer införas i H+ 
Påbörjat att ta fram faktablad 

Kommer införas i H+ 
Faktablad togs fram 2017 

2. 
Materialåtervi
nning 

Påverka förpackningsindustrin 
genom uppströmsarbete och 
forum för dialog. Syftet är att 
minska förpackningsmängderna 
och att förpackningar utformas 
för materialåtervinning.  

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

NSR deltar i dialoger och forum med bland annat 
med Packbridge, GAIA och andra berörda parter.  
    

Aktivt medlemmar i Packbrige, varit med på 
årsmötet och deltagit i träffar i fempack som 
riktar sig mot kvinnliga medarbetare i branschen.   
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3. Avgifta 
kretsloppen 

En utredning ska genomföras av 
insamlingssystem för farligt 
avfall från villahushåll för att ta 
reda på vilket sätt som är 
lämpligast för insamling av 
farligt avfall. 

NSR 2016 Ej genomfört En utredning kring insamling av farligt avfall ska 
göras. Påbörjad 2017 

3. Avgifta 
kretsloppen 

Nya metoder ska tas fram för 
att mäta mängden elavfall och 
farligt avfall i restavfall. 

NSR 2016 Ej genomfört Ej genomförd,  

3. Avgifta 
kretsloppen 

En målgruppsanpassad kampanj 
gällande farligt avfall och 
elavfall genomförs riktad mot 
hushållen. 

NSR 2017  Ej genomförd 

3. Avgifta 
kretsloppen 

Statistiskt underlag och lämpliga 
nyckeltal tas fram för att mäta 
delmål för nedskräpning. 

Stadsbyggnadsnämn
den 

2017  Beslut togs 2017 att vi från och med 2018 ska 
utföra skräpmätning  i stadsmiljö enligt Håll 
Sverige Rent och Statistiska Centralbyråns 
metod. 

3. Avgifta 
kretsloppen 

Tillsyn i projektform på små och 
medelstora verksamheter 
angående hantering av farligt 
avfall. 

Miljönämnden 2017  Under 2017 har tillsynsfokus Riskhantering på 
miljöfarliga verksamheter påbörjats, 49 
tillsynsbesök har gjorts. Målet var att göra minst 
40 tillsynsbesök 

3. Avgifta 
kretsloppen 

Inventera resterande ej 
klassade gamla deponier. 

NSR 2018   

3. Avgifta 
kretsloppen 

Utsättning av fler skåp för 
insamling av elektronik på 
strategiska platser i 
Helsingborgs stad. 

NSR 2018   

3. Avgifta 
kretsloppen 

Tillsynsprojekt av transportörer 
av farlig avfall 

Miljönämnden 2019   

3. Avgifta 
kretsloppen 

Ett projekt genomförs om marin 
nedskräpning i samarbete med 
NSR och 
Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Miljönämnden 2020   
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3. Avgifta 
kretsloppen 

De upprättade sluttäckningarna 
för NSR:s deponier ska följas 
och slutföras enligt tidplan 

NSR Löpa
nde 
2010
6-
2020 

Sluttäckningsplanerna följs enligt tidplan Sluttäckningsplanerna följs enligt tidplan 

3. Avgifta 
kretsloppen 

Projektet I love Hbg drivs för att 
minska nedskräpning i 
Helsingborg med målsättningen 
att bli Sveriges renaste stad. 

Stadsbyggnadsnämn
den 

Löpa
nde 
2016-
2020 

Anordnat kick-off för de årliga vårstädningarna i 
Helsingborg. Skolor, föreningar och andra plockar 
skräp runt om i kommunen under några veckor 
NSR var på plats med informationsmaterial, 
avfallsquiz, sorteringslek för barn och rithörna 
för barn. Svara på frågor och visa upp fyrfacksbil. 

Under 2017 bedrevs ett särskilt fokus på 

utmaningen att minska antalet fimpar i 

Helsingborg.  

Fortsatt samverkan med föreningar, skolor och 
förskolor för att nå våra barn och ungdomar i 
diskussioner kring minskad nedskräpning. 

3. Avgifta 
kretsloppen 

Möjlighet till miljö- och 
hälsomässigt säker användning, 
exempelvis behandling och 
återvinning av (förorenade) 
massor, ska utredas i samband 
med anläggnings- samt 
sanerings- och 
efterbehandlingsprojekt.  

Stadsbyggnadsnämn
den 

Löpa
nde 
2016-
2020 

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med 
masshantering för att balansera över- och 
underskott i projekten. Vi arbetar också med 
platsspecifika bedömningar av miljö- och 
hälsorisker för att frångå generella scenarion och 
därmed minska mängden masshantering och den 
belastning detta medför på miljön. Inom varje 
projekt eftersträvas massbalansering i den mån 
det är möjligt och för lätt förorenade massor 
används med fördel i mindre känsliga och redan 
förorenade områden. Vid varje saneringsprojekt 
som uppstår görs åtgärdsutredningar och i och 
med detta så övervägs även in situ-lösningar. 
Staden har t.ex. utfört försök med jordtvätt, in 
situ-behandling av klorerade kolväten och därtill 
driver SGU ett projekt med Naturvårdsverket 
som finansiär som sannolikt kommer sluta med 
en in situ behandling av klorerade kolväten 
under ett bostadshus. 

Arbetet fortsätter enligt utfall 2016. 

4. God 
arbetsmiljö 

Implementering av 
identifikation vid 
återvinningscentralen för att 
säkerställa att endast 
hushållsavfall vägs in. 

NSR 2016 Infört bommar på alla återvinningscentraler, 
under 2017 kommer det vara 12 besök/person 

12 besök per person har införts. Företagare 
betalar för sina besök 

71



4. God 
arbetsmiljö 

Projekt och utbildning 
genomförs för att öka antalet 
inrapporterade tillbud från 
entreprenören. 

NSR 2017  Utbildning för brandskyddsansvariga på hela 
företaget.  
Insamlingsentreprenören utbildat nytt 
skyddsombudet.  

4. God 
arbetsmiljö 

Arbetsmiljön vid slamtömning 
ses över.  

NSR 2018   

4. God 
arbetsmiljö 

Dåliga hämtställen fylls på den 
upprättade listan över dåliga 
hämtställen. Fastighetsägare, 
insamlingsentreprenör, 
kommunen och NSR samarbetar 
för att komma till rätta med 
problemen. 

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Pågående arbete.  Pågående arbete 

4. God 
arbetsmiljö 

Fastighetsägare och 
vägföreningar bjuds årligen in 
till möte om avfallsregler och 
arbetsmiljö. 

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

NSR har tagit emot mindre grupper för att kunna 
ge en riktad information och diskussioner.   

Träffat fastighetsskötare/ägare på Rikshem, 
Wilhem, HHem, Alians plus för att diskutera 
arbetsmiljö och källsortering.   

4. God 
arbetsmiljö 

Avfallsfrågor förs in i 
detaljplanearbetet i ett tidigt 
skede. Samarbetet mellan NSR 
och detalj- och 
bygglovsavdelningen stärks. 

NSR 
Stadsbyggnadsnämn
den 

Löpa
nde 
2016-
2020 

Ett stadsförnyelseprojekt är startat där detta är 
en del. NSR bjuds in till Förberedande detaljplan.  

NSR bjuds in till startmöten som är relevanta för 
NSR, som större bostadsprojekt. En 
informationsträff mellan SBF och NSR planeras 
för 2018 och därefter en gång per år. Målet är att 
skapa en gemensam syn av SBF och NSR:se 
behov samt ökad kunskap om vad som regleras i 
detaljplaner respektive bygglov. SBF kallar 

4. God 
arbetsmiljö 

Halkolyckor förebyggs varje år 
genom att 
stadsbyggnadsförvaltningen och 
NSR aktivt samarbetar, 
kommunicerar och genomför 
förebyggande insatser. 

NSR 
Stadsbyggnadsnämn
den 

Löpa
nde 
2016-
2020 

Vinterrutiner upprättats Vinterrutiner upprättats 
SBF informerar stadens fastighetsägare om 
fastighetsägarens ansvar gällande snö och 
halkbekämpning, via hemsidan, annonsering och 
utskick. 
SBF har möjlighet att stödja NSR med 
framkomlighet vid halka. 

5. God service Säkerställ och utveckla 
registrering och uppföljning av 
reklamationer och avvikelser. 

NSR 2016 En rutin kring avvikelser och reklamationer har 
upprättats och arbetas efter.  

Arbetar efter rutin 
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5. God service En utredning ska genomföras 
kring tillgänglighet och 
användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 
Utredningen ska resultera i en 
handlingsplan med åtgärder. 

NSR 
Vård- och 
omsorgsnämnden 
Kommunala rådet 
för 
funktionshinderfrågo
r 

2018   

5. God service Kundnöjdhetsenkät genomförs 
varje år.  

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Genomförd 2016. Resultatet redovisas under 
kapitel God service 

Genomförd 2017. Resultatet redovisas under 
kapitel God service 

5. God service NSR deltar i kommunaktiviteter 
och event riktade mot 
medborgare för att träffa 
kommuninvånare, informera 
om renhållningsverksamheten 
och svara på frågor. 

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Var med på fastighetsträffar, i Pride paraden och 
stått ute på områdesevent.  

Var med på fastighetsträffar, i Pride paraden och 
stått ute på områdesevent. 

5. God service Utredningsprojekt genomförs 
med pilotområden i 
Helsingborg. Syftet är att 
effektivisera insamlingen av 
avfall, utveckla digitala tjänster 
och kunna utöka servicenivån. 

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Helsingborgshem fick tillstånd att testa sensorer i 
markbehållare som meddelar när det är fyllt till 
en viss nivå.  

Ett projekt kring smarta nycklar är startat och 
kommer fortgå de första kvartalet 2018, därefter 
uppföljning 
Sensorerna i markbehållarna är fortfarande 
aktiva och motverkar onödiga transporter 

5. God service Avfallsråd med NSR och 
representanter från till exempel 
fastighetsägarna, 
villaföreningen, 
hyresgästföreningen, LRF och 
andra lämpliga intressenter 
träffas med syfte att förbättra 
stadens service. 

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Ett soprumssafari genomfördes med 
fastighetsägare från Helsingborg och andra 
kommuner inom skitlite2020. Tankar och idéer 
utbyttes.  

Nätverksträff för fastighetsägare om små 
avfallsutrymme och matavfallsinsamling.  

6. Minskad 
klimatpåverka
n 

Mål på energiförbrukning vid 
insamling av hushållsavfall ska 
sättas för samtliga 
insamlingsentreprenörer och 
egen personal om det samlas in 
i egen regi. 

NSR 2016 4 507 804 kWh under 2016 (Uträknat utifrån 
avfall Sveriges omräkningsfaktorer för drivmedel 
och inrapporterad drivmedelsförbrukning. 

4 565 428 kWh under 2017 (Uträknat utifrån 
avfall Sveriges omräkningsfaktorer för drivmedel 
och inrapporterad drivmedelsförbrukning.  

73



6. Minskad 
klimatpåverka
n 

Den upprättade 
underhållsplanen för 
deponigassystemet på NSR:s 
återvinningsanläggning ska 
följas enligt tidplan. 

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Underhållsplanen för deponigassystemet 
efterlevs 

Underhållsplanen för deponigassystemet 
efterlevs 

6. Minskad 
klimatpåverka
n 

Projekt genomförs med 
inventering och förslag på 
åtgärder för lager och upplag på 
avfallsanläggningar med behov 
av förbättrat brandskydd 
genom upprättande av 
brandplan med rutiner. 
Åtgärden syftar till att 
förebygga avfallsbränder. 

Räddningstjänsten Löpa
nde 
2016-
2020 

Brandövning genomförd 2016. En del åtgärder 
gjordes 
 

NSR och Räddningstjänsten har ett 
samarbetsavtal när det gäller beredskapsplan 
kring brand.  

6. Minskad 
klimatpåverka
n 

Samverkan för att öka 
kunskapen om plast i avfall 
samt öka insamling och 
återvinning och därmed minska 
mängden plast i restavfall. 
Syftet är att minska andelen 
fossilt material i allt avfall som 
förbränns. 

NSR 
Öresundskraft 

Löpa
nde 
2016-
2020 

För att minska mängden plast i avfallet håller 
ÖKAB löpande dialoger med våra el- och 
fjärrvärmekunder (främst företagskunder) där 
avfallstrappan diskuteras. Några 
avfallsbränsleleverantörer sorterar ut mer plast 
på vår inrådan för att öka återvinningen och 
minska mängden bränsle med fossilt innehåll.  

Under 2017 har vi inte gjort något mer ytterligare 
men nu precis har vi startat upp ett arbete för att 
undersöka och påverka hur vi kan minska 
plastmängden (plast med fossilt ursprung). Detta 
gör vi med branschorganisationer, kunder och 
leverantörer. Detta arbete kommer vi redovisa 
mer 2018. 

6. Minskad 
klimatpåverka
n 

Arbeta med avfallslämnare, 
mottagare av askor och andra 
intressenter för att minska 
miljöpåverkan samt långsiktigt 
säkra hanteringen av aska.  

Öresundskraft Löpa
nde 
2016-
2020 

Under 2016 har ÖKAB varit aktiva i ett antal 
forum där studier och försök gjorts för att kunna 
nyttja askorna från avfallsförbränning till annat 
än som täckmaterial på deponier, bland annat 
har metaller sorterats ut från slaggaskan. I 
samarbete med Lunds universitet har också 
försök gjorts på odling av Engelskt rajgräs i 
flygaskan, resultatet av detta förväntas komma 
under våren 2017 

Under 2017 har ÖKAB varit aktiva i ett antal 
forum där studier och försök gjorts för att kunna 
nyttja askorna från avfallsförbränning till annat 
än som täckmaterial på deponier, bland annat 
har metaller sorterats ut från slaggen. Försök har 
också gjorts med att använda askan som material 

i betongblock.  
 

 

Höganäs 
I tabell nedan redovisas status på samtliga åtgärder i Höganäs avfallsplan. 
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Målområde Åtgärd Ansvarig Tidplan Utfall 2016 Utfall 2017 

1. Förebyggande av 
avfall 

När grovavfall lämnas på ÅVC ska alltid 
frågan ställas till kund om det får 
återanvändas istället. 

NSR Löpande 
2013-
2016 

Finns en bod på återvinningscentralen där 
det går att lämna till återbruk. Vid 
ombyggnation av återvinningscentralen 
kommer möjligheten till återbruk öka.    

Finns en bod på återvinningscentralen där 
det går att lämna till återbruk. Vid 
ombyggnation av återvinningscentralen 
kommer möjligheten till återbruk öka.    

1. Förebyggande av 
avfall 

Skrift om miljöanpassad rivning 
delas ut till byggföretag i samband 
med rivningsanmälan 

Planavdelningen Löpande 
2013-
2016 

Denna skrift finns och delas ut löpande. Denna skrift finns och delas ut löpande. 

1. Förebyggande av 
avfall 

Höganäs kommun deltar aktivt i projektet 
Skitlite 2020. Ett samarbetsprojekt 
mellan kommunerna i Skåne Nordväst för 
att uppnå halveringsmålen för regionen. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 
NSR 

Löpande 
2013-
2016 

Ingen i Höganäs arbetar aktivt i skitlite 
2020. 
En plastkampanj har gjorts tillsammans 
med en skola, där skolan tog initiativet för 
att minska plastmängderna  

Miljönär-märkning fortsätter. 
Nätverksträff för fastighetsägare 
Länge leve prylen-kampanjen genomförd 
tillsammans med Nårab, där målet är att få 
mer avfall att gå till återbruk. 

1. Förebyggande av 
avfall 

Höganäs kommun deltar i kampanjen 
”Europa minskar avfallet”. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

Löpande 
2013-
2016 

Under ”Europa Minskar Avfallet” vecka 
införde NSR ett pris för Årets sopa. Syftet 
är att göra inköpare, producenter och 
konsumenteruppmärksamma på goda och 
dåliga val på marknaden och stimulera 
företag att styra mot mer cirkulära och 
återvinningsbara produkter 
(Årets sopa anmäldes inte till kansliet och 
var då inte med i tävlingen). 

NSR deltar tillsammans med Nårab i 
"Europa minskar avfallet-kampanjen" med 
en film om återbruk varje dag i en vecka. 
Detta är en fortsättning på Länge leve 
prylen-kampanjen som drivits under 
hösten och som faktiskt fördubblat 
mängderna som går till återbruk 
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1. Förebyggande av 
avfall 

Kommunen ska arbeta för att öka 
återanvändandet av användbara 
produkter 

Miljöavdelningen 
och 
utvecklingscentrum 

2014 Fanns återbrukslager. Alla ställde dit 
möbler men hämtade inte. Det ligger 
vilande eftersom det inte finns någon som 
tar ansvaret.  

Kontorsmöbler hämtas och lämnas på 
återbrukslagert. Det gjordes en 
uppstädning i lagret vilket bidrog till att det 
används med.  

2. 
Materialåtervinning 

I samband med tillsyn se om matavfall 
sorteras ut. Om inte det finns ska man 
informera om utsortering. 

Miljö- 
avdelningen 

Löpande 
2013-
2016 

Ibland informerar inspektörerna om 
utsortering av matavfall. Inspektörerna har 
blivit informerade att framöver informera 
om matavfallsutsortering 

De har halkat ur tillsynsplanen. Svårt att få 
in en rutin att kolla upp utsorteringen av 
matavfall när det inte är ett krav på att 
sortera ut matavfall.   

2. 
Materialåtervinning 

Ta fram ett arbetssätt och arbeta med att 
följa upp felsorterat matavfall 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

Löpande Rutiner finns för både verksamheter och 
villor 

Rutin finns 

2. 
Materialåtervinning 

Utreda nuvarande insamlingssystem av 
hushållsavfall. Genomförs tillsammans 
med NSR 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

Löpande Avvaktar tills avfallsutredningen är klar. En 
utredning pågår kring Höganäs och NSR. 

Blandglas, detta bidrar till att det finns mer 
plats till pappersförpackningarna  
 

2. 
Materialåtervinning 

Antalet behållare för matavfall på 
livsmedelsverksamheter ska öka med 
minst 30 stycken per år. 

Miljöavdelningen 
Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen. 

Löpande 
2013-
2016 

3 nya kärl för matavfall sattes ut för 
livsmedelsverksamheter under 2016 

Inga kärl utsatta 2017 

2. 
Materialåtervinning 

Källsortering på alla kommunens 
arbetsplatser (inkl. kommunala 
verksamheter) 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2014 Kommunens egna lokaler har kärl. 
Problemet har varit från lokalen till kärlen. 
Stadshuset och sessionssalen sorterar ej 
matavfall. 

Genomförd 

2. 
Materialåtervinning 

Ta fram ett arbetssätt och arbeta med att 
följa upp felsorterat matavfall  

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

Löpande 
2013-
2016 

Genomförd Genomförd 

2. 
Materialåtervinning 

NSR verkar för att företagare ökar sin 
utsortering av material till 
materialåtervinning. 

NSR Löpande 
2013-
2016 

Borttagen Borttagen  

2. 
Materialåtervinning 

Säkerställa att hela 
källsorteringskedjan följs 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2016 Höganäshem gör förstudier till ett 
projektarbete för att förbättra sorteringen 
på flerfamiljsfastigheter.  

Genomförd, alla har möjlighet att ha full 
källsortering. HöganäsHem har det på alla 
sina fastigheter.  
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2. 
Materialåtervinning 

Arbeta med att öka utsortering 
av matavfall (från verksamheter) 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 
Miljöavdelningen 

Löpande 
2014-
2015 

Avfallstaxan är det styrmedel som används 
för att öka utsortering av matavfall i 
Höganäs. Inga andra aktiviteter genomförs. 

Avfallstaxan är de styrmedel som används.  

2. 
Materialåtervinning 

Vid upphandling av lokalvård/skötsel 
säkerställa att källsortering ingår. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

Löpande 
2013-
2016 

Källsortering ingår vid upphandling Källsortering ingår vid upphandling 

2. 
Materialåtervinning 

Undervisningsmaterial om avfall och 
källsortering tas fram för Höganäs 
kommun i samarbete med övriga 
kommuner i NSR-regionen 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

Löpande 
2013-
2014 

Dålig respons från 
utbildningsförvaltningen. Inga klasser fick 
utbildning 2016 

2017 har inga klasser från skolor i Höganäs 
besök besökscentral på NSR 

2. 
Materialåtervinning 

Göra ett test med 
inpasseringssystem på 
återvinningsanläggningen 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2014 Bommarna finns kvar.  Bommar finns kvar och har 12 besök per år.  

2. 
Materialåtervinning 

Testa att utöka utrymmet för 
pappersförpackningar i kärlen 
och ta bort ofärgat glas. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2015 Arbetar aktivt. Klart april, maj 2017 Genomfört. Samlar in blandglas vilket 
bidrar till att pappersförpackningar har 1 
eget kärl.  

2. 
Materialåtervinning 

Arbeta med att öka utsortering 
av matavfall (från hushåll) 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

Löpande 
2014-
2015 

Ett testområde med krita-påsen (GAIA) 
påbörjades april 2016 för att se hur det var 
under sommarmånaderna. Testas även 
under vintermånaderna för att se om de 
fryser fast. Kontinuerlig dokumentation.  
Planerar att alla hushåll får påsen hösten 
2017 

Gått ifrån papperspåsen, fått lite olika 
provpåsar. Gått ut med 
förfrågningsunderlag till upphandling.  

3. Avgifta 
kretsloppen 

Utreda möjligheten för fastighetsnära 
insamling av 
elektronik och ljuskällor. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2015 Höganäshem samlar in batterier, ljuskällor 
och små-el. 
Villor har möjlighet att lämna batterier vid 
behov.  

Höganäshem samlar in batterier, ljuskällor 
och små-el. 
Villor har möjlighet att lämna batterier vid 
behov. 

3. Avgifta 
kretsloppen 

En informationskampanj 
gällande farligt avfall görs riktad 
mot verksamheter. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2015 Ingen särskild kampanj genomförd förutom 
att kommunen betalat apoteken för att 
genomföra information gällande insamling 
av kanyler och liknande avfall. 

Ej genomfört 2017. Vid tillsyn informeras 
verksamheter om Samlare.  
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3. Avgifta 
kretsloppen 

Större livsmedelsaffärer ska tillfrågas om 
de vill ha en ”samlaren” utsatt för 
insamling av småelektronik, ljuskällor och 
batterier. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2013 Det finns en Samlare i kommunen. Finns en samlare på City cross. Tömmer ca 
1 gång i veckan.  

3. Avgifta 
kretsloppen 

Införa ett system för hämtning av 
farligt avfall vid de kommunala 
verksamheterna 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2015 Höganäs har ett tillstånd från Länsstyrelsen 
att hämta och köra farligt avfall till ÅVC. 

Tillståndet gick ut 2017, Ansöka på nytt.  

3. Avgifta 
kretsloppen 

Införa ett system för hämtning av 
farligt avfall vid de kommunala 
bostäderna. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2015 Det finns idag och det är Ohlsson som 
hämtar detta avfall. Behållare finns i 
soprummen. 

Det finns idag och det är Ohlsson som 
hämtar detta avfall. Behållare finns i 
soprummen. 

4. God arbetsmiljö 
och hygien 

Avfallsfrågor förs in i detaljplanearbetet 
och bygglovsprövningen. 

Planarbetet 
bygglov 

Löpande 
2013-
2016 

Vid framtagande av detaljplaner sker 
löpande avstämningar mellan 
renhållningsavdelningen och plan- och 
bygglovsavdelningen. 

Vid framtagande av detaljplaner sker 
löpande avstämningar mellan 
renhållningsavdelningen och plan- och 
bygglovsavdelningen. 

4. God arbetsmiljö 
och hygien 

Entreprenören och egen personal 
rapporterar in olyckor och allvarliga 
tillbud. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen, 
Insamlingsentrepre
nörer 

Löpande 
2013-
2016 

Inga olyckor eller tillbud inrapporterade 
under 2016. 

En olycka anmäld under 2017 

4. God arbetsmiljö 
och hygien 

En inventering av de sämsta hämtställena 
i kommunen genomförs och en lista 
upprättas över de 30 sämsta. 
Fastighetsägare, entreprenörer och 
kommunen samarbetar för att komma till 
rätta med problemen. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen, 
Insamlingsentrepre
nörer 

Löpande 
2013-
2016 

Listor i renhållningsfordonen som fylls i. 
Åtgärds löpande.  

Listor i renhållningsfordonen som fylls i. 
Åtgärds löpande. 

5. God service Kundnöjdhetsenkät genomförs 
vart tredje år 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2016 Kundnöjdhetsenkät genomförd 2016.  Genomförd 2016 

5. God service Installera ny telefonväxel Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2015 Detta genomfördes under 2015. Detta genomfördes under 2015. 

5. God service Delta vid olika evenemang och 
kommunaktiviter och informera om 
renhållningen/källsortering. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

Löpande 
2013-
2016 

Inget 2016 Stod vid 1 event vid biblioteket 2017. När 
Höganäshem har olika event brukar en 
sopbil vara på plats.  
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6. Minskad 
klimatpåverkan 

Utbilda fast anställda chaufförer 
av renhållningsfordon i sparsam 
körning 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2015 Detta sker idag inom ramen för befintlig 
YKB-utbildning som alla chaufförer med 
körkort för tungt fordon ska gå. 

Detta sker idag inom ramen för befintlig 
YKB-utbildning som alla chaufförer med 
körkort för tungt fordon ska gå. 

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Öka biogasproduktionen för 
fordonsbränsle till totalt 200 
GWh till åt 2015. 

NSR 2015 Ox2 producerade 77,4 GWh rågas (biogas) 
som levererades till 
gasreningsanläggningen för uppgradering 
till fordonsgas.  
 
NSR utvann 12,3 GWh deponigas som 
levererades till gaspannan för produktion 
av fjärrvärme 

OX2 producerade 71,1 GWh rågas 2017. 

NSR utvann 8,2 GWh deponigas i 
Helsingborg och 0,3 GWh i Höganäs 

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Vid upphandling av nya entreprenörer för 
insamling av avfall ställa krav på 
miljöanpassade fordon. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

Löpande 
2013-
2016 

Planerar för HVO utan palmolja. Väntar 
besked för installation av tankar. 100 % 
diesel.  

Under 2017 har alla renhållningsfordon 
körts på vanlig disel. Planerar testa ett 
renhållningsfordon under 2018 som ska gå 
på HVO diesel.  

 

Åstorp 
I tabell nedan redovisas status på samtliga åtgärder i Åstorps avfallsplan. 

Målområde Åtgärd Ansvarig Tidplan Utfall 2016 
 

Utfall 2017 

1. Förebyggande 
av avfall 

Åstorps kommun deltar aktivt i 
sopsamarbetet Skåne Nordväst. Ett 
samarbetsprojekt mellan kommunerna i 
Skåne nordväst för att stödja 
kommunerna i arbetet med att bland 
annat minska avfallsmängderna genom 
att t.ex. Informera konsumenter om 
”rätt val” ur avfallssynvinkel. 

NSR 
Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Under 2016 har ett soprumssafari genomförts inom 
Skitlite 2020. Miljönär-märkningen fortsätter.  
NSR deltar i Retoy  
Afterwork med återbruksverksamheterna. 

Miljönär-märkning fortsätter 
Nätverksträff för fastighetsägare 
Länge leve prylen-kampanjen genomförd 
tillsammans med Nårab, där målet är att få mer 
avfall att gå till återbruk., extra personal insatt på 
ÅVC:n för att kunna ha mer personlig kontakt till 
våra kunder. En återbruksturné gjord i samband 
med kampanjen när återbruksexperter funnit på 
ÅVC:n för att ge tips.  
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1. Förebyggande 
av avfall 

Ett projekt för att samordna företag så 
att den 
enas avfall blir den andres resurs 

Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Under året har samarbetsavtal slutits med 
Sustainable BusinessHub om att utveckla Vera Park 
som industripark och testbäddsmiljö för 
framtagande av ny effektiv miljöteknik. Just nu 
finns det 14 företag i klustret. 

Vera Park är nu 16 företag och har även lanserat 
sin egna hemsida (www.verapark.se) under 2017. 
Vera Parks vision är att bli det ledande centret för 
cirkulär ekonomi i Europa. 

1. Förebyggande 
av avfall 

Åstorps kommun arbetar för att ett 
återbrukscentrum för bygg- och 
rivningsavfall etableras. 

Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Planerar för en ny gemensam återvinningscentral 
med Bjuv. Kan ta hand om rivningsavfall.  

Förr hade NSR en återbruksdepå och då var NSR 
ute på den öppna marknaden och konkurrerade 
men det få ej NSR göra och det har ändrats sen 
avfallen skrev. Får ej enligt EU, föreslås tas bort.  

1. Förebyggande 
av avfall 

Åstorps kommun deltar i den nationella 
kampanjen 
”Europa minska avfallet” i samarbete 
med övriga 
kommuner i NSR-regionen 

NSR Löpand
e 2015-
2018 

Under ”Europa Minskar Avfallet” vecka införde NSR 
ett pris för Årets sopa. Syftet är att göra inköpare, 
producenter och konsumenteruppmärksamma på 
goda och dåliga val på marknaden och stimulera 
företag att styra mot mer cirkulära och 
återvinningsbara produkter 
(Årets sopa anmäldes inte till kansliet och var då 
inte med i tävlingen). 

NSR deltar tillsammans med Nårab i "Europa 
minskar avfallet-kampanjen" med en film om 
återbruk varje dag i en vecka. Detta är en 
fortsättning på Länge leve prylen-kampanjen som 
drivits under hösten och som faktiskt fördubblat 
mängderna som går till återbruk 

1. Förebyggande 
av avfall 

Åstorps kommun arbetar med 
avfallsminimeringsprojekt 
i sin egen organisation 

Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Sorterar allt rivningsmaterial. 
Vid upphandlingar tänks det på att minimera 
avfallet. Tex. vid asfaltsbeställning ges ett fast pris 
för att det inte ska beställas mer än nödvändigt.   
Ingen som arbetar aktivt med detta.  

Ingen arbetar aktivt med det nu,  

1. Förebyggande 
av avfall 

Ta fram underlag för avfallsmängder och 
typ av verksamhetsavfall. 

Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Inga insatser gjorda NSR har skickat över lista på avtal och fraktion.  

1. Förebyggande 
av avfall 

Utreda möjligheter till ny 
återvinningscentral med 
identifieringssystem för 
företagare/hushållen. En ny 
återvinningscentral ska inbjuda till 
avfallsminimering 
och återbruk. 

NSR 
Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Arbetar på gemensam ÅVC (Bjuv, Åstorp). Leder till 
mer återbruk  

Plats för en ny återvinningscentral utsedd. Den 
kommer ligga i Åstorps kommun, Brohaga.  
 

1. Förebyggande 
av avfall 

Grovavfallshanteringen ses över så mer 
kan gå till 
återbruk 

NSR 2015 Grovavfallsprojekt är igång.  
Ny ÅVC med återbruk bidrar till mindre grovavfall.  

Förstudie kring grovavfall gjord. Workshop med all 
ÅVC:personal genomförd 
Nya ÅVC:n kommer ha ett återbruksrum 
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1. Förebyggande 
av avfall 

Möjligheterna till ökad insamling av 
textilier för återanvändning i Åstorps 
kommun utreds. 

NSR 2017 Möjligheten ökar med ny ÅVC Möjligheten ökar med ny ÅVC 

2. 
Materialåtervinn
ing 

Informationsinsats görs riktad mot 
livsmedelsföretag 
och livsmedelsbutiker med inriktning 
mot matavfall 

Åstorps 
kommun 

2015 Startat ett projekt om hur restauranger tar hand 
om avfallet. Börjar med inventering.  

Inventeringen har fortsatt 2017.  

2. 
Materialåtervinn
ing 

Informationsinsatser som ökar 
kunskapen om avfallstrappan och vad 
som händer med materialet. 

NSR 2015 Miljöverkstaden fortsätter ta emot skolklasser Miljöverkstaden fortsätter ta emot 
klasser/grupper. Alla 3:e och 8:e klassare besöker 
NSR 

2. 
Materialåtervinn
ing 

Skrift om miljöanpassad rivning tas fram 
och 
skickas ut till byggföretag samt delas ut i 
samband 
med tillsynsbesök 

Åstorps 
kommun 
NSR 

2015 Finns ingen skrift men begär in en rivningsplan om 
vilka material som finns när de ansöker om rivning. 
Ingen tillsyn görs.   

Finns ingen skrift men begär in en rivningsplan om 
vilka material som finns när de ansöker om rivning 

2. 
Materialåtervinn
ing 

En inventering av insamlingen av 
fettavfall via fettunna och fettavskiljare 
på restauranger och storkök görs och 
därefter åtgärdsplaner där så behövs. 
(Inventering sedan åtgärdsplaner) 

Åstorps 
kommun 
NSVA 
NSR 

2015 Ej genomfört Inventerat vilka restauranger som har insamling av 
fettavfall.  
Vem har ansvaret? Miljö eller NSVA 
Fettunnan samlar NSR in.  

2. 
Materialåtervinn
ing 

Vid utredning av ny ÅVC tas hänsyn för 
att 
främja småföretagares utsortering. NSR 
verkar för 
att företagare ökar sin utsortering av 
material till 
materialåtervinning 

NSR 
Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Planerar ny ÅVC ÅVC-kort för småföretagare infört så de kan sortera 
på återvinningscentralen. ÅVC- kortet kan 
användas på alla återvinningscentraler i regionen.  
 

2. 
Materialåtervinn
ing 

NSR verkar för att matavfallskvarn till 
tank installeras där detta är ett lämpligt 
alternativ. 

NSR Löpand
e 2015-
2018 

Inga riktade insatser har gjorts 2016 Inga riktade insatser 2017 

2. 
Materialåtervinn
ing 

Tillsynskampanj för att restauranger och 
liknande 
verksamheter inför sortering av 
avfallet/ökar 
sin utsortering av material till 
materialåtervinning 

Åstorps 
kommun 

2015 Kontrolleras i samband med projektet om hur 
restauranger tar hand om sitt avfall. 

Kontrolleras i samband med projektet om hur 
restauranger tar hand om sitt avfall. 
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2. 
Materialåtervinn
ing 

Systemet för insamling av fettavfall 
utreds. 

NSR 2015 Inga riktade insatser 2016. Framflyttat till 2017 Inga riktade insatser.  

2. 
Materialåtervinn
ing 

Driva projekt ihop med bostadsbolagen 
för att öka utsorteringen av rent 
matavfall och producentmaterial från 
flerfamiljsfastigheterna. 

NSR 
Bostadsb
olagen 

Löpand
e 2015-
2018 

Samarbetet fortsätter för att öka och förbättra 
källsortering.  

Samarbetet fortsätter för att öka och förbättra 
källsortering. 

2. 
Materialåtervinn
ing 

Årligen genomföra plockanalyser för att 
undersöka sorteringen i 
flerfamiljshushåll. 

NSR Löpand
e 2015-
2018 

Plockanalys genomförd på 280 villor.  Plockanalys genomförd på 275 villor 

2. 
Materialåtervinn
ing 

I samband med plockanalyser ska man 
göra en fördjupad undersökning och 
samla 
in mer information för att utvärdera 
resultatet 
och ta fram förslag till åtgärder för det 
berörda området. 

NSR Löpand
e 2015-
2018 

Ej genomförd 2016 Tittar på hur många av de som ingår i 
plockanalysen som har fyrfack, tvåfack, 
restavfallskärl (hemkompost) eller 
kompletteringskärl. Tittar även på om de har 
trädgårdskärl.   

2. 
Materialåtervinn
ing 

Införande av fullständig källsortering i 
de 
kommunala förvaltningar och 
verksamheter 
som saknar detta samt i nya. 

Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Inventering genomförd. Påbörjat åtgärderna.  Finns fullständig sortering i alla kommunala 
verksamheter och förvaltningar.  

2. 
Materialåtervinn
ing 

Göra ett test med kampanjhämtning på 
mjukplast (idag är det ca 3000 
beställningar 
på ett år. Finns ca 8000 
villaabonnemang 
med 6 ggr/år) 

NSR 2016 Ej genomfört Ej genomförd. Gjort en förstudie kring 
mjukplastförpackningar och försöker hitta ett nytt 
insamlingssystem. 

2. 
Materialåtervinn
ing 

Se över möjligheterna att få en mer 
miljöstyrande taxa 

NSR 
Åstorps 
kommun 

2015 Taxan justerats för att bli mer miljöstyrande. Taxa miljöstyrd 

2. 
Materialåtervinn
ing 

Informationsmaterial för nysvenskar 
(SFI) 

NSR 2015 Informationsmaterial finns på flera språk Informationsmaterial finns på flera språk 

3. Avgifta 
kretsloppen 

Informationskampanj om vad som är 
farligt avfall 

Åstorps 
kommun 
NSR 

2017 Ingen uppföljning förrän 2017. Framflyttad till 2018 

82



3. Avgifta 
kretsloppen 

En informationskampanj gällande farligt 
avfall 
görs riktad mot hushållen 

NSR 2015, 
2017 

Ingen uppföljning förrän 2017 En utredning kring den röda boxen ska göras och se 
över insamlingssystemet. 

3. Avgifta 
kretsloppen 

Utreda de nerlagda deponierna som 
inte tidigare 
undersökts enligt MIFO fas 1 
(Miljönämnden är 
tillsynsmyndighet) 

Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Ej genomförd Framskjutit till 2018.  

3. Avgifta 
kretsloppen 

Införa möjlighet till fastighetsnära 
insamling av 
ljuskällor, batterier och småelektronik i 
flerfamiljsfastigheter 

NSR 2015 Infört el-paket. Då samlas små-el, glödlampor och 
batteri fastighetsnära.  
 

Fortsätter att informera om små-elspaketet för att 
öka anslutningsgraden.  

3. Avgifta 
kretsloppen 

Erbjuda större livsmedelsbutiker 
”Samlaren” 
(insamlingsskåp för småelektronik) 

NSR 2015 NSR har kontaktat OJ men inte fått någon respons 
tillbaka. Nya insatser 2017.  

Åstorps kommun erbjuds samlare men ingen har 
plats för någon.  

4. God 
arbetsmiljö 

En kampanj för att öka antalet 
inrapporterade 
tillbud från entreprenören. 

NSR 
Insamlin
gsentrep
renör 

2015 Rapporterar tillbud och olyckor. Åtgärdar vid 
behov. En stående punkt på dagordningen för 
driftsmötena.  

Rapporterar tillbud och olyckor. Åtgärdar vid 
behov. En stående punkt på dagordningen för 
driftsmötena. 

4. God 
arbetsmiljö 

Samarbetet mellan NSR och tekniska 
kontoret stärks (avseende 
framkomligheten i kommunen). 

NSR 
Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Samarbetet fortsätter. Entreprenören lägger 
avvikelse/problem i infrakontroll inkl. bilder. 
Åstorps kommun diarieför det. Ärendet skickas till 
rätt avd./person och åtgärdas.  

Samarbetet fortsätter. Entreprenören lägger 
avvikelse/problem i infrakontroll inkl. bilder. 
Åstorps kommun diarieför det. Ärendet skickas till 
rätt avd./person och åtgärdas.  

4. God 
arbetsmiljö 

Avfallsfrågorna förs in i 
detaljplanearbetet och löpande 
bygglovsprövning. Samarbetet mellan 
NSR och detaljplanoch 
bygglovsavdelningen stärks. 

NSR 
Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

NSR får in detaljplaner och bygglov och lämnar 
yttrande. Arbetet med att föra in frågorna i 
förberedande detaljplan fortsätter.  

NSR får in detaljplaner och bygglov och lämnar 
yttrande. Arbetet med att föra in frågorna i 
förberedande detaljplan fortsätter. 

4. God 
arbetsmiljö 

Dåliga hämtställen fylls på den 
upprättade listan över dåliga 
hämtställen. Fastighetsägare, 
insamlingsentreprenör, kommunen och 
NSR samarbetar för att komma till rätta 
med problemet. 

Insamlin
gsentrep
renör 
NSR 
Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Entreprenören lägger avvikelse/problem via en app 
inkl. bilder. Åstorps kommun diarieför det. Ärendet 
skickas till rätt avd./person och åtgärdas. Det som 
berör NSR ska skickas till oss.  

Entreprenören lägger avvikelse/problem via en app 
inkl. bilder. Åstorps kommun diarieför det. Ärendet 
skickas till rätt avd./person och åtgärdas. Det som 
berör NSR ska skickas till oss. 
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4. God 
arbetsmiljö 

Arbetsmiljön på slamtömning ses över. NSR 
Insamlin
gsentrep
renör 
Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Entreprenören har till 31 mars att inventera tunga 
lock.  

Slambilarna använder nu samma system som 
renhållningsfordonen, vilket inbär att det enkelt 
kan rapportera in arbetsmiljöproblem och andra 
avvikelser. 

4. God 
arbetsmiljö 

En framtida ÅVC skapas med hänsyn till 
god arbetsmiljö för de som arbetar där 
och för besökare som vistas på 
anläggningen. 

NSR 
Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Nya återvinningscentral för Bjuv och Åstorp 
planeras.  

Planerar en gemensam återvinningscentral med 
Bjuvs kommun. Kommer vara utformad för att 
främja god arbetsmiljö 

4. God 
arbetsmiljö 

Fastighetsägare och vägföreningar bjuds 
in till möte om avfallsregler och 
arbetsmiljö. 

NSR Löpand
e 2015-
2018 

Inga riktade insatser har gjorts 2016 Inga riktade insatser gjorda 2017 

5. God service Digitala tjänster ses över. Inkl. mina 
sidor 
och införs 

NSR 2015 Mina sidor finns på hemsidan.  
SMS-respons arbetas vidare med, nästa steg är vem 
som ska stå för kostnaden.  
SMS-påminnelse är igång.  

Mina sidor är igång, sms-påminnelse finns för alla 
villakunder och sms-respons finns till 
flerfamiljsfastigheter. 

5. God service NSR avd. kommun och hushåll finns på 
plats minst en gång per år för att träffa 
kunder 
och svara på frågor. 

NSR Löpand
e 2015-
2018 

Inga riktade insatser 2016 Inga ritade insatser 2017 

5. God service Rutin för insamling av mjukplast- och 
grovavfall 
ses över för att förenkla för kunder och 
NSRs kundservice 

NSR 2015 Projekt påbörjas  2017 Förstudier gjorda 

5. God service Nöjd kund enkät (NKI) genomförs varje 
år 

NSR Löpand
e 2015-
2018 

Genomfördes under 2016. Resultatet presenteras i 
avfallsplaneuppföljningen under avsnittet God 
service. 

Genomfördes under 2017. Resultatet presenteras i 
avfallsplaneuppföljningen under avsnittet God 
service. 

5. God service NSR deltar i kommunaktiviteter riktade 
mot 
medborgare för att informera om 
renhållningen, 
exempelvis boendeträffar. 

Åstorps 
kommun 
Kommun
ala 
bostadsb
olag 
Privata 
bostadsb
olag 
NSR 

Löpand
e 2015-
2018 

Inga riktade insatser 2016 Inga riktade insatser 2017 
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5. God service Ett avfallsråd bildas med representanter 
från fastighetsägarna, villa- och 
hyresgästföreningen 
med syfte att förbättra 
renhållningsservicen 
till boende i kommunen 

NSR 2016 Ett nätverk med olika flerfamiljsfastigheter har 
upprättats. 2016 var de på soprumssafari.  

Fastighetsbolagen som var med i nätverket bjöds in 
till en träff kring små utrymme och 
matavfallsinsamling. 

5. God service Införa Undersökning kundnöjdheten på 
www.nsr.se genom att kontinuerligt 
fråga 
besökare om de är nöjda med 
avfallshanteringen 
och kommunen de bor i. 

NSR Löpand
e 2015-
2018 

Det finns ingen undersökning på hemsidan  Det finns ingen undersökning på hemsidan 

5. God service Se över hanteringen och registreringen 
av 
kundklagomål 

NSR 2015-
2016 

Entreprenör lägger avvikelse i Fetchplanner. 
Avvikelsen kommer in i BFUS. Rutin hur 
avvikelserna ska hanteras har tagits fram.  

Entreprenör lägger avvikelse i Fetchplanner. 
Avvikelsen kommer in i BFUS. Rutin hur 
avvikelserna ska hanteras har tagits fram. 

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Vid upphandling av entreprenör för 
insamling av 
hushållsavfall och slam samt insamling i 
egen regi 
ska krav ställas på fordon om 
användning av fossilfria 
bränslen. 

NSR Löpand
e 2015-
2018 

Entreprenören har rapporterat in 100 % fossilfria 
drivmedel för 2016. 

Entreprenören har rapporterat in 100 % fossilfria 
drivmedel för 2017. 

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Vid upphandling av entreprenör för 
insamling av 
hushållsavfall och slam eller vid 
insamling i egen 
regi ska krav ställas på att chaufförerna 
genomgått 
och återkommande genomgår 
utbildning i ecodriving 
för tunga fordon. 

NSR Löpand
e 2015-
2019 

 Alla chaufförer som har genomgått eco-
driveutbildning. Ingår i YKB som alla chaufförer 
måste ha.  

Alla chaufförer som har genomgått eco-
driveutbildning. Ingår i YKB som alla chaufförer 
måste ha. 

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Mål på energiförbrukning vid insamling 
av 
hushållsavfall och slam ska sättas för 
samtliga 
insamlingsentreprenörer och egen 

NSR Löpand
e 2015-
2020 

580 807 kWh under 2016 (Uträknat utifrån avfall 
Sveriges omräkningsfaktorer för drivmedel och 
inrapporterad drivmedelsförbrukning) 

581 201 kWh under 2017  
(Uträknat utifrån avfall Sveriges 
omräkningsfaktorer för drivmedel och 
inrapporterad drivmedelsförbrukning) 
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personal om det 
samlas in i egen regi 

 

Ängelholm 
I tabell nedan redovisas status på samtliga åtgärder i Ängelholms avfallsplan. 

Målområde Åtgärd Ansvarig Tidplan Utfall 2016 Utfall 2017 

1. Förebyggande av 
avfall 

Ängelholms kommun deltar aktivt i 
sopsamarbetet 
Skåne Nordväst, ett samarbetsprojekt mellan 
kommunerna i Skåne Nordväst att stödja 
kommunerna 
i arbetet för att minska avfallsmängderna för 
regionen. 

NSR 
Ängelholms 
kommun 

Löpande 
2015-
2018 

Under 2016 har ett soprumssafari 
genomförts inom Skitlite 2020. Miljönär-
märkningen fortsätter.  
NSR deltar i Retoy 
Afterwork med 
återbruksverksamheterna. 

Miljönär-märkning fortsätter 
Nätverksträff för fastighetsägare 
Länge leve prylen-kampanjen genomförd 
tillsammans med Nårab, där målet är att 
få mer avfall att gå till återbruk., extra 
personal insatt på ÅVC:n för att kunna ha 
mer personlig kontakt till våra kunder. En 
återbruksturné gjord i samband med 
kampanjen när återbruksexperter funnit 
på ÅVC:n för att ge tips.  

1. Förebyggande av 
avfall 

NSR samordnar företag så att den enas avfall blir 
den andras råvara. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Under året har samarbetsavtal slutits 
med Sustainable BusinessHub om att 
utveckla Vera Park som industripark och 
testbäddsmiljö för framtagande av ny 
effektiv miljöteknik. Just nu finns det 14 
företag i klustret. 

Vera Park är nu 16 företag och har även 
lanserat sin egna hemsida 
(www.verapark.se) under 2017. Vera 
Parks vision är att bli det ledande centret 
för cirkulär ekonomi i Europa. 
 

1. Förebyggande av 
avfall 

Företagare bjuds in vartannat år för att diskutera 
avfallsminimering och för att inspireras av 
varandra. 

NSR 
Ängelholms 
kommun 

2015 
och 
2017 

Ej genomfört. Skjuts fram till 2017.  Ej genomförd 
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1. Förebyggande av 
avfall 

NSR deltar i den internationella kampanjen 
”Europa 
minskar avfallet”. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Under ”Europa Minskar Avfallet” vecka 
införde NSR ett pris för Årets sopa. Syftet 
är att göra inköpare, producenter och 
konsumenteruppmärksamma på goda 
och dåliga val på marknaden och 
stimulera företag att styra mot mer 
cirkulära och återvinningsbara produkter 
(Årets sopa anmäldes inte till kansliet och 
var då inte med i tävlingen). 

NSR deltar tillsammans med Nårab i 
"Europa minskar avfallet-kampanjen" 
med en film om återbruk varje dag i en 
vecka. Detta är en fortsättning på Länge 
leve prylen-kampanjen som drivits under 
hösten och som faktiskt fördubblat 
mängderna som går till återbruk 

1. Förebyggande av 
avfall 

Hanteringen av grovavfall i Ängelholms kommun 
utreds för att kunna öka återanvändningen 

NSR 2015 Ett projekt kring grovavfall är igång. Där 
definitionen av vad som räknas till 
grovavfall finns med. Frågan hur mer 
grovavfall ska gå till återbruk ligger kvar 
och kommer arbetas med under 
projektet. 

Förstudie genomförd 

1. Förebyggande av 
avfall 

Diskussion mellan Ängelholms kommun och olika 
aktörer som hämtar farligt avfall hos 
verksamheter, 
för ökad samsyn inom klassning av olika typer av 
avfall. 

Ängelholms 
kommun 

2016 Inga aktiva insatser Inga aktiva insatser 

1. Förebyggande av 
avfall 

Ängelholms kommun jobbar aktivt med 
avfallsminimering med fokus på matsvinn hos 
skolrestaurangerna. 

Ängelholms 
kommun 

Löpande 
2015-
2018 

Avfallsmängderna i kommunens kök 
kommer mätas under 2017 

Ej startat pga. ett verktyg som de beställt 
in ”hantera” Programmet mäter inköp 
mot matsvinn. En app tas fram där man 
kan få informationen dagligen. Projektet 
ska börja starta april 2018. Mäter samma 
mat mot samma mat. (Dvs. kyckling mot 
kyckling). 

1. Förebyggande av 
avfall 

Ängelholms kommun sammanställer årligen 
avfallsmängderna inom de kommunala 
förvaltningarna. 

Ängelholms 
kommun 

Löpande 
2015-
2018 

Inga aktiva insatser 2016 NSR har skickat en lista på de avfall NSR 
hämtar 

1. Förebyggande av 
avfall 

Ängelholms kommun skapar en ”agil arena” 
internt för att minska avfallsmängderna. 

Ängelholms 
kommun 

2016 Inga aktiva insatser 2016 Inga aktiva insatser 2017 

1. Förebyggande av 
avfall 

Möjligheterna till ökad insamling av textilier för 
återanvändning och återvinning i Ängelholms 
kommun utreds. 

NSR 2017 Ingen uppföljning förrän 2017 Inga riktade insatser gjorda 

2. Materialåtervinning NSR inför fyrfackskärl för villahushållen och i 
samband med detta informera om förpackningar. 

NSR 2016 Genomförd. Anslutningsgraden till 4 
fackskärl är 85 %. Avfallsguide och 

Genomförd  
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sorteringsguide skickades ut tillsammans 
med tömningsschema några veckor innan 
utsättning av de nya kärlen.  

2. Materialåtervinning Informations- och tillsynskampanj för att öka 
utsorteringen av matavfall i verksamheter där 
större mängder avfall uppstår, t ex restauranger 
och livsmedelsbutiker. 

Ängelholms 
kommun 

2017 Ingen uppföljning förrän 2017 Vid tillsyn kontrolleras det att avfallet 
sorteras 

2. Materialåtervinning Informationsinsatser angående källsortering 
och avfallsminimering görs mot skolor. 

NSR 
Ängelholms 
kommun 

2015 Skolklasser fortsätter bjudas in.  Skolklasser fortsätter bjudas in. 

2. Materialåtervinning Informations- och tillsynskampanj för att öka 
utsorteringen av material som kan återanvändas 
eller återvinnas i bygg- och rivningsavfall. 

Ängelholms 
kommun 

2018 Ingen uppföljning förrän 2018. Ingen uppföljning förrän 2018. 

2. Materialåtervinning NSR verkar för att matavfallskvarn till tank 
installeras där detta är ett lämpligt alternativ. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Inga riktade insatser 2016 Inga riktade insatser 2017 

2. Materialåtervinning Ett fungerade system för insamling av fettavfall 
i fettunnor införs. 

NSR 2015 Inga riktade insatser 2016. Framflyttat till 
2017 

En liten utredning genomförd. De 
insamlingssystem som finns idag kan inte 
säkerställa kvaliteten på fettavfallet vilket 
gör att ox2 inte vill ha in detta i sin 
process 

2. Materialåtervinning Förslag till ny miljöstyrande taxa tas fram som 
gynnar ökad källsortering. 

NSR 2015 Taxan är miljöstyrd Taxan är miljöstyrd 

3. Avgifta kretsloppen En informationskampanj gällande farligt avfall 
görs riktad 
mot hushållen. 

NSR 2015 
och 
2017 

Skjuts fram till 2017 En utredning kring den röda boxen ska 
göras och se över insamlingssystemet. 

3. Avgifta kretsloppen Kontroll av hanteringen av farligt avfall vid 
tillsynsbesök i verksamheter. 

Ängelholms 
kommun 

Löpande 
2015-
2018 

Görs kontinuerligt under tillsyn.  Görs kontinuerligt under tillsyn. 

3. Avgifta kretsloppen Ett elektronikpaket för ljuskällor, batterier och 
småelektronik erbjuds flerfamiljsfastighetsägare. 

NSR 2016 Finns el-paket för flerfamiljsfastigheter 
där små-el, ljuskällor och batteri samlas 
in.  

Finns små els-paket för 
flerfamiljsfastigheter där små-el, ljuskällor 
och batteri samlas in 

4. God arbetsmiljö Entreprenören rapporterar in olyckor och 
allvarliga 
tillbud. 

Insamlingsen
treprenör 

Löpande 
2015-
2018 

Rapporteras in, är en stående punkt på 
driftmötena 

Rapporteras in, är en stående punkt på 
driftmötena 
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4. God arbetsmiljö Avfallsfrågorna förs in i detaljplanearbetet och 
bygglovsprövning. Samarbetet mellan NSR och 
detaljplan- och bygglovsavdelningen stärks. 

NSR 
Ängelholms 
kommun 

Löpande 
2015-
2018 

Samarbetet stärks. NSR ska bli kallad till 
samråden för att komma med i så tidigt 
skede som möjligt.  

NSR får samråden på mejl, önskar bli 
kallad till samrådsmötena 

4. God arbetsmiljö En lista upprättas med de sämsta 
hämtningsställena. 
Fastighetsägare, entreprenör, kommunen 
och NSR samarbetar för att komma till rätta med 
problemen. 

Insamlingsen
treprenör 
NSR 
Ängelholms 
kommun 

2015 Inventeringen slutförd. Dåliga hämtställen 
åtgärdas efterhand. Ett pågående arbete i 
samarbete med entreprenören  

Sker kontinuerligt 

4. God arbetsmiljö Fastighetsägare och vägföreningar bjuds in till 
möte om avfallsregler och arbetsmiljö. 

NSR 
Ängelholms 
kommun 

2015 
och 
2017 

Ej genomfört. Skjuts fram till 2017 Ej genomfört 

4. God arbetsmiljö En inventering genomförs av transportvägarna i 
Ängelholms kommun med fokus på 
framkomlighet 
vid införandet av fyrfackskärl. 

NSR 2015 Genomförd. Arbetar med åtgärder i 
samarbete med entreprenören.  

Genomförd 

4. God arbetsmiljö Se över arbetsmiljön vid slamtömning. NSR 2015 Inventering pågår fram till 31 mars 2017.  Slambilarna använder nu samma system 
som renhållningsfordonen, vilket inbär att 
det enkelt kan rapportera in 
arbetsmiljöproblem och andra avvikelser. 

5. God service Ett avfallsråd bildas med representanter från 
fastighetsägarna, villaföreningen och 
hyresgästföreningen 
med syfte att förbättra servicen i Ängelholms 
kommun. 

NSR 2015 Ej genomfört.  Ej genomförd 

5. God service NSR Kommun & Hushåll finns på 
återvinningscentralen 
för att träffa kunder och svara på frågor. 

NSR 2015 
och 
2016 

NSR har varit ute på återviningscentralen 
och utanför affärer runt om i kommunen 
för att kunderna ska kunna ställa frågor, 
framförallt kring fyrfacks kärl.  

Under Återbruks turnén var 
återvinningscentralen under vissa dagar 
extra bemannade.  

5. God service Utveckla digitala tjänster, t.ex. SMS-tjänst och 
kundsidor med information om tömningsdagar 
och 
abonnemang införs. 

NSR 2016 Mina sidor finns på hemsidan.  
SMS-respons arbetas vidare med, nästa 
steg är vem som ska stå för kostnaden.  
SMS-påminnelse är igång. 

Ny hemsida lanserats med mina sidor och 
supersök, sms-respons till 
flerfamiljsfastigheter och sms-påminnelse 
till villa och fritidsägare. 
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5. God service Kundnöjdhetsenkät genomförs varje år. NSR Löpande 
2015-
2018 

Genomförd 2016. Resultatet finns i 
avfallsplansuppföljningen under avsnitt 
God service. 

Genomförd 2017. Resultatet finns i 
avfallsplansuppföljningen under avsnitt 
God service 

5. God service Se över hanteringen och registreringen av 
kundklagomål. 

NSR 2015-
2016 

Rutin hur avvikelserna ska hanteras har 
tagits fram. 

Arbetar efter rutin 

5. God service Kundservicen för fastighetsrenhållning och slam 
ska skötas från NSR. 

NSR 2016 Genomförd. Genomförd 

5. God service Vid upphandling ska hänsyn tas till framkomlighet 
på landsbygd och kommunens gatunät så att inte 
stora bilar försvårar en god hämtningsservice. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Tydlig information till entreprenören om 
att hänsyn ska tas till landsbygd och 
gatunät vid beställning av nya bilar.  

Genomförd 

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Vid upphandling av entreprenör för insamling 
av hushållsavfall inklusive slam skall krav ställas 
på fordon om användning av fossilfria bränslen. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

84 % av renhållningsfordonen som samlar 
hushållsavfall använder fossilfritt bränsle.  
Entreprenören har klimatkompenserat för 
det som är kört med diesel.  
100 % av slambilarna använder fossilfritt 
bränsle.  

98,7 % fossilfria renhållningsfordon.  
96 % fossilfria slambilar.  

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Vid upphandling av entreprenör för insamling 
av hushållsavfall inklusive slam skall krav ställas 
på att chaufförer genomgått eco-driveutbildning. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Alla chaufförer som har genomgått eco-
driveutbildning. Ingår i YKB som alla 
chaufförer måste ha. 

Alla chaufförer som har genomgått eco-
driveutbildning. Ingår i YKB som alla 
chaufförer måste ha. 
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Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse

HEDEN
i Båstads kommun
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Båstads kommuns vision 2030

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang.
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Inbjudan
Är du intresserad av att bygga ett unikt  
bostads område i Båstads kommun? Då 
önskar  kommunen att bjuda in dig att 
tävla om byggrätterna i projektet kallat 
Heden.

Heden ligger i norra delen av Båstads 
kommun - 800 meter från havet i väst, 
1500 meter ifrån järnvägs stationen 
i  söder och i direkt anslutning till 
 Skummeslövs naturreservat i norr. 
 Platsen kännetecknas just av sin  närhet 
till tallskogens dofter och  slingrande 
stigar, vyerna mot åsen och havets 
 lugnande brus. 

Markanvisningen kommer att  innehålla 
runt 150 bostäder i olika upp låtelse- och 
boendeformer med  fokus på social och 
ekologisk hållbarhet.

Varmt välkommen att bli en del av 
framtida Båstad!
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Båstad och omvärlden
Hoppa på hojen och stick till jobbet 
i   Båstad eller cykla 5 minuter till 
 stationen för ta tåget till Helsingborg, 
Halmstad, Lund eller  Göteborg. Sedan 
tunneln genom åsen öppnades har den 
lilla orten vid havet närheten till den 
stora världen bara ett stenkast bort. 

GÖTEBORG
99 min

CPH FLYGPLATS
105 min

MALMÖ
83 min

BÅSTAD

HALMSTAD
17 min

HELSINGBORG
36 min

LUND
71 min

VARBERG
58 min
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Områdesbeskrivning
I norra Hemmeslöv breder milslång sandstrand ut sig längs Laholms bukten, i norr 
gränsar tävlingsområdet till Skummeslövs naturreservat, ett tall beväxt dynlandskap. 
I öst av gränsas Hemmeslöv av Västkustbanan och en  mosaik av åkrar, söderut  reser 
sig Hallandsåsen upp ur ett i övrigt flackt landskap. 

Marken kring Heden har tidigare  varit  betesmark och odlad jord, idag har bostads-
bebyggelse i form av villabebyggelse nått fram till planområdet. Kringytor består av 
öppna fördröjningsmagasin, utegym, fotbollsplan och lekplats.

Området har nära till goda kommunikationsmöjligheter, Båstads järnvägsstation 
ligger ca 1500 m söder om tävlingsområdet. Busshållplats för linje 525 ligger längs 
Norra vägen i nära anslutning till Heden. Busslinjen går  mellan  Båstads centrum, 
järnvägsstationen och Östra Karup.

Tävlingsområdet
Heden etapp III (Hemmeslöv 10:10) ligger i nordöstra delen av Hemmeslöv, dikt an 
gränsen mellan Båstads- och Laholms kommun.  Tävlingsområdet är cirka 45 000 m² 
och utgör den sista av tre utbyggnadsetapper.

JÄRNVÄGSSTATION

HEDEN

BÅSTAD 
HAMN

CENTRALA 
BÅSTAD

LAHOLMSBUKTEN

HALLANDSÅSEN

SKUMMESLÖVS 
NATURRESERVAT

BUSSHÅLL-
PLATS

ALLARP

HEDEN, 
ETAPP III
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Tävlingsuppgiften
Markanvisningsområdet är uppdelat 
i fyra delar, varav område 1 & 3 ska 
innehålla bebyggelse med upplåtelse-
form hyresrätt och område 2 & 4 ska 
innehålla  bebyggelse med upplåtelse-
form bostadsrätt. Som tävlings deltagare 
kan man lämna  förslag på en eller flera 
delområden.

Båstads kommun har höga  ambitioner 
för området och förutsätter att du delar 
kommunens vision om att bygga ett 
vackert, tryggt och  hållbart  område.
Kommunens viljeinriktning är att boen-
de i tävlingsområdet ska vara åretrunt-
boende

Varierande lägenhets storlekar och låg 
boendekostnad är en kommunal målsätt-
ning, liksom väl planerade utomhusmiljö-
er som  inspirerar till möten och samvaro.  

Det är också viktigt att föreslagen 
 byggnation fungerar med  omgivande 
områden och förhåller sig i  skala 
till bebyggelsen söder om mark-
anvisningsområdet.

Båstads kommun ser gärna att du som 
tävlingsdeltagare utnyttjar möjligheten 
att erhålla statligt investeringsstöd för de 
hyresrätter som tävlingen omfattar. 

Tänk på att tydligt redovisa det unika i 
just ditt tävlingsbidrag i både text och 
bild.
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Utdrag ur Båstads kommuns primärkarta 2018-03-08
Koordinatsystem: Sweref99 1330
Höjdsystem: RH2000

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning
gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap 8 § 2

LokalgataGATA1

NaturområdeNATUR

Kvartersmark,  4 kap 5 § 3

BostäderB

Tekniska anläggningarE

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Placering,  4 kap 5 § 2

Friliggande huvudbyggnad / huvudbyggnader  ska placeras minst 4 m från
fastighetsgräns.
Komplementbyggnad / komplementbyggnader ska placeras minst 6 m från gräns
mot gata och minst 1 m från övriga tomtgränser. För byggnad närmare än 4 m från
grannfastighet gäller särskilda brandkrav.
Garage/carport får sammanbyggas med huvudbyggnad om byggnaden inte
placeras närmare än 4 meter från gräns till annan fastighet.
Murar och plank som ligger närmare än 4 m från fastighetsgräns mot allmän
platsmark får inte överstiga 0,8 m.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

Fastigheten får bebyggas med friliggande enbostadshus, flerbostadshus,
gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus.

Vid byggnation av gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus är minsta
tillåtna tomtstorlek är 250 m2 per bostadsenhet och maximalt 40 % av tomtarean
får upptas av byggnad (er) inkl komplementbyggnad. Huvudbyggnad får uppföras i
högst 2 våningar och med en högsta nockhöjd om 8,3 meter (exkl eventuell
skorsten).

I det fall fastigheten bebyggs med friliggande enbostadshus är högsta tillåtna
byggnadsarean 250 m2 varav 40 m2 reserveras för komplementbyggnad. Högsta
tillåtna nockhöjd avseende huvudbyggnad är 8,3 meter (exkl eventuell skorsten).
Minsta tillåtna storlek på fastighet för friliggande enbostadshus är 600 m2.

I det fall fastigheten bebyggs med flerbostadshus får högst 1/5 av fastigheten
bebyggas. Största byggnadsarean per flerbostadshus är 500 m2.

Marken får inte förses med byggnad. Mindre skärmtak
över entréer får dock anordnas. Max 3,0 m2 per entré.

0.0
Högsta nockhöjd i meter avseende flerbostadshus.
Hisschakt får anordnas utöver nockhöjd. Högsta
nockhöjd avseende komplementbyggnad är 3,5 m.

Utformning,  4 kap 16 § 1

Lägsta höjd på färdigt golv skall vara minst 0,3 m över anslutande gata.
Kompletterande kontroll av eventuell förekomst av organisk jord under
schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före grundläggning.

Utförande

schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före grundläggning.

Utförande,  4 kap 16 § 1

Källare får inte finnas

Markens anordnande och vegetation,  4 kap 13 § 1

Parkering  ska lösas inom kvartersmark. Minst 1 parkeringsplats per bostadsenhet
krävs.
Endast 50 % av fastighetsarean får hårdgöras

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap,  4 kap 7 §

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Genomförandetid,  4 kap 21 §

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

Ändrad lovplikt,  4 kap 15 § 1

Bygglov krävs inte för murar och plank som ligger närmare allmän platsmark än 4
meter och är lägre än 0,8 m, inte heller för murar och plank som är lägre än 1,5
meter på övrig tomtmark.. Bestämmelsen gäller under planens genomförandetid.

Skala:1:1000 (A1) 1:2000 (A3)

100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

SAMRÅDSHANDLING 2018-05-02
 

Illustrationskarta Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
Hemmeslöv i Båstad
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3,
Plankarta tillhörande detaljplan för

PLANKARTA

PLANOMRÅDETS LÄGE
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OMRÅDE 3

OMRÅDE 2

OMRÅDE 4

Vildapelvägen

Korpvägen
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Grundläggande förutsättningar
• Samtliga handlingar som berör mark-

anvisningstävlingen finns tillgängliga 
på kommunens  hemsida:   
 www.bastad.se/markanvisningheden

• Tävlingsområde: Del av  fastigheten 
Hemmeslöv 10:10.

• Infart till området sker från 
 Vildapelvägen. Från Korpvägen får 
ingen tillfart annordnas. 

• Markanvisningsområdet omfattas av 
detaljplan del av Hemmeslöv 10:10, 
etapp 3 som är under ändring. Plan-
ändringen omfattar tillskapande av 
lokalgata och planen förväntas ha 
vunnit laga kraft före 2019-01-01.

• Lokalgata, VA och belysning byggs 
ut av Båstads kommun. Lokalgatan 
överlåts  sedan till Hemmeslöv ga:20 
som är huvudman för allmän plats i 
 området. 

• Fastigheten berörs inte av  några 
 kända föroreningar. En  översiktlig 
geo teknisk undersökning och 
en hydro geologisk utredning 
har genom förts på kommunens 
 bekostnad. 

• Fastigheten berörs inte av  några 
 kända fornlämningar. Skulle 
 ut redningar visa att att det ändå 
finns fornlämningar tar Båstads 
 kommun merkostnaderna för 
 denna åtgärd (dock ej stillestånds-
kostnader).

• Markanvisningsavtal/köpeavtal med 
sedvanliga villkor ska träffas mellan 
vinnande exploatörer och Båstads 
 kommun.

• Priset för byggrätt i område 1 & 3 är 
1 000 kr/BTA  och 2 500 kr/kvm BTA 
för byggrätt i område 2 & 4.

• Den högsta ingångshyran  kommunen 
accepterar är 1 600 kr/BOA  (vilket 
ska inkludera kostnad för upp-
värmning och VA).

• Tävlingsdeltagare förbinder sig vid 
tecknande av markanvändnings-
avtal för område 1 & 3 att erbjuda 
 kommunen 1 lägenhet i vardera 
område. 

• Tävlingsdeltagare förbinder sig vid 
tecknande av markanvändnings-
avtal för område 2 & 4 att skriva in i 
 stadgarna för bostadsrättföreningen 
att bostadsrättsköpare ska folk-
bokföra sig på adressen.
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Markanvisningsprocess
Markanvisningsprocessen inleds med att inbjudan till markanvisningstävling 
 godkänns politiskt och tillgängliggörs för intressenter som ges möjlighet att  utforma 
och lämna in sitt bidrag till kommunen. 

När tävlingstiden löpt ut följer en urvalsprocess där en grupp tjänstemän inom 
samhälls byggnadssektorn väljer ut ett eller flera förslag som föreslås erhålla option 
inom markanvisningsområdet genom beslut i kommunstyrelsen. 

Markanvisningsavtal tecknas sedan med de byggherrar som erhållit option. 
 Markanvisningsavtalet innehåller de villkor kommunen ställer för att överlåtelse av 
markområdet ska ske. 

Deltagarrätt
Tävlingen är öppen för alla  fastighetsägare, byggherrar och  aktörer som kan  verifiera 
och  säkerställa sin roll som aktör inom bygg- och fastighetsbranschen. 

Kommunen förbehåller sig  rätten, att vid behov, själv inhämta uppgift om  motpartens 
solvens.
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Tidplan 

• Markanvisningstävlingen  publiceras 
andra kvartalet år 2018

• Tävlingstiden löper till den 30:e 
 september 2018

• Urvalsprocess pågår oktober -
november 2018

• Vinnare annonseras efter beslut 
i  kommunstyrelsen, preliminärt 
 december 2018

• Markanvisningsavtal tecknas första 
kvartalet 2019
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1. Förteckning över inlämnade 
 handlingar (A4, PDF)

2. Formella handlingar (A4, PDF)

• Uppgifter om-, och kontaktupp gifter 
till exploatören.

• Uppgifter om-, och kontaktupp gifter 
till förvaltare av hyresrätter i del-
område 1 och 3.

• Registreringsbevis, högst tre 
 månader gammalt.

3. PM Projektförslag (A3, PDF, skp-fil)

• Beskrivning av förslaget i text: 
 k oncept, gestaltning, hur området 
ska upplevas tryggt, tillgängligt, hur 
gårdsmiljöer/allmänna ytor ska 
användas, energi försörjning, och hur 
området svarar för de  boendes olika 
livsskeden.

• En uppskattning av antal m² BTA i 
tävlingsbidraget och antal lägen heter.

• Situationsplan som redovisar 
 förslaget och hur det för håller sig till 
kringliggande befintliga områden.

• Minst en sektion som visar  relationen 
mellan  föreslagen  bebyggelse och 
lokalgata.

• Representativa fasader och  sektioner 
av byggnader.

• Parkeringslösningar för bil och cykel.

• SketchUp-modell över aktuellt 
 område i enkel vit volymskiss där 
våningsantalen är markerade, utan 
materialtexturer.

4. Anbud (A4, PDF)

• Val av delområde med prioritering 
om flera områden väljs.

• Preliminär tidsplan för byggnation av 
föreslagen bebyggelse.

• Byggherrens referensprojekt, minst 
två stycken.

Allt material lämnas in såväl i fysiskt 
 format som i digitalt utskriftbart format 
på USB-minne. PM Projektförslag  lämnas 
in i tre exemplar. Tävlings förslag ska 
lämnas på svenska.

Tävlingsbidrag och inlämningskrav
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Utvärdering
De tävlande bidragen måste uppfylla 
 följande krav för att utvärderas:

• Område 1 och 3 ska enbart innehålla  
hyres rätter

• Samtliga handlingar listade 
 under rubrik Tävlingsbidrag och 
inlämnings krav är redovisade.

Vid utvärdering bedöms tävlings-
bidragen utifrån nedan innehåll där 
 varje aspekt poängsätts på en skala 
om 1-5 poäng. Det  förslag som får flest 
 poäng/område  vinner markanvisnings-
tävlingen för  respektive område.

Ekonomiska aspekter

• Uppskattad hyresnivå i kr/kvm/år

• Energiförsörjning

Sociala aspekter

• Lägenhetsfördelning

• Arkitektur

• Trygghet

• Gemensamhetsytor

• Kreativitet, lekfullhet och konst

Ekologiska aspekter

• Ekosystemtjänster

• Byggteknik ur ett hållbarhets- och 
livcykel perspektiv

Övergripande aspekter 

• Helhetslösning

• Hur förslaget möter framtiden

Båstads kommun förbehåller sig:

• Fri prövningsrätt av lämnade 
 tävlingsbidrag. Tävlingsbidrag som inte 
följer givna förutsättningar  kommer inte 
att beaktas.

• Rätten att göra en bedömning av 
tävlingsbidragslämnarens  ekonomiska 
förutsättningar att genomföra  projektet.

• Rätten att ta referenser avseende 
tävlings bidragslämnarens tidigare 
genom förda projekt.

• Rätten att helt eller delvis  bryta 
 tävlingen om Båstads kommun  bedömer 
att inlämnade tävlingsbidrag inte upp-
fyller ställda krav eller förväntningar 
utan ersättningsskyldighet.
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Inlämning
Tävlingsbidraget ska vara Båstads kom-
mun tillhanda senast 2018-09-30. 

Tävlingsbidraget lämnas i slutet  neutralt 
kuvert och märkes:

Heden – markanvisningstävling, 
 Tävlingsbidrag.

Tävlingsbidrag ska sändas till
Båstads kommun
att. Olof Selldén
Samhällsbyggnad
Box 41
269 80 Båstad
(Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad)

Frågor
Vid eventuella frågor kontakta

Susanna Almqvist, exploaterings-
ingenjör, Olof Selldén, planchef eller 
Camilla Nermark, planarkitekt.

Kontaktuppgifter: 
Susanna
E-post: susanna.almqvist@bastad.se
Telefonnummer: 0431 - 770 63

Olof
E-post: olof.sellden@bastad.se
Telefonnummer: 0431 - 777 31

Camilla
E-post: camilla.nermark@bastad.se
Telefonnummer: 0431 - 770 72

Information om markanvisnings-
tävlingen redovisas på kommunens 
hemsida: 

www.bastad.se/markanvisningheden.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-22 1 av 2 

 

 

KS § 102  Dnr KS 001099/2017 - 300 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 - Beslut om antagande 

 
Beskrivning av ärendet Förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:17 m.fl. har varit utställt för granskning. 

Inga remissinstanser, sakägare eller andra berörda har framfört någon erinran 
mot planförslaget. Nästa steg i planprocessen är beslut om antagande av 
detaljplanen. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2018-05-04, 

Planbeskrivning med bilagor.  
 
Förvaltningens beslut Förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:17 m.fl. godkänns för antagande 
 
Föredragande Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:17 m.fl. godkänns för antagande. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180504\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-05-04. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001099/2017 – 300 
 
 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 mfl – beslut om antagande 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:17 mfl godkänns för antagande. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:17 mfl har varit utställt för granskning. Inga remissin-
stanser, sakägare eller andra berörda har framfört någon erinran mot planförslaget. Nästa steg 
i planprocessen är beslut om antagande av detaljplanen. 
 

Bakgrund 
Fastighetsägaren inkom 2017-09-07 med en ansökan om planbesked med syfte att göra några 
mindre ändringar i gällande detaljplan. Ändringarna avser möjligheten att bygga underjordiska 
garage för att kunna skapa utemiljöer med högre kvalitet, en justering av en användningsgräns 
samt möjlighet att uppföra radhus på fastighet där gällande plan endast medger flerbostads-
hus. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-08 § 252 att förslag till detaljplan fick upprättas samt att 
samråd fick hållas. Samråd hölls under tiden 2018-02-12 till 2018-03-21 och inkomna syn-
punkter finns sammanställda och kommenterade i en samrådsredogörelse. Planförslaget revi-
derades efter samrådet och 2018-04-17 § 76 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att 
godkänna förslaget till detaljplan för att ställas ut för granskning. 
 

Aktuellt 
Granskning har hållits för detaljplan för Hemmeslöv 5:17 mfl under tiden 2018-04-19 till 
2018-05-04. Inga remissinstanser, sakägare eller andra berörda har framfört någon erinran 
mot planförslaget. Inkomna yttranden finns sammanställda i ett granskningsutlåtande (bilaga 
X). 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Möjlighet ges att bygga underjordiska garage istället för markparkeringar vilket gör utemiljöer 
och rekreationsytor mer trivsamma. 
 
Verksamhet 
Ärendet avslutas och arkiveras efter att beslutet vunnit laga kraft. 
 

Ekonomi 
Planen finansieras i sin helhet av exploatören. 
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2 (2) 

 

 
Verksamhetsområde 
Emma Johansson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Planbeskrivning 
2. Plankarta med illustrationskarta 
3. Granskningsutlåtande 

 
Samråd har skett med: 
Planchef 
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Antagandehandling 2018-05-08
                       Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 m fl 

Detaljplan för 

Hemmeslöv 5:17 m fl 
i Hemmeslöv, Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Planbeskrivning

Standardförfarande
Antagandehandling 2018-05-08
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Antagandehandling 2018-05-08
                      Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 m fl 

PLANHANDLINGAR
Planens	diarienummer	är	B17-903

Detaljplanen består av:
•	 Plankarta	med	planbestämmelser	och	illustrationskarta,	2018-

05-08
•	 Planbeskrivning,	2018-05-08	(denna	handling)
•	 Fastighetsförteckning,	2018-04-09
•	 Grundkarta	(utgör	underlag	till	plankartan),	januari	2018,				

kompletterad	mars	2018,	uppdaterad	maj	2018
•	 Samrådsredogörelse,	2018-04-05
•	 Granskningsutlåtande,	2018-05-08

Följande handlingar ingår också i ärendet och fi nns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
•	 PM	Geoteknik	01,	Sigma,	2018-02-08
•	 Översiktligt	planeringsunderlag,	Geoteknik,	SGI,	2001-03-19
•	 Beräkning	av	utomhusbuller	för	utbyggnad	av	bostäder	och	

verksamheter	vid	Båstads	nya	station	rev	D,	ÅF,	2013-12-18
•	 Bullerutredning	Hemmeslöv	5:2,	Reinertsen,	2015-02-17
•	 PM	Yttrande	om	sammanvägt	buller,	Hemmeslöv	5:14,	Båstads	

kommun,	ÅF,	2015-10-28
•	 PM	Dagvatten	Hemmeslöv	5:14	Tuvelyckan,	NSVA,	2015-10-02
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Antagandehandling 2018-05-08
                       Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 m fl 
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Antagandehandling 2018-05-08
                      Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 m fl 
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En	detaljplan	reglerar	bland	annat	utformning	av	bebyggelse,	vägar	och	grönstruktur	inom	ett	min-
dre	område.	När	planen	är	 färdig	och	har	vunnit	 laga	kraft	är	den	ett	 juridiskt	dokument	som	är	
bindande	för	efterföljande	beslut	såsom	bygglov.	

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

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

Samråd
Denna	detaljplan	handlades	inledningsvis	med	begränsat	standardförfarande.	I	samrådsskedet	tas	
ett	förslag	fram	till	hur	området	ska	utformas	och	planläggas.	Samrådsförslaget	ställs	ut	i	kommun-
huset	och	på	det	bibliotek	som	ligger	närmast	planområdet.	Förslaget	skickas	också	till	berörda	myn-
digheter.	Kommunen	annonserar	i	NST	om	samrådet,	de	fastighetsägare,	företag	och	föreningar	som	
berörs	mest	 av	 förslaget	meddelas	med	post.	Alla	 som	vill	 får	 lämna	 in	 skriftliga	 synpunkter.	De	
synpunkter	som	kommer	in	sammanfattas	och	kommenteras	i	ett	granskningsutlåtande.	Begränsat	
standardförfarande	förutsätter	att	samtliga	i	samrådskretsen	godkänner	planförslaget	och	att	inga	
ändringar	görs	efter	godkännandet.	Om	samrådskretsen	godkänner	planförslaget	kan	det	sedan	gå	
direkt	till	antagande.	

Granskning
Då	inte	samtliga	i	samrådskretsen	godkänt	planförslaget	under	samrådet	övergår	handläggningen	
till	 standardförfarande.	Efter	samrådet	bearbetar	planhandläggaren	planen	utifrån	de	synpunkter	
som	kommit	 in	och	den	reviderade	planen	ställs	ut	 för	granskning.	Granskningsskedet	går	 till	på	
ungefär	samma	sätt	som	samrådet.	Återigen	får	alla	som	vill	lämna	in	skriftliga	synpunkter.	De	syn-
punkter	som	kommer	in	sammanfattas	och	kommenteras	i	ett	granskningsutlåtande.	

Antagande
De	som	har	lämnat	synpunkter	på	planförslaget	får	en	underrättelse	inför	antagandet.	Därefter	antar	
eller	avslår	kommunstyrelsen	planen.			

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

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

Här är vi nu!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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Planområdets läge och storlek
Planområdet	är	beläget	i	Hemmeslöv,	ca	4	km	från	Båstads	centrala	delar,	i	direkt	anslutning	till	
stationen.	Området	omfattar	fastigheterna	Hememslöv	5:17,	5:18,	5:23	samt	5:24	och	är	ca	14	500	
m2	stort.	Marken	nyttjas	idag	som	arbetsytor	i	samband	med	byggnadsarbeten	på	intilliggande	fast-
igheter.

Området	avgränsas	i	norr	och	väster	av	Semaforvägen.	I	söder	avgränsas	det	av	Inre	Kustvägen	och	
i	öster	av		Stinsgatan.	Planområdet	delas	i	två	delar	av	Dressinvägen,	som	inte	ingår	i	planområdet.	

Syftet	med	denna	plan	är	att	göra	det	möjligt	att	bygga	underjordiska	garage	till	 lerbostadshusen	
för	att	på	så	sätt	kunna	skapa	bättre	och	attraktivare	utemiljöer.	I	samband	med	detta	görs	mindre	
justeringar	av	egenskapsbestämmelserna	från	gällande	detaljplan.

Planområdet	ligger	i	Hemmeslöv,	direkt	väster	om	stationen,	och	är	cirka	14	500	m2	stort.

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Samtliga	fastigheter	ägs	av	samma	privata	företag.	
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Gällande	detaljplan	antogs	och	vann	laga	kraft	under	2016.	I	samband	med	genomförandet	av	pla-
nen	har	det	framkommit	behov	av	att	bygga	underjordiska	garage	till	flerbostadshusen	för	att	på	
så	sätt	kunna	skapa	bättre	och	attraktivare	utemiljöer.

Huvudsyftet	med	detaljplanen	är	att	möjliggöra	byggandet	av	underjordiska	garage	till	bostadshu-
sen.	Detaljplanen	syftar	också	till	att	göra	mindre	justeringar	av	egenskapsbestämmelserna	för	att	
underlätta	genomförandet	av	detaljplanen.	

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE
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Planbesked	för	Hemmeslöv	5:17	m. l	beviljades	av	Kommunstyrelsen	2017-11-08	§	252.	Beslutet	
innebär	att	förslag	till	detaljplan	får	upprättas	och	samråd	får	hållas.	

Översiktsplan
I	Båstads	översiktsplan,	ÖP08,	anges	det	aktuella	planområdet	som	utbyggnadsområde	för	bostäder.
Planförslaget	bedöms	vara	förenligt	med	översiktsplanens	intentioner.	

Planprogram
Planområdet	omfattas	av	Planprogram	för	området	vid	Båstads	nya	station,	godkänt	av	Kommunfull-
mäktige	2013-02-22.	I	programhandlingen	beskrivs	övergripande	principer	för	grönstruktur,	trans-
porter	och	bebyggelse.	

Detaljplan
För	planområdet	 gäller	 idag	detaljplan	1671,	 som	vann	 laga	kraft	 20160607.	Planen	har	4	 år	 av	
genomförandetiden	kvar.	Gällande	bestämmelser	för	aktuellt	planområde	är	”Bostäder”,	”Bostäder,	
kontor”	samt	”Centrum,	bostäder	och	vård”.		Planområdet	korsas	av	ett	u-område	dvs.	mark	som	ska	
vara	tillgänglig	för	allmänna	underjordiska	ledningar.	

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Utsnitt ur gällande detaljplan med nu aktuellt planområdets avgränsning markerad med rött.
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Bevarandeplan
Planområdet	omfattas	inte	av	Båstads	kommuns	bevarandeplan.

Kulturmiljövårdsprogram
Planområdet	berörs	inte	av	kulturmiljövårdsprogram	för	Båstads	kommun.

Miljö- och energiprogram
Båstads	kommuns	miljö-	och	energiprogram	2012-2022	anger	strategiska	inriktningsmål	och	rikt-
linjer	för	Vatten,	Natur	&	Ekosystem,	Energi	&	Klimat,	Transporter	och	Bebyggd	miljö.	Inom	respek-
tive	område	 inns	målformuleringar	som	berör	aktuell	detaljplan:

•	 Tillgängligheten	för	gång-	och	cykeltra ik	ska	prioriteras	tillsammans	med	närheten	till	kollek-
tivtra ik.	Val	av	material	ska	utredas	för	att	nybyggnationen	ska	kunna	ske	på	ett	så	miljöanpas-
sat	och	resurssnålt	sätt	som	möjligt.	Dessa	kriterier	ska	vara	aktuella	under	byggnadernas	hela	
livslängd.	Utbyggnad	ska	göras	utan	att	det	har	negativ	inverkan	på	människors	hälsa	och	förut-
sättningar	för	biologisk	mångfald.

•	 Grönstruktur	och	tätortsnära	rekreation	ska	förbättras	och	utvecklas.	Bullerstörningar	ska	vara	
kartlagda	och	åtgärdade.	Radonförekomster	ska	vara	kartlagda.

•	 Hållbar	 förtätning	 före	utbredning	vid	exploatering	och	nybyggnation.	Vid	nyexploatering	ska	
skyddsvärda	naturområden,	 god	 jordbruksmark,	 strand,	 samt	kulturarv	 i	 ett	brett	perspektiv	
särskillt	skyddas.	Kulturarv	i	ett	brett	perspektiv	innefattar	allt	från	kulturbyggnader	till	ängs-
marker.

•	 Hantering	av	dagvatten	utformas	för	att	minimera	utrinningen	av	skadliga	ämnen	i	vattenföre-
komster.	

•	 Kommunen	bidrar	till	att	underlätta	för	enskilda	och	verksamheter	att	vidta	åtgärder	för	att	pro-
ducera	egen	energi	på	de	sätt	som	är	möjligt.	Åtgärder	för	att	underlätta	utbyggnad	av	småskalig	
energiproduktion	befrämjas.

116



11

Antagandehandling 2018-05-08
                       Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 m fl 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget	bedöms	som	förenligt	med	Miljöbalkens	3,	4	och	5	kapitel.	Planens	genomförande	be-
döms	inte	påverka	riksintressena	för	friluftsliv,	rörligt	friluftsliv	och	kustzonen	eller	möjligheterna	
att	uppnå	miljökvalietsnormer.	Området	bedöms	vidare	nödvändigt	för	kommunens	bostadsförsörj-
ning.	Stöd	för	bostadsbebyggelse	 inns	i	Båstads	kommuns	översiktsplan.

Riksintressen
Planområdet	ligger	 inom	område	som	som	omfattas	av	riksintresse	för	 friluftsliv	enligt	3	kap	6	§	
Miljöbalken	(MB),		riksintresse	för	det	rörliga	friluftslivet	enligt	4	kap	1,2	§§	MB	och	riksintresse	för	
kustzonen	enligt	4	kap	1,4	§§	MB.	Planen	bedöms	vara	förenlig	med	samtliga	riksintressen	då	place-
ring	av	nya	bostäder	sker	i	anslutning	till	be intlig	bebyggelse	och	då	möjligheterna	att	röra	sig	i	och	
genom	området	inte	påverkas.		

Stensån,	belägen	ca	500	meter	sydväst	om	planområdet,	omfattas	av	riksintresse	för	naturvård	enligt	
MB	3	kap	6§.		Stensån	kommer	att	vara	recipient	för	huvuddelen	av	det	dagvatten	som	genereras	
inom	planområdet.	Dagvattensystemet	bygger	därför	på	 lokalt	omhändertagande	och	 fördröjning	
och	rening	i	öppna	system	varefter	avledning	sker	till	Hemmeslövssjön	som	ligger	mellan	planområ-
det	och	Stensån.	I	sjön	kan	vattnet	fördröjas	ytterligare	och	släppas	ut	i	reglerad	mängd	till	Stensån.	
Ett	genomförande	av	planen		bedöms	vara	förenligt	med	riksintresset	för	Stensån.

Miljökvalitetsmål
Ett	genomförande	av	detaljplanen	påverkar	ett	antal	miljökvalitetsmål.	Generationsmålet	är	ett	in-
riktningsmål	för	miljöpolitiken	och	anger	inriktningen	för	den	samhällsomställning	som	behöver	ske	
inom	en	generation	för	att	miljökvalitetsmålen	ska	nås.	Det	innebär	att	till	nästa	generation	ska	vi	
lämna	över	ett	samhälle	där	de	stora	miljöproblemen	är	lösta,	utan	att	orsaka	ökade	miljö-	och	hälso-
problem	utanför	Sveriges	gränser.	Generationsmålet	är	utfärdat	av	Naturvårdsverket	och	de inierat	
av	Riksdagen.	

Övriga	miljömål	som	kan	påverkas	av	ett	genomförande	av	detaljplanen	är:
Begränsad	klimatpåverkan:	"Halten	av	växthusgaser	i	atmosfären	ska	i	enlighet	med	FN:s	ramkon-
vention	för	klimatförändringar	stabiliseras	på	en	nivå	som	innebär	att	människans	påverkan	på	kli-
matsystemet	inte	blir	farlig.	Målet	ska	uppnås	på	ett	sådant	sätt	och	i	en	sådan	takt	att	den	biologiska	
mångfalden	 bevaras,	 livsmedelsproduktionen	 säkerställs	 och	 andra	mål	 för	 hållbar	 utveckling	 inte	
äventyras.	Sverige	har	tillsammans	med	andra	länder	ett	ansvar	för	att	det	globala	målet	kan	uppnås."	
Preciseringarna	handlar	om	att	begränsa	den	globala	medeltemperaturhöjningen,	något	som	påver-
kas	bland	annat	av	utsläpp	av	koldioxid	och	andra	växthusgaser.	-	Detaljplanen	skapar	möjlighet	för	
många	människor	att	bosätta	sig	i	ett	område	med	god	kollektivtra ik	vilket	skapar	förutsättningar	
för	ett	bilfritt	liv.
God	bebyggd	miljö:	”Städer,	tätorter	och	annan	bebyggd	miljö	ska	utgöra	en	god	och	hälsosam	livs-
miljö	 samt	medverka	till	 en	god	regional	och	global	miljö.	Natur-	och	kulturvärden	ska	 tas	till	vara	
och	utvecklas.	Byggnader	och	anläggningar	ska	lokaliseras	och	utformas	på	ett	miljöanpassat	sätt	och	
så	att	en	långsiktigt	god	hushållning	med	mark,	vatten	och	andra	resurser	främjas.”	Preciseringarna	
handlar	bland	annat	om	ett	sammanhållet	och	hållbart	perspektiv	på	sociala,	ekonomiska	samt	mil-
jö-	och	hälsorelaterade	frågor.	De	handlar	även	om	att	det	kulturella,	historiska	och	arkitektoniska	
arvet	i	form	av	värdefulla	byggnader	och	bebyggelsemiljöer	samt	platser	och	landskap	bevaras,	an-
vänds	och	utvecklas	-	Detaljplanen	syftar	till	att	möjliggöra	underjordiska	garage	för	att	på	så	sätt	
skapa	bilfria	utemiljöer	med	hög	kvalitet.	Detaljplanen	skapar	även	möjlighet	för	många	människor	
att	att	bosätta	sig	i	ett	område	med	god	kollektivtra ik	vilket	skapar	förutsättningar	för	ett	bilfritt	liv.

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

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

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från	och	med	december	2009	 inns	även	miljökvalitetsnormer	för	vatten.	Normerna	är	uppdaterade	
och	 fastställda	under	2017.	Dessa	 formuleras	på	olika	 sätt	beroende	på	vilken	 typ	av	vattenföre-
komst	det	gäller.	För	ytvatten	(det	vill	säga	kustvatten,	sjöar	och	vattendrag)	 inns	det	miljökvali-
tetsnormer	för	kemisk	och	ekologisk	status.	För	grundvatten	 inns	det	miljökvalitetsnormer	för	ke-
misk	och	kvantitativ	status.	Målet	var	att	alla	vattenförekomster	skulle	ha	uppnått	god	status	(både	
kemisk	och	ekologisk/kvantitativ)	den	22	december	2015.	Eftersom	det	blir	mycket	svårt	för	en	del	
vattenförekomster	 inns	vissa	möjligheter	till	undantag.	

Stensån	som	vattenförekomst	omfattas	av	MKN.	I	bedömning	har	ån	längs	aktuell	sträcka	(mynning-
en	-	L	Stensån)	bedömts	ha	en	Måttlig	ekologisk	status,	målsättningen	är	att	God	ekologiskstatus	ska	
uppnås	år	2021.	När	det	gäller	den	kemiska	ytvattenstatusen	bedömdes	den	vid	samma	tillfälle	inte	
uppnå	god	status,	målsättningen	är	dock	att	god	kemisk	ytvattenstatus	ska	uppnås.

Enligt	VISS	(Vatteninformationssystem	Sverige)	berörs	området	av	tre	grundvattengörekomster.	La-
holmsslätten	har	god	kemisk	och	kvantitativ	status,	Bjärehalvön	har	otillfredsställande	kemisk	och	
kvantitativ	status	samt	Laholm	som	har	otillfredsställande	kemisk	status	och	god	kvantitativ	status.

Vattentäkter
Cirka	1	km	sydost	om	planområdet	ligger	vattentäkten	i	Eskilstorp.	Planområdet	bedöms	inte	utgöra	
någon	påverkan	på	vattentäkten.

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

Behovsbedömningen	grundades	på	följande:
•	 översiktsplanen	utpekar	området	som	lämpligt	för	bebyggelse
•	 planen	påverkar	inte	riksintressena	för	kustzon,	friluftsliv	och	rörligt	friluftsliv			
•	 ett	genomförande	av	planen	leder	inte	till	några	ökade	störningar	på	omgivningen	eller	för	män-

niskors	hälsa	och	säkerhet
•	 miljökvalitetsnormerna	riskerar	inte	att	överskridas
•	 planförslaget	påverkar	inte	skyddade	kultur-	och	naturvärden	varken	internationellt,	nationellt	

eller	lokalt	eller	känsliga	mark-	och	vattenområden
•	 planförslaget	berör	inte	områden	av	stor	betydelse	för	hushållning	med	natur-	och	samhällsre-

surser	nationellt	eller	lokalt																																			
•	 planförslaget	berör	inte	några	kända	fornlämningar

Planen	bedöms	sammantaget,	utifrån	behovsbedömningen,	inte	ge	en	sådan	miljöpåverkan	att	en	
miljökonsekvensbeskrivning	enligt	miljöbalken	6	kap.	11,	12	§§	behöver	genomföras.

Bedömningen	är	den	samma	som	för	gällande	detaljplan	för	området.	Under	samråd	och	granskning	
för	gällande	detaljplan	har	länsstyrelsen	inte	framfört	några	synpunkter	gällande	den	bedömningen.
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Bebyggelse
Historik 
Gällande	detaljplan	antogs	2016	och	2017	påbörjades	uppförandet	av	byggnader	i	området	runt	
nu	aktuellt	planområdet.

Bostäder 
Befintliga	bostäder	 i	kringliggande	områden	utgörs	av	småhus	omgiven	av	planterad	skog.	Från	
att	från	början	ha	varit	ett	område	med	fritidshusbebyggelse	har	det	alltmer	utvecklats	till	ett	om-
råde	med	permanentboende.	Idag	är	majoriteten	av	husen	friliggande	villor	på	stora	tomter,	ofta	
över	1000	m2.	Breda	gröna	stråk	av	tallskog	löper	genom	området	och	bidrar	till	att	skogen	upplevs	
dominera	över	bebyggelsen.	

Den	nya	bebyggelsen,	som	är	under	uppförande,	i	anslutning	till	stationsområdet	har	ingen	skog	
att	växa	upp	 i	och	 får	därför	en	annan	karaktär.	Här	byggs	både	 lägenheter	och	 radhus	och	 lite	
längre	norrut	även	friliggande	villor.	Översiktsplan	och	planprogrammet	föreslår	dessutom	en	tä-
tare	bebyggelse	 i	närheten	av	stationen,	med	en	blandning	av	bostäder	och	centrumfunktioner,	
kontor	och	verksamheter.	

Kommersiell, offentlig och social service
Närmaste	skolor	är	belägna	knappt	3,5	respektive	4	km	bort	(Östra	Karups	skola	respektive	Strand-
ängsskolan	i	Båstad).	En	ny	förskola	är	under	uppförande	direkt	norr	om	planområdet.	Till	vårdcen-
tral	är	det	ca	4,5	km	och	till	apotek	och	bibliotek	ca	4	km.	Båstad	station	att	ligger	i	direkt	anslutning	
till	planområdet.

Från	planområdet	är	det	ca	1	km	till	närmaste	mataffär,	belägen	strax	söder	om	området	invid	Hal-
landsvägen.	I	anslutning	till	mataffären	 inns	även	annan	kommersiell	service.	

Verksamheter
I	området	mellan	Inre	kustvägen	och	Västkustbanan	medger	gällande	plan	utbyggnad	av	verksamhe-
ter	i	form	av	hantverk,	småindustri,	kontor	och	handel.	I	anslutning	till	stationen	och	stationstorget	
medges	centrumfunktioner	i	form	av	service,	handel,	restaurang,	kontor	och	hotell.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken	inom	planområdet	är	flack	och	ligger	på	ca	+8	till	+9	meter	över	havet.	Området	används	
idag	som	arbetsyta	i	samband	med	byggnation	på	kringliggande	fastigheter.

Parker och torg 
Direkt	öster	om	planområdet	kommer	ett	torg	att	anläggas,	runt	detta	kommer	det	att	finnas	
verksamhetslokaler.

Allmän plats
Norr	om	planområdet	 inns	 ett	 naturområde	med	bland	annat	 stora	ekar.	Utanför	planområdet	
inns	även	lokalgator,	en	huvudgata	samt	ett	torg.

7. FÖRUTSÄTTNINGAR
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Vattenområden
Inom	planområdet	finns	inga	vattenområden.	Ingen	del	av	marken	berörs	av	strandskydd.

Översvämningsrisk
Marken	inom	planområdet	bedöms	inte	riskeras	att	drabbas	av	översvämningar.	Höga	grundvatten-
nivåer,	som	tillfälligt	kan	höjas	vid	nederbörd,	kan	dock	lokalt	påverka	området	varför	det	är	viktigt	
att	inom	området	skapa	vägar	för	avledning	av	dagvattnet	så	att	det	inte	uppstår	skador	på	bebyggel-
se/anläggningar	vid	kraftiga	regn.	Höjdsättningen	av	området	ska	anpassas	så	att	tomtmark	anläggs	
högre	än	vägbanor	och	grönytor	i	området.	Underjordiska	garage	bör	uppföras	med	tät	konstruktion	
och	färdigt	golv	för	entréplan	ska	vara	minst	30	cm	över	anslutande	gata	för	att	byggnaderna	inte	ska	
skadas	vid	skyfall.	Parkerings-	och	grönytor	och	vägar	kan	därmed	användas	som	översvämningsy-
tor	och	sekundär	avrinningsväg	vid	extrem	nederbörd.

Geotekniska förhållanden
De	geotekniska	 förhållandena	bedöms	vara	relativt	gynnsamma	för	exploatering	med	bebyggelse.	
Överst	 inns	en	sandlig	mulljord	med	en	mäktighet	om	ca	0,5	meter.	Under	mulljorden	förekommer	
sedan	naturligt	lagrad	sand	med	 inslag	av	organisk	jord.	Den	organiska	jorden	kan	ge	upphov	till	
sättningar	vid	belastning	vilket	måste	beaktas	vid	grundläggning.	Sandsedimenten	har	en	mäktighet	
om	ca	8	meter,	på	djup	därunder	förekommer	glacial	lera.	Utifrån	erfarenheter	från	tidigare	geotek-
niska	utredningar	noteras	 att	 de	geotekniska	 förhållandena	är	sådana	att	 väg-	 och	 järnvägsinfra-
struktur	kan	ge	upphov	till	vibrationer	och	stomljud	som	upplevs	störande.	Uppmätta	grundvatten-
nivåer	i	närområdet	varierar	mellan	ca	1	och	2	meter	under	be intlig	marknivå.	Planområdet	ligger	
inom	nomalriskområde	för	radon.

Höga	halter	av	lättoxiderat	järn	förekommer	lokalt	vilket	kan	leda	till	utfällningar	och	lukt	i	öppna	
diken.

Marken	har	brukats	som	jordbruksmark	och	det	 inns	inget	som	tyder	på	att	det	 inns	markförore-
ningar	inom	planområdet.

Kulturmiljöer och fornlämningar
Arkeologiska	utgrävningar	har	genomförts	inom	och	i	anslutning	till	planområdet	i	samband	med	
framtagande	av	planprogrammet	 för	området	 vid	Båstads	 station	 samt	detaljplaneläggningen	 för	
Inre	kustvägen.	Inga	lämningar	eller	fynd	har	påträffats.

Gator och trafi k
Biltrafi k
I	direkt	anslutning	till	planområdet	har	det	under	2015	skett	stora	förändringar	i	och	med	utbygg-
naden	av	Inre	kustvägen	som	en	ny	koppling	mellan	Båstad/Hemmeslöv	-	Laholm/Skummeslöv	och	
som	anslutning	till	Båstads	nya	station.	Den	nya	vägen	är	en	viktig	del	av	utvecklingen	av	kustområ-
dena	i	både	Båstads	och	Laholms	kommuner	och	består	av	både	en	bilväg	och	en	gång-	och	cykelväg.	
Totalt	är	den	nya	vägen	ca	4,3	km	lång.	Inre	kustvägen	beräknas	enligt	Tra ikverkets	prognoser	för	
år	2035	tra ikeras	av	ca	8	000	fordon/dygn	ÅDT	(Årsmedeldygnstra ik),	av	denna	tra ik	beräknas	ca	
5	%	vara	tunga	fordon.	
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Parkering
Med	 utgångspunkt	 från	områdets	 direkta	 närhet	 till	 stationen,	 kommersiell	 service	 samt	 rekrea-
tionsområden	är	den	övergripande	ambitionen	med	den	gällande	detaljplanen	för	området	att	mini-
mera	boende	och	verksammas	behov	av	biltransporter,	och	därmed	bilparkeringsplatser.

Kollektivtrafi k
Med	invigningen	av	Båstads	station	i	december	2015	blev	planområdets	absoluta	närhet	till	tågtra i-
ken	längs	Västkustbanan	tydlig.	Båstads	station	tra ikeras	av	både	Öresundståg		och	Pågatåg.	Tågen	
tra ikerar	stationen	med	halvtimmestra ik	i	både	norr-	och	södersgående	riktning.	Den	nya	stationen	
och	förbindelsen	genom	Hallandsåstunneln	innebär	avsevärt	kortare	restider	och	bättre	turtäthet	
för	tågresenärer	vilket	är	viktigt	inte	minst	för	de	som	pendlar	dagligen.

För	att	koppla	omgivande	bebyggelseområden	till	stationen	angör	lokal	och	regional	busstra ik	om-
rådet.	Två	lokala	busslinjer,	501	och	525	(Skånetra iken)	förbinder	Båstads	centrala	delar	med	sta-
tionen	samt	Östra	Karup,	de	regionala	linjerna	225	och	226	(Hallandstra iken)	förbinder	Laholm-
Mellbystrand-Skummeslöv-Båstad	station	respektive	Laholm-Skottorp-Båstad.

Gång- och cykeltrafi k
Planområdet	erbjuder	goda	förutsättningar	för	gående	och	cyklister.	Området	är	plant	och	höjd-
skillnaderna	 in	 till	 Båstad,	 Östra	 Karup	 och	Mellbystrand	 är	 små.	 Separerade	 cykelvägar	 längs	
Kustvägen	och	Inre	kustvägen	samt	Hallandsvägen	gör	det	möjligt	att	snabbt	och	trafiksäkert	ta	
sig	till	de	flesta	målpunkter	inom	en	radie	av	5	km	(vilket	bedöms	som	bekvämt	cykelavstånd).
För	fotgängare	finns	flera	passager	genom	bebyggelsen	i	Hemmeslöv	ner	mot	havet	samt	till	Hem-
meslövssjön/Stensån.	

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
I	anslutning	 till	planområdet	går	distributionsledning	 för	gas	 varför	detta	kan	vara	ett	 intressant	
energialternativ	för	bebyggelse	och	verksamheter	inom	området.	

El, telefoni och bredband
Distributionsledningar	för	el	samt	transformatorstation	 inns	i	anslutning	till	planområdet.	Skanova	
har	kabelanläggningar	(telefoni)	i	närheten	av	planområdet,	dessa	bedöms	inte	beröras	av	utbyggna-
den	av	området.	Utbyggnad	av	stadsnät	(bredband)	pågår	i	Hemmeslöv.

För	områdets	elförsörjning	har	 två	 transformatorstationer	anlagts	samt	 ledningsnätet	byggts	ut	 i	
samband	med	genomförandet	 av	 gällande	 detaljplan.	 Ledningsnät	 för	 telefoni	 och	 bredband	 har	
också	byggts	ut	inom	området.

Brandvattenförsörjning
Vid	utbyggnad	av	ledningsnätet	i	området	byggdes	brandposter	ut	enligt	gällande	riktlinjer.

Dricks- och spillvatten
Planområdet	ligger	inom	NSVAs	verksamhetsområde	för	distribution	av	dricksvatten	och	för	omhän-
dertagande	av	spillvatten.	Anslutningsmöjligheter	 inns	i	Stinsvägen,	Semaforvägen	och	Dressinvä-
gen.	Dricksvatten	kan	med	fördel	anslutas	i	Stinsvägen.
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I	likhet	med	spillvattenledningarna	ligger	även	vattenledningar	i	Mellanvägen	(be intlig	V250)	och	
Inre	kustvägen	(nylagd	V200).	

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

Planområdet	ligger	inom	NSVAs	verksamhetsområde	för	omhändertagande	av	dagvatten.	Dagvatten	
från	planområdet	 kommer	att	behöva	avledas	söder,	mot	Stensån,	via	Hemmeslövssjön.	Eftersom	
Stensån	är	ett	känsligt	ekosystem	och	av	riksintresse	för	naturvården	är	det	viktigt	att	dagvattnet	
fördröjs	och	renas	lokalt	innan	det	når	recipienten.

Avfallshantering
Hushållsavfall	hämtas	vid	respektive	fastighet.	Avfallshantering	sker	genom	Nordvästra	Skånes	Ren-
hållning	AB	(NSR).	Närmsta	återvinningsstation	 inns	vid	korsningen	Karupsvägen	-	Meteorvägen,	
knappt	2	km	från	planområdet,	somtillgodoser	källsorteringens	fraktioner.
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Störningar och skydd
Bullerpåverkan
På	grund	av	planområdets	närhet	till	Inre	kustvägen	och	Västkustbanan	är	delen	närmast	Inre	kust-
vägen	utsatt	för	bullerpåverkan.	För	att	klargöra	bullerförhållandena	har	beräkningar	genomförts	
dels	i	samband	med	detaljplaneläggningen	av	Inre	kustvägen	och	järnvägen	samt	dels	inför	arbetet	
med	gällande	detaljplan.

De	byggnader	som	ingår	i	nu	aktuell	detaljplan	är	byggnader	B,	C,	D	och	E.	Enligt	PM	upprättat	av	ÅF	
2015-10-28,	blir	det	den	ekvivalenta	ljudnivån	från	vägtra iken	vid	fasad	mot	Inre	kustvägen	59-60	
dBA.	Maxnivåerna	i	området	kommer	från	tågtra iken.	Enligt	utredningarna	blir	maximal	ljudnivå	
mot	innergårdarna	(angett	som	norrgavel	i	tabellerna)	68	dBA.	Förordningen	säger	att	buller	från	
spårtra ik	och	vägar	bör	inte	överskrida	60	dBA	ekvivalent	ljudnivå	vid	en	bostadsbyggnads	fasad,	
och	50	dBA	ekvivalent	ljudnivå	samt	70	dBA	maximal	ljudnivå	vid	en	uteplats	om	en	sådan	ska	anord-
nas	i	anslutning	till	byggnaden.	För	en	bostad	om	högst	35	kvadratmeter	gäller	i	stället	för	vad	som	
anges	i	första	stycket	1	att	bullret	inte	bör	överskrida	65	dBA	ekvivalent	ljudnivå	vid	bostadsbygg-
nadens	fasad.	I	PM	om	sammanvägt	buller	konstateras	att	med	rätt	planlösning	 inns	goda	förutsätt-
ningar	att	uppfylla	riktvärden	enligt	förordning	(2015:216)	om	tra ikbuller	vid	bostadsbyggnader.	

Utsnitt ut karta från bullerutredningen upprättad av Reinertsen 2015-02-17 som visar ekvivalent ljudnivå. 
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Tabell över ekvivalent ljudnivå för vägtrafi k (ÅF 2015-10-28)

Tabell över maximal ljudnivå från tågtrafi k (ÅF 2015-10-28)

Risk
Inre	kustvägen	är	inte	avsedd	att	vara	led	för	farligt	gods,	transporter	av	farligt	gods	sker	dock	på	
Västkustbanan.	Länsstyrelserna	i	Skåne,	Stockholm	och	Västra	Götalands	län	har	tagit	fram	riktlinjer	
för	riskhänsyn	i	samhällsplaneringen	som	berör	vägar	och	järnvägar	där	farligt	gods	transporteras,	
de	s.k.	RIKTSAM	(Riktlinjer	för	riskhänsyn	i	 samhällsplaneringen	–	bebyggelseplanering	 intill	väg	
och	järnväg	med	transport	av	farligt	gods,	Skåne	i	utveckling	2007:06).	I	RIKTSAM	anges	ett	så	kallat	
riskhanteringsområde	på	150	meter	inom	vilket	riskerna	alltid	ska	beaktas	vid	framtagandet	av	en	
detaljplan.	Riskhanteringsområdet	är	indelat	i	olika	avsnitt	som	anger	vilken	markanvändning	som	
generellt	kan	anses	vara	lämplig.	Det	minsta	bebyggelsefria	avståndet	som	eftersträvas	till	en	risk-
källa	är	30	meter.	Inom	zonen	närmast	efter	det	bebyggelsefria	området	(30-70	meter)	bör	mark-
användningen	disponeras	så	att	få	personer	uppehåller	sig	i	området	och	att	personerna	alltid	är	i	
vaket	tillstånd.	Exempel	på	markanvändning	som	kan	 innas	inom	denna	zon	är	handel,	industri	och	
lager.	I	zonen	70-150	meter	anses	exempelvis	bostäder,	kontor,	handel	samt	platser	för	idrott	och	
kultur	kunna	anordnas.	I	RIKTSAM	anges	vidare	att	om	bebyggelse	med	ett	annat	innehåll	än	det	som	
är	rekommenderat	inom	de	angivna	avstånden	föreslås	så	behöver	en	riskutredning	tas	fram	för	att	
undersöka	om	risknivåerna	kan	anses	vara	acceptabla.

Den	del	av	planområdet	som	är	belägen	närmast	Västkustbanan	ligger	>100	meter	från	närmaste	räl	
på	vilken	det	transporteras	farligt	gods.	Mellan	planområdet	och	Västkustbanan	 inns	dessutom	en	
bullervall	vilken	bidrar	till	att	skydda	området	vid	en	eventuell	olycka.	Sammantaget	bedöms	riskni-
våerna	inom	planområdet	vara	acceptabla.
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Utgångspunkter
Detaljplanen	utgår	från	gällande	detaljplan	med	endast	mindre	justeringar.

Bebyggelse
Användning 
Användningen	inom	planområdet	är	bostäder,	för	fastigheten	Hemmeslöv	5:17,	centrum	och	vård,	
samt	för	delar	av	fastigheten	Hemmeslöv	5:18	kontor.	För	fastigheten	Hemmeslöv	5:17	ställs	krav	på	
att	byggnaden	ska	utformas	så	att	bottenvåningen	kan	inrymma	kommersiella	lokaler.

Placering 
Längs	Inre	kustvägen	placeras	byggnaderna	så	att	de	ger	en	bullerdämpande	effekt	för	 innergård	
och	innanför	belägna	byggnader.	På	fastigheten	Hemmeslöv	5:17	ska	byggnad	placeras	i	gräns	mot	
förgårdsmark	mot	Stinsvägen	för	att	skapa	ett	tydligt	gaturum.

Utformning
För	att	ge	en	hög	exploateringsgrad	i	det	stationsnära	läget	tillåts	relativt	höga	byggnader	inom	pla-
nområdet.	Närmast	stationstorget	tillåts	en	byggnadshöjd	på	17	meter.	Fastigheten	Hemmeslöv	5:18	
ges	en	något	lägre	byggnadshöjd	på	14	meter	för	att	möta	radhusen	söder	om	planområdet.	På	fast-
igheterna	Hemmeslöv	5:23	och	5:24	ges	möjlighet	att	uppföra	byggnader	med	en	byggnadshöjd	på	
18	respektive	24	meter.	Kvarteret	 ligger	 i	direkt	anslutning	till	be intligt	skogsområde	och	bebyg-
gelsen	tar	därmed	höjdmässigt	stöd	i	den	be intliga	trädvegetationen.	Byggnadshöjderna	från	gäl-
lande	detaljplan	har	räknats	om	till	totalhöjd	för	att	öka	tydligheten.	Byggnadernas	faktiska	höjd	blir	
oförändrad.

För	fastigheten	5:17	ställs	krav	på	att	byggnaden	ska	utformas	så	att	bottenvåningen	kan	inrymma	
kommersiella	lokaler.

8. PLANFÖRSLAG

Skissförslag på byggnation inom området (Bild Fredblads Arkitekter 2016)
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Mark och vegetation
Mark och vegetation
Det	är	viktigt	att	skapa	avledningsvägar	för	dagvattnet	så	att	det	vid	kraftiga	regn	inte	orsakar	skador	
på	bebyggelsen.	Höjdsättningen	av	området	och	bebyggelse	är	ett	viktigt	redskap	för	detta	och	hu-
vudprincipen	är	att	tomtmark	ska	anläggas	högre	än	anslutande	vägbanor	och	grönytor.	Parkerings-	
och	grönytor	samt	gator	kan	därmed	användas	som	översvämningsytor	och	sekundär	avrinningsväg	
vid	extrem	nederbörd.	Lägsta	nivå	för	färdigt	golv	är	0,3	meter	över	anslutande	gata.

Allmän plats
Planen	omfattar	inte	någon	allmän	platsmark.

Geotekniska förhållanden
De	geotekniska	förhållandena	bedöms	vara	relativt	gynnsamma	för	exploatering	med	bostadsbebyg-
gelse.	Uppmätta	grundvattennivåer	i	närområdet	varierar	mellan	ca	1	och	2	meter	under	be intlig	
marknivå.	Ett	geotekniskt	PM	har	under	februari	2018	tagits	fram	av	Sigma	för	att	kontrollera	möj-
ligheterna	för	byggande	av	underjordiska	garage	inom	planområdet	även	om	grundvattennivåerna	
skulle	stiga	på	 lång	sikt	på	grund	av	klimatförändringar.	Resultaten	visar	att	detta	är	 fullt	möjligt	
utan	permanent	grundvattensänkning.	I	detaljplanen	 inns	en	bestämmelse	om	att	grundläggning	
med	golvnivåer	under	marknivån	ska	utföras	så	att	be intlig	grundvattennivå	inte	påverkas	negativt.	
Syftet	med	denna	är	att	undvika	permanent	sänkning	av	grundvattnet	vilket	skulle	kunna	medföra	
påverkan	på	kringliggande	bebyggelse	och	naturvärden.	Bestämmelsen	gäller	inte	för	undanträng-
ningseffekten	av	grundvattnet	under	byggnaden.

För	att	säkerställa	goda	miljöförhållanden	i	bostäder	och	lokaler	tillämpas	de	riktvärden	för	vibra-
tioner	som	gäller	för	nybyggnad	av	väg-	och	järnvägsinfrastruktur	även	för	tillkommande	bebyggel-
se.	Enligt	dessa	riktlinjer	ska	0,4	mm/s	vägd	RMS	klaras	i	utrymmen	där	människor	stadigvarande	
vistas,	detta	regleras	i	särskild	planbestämmelse	för	all	kvartersmark.	

Gator och trafi k
Antalet	bostäder	förändras	inte	jämfört	med	gällande	detaljplan	varför	tra ikbelastningen	bedöms	
bli	densamma.

Parkering
Detaljplaneförslaget	möjliggör	parkering	i	underjordiska	garage.	Parkering,	såväl	för	bilar	som	för	
cyklar,	ska	primärt	ske	inom	kvartersmark.	Med	utgångspunkt	från	områdets	direkta	närhet	till	Bå-
stads	station,	kommersiell	service	samt	rekreationsområden	är	den	övergripande	ambitionen	med	
planeringen	av	området	att	minimera	boende	och	verksammas	behov	av	biltransporter,	och	därmed	
bilparkeringsplatser.	Det	ska	 innas	god	tillgång	till	cykelparkering	i	bra	lägen,	dvs.	nära	entréer	till	
exempelvis	bostäder,	kontor	och	butikslokaler.	Vid	bostäder	ska	minst	hälften	av	de	cykelplatser	som	
anordnas	vara	lättillgängliga,	dvs.	i	markplan.			

Särskilda	mobilitetsåtgärder	 av	 exploatören	 som	 främjar	 cykling,	 kollektivtra ikresande	 eller	 ge-
mensamma	billösningar	ska	 innebära	att	kraven	på	 tillskapande	av	bilplatser	 inom	kvartersmark	
minskar.	Åtgärder	kan	exempelvis	vara	särskild	service	för	cyklister,	aktiv	information	om	kollektiv-
tra iken	eller	att	fastigheten	via	avtal	ansluter	sig	till	en	bilpool.
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Kollektivtrafi k
En	utbyggnad	enligt	planen	ökar	underlaget	för	be intlig	kollektivtra ik.	

Gång- och cykeltrafi k
I	planområdets	norra	del	 inns	ett	x-område	som	säkerställer	en	gen	gång-	och	cykelväg	för	allmän-
heten	till	järnvägsstationen.	

Hälsa och säkerhet
Störande verksamheter och farligt gods
Enligt	rapporten	Riskhantering	i	detaljplaneprocessen	(2006)	ska	riskhanteringsprocessen	hanteras	
i	framtagande	av	detaljplaner	inom	150	meter	från	farligt	godsled.	En	bedömning	av	risknivåerna	
togs	fram	i	samband	med	detaljplanen	för	Inre	kustvägen,	i	denna	utredning		konstaterades	att	bo-
stadsbebyggelse	kunde	förläggas	i	området	mellan	Inre	kustvägen	och	Västkustbanan	under	förut-
sättning	att		vissa	åtgärder	vidtogs.	Med	utgångspunkt	från	detta	bedöms	risknivåerna	i	nu	aktuellt	
området	vara	acceptabla.	

Buller
Eftersom	bullernivåerna	vid	kvarteren	närmast	Inre	kustvägen	ligger	precis	under	riktvärdena	i	För-
ordning	om	tra ikbuller	vid	bostadsbyggande	(2015:216)	görs	bedömningen	att	det	med	rätt	plan-
lösning	 inns	goda	förutsättningar	att	uppfylla	riktvärdena.

Åtgärder	som	kan	tillämpas	för	att	erhålla	bostäder	och	miljöer	med	acceptabla	ljudförhållanden	är;
•	 Sammanhållen	bebyggelse	längs	med	Inre	kustvägen	
•	 Omsorgsfull	planering	och	disponering	av	byggnader	
•	 Delvis	inglasning	av	balkong/uteplats
•	 Åtgärder	i	fasad/fönster
•	 Åtgärder	vid	friskluftsintag

Även	bostäder	om	högst	35	m2	kan	byggas	i	de	mer	bullerutsatta	lägena.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Exploatören	avser	att	tillgodose	energiförsörjning	och	uppvärmning	kvartersvis	eller	husvis	genom	
värmepumpar	och	solceller.	

El, telefoni och bredband
Anläggningar	 inns	utbyggda	i	området	med	en	kapacitet	som	är	anpassad	för	att	klara	tillkommande	
bebyggelse.

Dricks- och spillvatten
Den	nya	bebyggelsen	kan	anslutas	till	det	be intliga	ledningsnätet	i	Stinsvägen,	Semaforvägen	och	
Dressinvägen.	Dricksvatten	kan	med	fördel	anslutas	i	Stinsvägen.

Dagvatten
Dagvatten	ska	ledas	via	be intliga	ledningar	i	 intilliggande	gator	och	hanteras	på	samma	sätt	som	
dagvattnet	från	intilliggande	område.	Vattnet	släpps	ut	i	och	renas	i	den	be intliga	Hemmeslövssjön	
innan	det	via	ett	reglerat	ut löde	når	Stensån.
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Samhällsbyggnad	bedömer,	med	stöd	av	behovsbedömningen	ovan,	att	konsekvenserna	av	planens	
genomförande	på	miljön,	hälsan	och	hushållningen	med	naturresurserna	inte	blir	betydande.

Folkhälsa
Inom	området	medges	en	stor	variation	i	typ	av	bebyggelse	vilket	kan	möjliggöra	olika	boende-	och		
upplåtelseformer.	 Bebyggelsen	 tillsammans	med	 områdets	 läge	 invid	 ina	 rekreativa	miljöer	 och	
goda	kollektiva	kommunikationer	gör	att	en	människor	med	olika	önskemål,	preferenser	och	ekono-
miska	förutsättningar	bedöms	kunna	bo	här.	

Området	har	vidare	goda	förutsättningar	för	vardagsmotion,	både	som	en	del	av	en	pendlingsresa	
och	som	en	separat	fysisk	aktivitet.	Topogra in	ger	goda	förutsättningar	för	att	gå	eller	cykla	vid	var-
dagsresor	och	goda	kollektivtra ikförbindelser	gör	det	möjligt	för	alla,	oavsett	ålder	och	kön,	att	få	
ihop	det	dagliga	livet.	

Den	centrala	torgytan	i	anslutning	till	Inre	kustvägen,	belägen	i	stråket	mellan	stationstorget	och	na-
turområdet,	skapar	ett	tydligt	och	lättorienterat	offentligt	rum	med	möjlighet	till	sociala	möten	och	
tillgång	till	offentlig	och	kommersiell	service.

9. KONSEKVENSER

Avfallshantering
Den	nya	bebyggelsen	anpassas	till	att	klara	kommunens	krav	på	källsortering	och	avfallshantering.	
Avfallsutrymmen	för	 lerfamiljshus	bör	placeras	i	nära	anslutning	 till	körbar	väg,	för	 lerfamiljhus	
och	verksamheter	bör	särskilda	platser	avsättas	för	separata	avfallsutrymmen.
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Här	redovisas	de	organisatoriska,	tekniska,	ekonomiska	och	fastighetsrättsliga	åtgärder	som	erfor-
dras	för	ett	samarbete	och	ändamålsenligt	genomförande	av	detaljplanen.	

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen	handläggs	med	begränsat	standardförfarande		enligt	PBL	2010:900.	Samråd	genomförs	
under	våren	2018.	Antagande	bedöms	kunna	ske	under	sommaren	2018	under	förutsättning	att	alla	
i	samrådskretsen	godkänt	planförslaget	under	samrådsskedet.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Detaljplanen	omfattar	ingen	allmän	platsmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Fastighetsägaren	ansvar	för	att	initiera	och	 inansiera	eventuella	fastighetsbildningsåtgärder.

Servitut och rättigheter
Avtalsservitut	avses	upprättas	för	x-område.	Kommunen	ansvarar	för	detta.

Inom	planområdet	 inns	 ett	 u-område	 för	 allmänna	underjordiska	 ledningar.	 Inom	 detta	område	
inns	 en	be intlig	dagvattenledning.	Denna	kan	 tryggas	ytterligare	med	 ledningsrätt	 om	behov	av	
detta	bedöms	 innas.

Gemensamhetsanläggning
En	gemensamhetsanläggning	är	redan	bildad	enligt	gällande	detaljplan.	Nu	aktuellt	planförslag	med-
för	inte	 ler	antal	bostäder	än	nu	gällande	detaljplan.	Bedömningen	är	därför	att	ett	genomförande	av	
detaljplanen	inte	kommer	att	påverka	andelstalen	i	be intlig	gemensamhetsanläggning.

Ekonomiska frågor
Samtliga	 byggnationer	 och	 anläggningsarbeten	 inklusive	 bullerdämande	 åtgärder	 inom	 kvarters-
mark	bekostas	av	berörd	fastighetsägare.

Kostnader	som	är	förknippade	med	tillskapande	av	servitut	belastar	kommunen.

Planavtal
Planavtal	är	upprättat	mellan	Båstad	Tuvelyckan	AB	och	Båstads	kommun	för	att	reglera	plan-	och	
utredningskostnader.

Exploateringsavtal
Ett	exploateringsavtal	kommer	inte	upprättas	då	planen	inte	omfattar	någon	allmän	platsmark	och	
allmänna	anläggnningar	redan	är	utbyggda	i	området.

10. GENOMFÖRANDE
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Övriga avgifter
Bygglovs-	och	anslutningsavgifter	utgår	enligt	kommunens	taxor.	Planavgift	utgår	ej.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
VA-ledningar	 inns	utbyggda	in	området.	Vid	en	utbyggnad	i	området	ska	fastigheterna	anslutas	till	
det	allmänna	ledningsnätet.

Dagvatten	ska	omhändertas	enligt	principerna	i	VA-utredning,	upprättad	av	NSVA,	daterad	2015-10-
02.

Bullerskydd
I	det	fall	bullerskyddsåtgärder	erfordras	för	tillkommande	bebyggelse	är	det	exploatörens	ansvar	att	
bekosta	detta.

El, telefoni och bredband
Ledningsnät	för	el,	telefoni	och	bredband	 inns	utbyggt	i	området.	

Eventuella	 lyttningar	 eller	 andra	 åtgärder	 som	 krävs	 för	 att	 säkerställa	 be intliga	 anläggningars	
funktion	ska	bekostas	av	exploatören/fastighetsägaren.	

Brandvatten
Brandvattenförsörjning	avses	lösas	genom	uttag	i	brandposter	i	det	allmänna	ledningsnätet.
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Denna	detaljplan	handläggs	med	standardförfarande.	

Efter	granskningen	går	planen	upp	för	antagande	i	kommunstyrelsen.	Beslutet	om	att	anta	planen	
sätts	upp	på	kommunens	anslagstavla.	Om	man	har	lämnat	in	synpunkter	på	planen	senast	under	
granskningen	och	inte	fått	dem	tillgodosedda	kan	man	överklaga	planen.		Det	ska	man	göra	senast	
tre	veckor	efter	att	beslutet	om	antagande	satts	upp.	I	vissa	fall	kan	också	Länsstyrelsen	på	eget	ini-
tiativ	pröva	och	upphäva	planen.

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

Planhandlingarna	har	utarbetats	av	planarkitekt	Emma	Johansson	på	Samhällsbyggnad	vid	Båstads	
kommun.	Dessutom	har	följande	tjänstemän	deltagit	i	planarbetet:	
•	 Lisa	Rönnberg,	dåvarande	samhällsbyggnadschef
•	 Olof	Selldén,	planchef
•	 Roger	Larsson,	stadsarkitekt,	samhällsbyggnadschef
•	 Susanna	Almqvist,	exploateringsingenjör	
•	 Maria	Axberg	Fagerlind,	bygglovhandläggare

SAMHÄLLSBYGGNAD

Emma	Johansson
Planarkitekt

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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Detaljplan för  

Hemmeslöv 5:17 m.fl. 
i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län 
 

Granskningsutlåtande  
 

 

Detta detaljplaneförslag har varit utställt för granskning under tiden 2018-04-19 till 
2018-05-04 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun. 
Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. I detta 
granskningsutlåtande sammanfattas och kommenteras de synpunkter som har 
kommit in under granskningsskedet. Synpunkter som inkom under samråder finns 
sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelse daterad 2018-04-05. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Trafikverket 

E.ON har inget att erinra under förutsättning att man beaktar deras 
samrådsyttrande. 

Lantmäteriet 

Södra Hallands Kraft 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 

Försvarsmakten 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen har förtydligat och kompletterat 
handlingarna sedan samrådet och har med de aktuella handlingarna och nuvarande 
information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL. 

 

Inga övriga yttranden har inkommit under granskningstiden. 

Sammanfattning av ändringar efter granskningen 
Då inga synpunkter inkommit under granskningen har inga revideringar gjorts med 
undantag från redaktionella revideringar såsom omdöpning av handlingar från 
”Granskningshandling” till ”Antagandehandling” samt uppdatering av grundkarta. 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2018-05-07 
 

  

 

2 (2) 
 

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

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtandet ska skickas till följande: 
 Lantmäterimyndigheten 
 Trafikverket 
 E.ON 
 NSVA 

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

Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till följande:  
 Länsstyrelsen 

 

 

Båstad 2018-05-07 

 

 

 

Emma Johansson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-22 1 av 2 

 

 

KS § 104  Dnr KS 001342/2017 - 315 

Detaljplan för Vistorp 7:19 - Beslut om MKB 

 
Beskrivning av ärendet En behovsbedömning har upprättats för detaljplanen för del av Vistorp 7:19. 

Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och en MKB behöver 
därför inte upprättas. Dock kommer viktiga frågor redovisas utförligt i 
planbeskrivningen.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Planarkitekt Emma Johansson, daterat 2018-05-08, med 

tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte att upprättas.      
 
Föredragande Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte att upprättas. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180424\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-05-08. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001342/2017 – 315 
 
 

Detaljplan för Vistorp 7:19 – beslut gällande betydande miljöpåverkan 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) kommer därför inte att upprättas. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
En behovsbedömning har upprättats för detaljplanen för del av Vistorp 7:19. Planen bedöms 
inte medföra betydande miljöpåverkan och en MKB behöver därför inte upprättas. Dock kom-
mer viktiga frågor redovisas utförligt i planbeskrivningen. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-10 § 8 att förslag till detaljplan för del av Vistorp 7:19 
får upprättas samt samråd får hållas.  
 

Aktuellt 
En behovsbedömning för planområdet har upprättats och har efter möte med länsstyrelsen 
kompletterats ytterligare. Detaljplanen berör ett antal frågor som kommer att behöva redovi-
sas närmare i planbeskrivningen, framförallt lokaliseringsbedömningen då planen inte har 
stöd i gällande översiktsplan. Dock bedöms inte en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vara 
motiverad då planen inte bedöms påverka riksintressen negativt, inte påverkar skyddade kul-
tur- och naturvärden eller område av betydelse för hushållningen med natur- och samhällsre-
surser. Bedömningen är att de viktiga frågorna kan redovisas tillräckligt ingående i planbe-
skrivningen. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Viktiga frågor kommer att utredas och redovisas även om de inte hanteras inom ramarna för 
en MKB. 
 

Verksamhet 
De viktiga frågorna kommer att utredas och redovisas i planbeskrivningen 
 

Ekonomi 
Bedöms inte påverka projektets ekonomi. 
 
Miljökonsekvensanalys 
Se behovsbedömningen, bilaga 1. 
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Verksamhetsområde 
Emma Johansson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Behovsbedömning 
 
Samråd har skett med: 
Planchef, översiktsplanerare 
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Datum

2018-04-24

Diarienummer

B17-1345

Behovsbedömning
bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning
enligt Plan- och bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor  2 o 4

Planens beteckning

Planens syfte

Planområde

     BÅSTADS KOMMUN 

     Samhällsbyggnad
     0431-770 00

Detaljplan för del av Vistorp 7:19 m fl i Förslöv, Båstads kommun, Skåne 

län

Planen syftar till att möjliggöra etablering av verksamheter i Förslöv 

samhälle då det råder brist på verksamhetsmark i hela kommunen. 

Marken är ej detaljplanelagd. I Båstads översiktsplan, ÖP 2008, (som är 

under omarbetning) är marken utpekad som möjlig expansion för 

närliggande golfbana. En utbyggnad av golfbanan är ej aktuell längre. 

Planområdets
läge

Tågstation
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Ja Nej Om ett ja --> miljöbedömning 

Natura 2000 x

x

Syftet är att tillskapa 

verksamhetsmark. Vilka 

verksamheter som kommer att 

etableras i området är inte känt i 

nuläget.

Ingen eller 
liten

Inverkan Betydande 
påverkan

Kommentarer

Platsen

Den befintliga miljöns 

känslighet i jämförelse 

med nuvarande 

användning och tidigare 

plan 

x Marken inom planområdet är ej 

detaljplanelagt. Planområdet har 

fungerat som ett upplag för 

jordmassor från Projekt Hallandsås. 

Trafikverket har inför Projekt 

Hallandsås avslut terrasserat 

området.
Radon x Marken inom området är klassat som 

ett normalriskområde med avseende 

på förekomst av markradon.

Geologi x Geoteknisk undersökning har inte 

genomförts. Enligt översiktliga 

geotekniska sammanställningskartor 

kan konstateras att den norra delen 

av planområdet består av postglacial 

mellansand-grovsand, sen södra 

delen av ospecificerad glacial lera. 

Mitten av planområden består av 

morän, sandig. Då Trafikverket 

använt marken inom planområdet 

som upplag för jordmassor från 

Projekt Hallandsås är det troligt att 

marken inom planområdet till största 

del numera består av massor från 

tunnelbygget. Det finns inga kända 

grundläggningsproblem i området. 

Respektive verksamhet förutsätts 

göra den geologiska undersökning 

de behöver vid exploatering av 

tomtmark.

Skredrisk x Nej

Detaljplan för tillståndspliktig 

verksamhet enligt MKB-f  bil 3

Bedömning enligt kriterierna i bilaga 2 o 4 MKB-förordningen. Inverkan--> ta med i planbeskrivning, 

Betydande --> = Avgränsning för miljöbedömning  (MKB)
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Översvämningsrisk x Området i anslutning till Vadebäcken 

kan vid höga flöden i bäcken 

påverkas av översvämningar. Dock 

är ingen byggnation planerad i 

närheten av bäcken. Utredningar har 

gjorts av Jordbruksverket, Dnr 

2710408/10, 2011-03-18 samt 

NSVA, PM ang Dagvattenhantering 

2013-06-12
Ljusförhållanden på plats x Goda ljusförhållanden

Lokalklimat x Gott lokalklimar

Markföroreningar x På området har sten och 

krossmaterial från tunnelarbetet 

hanterats. Massorna har enligt 

kommunens miljöcontroller under 

Hallandsåsprojektet bedömts vara 

rena varför risken för föroreningar 

bedöms vara liten.

Buller från omgivningen x Trafikbuller från väg 105 samt 

tågtrafik öster om planområdet 

förekommer.

Förekomst av 

verksamheter som medför 

risk för omgivningen i eller 

i närheten av planområdet

x Det pågår ingen verksamhet inom 

området i dagsläget. Genom 

området går väg 105 som är 

rekomenderad väg för farligt gods. I 

gränsen till planområdet går 

järnvägen. Detta bedöms inte 

medföra några konflikter med tänkt 

markanvändning för verksamheter.

Grönytor i tätort x Marken har varit ianspråktagen av 

Projekt Hallandsås och dess 

verksamhet.
Tätortsnära 

rekreationsområde

x Marken har varit ianspråktagen av 

Projekt Hallandsås och dess 

verksamhet.
Kommunal naturvård x Omfattas ej av kommunala insatser

Kommunal kulturvård x Omfattas ej av kommunala insatser

Nuvarande verksamhet  

riskerar att överträda 

miljökvalitetsnormer

x Det finns ingen verksamhet inom 

området idag. 

Riksintresse kulturmiljö x Nej

Regionalt intresse 

kulturmiljö

x Nej

Arkeologi x Inom planområdet finns 

fornlämningarna RAÄ nr Förslöv 

107:1, 108:1 samt 109:1. 

Kommunen förutsätter att dessa 

hanterats i samband med 

Trafikverkets verksamhet inom 

området.
Riksintresse naturmiljö x Nej

Särdrag i naturen x Nej

141



Strandskydd x Planområdet tangerar strandskyddet 

längs Vadebäcken. Eventuellt kan 

planområdet komma att utökas mot 

Vadebäcken för att tillskapa ytor för 

dagvattenhantering. Om så blir fallet 

kommer strandskyddet behöva 

hanteras.

Naturresrevat x Nej

Djurskyddsområde x Nej

Växtskyddsområde x Nej

Biotopskydd x Nej

Miljöskyddsområde x Nej

Vattenskyddsområde x Nej

Naturminne x Nej

Riksintressena bedöms inte 

påverkas negativt av att området 

detaljplaneläggs för verksamheter. 

Tidigare verksamhet som upplag av 

massor under Trafikverkets Projekt 

Hallandsås har påverkat området 

som idag är utan naturvärden. 

Kommunen förutsätter att 

registrerade fornlämningar inom 

området har hanterats i samband 

med Trafikverkets verksamhet inom 

området. Alternativet att inte 

detaljplanera marken tillför inga 

värden för området. 

Området identifieras inte som en 

värdekärna inom riksintresset eller 

område som kommunen identifierat 

som La eller Lb område, dvs med 

höga natur- och kulturvärden (med 

undantag för strandskyddat område). 

Bedömningen görs utifrån att 

påverkan på landskapsbilden inte 

påverkas negativt om krav på 

utformning ställs i detaljplanen. De 

strukturer & samband och områden 

& objekt som finns inom planområdet 

idag är svaga men kan bevaras och 

xRiksintresse friluftsliv, 

rörliga friluftslivet, kustzon
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Påverkan
Projektets omfattning
Är planen del av ett större 

projekt

x Nej

Miljöpåverkan av det 

överordnade projektet

x Nej

Dagvattenhantering x Dagvatten ska i så stor utsträckning 

som möjligt omhändertas lokalt med 

fördröjnings- och reningsmagasin 

innan vattnet når recipienterna 

Vadebäck och Möllebäck.

Påverkan på 

trafiksituationen inom och 

utom planområdet

x Trafiksituationen kommer att 

påverkas. Människor kommer att ta 

sig till och från sin arbetsplats inom 

planområdet. Godstrafik till och från 

verksamheter kommer att ske.

Påverkan på stads-/ 

landskapsbilden

x Landskapsbilden kommer att 

förändras då man kommer att 

bebygga mark som idag är 

oexploaterad.

idag är svaga men kan bevaras och 

utvecklas till grönområden med 

dagvattenhantering och gröna 

kantzoner genom detaljplanen för att 

skapa ett sammanhang med det 

omgivande området. I dagsläget 

saknar platsen ett sammanhang i 

omgivningen. Friluftsliv och turism 

påverkas inte negativt eftersom 

området idag är utan värde för 

besöksnäringen. Utvecklingen av 

området kan snarare stärka 

kopplingen till kustområdet genom 

att det måste skapas en säker 

övergång för gående och cyklister 

från Förslövs samhälle och 

närliggande station till planområdet. 

Värdena inom området för RI rörligt 

friluftsliv anses inte skadas påtagligt 

då planområdet i dagsläget inte är 

tillgängligt för allmänheten pga. 

höjdskillnader och att ytan är 

oattraktiv att vistas på. Riksintresset 

ska inte hindra tätortens eller 

näringslivets utveckling om inte 

riksintressets värden skadas 

påtagligt. 

Verksamhetsområdet blir en viktig 

utveckling av Förslövs tätort och 

skapar arbetsplatser både för 

Förslöv och för Grevie.

143



Utnyttjande av -mark x Planförslaget innebär hushållning av 

mark då marken redan är starkt 

påverkad av verksamhet och idag 

inte kan nyttjas för 

jordbruksverksamhet. Att på lång sikt 

återställa marken till jordbruksmark 

bedöms inte vara möjligt då 

verksamheten som bedrivits på ytan 

samt de efterföljande 

markbearbetningarna medfört en 

icke reversibel påverkan.

Utnyttjande av -Vatten x Tar inga vattenområden i anspråk. 

Ansluts till kommunal 

vattenförsörjning.

Utnyttjande av -Övriga 

naturresurser

x Tar inga övriga naturresurser i 

anspråk.

Alstrande av - avfall x En utbyggnad av verksamheter 

innebär oundvikligen att 

restprodukter och avfall uppkommer. 

Hanteringen i det aktuella området 

bedöms dock kunna hanteras på ett 

effektivt vis då det ligger i anslutning 

till befintlig tätortsbebyggelse.

Alstrande av - föroreningar x Då området innebär en exploatering 

av verksamheter så kommer trafiken 

i området att öka och därmed också 

emissionerna. Den förväntade 

ökningen anses som rimlig.

Alstrande av - störningar x Planerade verksamheter bedöms ej 

ge ökade störningar i förhållande till 

Projekt Hallandsås som tidigare 

bedrivit verksamhet på platsen. Den 

förväntade ökningen anses som 

rimlig.

Risker x Väg 105, öster om planområdet, 

samt Västkustbanan trafikeras 

dagligen av transporter av farligt 

gods.

Hälsa x Om verksamheter som kan riskera 

att påverka människors hälsa 

etablerar sig i området kommer 

frågan prövas i samband med 

verksamhetens miljöbedömning 

samt vid anmälan/tillståndsprövning 

och vid bygglov. 
Miljö x Om verksamheter som kan riskera 

att påverka miljön etablerar sig i 

området kommer frågan prövas i 

samband med verksamhetens 

miljöbedömning samt vid 

anmälan/tillståndsprövning och vid 

bygglov. 
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Risk för överträdelse av 

miljökvalitetsnormer

x Nej

Ger planen möjlighet till 

miljöpåverkande 

verksamheter

x Om miljöpåverkande verksamheter 

ska etableras inom planområdet 

kommer de att prövas i en specifik 

miljöbedömning

Avser planen reglera 

miljöpåverkande 

verksamheter

x Nej

Har planen betydelse för 

andra planers 

miljöpåverkan

x Nej

Överensstämmelse med 

kommunens miljöstrategi

x Planen överensstämmer med den 

kommunala miljöstrategin.

Överensstämmelse med 

kommunens ÖP

x Planen överensstämmer ej med 

översiktsplanens intentioner där 

marken är utpekad som möjlig 

utbyggnad av intilliggande golfbana. 

Båstads kommuns översiktsplan, 

ÖP2008, är under omarbetning. En 

utvidgning av befintlig golfbanan är ej 

längre aktuell.

Planens eventuella 
positiva inverkan på 
miljön, hälsa mm

Ställningstagande Översiktlig sammanfattning, 

• planförslaget överensstämmer ej med översiktsplanens intentioner. ÖP 

2008 är under omarbetning.

• planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och 

rörligt friluftsliv

• planen kommer att möjliggöra etablering av verksamheter nära befintligt 

verksamhetsområde samt tågsstation.

• planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden 

internationellt, nationellt eller lokalt 

• planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- 

och samhällsresurser nationellt eller lokalt.                                    

• planen bedöms sammantaget, utifrån ovan gjorda behovsbedömning, 

inte ge en sådan miljöpåverkan att en miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ behöver 

genomföras.  

Planen kommer att möjliggöra en etablering av verksamheter strax väster 

om befintligt verksamhetsområde samt Pågatågsstation. De nya 

verksamheterna kommer att genererar fler arbetstillfällen i samhället. 

Planområdets närhet till Pågatågsstationen kommer att underlätta för 

personal som pendlar till och från sitt arbete. Ett ökat resande med 

kollektivtrafik är positivt ur miljöhänsyn och främjar ett hållbart samhälle.
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Emma Johansson

Planarkitekt

Underskrift Datum 2018-04-24
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-22 1 av 2 

 

 

KS § 105  Dnr KS 000551/2017 - 315 

Detaljplan för Boarp 2:26 m.fl. - Beslut om antagande 

 
Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i Norrviken, cirka 2 km nordväst om Båstad tätort, 

inom den så kallade ”nedre platån” utmed Kattviksvägen. Området omfattar 
delar av fastigheterna Boarp 2:26, 2:27, 2:28 och är cirka 0,58 ha ( 5 800 m2) 
stort. Planområdet avgränsas av Kattviksvägen och havet i norr och en 
norrvänd bokskogsbevuxen brant i söder. I väster avgränsas planområdet av 
lövskog och i öster av Kattviksvägen. 2017-03-20 inkom Norrviken Kust Moder 
AB med en förfrågan om planbesked avseende del av fastigheten Boarp 2:26 
m.fl. fastigheter i Norrviken. Intressenten avser uppföra 66 garage med carport 
samt servicebyggnader avsedda för miljöhantering i anslutning till de 9 
flerbostadshus som just nu håller på att byggas. Marken där garage, carport och 
miljöhus avses uppföras är idag delvis planlagt som prickmark inom 
kvartersmark för bostäder, hotell (BK1), och avsett för interngata samt 
längsgående parkeringsfickor, samt delvis för 
friluftsområde/trädgårdsanläggning (N). Detaljplan, 1615, vann laga kraft 
2010-04-29. Då sedumtak avses att anläggas på garage, carport och miljöhus 
bedöms den visuella effekten av byggnaderna att minskas. Att placera fordon 
under gröna tak förhindrar reflektioner och ökar mängden grönyta för 
fastigheterna. Detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter, Norrviken 
nedre, syftar till att möjliggöra garageplatser med carport och förråd samt 
serviceutrymmen för miljöhantering mellan garagebyggnaderna. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2018-05-09, med 

tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag Planförslag för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken antas i enlighet 

med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2018-05-09.       
 
Föredragande Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Planförslag för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken antas i enlighet 
med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2018-05-09.   
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Datum: 2018-05-09 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: B2017-299 

 
 

Detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken, Båstads kom-
mun, Skåne län – antagande 
 
 

Förslag till beslut 
 

 Planförslag för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter, i Norrviken, antas i enlighet med de 
revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2018-05-09. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i Norrviken, cirka 2 km nordväst om Båstad tätort, inom den så kallade 
”nedre platån” utmed Kattviksvägen, se nedanstående bild. 
 

 
 
Området omfattar delar av fastigheterna Boarp 2:26, 2:27, 2:28 och är cirka 0,58 ha ( 5 800 m2) 
stort. Planområdet avgränsas av Kattviksvägen och havet i norr och en norrvänd bokskogsbe-
vuxen brant i söder. I väster avgränsas planområdet av lövskog och i öster av Kattviksvägen. 
 
2017-03-20 inkom Norrviken Kust Moder AB med en förfrågan om planbesked avseende del av 
fastigheten Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken. Intressenten avser uppföra 66 garage med 
carport samt servicebyggnader avsedda för miljöhantering i anslutning till de 9 flerbostadshus 
som just nu håller på att byggas. 

Ungefärlig av-

gränsning av 

planområde 

148



 
 

 

2 (3) 

 

 
Marken där garage, carport och miljöhus avses uppföras är idag delvis planlagt som prickmark 
inom kvartersmark för bostäder, hotell (BK1), och avsett för interngata samt längsgående par-
keringsfickor, samt delvis för friluftsområde/trädgårdsanläggning (N). Detaljplan, 1615, vann 
laga kraft 2010-04-29. 
 
Då sedumtak avses att anläggas på garage, carport och miljöhus bedöms den visuella effekten 
av byggnaderna att minskas. Att placera fordon under gröna tak förhindrar reflektioner och 
ökar mängden grönyta för fastigheterna. 
 
Detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter, Norrviken nedre, syftar till att möjliggöra 
garageplatser med carport och förråd samt serviceutrymmen för miljöhantering mellan ga-
ragebyggnaderna. 
 

Bakgrund 
Planbesked samt beslut att detaljplanen för del av Boarp 2:26 m.fl fastigheter i Norrviken får 
ställas ut på samråd beviljades av Kommunstyrelsen 2017-06-07 §149. Ett planförslag har va-
rit utsänt för samråd under tiden 2017-12-07 till 2018-01-22.  Då planförslaget drivs enligt 
”standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både samråd och granskning i 
ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse gjordes så-
ledes inte. Inkomna synpunkter beaktades ändå och tillgodosågs i möjligaste mån i gransk-
ningsförslaget.  
 
Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planhandlingarna i några avseende. 
 
Ett  granskningsförslag   var utställt  för granskning  under tiden 2018-03-01 till och med 
2018-04-03. Efter granskningen har inkomna synpunkter under samråd och granskning sam-
manställts och kommenteras i ett så kallat granskningsutlåtande. Se bilaga 1.  Inkomna syn-
punkter efter granskningsskedet har inte föranlett några större justeringar av planförslaget 
inför antagandet. Förutom omdöpning av planhandlingarna har planbeskrivningen komplette-
rats med text angående dricks- och spillvatten samt plankartan justerats avseende prickmark 
mot Kattviksvägen för att tillgodose ett byggnadsfritt avstånd om 12 m. 
 

Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat 2018-05-09. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt nedanstående ”Konsekvenser av beslut” föreslår Sam-
hällsbyggnad att kommunstyrelsen godkänner och antar detaljplanen för del av Boarp 2:26 
m.fl. fastigheter i Norrviken, Båstads kommun, Skåne län. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation med sedumbeklädda tak för att dölja både fordon och avfall-
skärl bedöms den visuella påverkan minskas vilket i sin tur leder till ett positivt inslag i miljön 
och därmed göra platsen attraktivare att både bo och verka på. 
 

Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålet 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner” uppfylls. Byggnation av 
garage och carport sker i anslutning till planerad byggnation och dess utformning gör att de 
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bedöms smälta in i naturmiljön. Uppställda fordon döljs genom sedumklädda tak som också 
genererar olika ekosystemtjänster såsom t ex bullerdämpning, luftrening och hjälp med dag-
vattenhantering. 
 
Ett nytt planuppdrag kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som 
även samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. 
 
Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan är tecknat 
mellan kommun och intressent. 
 

Miljökonsekvensanalys 
En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) togs fram av Sweco 2008. Sammanfattningsvis 
konstateras att detaljplanen 1615 (laga kraft vunnen 2010-04-29) som omfattar ett ett större 
markområde, i huvudsak påverkar de naturvärden som finns i den fuktiga askskogen mellan 
sluttningen nedanför Norrviken Trädgårdar och Kattviksvägen. Naturvårdsintressena 
representerar dock ett mycket smalt bevarandeperspektiv i form av vissa hotade lavar och 
mossor. Detta måste vägas mot det breda bevarandeintresse som Norrviken Trädgårdar 
representerar. De värdefulla sluttningszonerna ovan- och nedanför trädgårdarna kommer 
endast att beröras i mycket begränsad omfattning.  
 
Det nu aktuella planområdet är beläget utanför de värdefulla sluttningszonerna. 
 
 
 

 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik & service, Jan Bernhardsson 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Granskningsutlåtande, daterad 2018-05-09 
2. Planbeskrivning, daterad 2018-05-09 
3. Plan- och illustrationskarta, daterad 2018-05-09  
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson – samhällsbyggnadschef, Olof Selldén – planchef  
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Detaljplan för  

del av Boarp 2:26 m.fl fastigheter 
i Norrviken, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande

Ett detaljplaneförslag avseende del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter har varit ute på 
samråd  2017-12-07  till  2018-01-22  och  på  granskning  under  tiden  2018-03-01 
till 2018-04-03 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att 
lämna in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads 
kommun.  Planen handläggs med standardförfarande. I detta granskningsutlåtande 
finns dels sammanfattningar av de synpunkter som har lämnats in under både 
samråd och granskning och dels Samhällsbyggnads kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 

Länsstyrelsen i Skåne (granskningsskedet) 

Lantmäteriet (granskningsskedet) 

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden (granskningsskedet) 

Myndigheten Samhällsskydd Beredskap samt E.ON Elnät Sverige AB avstår 
från att erinra sig (samråds respektive granskningsskede) 

Synpunkter på samrådshandling, daterad 2017-12-06, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen framför följande synpunkter kopplade till 11 kap. 10-11 §§ PBL 

Riksintressen 

Aktuellt område berörs av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB, 
riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § MB, riksintresse för det rörliga 
friluftslivet enligt 4 kap. 1-2 §§ MB samt riksintresse för högexploaterad kust enligt 
4 kap. 1,4 §§ MB. Länsstyrelsen kan konstatera att marken till största del redan är 
ianspråktagen inom planområdet och att exploateringens omfattning är relativt 
begränsad. Utifrån föreliggande handlingar anser därför Länsstyrelsen att aktuellt 
planförslag inte påtagligt skadar berörda riksintressen. Länsstyrelsen vill dock 
understryka att området vid Norrviken bär på stora natur-, kultur- och 
friluftsvärden och att en fortsatt exploatering med stor sannolikhet riskerar att 
påtagligt skada dessa och, i förlängningen, berörda riksintressen. 

Bilaga 1
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Miljökvalitetsnormer för vatten / Risk för översvämning 

Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur dagvattnet inom området ska hanteras. I 
planhandlingarna nämns både sedumtak och infiltration men då större delen av 
planområdet kan förväntas bli hårdgjort bör det även beskrivas vilka volymer som 
kan förväntas - både nu och i ett förändrat framtida klimat -samt visa på att de ytor 
som behövs för hanteringen finns. Detta speciellt då området inte ingår i 
verksamhetsområde för dagvatten. Med tanke på den relativt branta slänt som 
ligger söder om planområdet bör det av handlingarna även framgå hur extrem 
nederbörd ska hanteras. 

Länsstyrelsen anser vidare att planhandlingarna tydligare behöver beskriva hur 
parkeringen och den tillkommande biltrafiken förväntas påverka 
miljökvalitetsnormerna för vatten, samt hur detta relaterar till  
dagvattenhanteringen. 

Strandskydd 

I samband med planläggningen inträder strandskydd för havet med 100 meter och i 
detaljplanen föreslås strandskyddet upphävas med en planbestämmelse. För att 
upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i en detaljplan förutsätter att det 
finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d §§ MB. För upphävande att det aktuella 
strandskyddsområdet åberopar kommunen som särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § 
MB punkt 1 och 4. 

Länsstyrelsen gör samma bedömning som kommunen att ett upphävande av aktuellt 
strandskyddsområdet inte bedöms innebära något intrång i allmänhetens nyttjande 
av markområdet enligt allemansrätten.  Förutsättningarna för djur- och växtlivet 
bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. Strandskyddets syften kan tillgodoses 
genom det resterande strandskyddade området norr om vägen som löper längs med 
kusten. Dock finner Länsstyrelsen att ett tillämpligt särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § 
MB bör vara punkt 2, dvs att området genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast  
strandlinjen. 

Länsstyrelsens övriga synpunkter 

Skyddade arter 

Den fridlysta arten större vattensalamander förekommer inom Norrviken-området.  
Kommunen menar dock att arten inte förekommer i eller i anslutning till 
planområdet, och hänvisar i detta avseende till utredningar från 2008 och 2012 
samt till en dom från Mark- och miljööverdomstolen daterad 2016-02-03. 
Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bör framgå ifall förutsättningarna 
på platsen sedan dess har förändrats på ett sätt som kan ha betydelse för den större 
vattensalamandern. 

Länsstyrelsens bedömning 

Förutsatt att planhandlingarna uppdateras enligt ovan så att det visas att platsen är 
lämplig för den förändring som föreslås har inte Länsstyrelsen några synpunkter 
utifrån 11 kap. 10- 11 §§ PBL. 

 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses i granskningshandlingen. 
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Åtgärder behövs för att förbättra statusen hos flera av vattenförekomsterna. Det kan 
dock inte åstadkommas genom denna detaljplan, utan kräver andra åtgärder. Det är 
dock viktigt att planen inte bidrar till att försämra vattenkvalitén. 
Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms genom detta planförslag inte påverkas 
negativt. Planförslaget möjliggör parkeringsplatser till 66 bostadsenheter som i 
skrivande stund är under uppförande. Antal ökade fordonsrörelse i området har i 
tidigare detaljplan (dpl 1615, laga kraftvunnen 2010-04-29) behandlats och bedömts 
som en rimlig ökning i området. Garage/carport inom planområdet kommer att förses 
med sedumtak. De sedumbeklädda taken hjälper både till med att ta hand om och viss 
rening av dagvatten. Mark inom och i anslutning till planområdet (dvs i anslutning till 
de flerbostadshusen som är under uppförande) kommer att möjliggöra infiltration av 
dagvatten då marken till största del ej får hårdgöras (vilket styrs av planbestämmelse 
i dpl 1615 samt i rubricerad dpl).  Allt dagvatten leds via ledningar till en så kallad 
utjämningsyta som kommer att fungerar som infiltrationsyta innan vattnet sedan leds 
vidare i dagvattenledning som har sitt utlopp i havet. Utjämningsytan kommer vid 
normala flöden av dagvatten att vara torrlagd och endast vid extrema nederbörder att 
vara vattenfylld. Övrig mark inom och i anslutning till planområdet möjliggör 
infiltration av dagvatten . För en mer detaljerad beskrivning av dagvattenhanteringen, 
se sida 30, under rubriken Dagvatten. 

Den förorenade marken inom planområdet har schaktats bort vilket bland annat är 
positivt med hänsyn till att risken för att föroreningen sprids via dagvattnet 
eliminerats. Infiltration (dvs rening) av dagvattnet inom området genom 
sedumbeklädda tak, brunnar med sandfång samt utjämningsmagasin. Alla åtgärder 
bidrar till att på sikt uppnå miljökvalitetsnormer för både luft- och vatten. 

Planbeskrivningen kompletteras med ytterligare ett så kallat särskilt skäl under 
rubriken Strandskydd: 

(18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens 
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller 
dispensen avser) 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen 

- Planområdet är väl avskilt från strandlinjen genom Kattviksvägen. 

Planbeskrivningen kompletteras under rubriken Arter: ” Förutsättningarna inom och i 
direkt anslutning till planområdet har ej ha förändrats på ett sådant sätt att det finns 
anledning att anta att större vattensalamander förekommer inom eller i närområdet 
till planområdet sedan Naturcentrum gjorde sin utredning.” 

Planbeskrivningen kompletteras under rubriken Dagvatten: ” Marklaget AB har med 
anledning av byggnationen av bl a de 9 flerbostadshusen samt anläggningen av tennis- 
samt padelbanor gjort en beskrivning av hur dagvattenhanteringen kommer att 
hanteras.  

Allt dagvatten kommer att ledas via ledningar till en utjämningsyta som är belägen 
direkt öster om tennisbanor utanför planområdet som fungerar som infiltrationsyta. 
Ytan kommer under normala förhållande vara torrlagd. Lägsta höjd på ytan är +2,46 
möh (meter över havet). Vid höga flöden är ytan är kopplad via utlopp med 
sandfångsbrunn till det kommunala nätet som i sin tur har utlopp i havet. VG 
(vattengång) på utlopp i havet är +0,60 möh (meter över havet). Takavvattning och 
dagvatten från hårdgjorda ytor kommer att ledas via brunnar med sandfång och 
vattenlås till utjämningsytan.   
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Husdräneringar kommer att ledas via brunnar med sandfång till utjämningsytan.  

Dagvatten från avskärande dike, beläget mellan släntfot söder om planområdet och de 
planerade garage/carporten, kommer att ledas via ledning till utjämningsytan. 

Utgångspunkten för projektering har varit att dagvatten från området skall ledas till 
en befintlig D600 (dagvatten-) ledning under Kattviksvägen. 

Alla dagvattenledningar som avvattnar grusytor, gräsytor och tak leds till en naturlig 
lågpunkt på området kallad ”utjämningsmagasin”. Funktionen på detta 
magasin/lågyta är i förstahand en naturlig rening av dagvatten där alla ledningar 
släpps på ytan för att sedan rinna långsamt till utsläppspunkt.  

Områdets markbeskaffenhet medgör väldigt liten infiltration och har därför har ej 
tagits hänsyn till i detaljprojekteringen. 

Beräkningen för hantering har följt Svensk vattens P110.  

När det gäller avbördning (dvs mått på hur mycket vatten som per tidsenhet passerar 
genom en tvärsektion av ett vattendrag  från området) har beräkningarna utgått från 
regnintensitet, återkomsttid 30-år med klimatfaktor 1,25. Utformningen enligt 
projektering ger en avbördning på 292 l/s. 

I söder ligger ett avskärande dike som fortsatt fyller sin funktion. Diket rinner mot 
väster och vidare mot ett nytt dike i väster. Det nya diket i väster fångar upp de 
naturliga dikena och leder vatten runt tennisbanorna vidare till en D500 
(dagvattenledning) som leder vattnet till ”utjämningsyta/lågyta” för detaljer, se 
ritning M-11 och M-12, sida 32 och 33.  

Markhöjder är projekterade så att ytvatten som eventuellt dagvattensystemet ej skulle 
klara av leds ner till ”utjämningsmagasin/lågyta”. 

Breddningsnivå är +3,30 möh (meter över havet) vid Kattviksvägen. Lägsta FG (färdigt 
golv) är +5,00 möh (meter över havet), höjdsystem RH 2000. 

Area för beräkning enligt nedan tabell: 

• Grusyta 7831 m2 x 0,4 

• Plattor 731 m2  x 0,7 

• Gräs 14107 m2  x 0,1 

• Singel/Trätrall 1130 m2  x 0,2 

• Tennisbanor 1348 m2  x 0,8 

• Konstgräs 934 m2  x 0,4 

• Tak 2410 m2 x 0,9 

• Reducerad area: 8903 m2 
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Lantmäteriet, Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget och meddelar att 
någon fullständig genomgång av planförslaget inte har skett. Genomgången har 
främst varit inriktad på genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att 
särskilt belysa följande frågeställningar: 

Plankartan och planbestämmelserna 

Exploateringsgraden bör förtydligas. Största exploatering är 3200 kvm bruttoarea 
inom vad? 

Genomförandebeskrivning  och planbeskrivningen 

Om allmänna ledningar inom kvartersmark ska tryggas med ledningsrätt bör u-
område läggas ut. 

Det bör framgå vem som ska betala ersättning för det utrymme som upplåts till 
gemensamhetsanläggningen. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses i granskningshandlingen. Planbeskrivningen 
förtydligas och kompletteras under rubriken Gemensamhetsanläggning att berörda 
fastighetsägare bekostar eventuell ersättning för upplåtet utrymme. 

Planbeskrivning samt plankartan justeras avseende formulering av planbestämmelse 
rörande exploateringsgrad till ”Största exploatering är 3200 m2 byggnadsarea inom 
planområdet”. 

Allmänna ledningar kommer ej att anläggas inom planområdet varvid u-område ej 
bedöms nödvändigt.  

Synpunkter på granskningshandling, daterad 2018-02-08, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen, konstaterar att planhandlingarna har kompletterats och förtydligats 
sedan samrådet. Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och 
nuvarande information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap. 10-11 
§§ PBL. 

Kommentar: Synpunkt mottagen. 

 

NSVA, har tagit del av granskningshandlingarna och har följande synpunkter: 

 Det är positivt att sedumtak ska anläggas på garage, carport och miljöhus 
inom planen. 

 Lägg till under Teknisk försörjning, Dricks- och spillvatten (s 24) ”NSVA 
ansvarar för distribution av dricksvatten och för omhändertagande av 
spillvatten”. 

 NSVA noterade i planbeskrivningen att infiltration av dagvatten skulle 
möjliggöras i interngata och vill endast upplysa om att det inte är fullt 
optimalt med tanke på jordförhållandena. 

 I övrigt har NSVA inget att erinra. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses. 
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Trafikverket, meddelar att de har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat 
ärende. 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 1749 (Kattviksvägen) nordost om 
planområdet. 

Byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) är 12 meter och inom detta område 
ska inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på 
trafiksäkerheten placeras. Planförslaget medger bebyggelse (östra delen av 
planområdet) inom det byggnadsfria avståndet vilket Trafikverket invänder mot. 
Trafikverket anser att plankartan ska kompletteras med prickmark motsvarande det 
byggnadsfria avståndets utbredning, oavsett befintlig bebyggelse. Viktigt att 
kommunen mäter från vägområdesgräns och inte vägkant. 

Dagvattenhantering får inte anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till väg 1749. 
Trafikverkets vägdiken ska endast hantera vatten från vägen. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses. Plankartan justeras så att 
prickmark råder inom det byggnadsfria avståndet längs Kattviksvägen. Dagvatten 
från t ex planområdet ska inte släppas ut i vägdiket utan kommer att omhändertas i 
fördröjningsmagasin beläget öster om tennisbanor, se även förklarande text i 
planbeskrivningen. 

 

Norrvikens Trädgårdssällskap (NTS), förmedlar att de tacksamt tagit emot 
möjligheten att få yttra sig över "Detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i 
Norrviken" daterad 2018-02-08. 

Vidare framför de att NTS är som bekant ytterst förvånade och kritiska till att nio 
femvåningshus får uppföras på det skyddade området. NTS ställer sig också frågan 
varför de nu aktuella byggnaderna inte fanns med i den ursprungliga planen. 
Behovet av byggnaderna kan väl inte ha varit obekant vid begäran om upprättande 
av plan för uppförande av nio de femvåningshusen. 

Att döma av de markarbeten som verkar ha påbörjats inför uppförande av 66 
garageplatser och förråd, indikera att bygglov i praktiken redan ha beviljats. 
Skadorna på naturen och Norrvikens Trädgårdar har redan skett. De nya 
byggnaderna kommer därför inte att gör någon större skillnad. 

NTS har inga invändningar. 

Kommentar: Synpunkt mottagen. 
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Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder efter 
granskningen 

Förutom redaktionella revideringar, såsom t ex omdöpning av handlingar från 
”Granskningshandling” till ”Antagandehandling” medför inkomna synpunkter 
följande revideringar av planförslaget; 

 Text under Teknisk försörjning, Dricks- och spillvatten (s 24) ”NSVA 
ansvarar för distribution av dricksvatten och för omhändertagande av 
spillvatten”. 

 Prickmark mot Kattviksvägen utökas så att byggnadsfritt avstånd om 12 m 
uppfylls. 

 

Underrättelse inför antagandet och utlåtande sänds till 

Myndigheten Samhällsskydd Beredskap 
Lantmäteriet 
som yttrat sig under samråd 2017/2018 
 
samt 
E.on 
Lantmäteriet 
Trafikverket 
Norrvikens Trädgårdssällskap (NTS) 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 2018 
 

Underrättelse efter antagandet sänds till 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Myndigheten Samhällsskydd Beredskap 
Lantmäteriet 
som yttrat sig under samrådet 2017/2018 
 
samt 
Länsstyrelsen i Skåne län 
E.on 
Lanmäteriet 
Trafikverket 
Norrvikens Trädgårdssällskap (NTS) 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 2018 
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Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning sänds 
till 

När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en 
besvärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner 
som berörs, samt de personer och organisationer som kan ha rätt att överklaga 
detaljplanen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga. 
 
Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till 
följande: 
 
Länsstyrelsen i Skåne län 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

 Planförslaget avseende del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken, 
Båstads kommun, antas i enlighet med de revideringar som föreslås i detta 
granskningsutlåtande, daterat 2018-05-09. 

 

 

Båstad 2018-05-09 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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Illustrationskarta Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
i Norrviken,
del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter
Detaljplan för

Planområdets läge

Illustrationskarta - Skala: 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

Planområdets läge

TECKENFÖRKLARING (tillhörande illustrationskarta)

Befintlig byggnad (under uppförande)

Föreslagen ny byggnad

Träd

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största exploatering är 3200 m2 inom planområdet., 4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad, 4 kap 11 § 1

Marken får endast förses med garage/carport/miljöhus., 4 kap 11 § 1

3.5 Högsta totalhöjd är 3.5 meter , 4 kap 11 § 1

Utformning
f1 Tak ska vara av sedum eller motsvarande vegetation., 4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken skall möjliggöra infiltration, 4 kap 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år och börjar 0 år efter det att planen vunnit laga kraft, 4 kap 21 §

Gemensamhetsanläggning
g Markreservat för gemensamhetsanläggning, 4 kap 18 §

Strandskydd
a Strandskyddet är upphävt. [detta galler:text], 4 kap 17 §

Bilaga 2
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B2017/299

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser samt illustrationskarta, 2018-05-09
• Planbeskrivning, 2018-05-09 (denna handling)
• Fastighetsförteckning, december 2017
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), maj 2018

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga på samhälls-
byggnadskontoret:
• Behovsbedömning, 2017-08-10
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) samt Tekniskt PM Geoteknik,

Norrvikens trädgård, Bjäre Entreprenad AB, 2017-01-13
• Större Vattensalamander Boarp 2:16, Underlag för prövning av tillåtlighet

enligt artskyddsförordningen, Naturcentrum 2012-11-08
• Större vattensalamander vid Norrvikens Trädgårdar, Naturcentrum AB,

2012-10-31
• Yttrande kring förekomst av större vattensalamandrar i Norrvikens trädgår-

dar, Ekologgruppen, 2008-09-02
• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Sweco FFNS Arkitekter AB 2008-05-28
• Förslag till skötselplan för Norrvikens Trädgårdar, Båstads kommun, Gunnar

Ericson, maj 2008
• Översiktlig geoteknisk undersökning, WSP, 2007-12-19
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En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

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

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

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

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

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

Här är vi nu!

1. Så HÄR GöRS eN DetALJPLAN
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Antagandehandling 2018-05-09
del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken

Båstad

Västra Karup Östra KarupTorekov

Hallands 
Väderö

Grevie

Förslöv

Båstads kommun

Översiktskarta
0 m 2000 m 4000 m

N

Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i Norrviken, cirka 2 km nordväst om Båstad tätort, inom den så kallade 
”nedre platån” utmed Kattviksvägen. (Se nedanstående bild.) Området omfattar delar av fastighe-
terna Boarp 2:26, 2:27, 2:28 och är ca 0,58 hektar (5 800 m2) stort. Planområdet avgränsas av Katt-
viksvägen	och	havet	 i	 norr	och	en	norrvänd	bokskogsbevuxen	brant	 i	 söder.	 I	 väster	 avgränsas	
planområdet av lövskog och i öster av Kattviksvägen.

Detaljplan	för	del	av	Boarp	2:26	m.fl.	fastigheter,	Norrviken	nedre,	syftar	till	att	möjliggöra	65	gara-
geplatser med carport och förråd samt serviceutrymmen för miljöhantering mellan garagebyggna-
derna.

Planområdet är beläget i Norrviken, se nedanstående bild, och avgränsas av planerad bostadsbebyg-
gelse samt Kattviksvägen i norr samt bokskogsbevuxen sluttning i söder.

Planområdet omfattar cirka 0,58 ha (5 800 m2).

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB). För mo-
tivering se sida 15 (Behovsbedömning).

2. SAMMANfAttNING

3. PLANDAtA

Ägoförhållanden
Fastigheterna Boarp 2:26, 2:27 samt 2:28 är i privat ägo. 
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Antagandehandling 2018-05-09
del av Boarp 2:26 m.fl fastigheter i Norrviken

Norrviken Kust Moder AB har 2017-03-20 inkommit med en förfrågan om planbesked avseende 
del	av	fastigheten	Boarp	2:26	m.fl.	fastigheter	i	Norrviken.	Intressenten	avser	uppföra	65	garage-
platser med carport och förråd samt servicebyggnader avsedda för miljöhantering i anslutning till 
de 9 flerbostadshus som just nu håller på att byggas. Marken där interngata, garage, carport för-
råd och miljöhus avses uppföras är idag planlagt som prickmark inom kvartersmark för bostäder, 
hotell (BK1),	och	avsett	 för	 interngata	 samt	 längsgående	parkeringsfickor.	Del	av	planområdet	 i	
söder är planlagt för för friluftsområde/trädgårdsanläggning	(N).	Se	bild	på	sida	10.	Detaljplan,	
1615, vann laga kraft 2010-04-29. Då	sedumtak	planeras	att	anläggas	på	garage,	carport	och	mil-
jöhus bedöms den visuella effekten av byggnaderna att minskas. Att placera fordon under gröna 
tak förhindrar reflektioner och ökar mängden grönyta för fastigheterna. För att del av fastigheten 
Boarp 2:26 m.fl. ska kunna bebyggas med garage, carport samt servicebyggnader för miljöhante-
ring måste gällande detaljplan ändras.

efter samråds- och granskningsskedet
Ett	planförslag	har	varit	utsänt	för	samråd	under	tiden	2017-12-07	till	och	med	2018-01-22.	Då	plan-
förslaget drivs enligt ”standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både samråd och 
granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse gjor-
des	således	inte.	Inkomna	synpunkter	beaktats	ändå	och	tillgodosågs	i	möjligaste	i	granskningsför-
slaget.	Inför	granskningsskedet	reviderades	och	förtydligades	planförslaget	i	några	avseende.	Bland	
annat förtydligades planbeskrivningen och plankartan avseende exploateringsgrad inom planom-
rådet.	Vidare	kompletterades	planbeskrivningen	med	information	om	dagvattenhantering.	I	övrigt	
gjordes enbart justeringar av redaktionell art.

Ett granskningsförslag var utställt för granskning under tiden 2018-03-01 till och med 2018-04-03 
med	ovanstående	kompletteringar	och	förtydliganden.	Inkomna	synpunkter	under	granskningsske-
det föranledde inte några större justeringar av planförslaget inför antagandet förutom förtydligande 
om att NSVA ansvarar för distribution av dricksvatten  och för omhändertagande av spillvatten. Vi-
dare justerades plankartan så att byggnadsfritt avstånd om 12 från Kattviksvägen uppfylls. Utöver 
ovanstående har endast redaktionella justeringar gjorts i planhandlingarna såsom  t ex text under 
rubriken ”Efter samråds- och granskningsskede”, omdöpning av planhandlingar från ”Gransknings-
handing” till ”Antagandehandling”.

Elestorp 2:26 mfl

0 m 150m 300m

Ungefärlig avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAkGRUND OcH SYfte

Planområdets 
läge
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Antagandehandling 2018-05-09
del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken

Planbesked	 för	 del	 av	 Boarp	 2:26	m.fl.	 fastigheter	 i	 Norrviken	 beviljades	 	 av	 	 Kommunstyrelsen		
2017-06-07 § 149. 

översiktsplan/föP (fördjupad översiktsplan)
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska 
utvecklas	på	sikt.	I	Båstads	gällande	översiktsplan	från	2008,	ÖP08,	anges	det	aktuella	planområdet	
som	lämpligt	område	för	bostäder.	Arbete	med	en	ny	översiktsplan	för	Båstads	kommun	pågår.	Då	
området redan är detaljplanelagt bedöms ÖP08 ej påverka den så kallade ”nedre platån” inom Norr-
viken.
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Utdrag ur översiktsplan för Båstads kommun, ÖP08, antagen av KF 2008

För	Norrviken	-	Kattvik	finns	det	en	fördjupning	av	översiktsplan,	antagen	2008-03-10.	I	denna	ang-
es att marken inom planområdet är lämplig för bebyggelse, typ hotell, bostäder etc.

31
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hotellvillor typ or ypellvvillho
“resort”tso“res

hotellvillor typypypor typellvhohot ptyph
“resort””res“reessoreso
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konsthallllsko hnstn
parkeringrkepaparke
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entréfunktionerréf ionerktionerktionetionerknt fu keenentréfun
försäljningninförsäljni ggngörsäsä ninörförsä in

Planen är förenlig med översiktsplanens samt den fördjupade översiktsplanens intentioner. 

Utdrag ur Fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik, 2008-03-10

Planområdets 
läge

Planområdets 
läge

167



10

Antagandehandling 2018-05-09
del av Boarp 2:26 m.fl fastigheter i Norrviken

Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1615, som vann laga kraft 2010-04-29. Marken där garage, 
carport och miljöhus avses uppföras är idag delvis planlagt som prickmark inom kvartersmark för 
bostäder, hotell (BK1)	och	avsett	för	interngata	med	längsgående	parkeringsfickor,	samt	delvis	för	
friluftsområde/trädgårdsanläggning (N). Se nedanstående bild.

Utdrag ur gällande detaljplan 1615, laga kraft 2010-04-29

N

Bevarandeplan
Båstads	kommun	har	en	bevarandeplan	från	1997.	Denna	är	utgiven	av	kulturnämnden	i	Båstad,	i	
samarbete med Kristianstads läns museum. Planområdet ingår ej i bevarandeplanen.

kulturmiljövårdsprogram
Planområdet ingår i sin helhet i det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet, antaget av KF augusti 
2000, Länsstyrelsens	kulturmiljöprogram	 samt	kulturmiljöstråk,	 	 från	2007.	Motiv	 till	 bevarande	
anges som följande: Norrvikens trädgårdar åskådliggör några av de tidiga 1900-talets ideal vad be-
träffar villaarkitektur och trädgårdskonst. Anläggningen är en av landets främsta från denna tid. Dock	
är den planerade byggnationen belägen utanför den karaktäristiska trädgårdsmiljön.

Utdrag ur gällande detaljplan 1615, laga kraft 2010-04-29

Ungefärlig avgränsning 
av planområde
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Antagandehandling 2018-05-09
del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken

Landskapsbildsskydd
Stora delar av Bjärehalvön omfattas av skydd för landskapsbilden enligt tidigare Naturvårdslagens 
19§.	Inom	området	upphävdes	landskapsbildsskyddet	av	Länsstyrelsen	1985-06-17	inom	den	del	av	
planområdet som  då omfattades av generalplan vilket innebär att landskapsbildsskyddet är upphävt 
avseende bl a Boarp 2:26, 2:27 samt 2:28.

Miljö- och energiprogram
Båstad kommuns Miljö- och Energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning. Planförslaget överensstämmer med Båstad kommuns miljö- och Energi-
program	2012-2022	bl	a	med	anledning	av	att	ny	bebyggelse	anpassas	till	miljön.	Dessutom	planeras	
byggnation ske på redan i anspråktagen mark vilket medverkar till en hållbar utveckling och hushåll-
ning av mark.

Naturvårdsprogram
Planområdet ingår i sin helhet inom kommunala naturvårdsprogrammet som utarbetades under 
1998	och	beslutades	i	kommunfullmäktige	år	2000.	Området	klassificeras	som	naturvård	klass	2	vil-

Naturvårdsprogram, KF 2000-08-23 §100

Naturvårdsplan, omr 9 mfl

0 m 500m 1000m

9� Norrviken

ket innebär ”mycket högt naturvärde”. (Området 
är markerat med stark gul färg på nedanstående 
bild.) Programmet anger följande skydd och 
skötsel av delområde 9, Norrviken, som omfat-
tar trädgårdsanläggningen samt områden väs-
ter därom: Runt Norrvikens trädgårdar föreslås 
ett naturanpassat skogsbruk. Tunga skogsmaski-
ner bör undvikas då risken för körskador är stor 
i branter och våtmarker. Askdungarna, bäckra-
vinen och fruktstråken lämnas för fri utveckling. 
I bokskogen bör de brantaste avsnitten lämnas 
orörda och ett flertal grova träd sparas som evig-
hetsträd.

Naturreservat
Planområdet är ej beläget inom naturreservat.

10� Englandsdal

8. Småryd

Planområdets läge

Skötselplan
Ett förslag till skötselplan för Norrviken har upprättats av Norrvikens Trädgårdar AB. Syftet med den 
framtagna skötselplanen (Ericsson, maj 2008) var att bevara, skydda och utveckla den kultur- och 
naturmiljö som har utvecklats inom Norrvikens Trädgårdar. Syftet var vidare att skötselplanen till-
sammans med ställningstaganden och beslut i detaljplan (1615) skulle bilda ett formellt underlag för 
att säkra bevarandevärden samt ge förutsättningar för framtida utveckling av Norrviken Trädgårdar.

Detaljplan	1615	och	skötselplan	för	trädgårdarna	ska	utgöra	en	plattform	för	den	långsiktiga	driften-
med det överordnade målet att säkra och utveckla Norrvikens Trädgårdar som en viktig besöksträd-
gård för kultur- och trädgårdsvänner.
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I	skötselplanen	beskrivs	nu	aktuellt	planområde	som	skog/odlingsmark	som	historiskt	sett	i	första	
hand utgjort en funktionell del av fastigheten - inte en arkitektonisk eller konstnärlig.

Slutsatsen i skötselplanen är bland annat att den nedre före detta odlingsterrassen med större träd-
bestånd ska utnyttjas för tillkommande bebyggelse i de lägen som minst påverkar de historiska träd-
gårdarna eller utsikten från den övre platån. Omkringliggande mark vårdas i första hand för natur-
miljöns kvaliteter och för att öka tillgängligheten till friluftslivet.

Det	nya	planförslaget	bedöms	vara	förenligt	med	skötselplan	för	Norrvikens	Trädgårdar	(Ericsson,	
2008).
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förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande be-
döms endast innebära en marginell påverkan på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv, kust-
zonen och kulturmiljövård eftersom planen endast omfattar ett mindre markområde som redan är 
ianspråktaget	av	bebyggelse	eller	odling.	Stöd	för	bostadsbebyggelse	finns	i	Båstads	kommuns	över-
siktsplan.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området 
ingår också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och i riksin-
tresse för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Riksintressena innebär att turismens och det rörliga 
friluftslivets intressen särskilt ska beaktas inom området. Exploateringsföretag och andra ingrepp 
får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur 
och kulturvärden.

Planområdet omfattas även av riksintresse för kulturmiljövård (M 36 Norrvikens trädgårdar) 3 kap 6 
§. Riksantikvarieämbetets motivering lyder ”Rekreationslandskap med bebyggelse och anläggningar 
för trädgårdsodling, undervisning och förströelse som återspeglar utvecklingen av samhällets syn på 
människor, bildning, hälsa, naturmiljö och landskapsgestaltning - från sekelskiftet 1900 fram till idag.” 
Vidare förtydligar Riksantikvarieämbetet att ”Riksintresset har begränsats till  att gälla området med 
och omkring Norrvikens trädgårdar inklusive rörelsestråk, siktlinjer och utblickar.” 

Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena eftersom placering av bebyggelse sker på mark 
som redan är i anspråktagen och dessutom inte i anslutning till t ex siktaxlar och stilträdgårdar inom 
Norrviken.	Dessutom	möjliggörs	även	i	 fortsättningen	gångstråk	genom	och	i	anslutning	till	plan-
området mellan exempelvis hav och närliggande naturområden såsom t ex  Norrvikens trädgårdar. 
Planförslaget bedöms sammantaget ej  påverka natur- och kulturvärden i omgivningen.

I	ett	yttrande	över	samråd	(2018-01-22)	instämmer	Länsstyrelsen	i	kommunens	bedömning	att	ak-
tuellt planförslag inte påtagligt skadar berörda riksintressen.

Natura 2000-område
Planområdet berörs inte direkt av några Natura 2000-områden men däremot är planområdet belä-
get i anslutning till havet  som omfattas av Natura 2000-området Nordvästra Skånes Havsområde.

Planförslaget	bedöms	förenligt	med	Natura	2000-området	då	varken	fåglar	eller	fiskliv	bedöms	på-
verkas  negativt av uppförande av garage/carport i närområdet.

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

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhandahålla aktuell information 
om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon.) Bå-

6. AVVÄGNINGAR eNLIGt MILJöBALkeN
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stads	kommun	har	inga	problem	med	att	klara	miljökvalitetsnormerna	för	utomhusluft.	Denna	plan	
bedöms inte förändra den situationen.

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

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. 

Ytvattenförekomst   Ekologisk status  Kemisk status

Laholmsbukten,	WA88179174		 Måttlig		 	 	 Uppnår	ej	god

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status  Kemisk status

Bjärehalvön, SE625674-131386 Otillfredsställande  Otillfredsställande

Tabell över vattenförekomster som skulle kunna påverkas av planområdet.  Källor: Vattenkartan (www.
vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för Sverige (www.viss.lst.se).

Åtgärder	behövs	för	att	förbättra	statusen	hos	flera	av	vattenförekomsterna.	Det	kan	dock	inte	åstad-
kommas	genom	denna	detaljplan,	utan	kräver	andra	åtgärder.	Det	 är	dock	viktigt	 att	planen	 inte	
bidrar till att försämra vattenkvalitén. Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms genom detta planför-
slag inte påverkas negativt. Planförslaget möjliggör parkeringsplatser till 65 bostadsenheter som i 
skrivande stund är under uppförande. Antal ökade fordonsrörelse i området har i tidigare detaljplan 
(dpl 1615, laga kraftvunnen 2010-04-29) behandlats och bedömts som en rimlig ökning i området. 
Garage/carport	inom	planområdet	kommer	att	förses	med	sedumtak.	De	sedumbeklädda	taken	hjäl-
per både till med att ta hand om och viss rening av dagvatten. Mark inom och i anslutning till planom-
rådet	(dvs	i	anslutning	till	de	flerbostadshusen	som	är	under	uppförande)	kommer	att	möjliggöra	in-
filtration	av	dagvatten	då	marken	till	största	del	
ej får hårdgöras (vilket styrs av planbestämmelse 
i dpl 1615 samt i rubricerad dpl).  Allt dagvatten 
leds via ledningar till en så kallad utjämningsyta 
som	 kommer	 att	 fungerar	 som	 infiltrationsyta	
innan vattnet sedan leds vidare i dagvattenled-
ning som har sitt utlopp i havet. Utjämningsytan 
kommer	vid	normala	flöden	av	dagvatten	att	vara	
torrlagd och endast vid extrema nederbörder att 
vara vattenfylld. Övrig mark inom och i anslut-
ning	 till	 planområdet	 möjliggör	 infiltration	 av	
dagvatten . För en mer detaljerad beskrivning av 
dagvattenhanteringen, se sida 30, under rubri-
ken	Dagvatten.

Den	 förorenade	marken	 inom	planområdet	har	 schaktats	bort	vilket	bland	annat	är	positivt	med	
hänsyn	till	att	risken	för	att	föroreningen	sprids	via	dagvattnet	eliminerats.	Infiltration	(dvs	rening)	

Utjämningsyta längs Kattviksvägen, foto januari 2018

Utjämningsyta
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Strandskydd

0 m 100m 200m

Nuvarande avgränsning av strandskydd intill Norrviken

Strandskydd

Kattviksvägen

Villa Abelin

av dagvattnet inom området genom sedumbeklädda tak, brunnar med sandfång samt utjämnings-
magasin. Alla åtgärder bidrar till att på sikt uppnå miljökvalitetsnormer för både luft- och vatten.

Vattentäkter
Planområdet är ej beläget inom eller i anslutning till skyddsområde för vattentäkt. Vattentäkten 
”Idrottsplatsen”	i	Båstad	samt	vattentäkten	i	Västra	Karup	är	belägna	drygt	4	km	sydost	respektive	
sydväst om planområdet.

Strandskydd
Den	aktuella	strandskyddsavgränsningen	för	planområdet	går	längs	med	vattenlinjen	och	300	m	ut	i	
havet samt från strandlinjen och inåt land fram till och med Kattviksvägen.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara 
goda	livsvillkor	på	land	och	i	vatten	för	djur-	och	växtlivet.	Inom	strandskyddat	område	anges	bl	a	att	
nya byggnader ej får uppföras.

Då	detaljplanen	tas	fram	enligt	PBL	2014:900	återinträder	strandskyddet	på	100	m	längs	vattenlin-
jen	och	in	mot	land.	Del	av	planområdet	är	beläget	inom	100	m	från	strandlinjen	vilket	innebär	att	
strandskydd kommer att behöva upphävas inom B - kvartersmark. Planområdet är redan idag till 
största	del	 ianspråktagen	och	byggnation	av	 flerbostadshus	pågår.	Då	 förorening	påträffats	våren	
2017 i området har marken sanerats och förorenad mark schaktats bort. Området bedöms därmed 
”redan ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften” ( en-
ligt 7 kap 18 c §1 MB). Området bedöms även uppfylla det särskilda skälet ”genom en väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen” 
(enligt 7 kap 18 c §2) med anledning av att planområdet är väl avskilt från strandlinjen genom Katt-
viksvägen. Området bedöms dessutom ”behövas för att utvidga en befintlig verksamhet och utvidg-
ningen kan inte göras utanför området” ( enligt 7 kap 18 c §4 MB). Planförslaget att uppföra garage/
carport samt miljöhus bedöms ej påverka ”de goda livsvillkoren på land för växt- och djurlivet” i och 
med att all förorenad mark är bortschaktad vilket bidrar till att växter samt djur får en  mer gynnsam 
miljö både på marken och på sedumbeklädda tak på byggnaderna.
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Upphävandet	görs	enligt	PBL	4	kap	§17	och	redovisas	på	plankartan	genom	en	administrativ	be-
stämmelse a - strandskyddet är upphävt.

Behovsbedömning (miljökonsekvensbeskrivning)
Enligt	PBL	4	kap	34	§	ska	kommunen	avgöra	om	en	detaljplan	kan	komma	att	medföra	betydande	
påverkan	på	miljön.	Om	så	är	fallet	ska	en	miljökonsekvensbeskrivning	göras.	I	samband	med	att	gäl-
lande detaljplan togs fram gjorde Sweco FFNS Arkitekter AB en Miljökonsekvensbeskrivning (2008-
05-28) för hela Norrviken. Båstads kommun har genom behovsbedömningen kommit fram till att det 
inte föreligger något behov av någon ytterligare miljökonsekvensbeskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande:
•	 planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner, 
•	 planen inte påverkar riksintressena för kustzon, friluftsliv, rörligt friluftsliv och kulturmiljövård,   
•	 ett genomförande av planen inte leder till några ökade störningar på omgivningen eller för män-

niskors hälsa och säkerhet,
•	 planförslaget inte påverkar skyddade kultur- och naturvärden varken internationellt, nationellt 

eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden,
•	 planförslaget inte berör områden av stor betydelse för hushållning med natur- och samhällsre-

surser nationellt eller lokalt. 

Dessutom	bedöms	planförslaget	bidra	 till	 långsiktig	hållbarhet	genom	ett	effektivt	utnyttjande	av	
redan ianspråktagen mark. Genom att möjliggöra byggnation med sedumbeklädda tak på garage, 
carport samt miljöhus för att dölja både fordon och avfallskärl bedöms den visuella påverkan mins-
kas vilket i sin tur leder till ett positivt inslag i miljön och därmed göra platsen attraktivare att både 
bo	och	verka	på.	De	sedumklädda	taken	genererar	dessutom	olika	ekosystemtjänster	såsom	t	ex	bul-
lerdämpning, luftrening och viss rening av dagvattenhantering. Exploatör avser anlägga både cykel-
parkering samt laddningsstolpar till el-bilar inom området vilket är  exempel på åtgärder som bidrar 
till långsiktig hållbarhet.

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen, inte ge en sådan miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras.

I	ett	tidigt	yttrande	(2017-09-06)	framför	Länsstyrelsen	att	”Den mark som föreslås ianspråktagas är 
beläget inom ett känsligt område varför en miljöbedömning kan vara nödvändig. Främst med anled-
ning av projektets påverkan på hydrologin kopplat till arter som större vattensalamander. Även andra 
frågor behöver beaktas såsom påverkan på riksintressen, miljökvalitetsnormer för vatten samt det när-
liggande Natura 2000-området Nordvästra Skånes havsområde. En miljöbedömning krävs också för 
att kunna avgöra om det behövs tillstånd, anmälan eller dispenser enligt miljöbalken. Länsstyrelsen 
rekommenderar därför kommunen att den miljöpåverkan som planförslaget kan komma att innebära 
beskrivs och hanteras i en miljökonsekvensbeskrivning.”

Ovanstående frågeställningar behandlas i denna planbeskrivning:
•	 Större vattensalamander - sida 19
•	 Riksintressen - sida 13
•	 Miljökvalitetsnormer - sida 13-14
•	 Närliggande Natura 2000-området Nordvästra Skånes Havsområde - sida 13
•	 Tillstånd,	anmälan	eller	dispenser	enligt	miljöbalken	-	Då	planområdet	ej	är	beläget	i	anslutning	

till bäckar inom Norrviken är tillstånd, anmälan eller dispens inte aktuellt.

I	 samband	med	 framtagandet	 av	 detaljplan	 för	 Norrviken	 (1615,	 laga	 kraft	 2010-04-29)	 gjorde	
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Sweco	FFNS	Arkitekter	AB	en	miljökonsekvensbeskrivning	(MKB)	för	Elestorp	6:6	m.fl.	fastigheter	
(2008-05-28). 

Syftet med detaljplanen 1615 hade två övergripande syften:

•	 Uppförande av en ny entrédel till stilträdgårdarna, restaurang/orangeri, utbildningslokaler, 
konsthall m.m. åt öster längs parkeringen och anläggningens huvudaxel.

•	 Uppförande av bostäder och hotellanläggning m.m. i anslutning till trädgårdarna.

Den	nya	planen	(1615)	skulle	också	medge	en	bättre	styrning	av	markanvändningen	och	ett	bättre	
skydd åt den kulturhistoriska värdekärnan i Norrvikens trädgårdar, jämfört med den då gällande 
detaljplanen.

Den	långsiktiga	strategin	med	de	föreslagna	sidoinvesteringarna	var	att	de	skulle	skapa	ett	ekono-
miskt utrymme för att utveckla trädgårsanläggningarna och därmed öka besöksantalet. Samtidigt 
för genomförandet av detaljplanen (1615) vissa negativa effekter på naturvärdena i området.

Sammanfattningsvis bedömde Sweco att ”detaljplan (1615) kommer i huvudsak påverka de naturvär-
den som vinns i den fuktiga askskogen mellan sluttningen nedanför Trädgårdarna och Kattviksvägen. 
Naturvårdsintressena representerar dock ett mycket smalt bevarandeperspektiv i form av vissa ho-
tade lavar och mossor. Detta måste vägas mot det breda bevarandeintresse som Norrviken Trädgårdar 
representerar. De värdefulla sluttningszonerna ovan- och nedanför trädgårdarna kommer endast att 
beröras i mycket begränsad omfattning.”
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Bebyggelse
I	 anslutning	 till	 planområdet,	på	 lågplatån,	 vid	Kattviksvägen,	har	ett	 före	detta	 studiehem	och	
senare en trädgårdsmästarbostad legat. Byggnaden stod tom länge och var i dåligt skick och är 
numera riven.

kommersiell, offentlig och social service
Från planområdet till skola, förskola, vårdcentral och centrum i Båstad är det cirka 3-4 km och till 
skola och förskola i Västra Karup är det drygt 6 km. Gymnasieskolan Apelrydsskolan är beläget cirka 
300 m sydost om planområdet. Till handelsområdet Boarp är det lite drygt 2 km. 

Mark, vegetation och arter
Mark och vegetation
Inga	intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom pla-
nområdet. Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap MB (dvs nationalpark, naturreservat, 
kulturreservat,  naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, strandskydds-
område) men är beläget inom område som bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens 
naturvårdsprogram.

Marken inom planområdet utgörs idag av en byggarbetsplats där markförberedande arbeten såsom 
schaktning gjorts för att ta bort förorenad jord.

7. föRUtSÄttNINGAR

Vy mot planområdet från nordväst (Kattviksvägen), november 2017

Vy  från brant söder om planområdet åt norr, 
december 2017
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En naturvärdesbedömning togs fram i samband med planprocess avseende detaljplanen 1615, som 
syftade	till	att	klassificera	områden	med	naturvärden	och	att	översiktligt	beskriva	deras	biologiska	
värden	(Naturcentrum	AB,	2007).	I	rapporten	utpekades	bokskogbranten	i	söder	(1)	och	lågpartiet	i	
norr (2) som område med unika naturvärden samt området längs bäckravinen (3) som område med 
höga naturvärden. Planområdet är beläget utanför dessa två utpekade området.

Områden med naturvärden  Bilaga 1 
 
Kartor över de inventerade objekten. Siffrorna hänvisar till objektsnummer i beskriv-
ningarna.  
 

Vid	markarbeten	våren	2017,	inför	byggnation	av	flerbostadshusen,	påträffades	dock	DDT	(insekts-
gift) med anledning av före detta fruktodling, inom och i anslutning till planområdet. Marken sane-
rades våren 2017.

Allmän plats
Planområdet omfattar ingen allmän platsmark, dvs gatumark, torgyta, parkområde etc.

Utdrag ur ”Naturvärdesbedömning Norrviken-Troentorp”, Naturcentrum 2007
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Arter
Den	fridlysta	arten	större	vattensalamander	förekommer	inom	Norrviken-området.	Vid	planlägg-
ning av nu gällande detaljplan, 1615, togs ett expertutlåtande fram för bedömning av artens före-
komst inom Norrvikens trädgårdar samt hur denna skulle påverkas av det planförslaget (Ekolog-
gruppen, 2008-09-02). Arten noterades då främst i spegeldammen samt i område cirka 50-300 
meter från dammen inom planområdets västra delar. Även Naturcentrum AB konstaterar i sin ut-
redning (2012-11-08) att arten större vattensalamander inte förekommer inom område markerat 
med grön linje, se nedanstående bild, och att det därför inte krävs dispens enligt artskyddsför-
ordningen	för	uppförande	av	de	bostäder	för	vilka	det	finns	en	laga	kraftvunnen	detaljplan.	Detta	
fastslog Mark- och miljööverdomstolen i sin dom daterad 2016-02-03.

översvämningsrisk
Enligt	 SMHIs	beräkningar	kan	högvattennivåerna	komma	att	nå	en	bit	över	2	meter	över	dagens	
nivåer	i	slutet	av	seklet.	Till	detta	kommer	påverkan	från	stormar.	Länsstyrelsen	i	Halland	lät	WSP	
ta	 fram	en	klimatanalys	 för	 stigande	hav	och	 åmynningar	 i	Hallands	 län.	 I	 denna	konstateras	 att	
Laholmsbukten	är	 särskilt	utsatt	 för	vinduppstuvningseffekten	vid	extremväder.	Norrviken	 ligger	
relativt	skyddat	i	Laholmsbukten	men	beräkningarna	visar	att	vinduppstuvningseffekten	ändå	kan	
bli strax över 1 meter. Under ”Adventsstormen” 2013 slog vågor upp till nivåer på uppskattningsvis 
2,5 meter över normalnivån. Rekommendationen är att dessutom ha en säkerhetsmarginal på 0,5 
meter.	Det	innebär	att	en	riktlinje	för	planering	av	bostäder	och	verksamheter	bör	vara	3-3,5	meter	
över dagens medelhavsnivå. Ny och planerad bebyggelse inom och i anslutning till planområdet är 
beläget mellan +5-8 möh (meter över havet) och någon översvämningsrisk föreligger således inte.

Bild ur Naturcentrums utredning ”Större vattensalamander, Boarp 2:26, underlag för prövning av tillåtlighet enligt artskyddsför-
ordning” 2012-11-08: Samtliga konstaterade reproduktionslokaler och illustrerade hemområden (viloplater) på 100 respektive 
300 m radie. Även utanför 300 m radie kan enstaka djur förväntas uppträda, men dessa områden bedöms inte ha en kontinuer-

lig ekologisk funktion såsom viloplats i artskyddsförordningens bemärkelse (se Naturvårdsverket 2009). 

Villa Abelin

Spegeldammen

Planområde
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Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta består marken inom planområdet av sandig morän samt 
svallsediment, grus.

En geoteknisk översiktlig undersökning har gjorts av WSP i samband med att detaljplan 1615 ar-
betades fram. (Översiktlig geoteknisk undersökning Norrvikens trädgårdar, 2007-12-09). Samman-
fattningsvis anger undersökningen från 2007 att jordlagren utgörs av fyllig och organisk jord på 
sand som underlagras av morän. Undersökningen konstaterar att grundförhållandena inom området 
generellt	sett	är	goda	då	undergrunden	i	huvudsak	består	av	sand.	Dock	förekommer	organisk	jord	
och fyllning ned till som mest 1 meters djup vilka bör skiftas ur under planerade byggnader och 
anläggningar. Jordlagerförhållandena inom området är inte optimala för lokalt omhändertagande av 
dagvatten	då	förekommande	sandlager	är	relativt	tunna.	Inga	synliga	föroreningar	har	påträffats	vid	
fältundersökningarna. Området klassas som högradonmark.

Jordartskarta

0 m 50m 100m

Jordartskarta

Svallsediment, grus

Sandig morän

Klapper

Ungefärlig avgränsning 
av planområde
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RAÄ 549:1

RAÄ 542:1 RAÄ 345:1

Utdrag ur Riksantikvarieämbetets Fornsök, juni 2017

Ytterligare en geoteknisk undersökning har utförts av Bjäre Entreprenad AB, Markteknisk under-
sökningsrapport (MUR) samt Tekniskt PM Geoteknik, 2017-01-13. Undersökningen visar precis som 
den översiktliga undersökningen som gjordes 2007, att grundläggningsförhållandena för planerade 
byggnader utan källare är generellt goda då undergrunden består av sand på fast lera. Byggnader kan 
grundläggas med platta på mark efter att mulljord schaktats bort. Radonskyddat byggande rekom-
menderas i samband med nybyggnation.

Provtagning avseende miljöföroreningar innefattades ej i Bjäre Entreprenad AB undersökningar då 
fältundersökningen inte indikerade, varken via lukt/färg, förekomst av föroreningar. Vid markarbe-
ten	våren	2017,	inför	byggnation	av	flerbostadshusen,	påträffades	dock	DDT	(insektsgift)	med	anled-
ning av före detta fruktodling, inom och i anslutning till planområdet. Marken sanerades våren 2017.

kulturmiljöer och fornlämningar
Några	kända	 fornlämningar	 finns	 inte	 inom	planområdet.	Däremot	 finns	3	 fornlämningar	 inom	
och i anslutning till Norrviken, se kartbild. RAÄ Västra Karup 549:1 (gårdstomt), RAÄ Västra Karup 
542:1 (gravplats) samt RAÄ Västra Karup 345:1 (boplats).

Påträffas fornlämningar inom planområdet i samband med markarbeten ska arbetet avbrytas och 
Länsstyrelsen	kontaktas	enligt	2	kap	10§	enligt	Lagen	om	kulturminnen	m.m.

Planområdet	är	beläget	inom	Kulturmiljöstråk	(Skånelinjen	Per	Albin-linjen,	Länsstyrelsen	2007).	
Skånelinjen, eller Per Albin-linjen som den också kallas efter dåvarande statsministern Per Albin 
Hansson, började byggas år 1939 och skulle fungera som en befästningslinje längs den södra kus-
ten. Skånelinjen sträckte sig från Båstad till Vieryd i Bromölla kommun och skulle förhindra min-
dre	båtar,	sjöstridsvagnar	och	trupper	att	nå	land.	Som	motiv	för	bevarande	anger	Länsstyrelsen	
att försvarslinjen är en unik företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är 
viktiga delar i den helhet som Skånelinjen utgör.

Planområdets 
läge
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Planområdet ingår i sin helhet i det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet, antaget av KF au-
gusti 2000, Länsstyrelsens	kulturmiljöprogram	samt	kulturmiljöstråk,	 	 från	2007.	Planområdet	är	
även beläget inom Kulturhistorisk värdefull bebyggelse, antaget av byggnadsnämnden 1988-01-25.  
Planförslaget	bedöms	ej	påverka	Kulturmiljöprogrammet	(Länsstyrelsen	2007)	det	kommunal	Kul-
turmiljövårdsprogrammet (kommunfullmäktige, augusti 2000) eller Kulturhistorisk värdefull be-
byggelse, (byggnadsnämnden 1988-01-25) då de planerade garage/carport samt miljöhus belägna 
utanför den karaktäristiska trädgårdsmiljön.

Gator och trafik
Trafikförsörjning	till	planområdet,	och	fastigheten	Boarp	2:26,	2:27	samt	2:28,	sker	från	Kattviks-
vägen.	Högsta	 tillåtna	 hastighet	 på	Kattviksvägen	 är	 50-70	 km/h.	 Enligt	 Trafikverkets	Nationella	
Vägdatabas	(NVDB),	juni	2017,	förekommer	en	ÅDT	(Årsmedeldygnstrafik)	avseende	totaltrafik	om	
mellan	251-500	fordon	varav	minde	än	25	avser	tung	trafik.

kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 502 (Mariatorget-Norrviken) under sommartid. Hållplatsen är 
lokaliserad till Norrvikens trädgårdar som ligger cirka 200 m från planområdet. Turtätheten är ett 
par turer/dag under dagtid  alla dagar under veckan.

Närmaste busshållplats som trafikeras av busslinje 501 året runt är belägen cirka 3 km sydost 
om planområdet. Busslinje 501 (Mariatorget-Båstad busstation-Båstad tåtstation) trafikeras med 
halvtimmestrafik vardagar under rusningstid samt timmestrafik övriga tider vardagar samt helger.

Båstads tågstation är belägen ca 7,5 km sydost om planområdet.

Gång- och cykeltrafik
En	gång-	och	cykelbana	 stäcker	 sig	mellan	Båstad	och	Norrviken	 	 längs	havet.	Längs	havet	och	
förbi Norrviken mot Torekov sträcker sig även Skåneleden. Gång- och cykelbanan längs havet samt 
Skåneleden är en populär sträcka att vandra/cykla.

Skåneled, cykelbana

0 m 200m 400m

Skåneleden, gång- och cykelbana 

Skåneleden

Skåneleden samt 
gång- och cykelbana

Planområdets 
läge
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teknisk försörjning
el och telefoni
Bjäre Kraft och Geomatikk AB/Skanova har kabelanläggningar inom och i direkt anslutning till pla-
nområdet.

Brandvattenförsörjning
En	brandpost	finns	placerad	i	anslutning	till	planområdet	(Kattviksvägen).	

Dricks- och spillvatten
Planområdet ligger inom VA-verksamhetsområdet för drick- och spillvatten för Båstad kommun. Så-
ledes	finns	det	kommunalt	vatten	och	avloppssystem.	NSVA	ansvarar	för	distribution	av	dricksvatten	
och för omhändertagande av spillvatten.

Dagvatten
Fastigheterna	inom	planområdet	tillhör	ej	verksamhetsområde	för	dagvatten.	Dagvatten	är	ett	sam-
lingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis hårdgjorda ytor, 
vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. Miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som t.ex. kan förorena dag-
vattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett sätt som innebär att 
olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer.

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) försorg. Hushållsavfall 
från	de	intilliggande	flerbostadshusen	hämtas	1	gång	per	vecka.	
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Bebyggelse
Användning 
Användningen av mark inom planområdet föreslås ändras från BK1 (bostäder och hotell) till B (bo-
städer). Planförslaget föreslås möjliggöra att garage/carport, parkering, miljöhus samt interngata 
kan	uppföras	och	anläggas	i	anslutning	till	flerbostadshus	som	i	skrivande	stund	håller	på	att	byggas.

Placering  och utformning
Planförslaget föreslås möjliggöra en något justerad placering av interngata (i förhållande till nu gäl-
lande detaljplan). Garage/carport samt miljöhus möjliggörs i direkt anslutning till interngatan. Ga-
rage, carport inkl förråd samt miljöhus ska uppföras med sedumtak med en högsta totalhöjd om 3,5 
m. Exploateringsgraden inom den mark där byggnader får uppföras får uppgå till högst 3200 m2 
byggnadsarea inom planområdet. 

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken inom planområdet sluttar söderifrån mot norr med en höjdskillnad om cirka 2,0 m och är i 
dagsläget	ianspråktaget	då	förorenad	mark	schaktats	bort.	Det	finns	inga	kända	grundläggningspro-
blem i området.

Området	där	interngatan	avses	ska	marken	möjliggöra	infiltration.	Interngatan	ska	ingå	i	befintlig	
gemensamhetsanläggning (Båstad Boarp GA:6).
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Träd

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största exploatering är 3200 m2 inom planområdet.,  4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

Marken får endast förses med garage/carport/miljöhus.,  4 kap 11 § 1

3.5 Högsta totalhöjd är 3.5 meter ,  4 kap 11 § 1
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n1 Marken skall möjliggöra infiltration,  4 kap 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år och börjar 0 år efter det att planen vunnit laga kraft,  4 kap 21 §

Gemensamhetsanläggning
g Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap 18 §

Strandskydd
a Strandskyddet är upphävt. [detta galler:text],  4 kap 17 §

Plankarta
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Allmän plats
Planområdet omfattar ingen allmän platsmark, dvs gatumark, torgyta, parkområde etc.

Strandskydd
Gällande	detaljplan	är	framtagen	enligt	den	äldre	plan-	och	bygglagstiftningen	(PBL	1987:10)	och	
något	strandskydd	gäller	inte	för	planområdet	idag.	I	och	med	aktuellt	planarbete	återinförs	strand-
skyddet som då kommer att behöva upphävas på kvartersmark (inom område betecknat med B, 
bostäder.	(Genom	administrativ	bestämmelse	”Strandskydd	är	upphävt”,	se	plankarta).	Enligt	PBL	4	
kap. 17 § får kommunen i detaljplan upphäva strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap. 

Strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livs-
villkor	för	djur-	och	växtliv.	Inga	naturtyper	som	är	hotade,	bedöms	särskilt	skyddsvärda	eller	utgör	
livsmiljö	för	särskilt	skyddsvärd	djur-	eller	växtart	berörs.	Detaljplaneförslaget	försämrar	inte	vä-
sentligen livsvillkoren för djur- och växtarter. Aktuellt område saknar rekreationsvärden på grund 
av	att	marken	redan	ianspråktagits	för	byggnation	av	flerbostadshus	efter	att	ha	sanerats	efter	funna	
markföroreningar.	Det	viktigaste	för	allmänheten	i	aktuellt	planförslag	är	tillgång	till	strandområdet		
norr om  planområdet. Planförslaget hindrar ej allmänhetens tillgång till stranden vilket innebär att 
strandskyddets syfte uppfylls.
 
I	enlighet	med	Miljöbalken	7	kap.	18	c	§	bedöms	följande	särskilda	skäl	föreligga	enligt	punkt	1,	2	
och 4.

1. område som ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften”
-	Marken	är	 i	anspråktagen	för	byggnation	av	9	flerbostadshus	(65	bostadsenheter)	och	påverkar	
inte på strandskyddets syfte då det fortfarande kommer att vara möjligt att röra sig runt fastigheten 
längs med kusten.

2. område som ”genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 
från området närmast strandlinjen”
- Planområdet är väl avskilt från strandlinjen genom Kattviksvägen.

4. område som ”behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför planområdet”
-	Byggnation	pågår	av	9	flerbostadshus	(65	bostadsenheter).	Parkering	ska	ske	inom	egen	fastighet	
(kvartersmark). Gällande detaljplan möjliggör parkering inom egen fastighet (punktprickad kvarter-
smark) men ej att uppföra komplementbyggnader (garage/carport t ex). Syftet med planförslaget är 
att uppföra garage/carport samt miljöhus med sedumbeklädda tak, inom egen fastighet i anslutning 
till	flerbostadshus,	för	att	dölja	bilar.	

Arter
Den	fridlysta	arten	större	vattensalamander	förekommer	inom	Norrviken,	cirka	50-300	meter	från	
spegeldammen,	som	utgör	 fortplantningsmiljö	 för	vattensalamandern.	Det	expertutlåtande	som	
gjorts av Ekologigruppen under 2008 pekar på att  salamandern troligtvis inte påverkas av ut-
byggnadsplanerna då bebyggelsen ligger mer än 300 meter från fortplantningsmiljön i spegeldam-
men.	I	expertutlåtandet	föreslogs	åtgärder	för	bevarande	av	arten	inom	Norrviken.	Främst	avser	
detta	åtgärder	 i	själva	dammen.	Dessutom	föreslås	att	man	i	samband	med	ny	bebyggelse	 inom	
skogsmark	 tar	hänsyn	 till	befintliga	biotoper	genom	att	 tex	bevara	befintliga	 stockar,	 stenblock	
och stengärdesgårdar. Man kan även lägga ut t ex stockar och rishögar som kan fungera som göm-
ställen. Ekologigruppen föreslår även att en ny bedömning bör göras vid ytterligare exploatering, 
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angående eventuell påverkan på den större vattensalamandern.

Naturcentrum AB konstaterar i sin utredning (2012-11-08) att arten större vattensalamander inte 
förekommer inom planområdet, se även bild sida 19, och att det därför inte krävs dispens enligt 
artskyddsförordningen	för	uppförande	av	de	bostäder	för	vilka	det	finns	en	laga	kraftvunnen	de-
taljplan.	Detta	fastslog	Mark-	och	miljööverdomstolen	i	sin	dom	daterad	2016-02-03.

Förutsättningarna inom och i direkt anslutning till planområdet har ej ha förändrats på ett sådant 
sätt	att	det	finns	anledning	att	anta	att	större	vattensalamander	förekommer	inom	eller	i	närom-
rådet till planområdet sedan Naturcentrum gjorde sin utredning.

Med anledning av tidigare utredningar bedöms det ej nödvändigt att göra någon ytterligare be-
dömning.

Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk undersökning har gjorts inom planområdet. (Översiktlig geoteknisk un-
dersökning, WSP, 2007-12-19). Sammanfattningsvis ger undersökningen följande rekommendatio-
ner: Byggnader inom föreslagna lägen kan grundläggas utan extraordinära förstärkningsåtgärder. 
Byggnader ska grundläggas frostfritt. All organisk jord och okontrollerad fyllnad skall schaktas bort 
under byggnader. Området utgörs av högradonmark varför byggnader ska utföras radonsäkert. Jord-
lagerförhållanden inom området är inte optimalt för lokalt omhändertagande av dagvatten. Vidare 
rekommenderas att en kompletterande geoteknisk undersökning görs när byggnaders och anlägg-
ningars slutliga placering och utformning är bestämda. Framförallt bör undersökningarna ge svar på 
de organiska jordarnas mäktighet och utbredning.

En sådan undersökning gjordes januari 2017 (Markteknisk undersökningsrapport (MUR) samt Tek-
niskt PM Geoteknik, Norrvikens trädgård, Bjäre Entreprenad AB, 2017-01-13). Undersökningen vi-
sar precis som den översiktliga undersökningen som gjordes 2007, att grundläggningsförhållandena 
för planerade byggnader utan källare är generellt goda då undergrunden består av sand på fast lera. 
Byggnader kan grundläggas med platta på mark efter att mulljord schaktats bort. Radonskyddat byg-
gande rekommenderas i samband med nybyggnation.

Provtagning avseende miljöföroreningar innefattades ej i Bjäre Entreprenad AB undersökningar då 
fältundersökningen inte indikerade, varken via lukt/färg, förekomst av föroreningar. Vid markarbe-
ten	våren	2017,	inför	byggnation	av	flerbostadshusen,	påträffades	dock	DDT	(insektsgift)	med	anled-
ning av före detta fruktodling, inom och i anslutning till planområdet. Marken sanerades våren 2017.

kulturmiljöer och fornlämningar 
Planområdet ligger i anslutning till kända fornlämningar, se sida 21, vilket kan innebära att en ar-
keologisk undersökning kan behövas innan exploateringen påbörjas. Påträffas fornlämningar inom 
planområdet	i	samband	med	markarbeten	ska	arbetet	avbrytas	och	Länsstyrelsen	kontaktas	enligt	2	
kap	10	§	i	Lagen	om	kulturminnen	mm.

Planområdet	är	beläget	inom	Kulturmiljöstråk,	Skånelinjen	Per	Albin-linjen,	i	Länsstyrelsen	Kul-
turmiljövårdsprogram (2007), se sida 21-22. Planförslaget bedöms vara förenligt med kulturmil-
jöprogrammet eftersom planområdet inte ligger i närheten av några kända värn, försvarsbefäst-
ningar.
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Gator och trafik
Planförslaget,	 som	möjliggör	 garage/carport	 samt	miljöhus	 inom	befintligt	 exploateringsområde,	
bedöms	ej	generera	fler	fordonsrörelse	då	byggrätten	för	gällande	detaljplan	avseende	bostadsen-
heter ej utökas.

Parkering
Syftet med planförslaget är att möjliggöra garage/carport samt serviceutrymmen för miljöhantering. 

Parkering ska ske på den egna fastigheten inom så kallad kvartersmark för bostäder.

Inom	exploateringsomrdådet,	dvs	även	mark	i	anslutning	till	planområdet,	redovisas	65	garage/för-
råd inkl carport samt 46 parkeringsplatser för besökare där några är handikappsanpassade. Några 
av	parkeringsplatserna	kommer	att	förses	med	laddningsstolpar	för	el	bilar.	Inom	bostadsområdet	
kommer dessutom parkering för cyklar att anläggas.

kollektivtrafik
Planförslaget (som föreslås möjliggöra garage, carport, förråd samt miljöhus) har ingen direkt påver-
kan	på	befintlig	kollektivtrafik	då	planförslaget	i	sig	ej	genererar	t	ex	fler	boende	i	området.	

Gång- och cykeltrafik
Planförslaget	har	ingen	direkt	påverkan	på	gång-	och	cykeltrafik.	Värt	att	notera	är	dock	att	befintlig	
gång- och cykelväg längs havet österut mot Båstad avses förlängas längs Kattviksvägen västerut till 
nybyggda	tennis-	och	padelbanor.	Dialog	pågår	med	Trafikverket	som	är	väghållar	för	Kattviksvägen.

Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller möjlighe-
terna att uppfylla dessa.

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

Buller
Riksdagen har fastslagit rikvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse. Riktvärdena är följande:
•	30	dBA	ekvivalentnivå	inomhus
•	45	dBA	maximalnivå	inomhus	nattetid
•	60	dBA	ekvivalentnivå	utomhus	vid	fasad.	Från	2017	gäller	65	dBA	ekvivalentnivå	utomhus
vid fasader för bostäder om högst 35 m2

•	70	dBA	maximalnivå	vid	uteplats	i	anslutning	till	bostad

Särskilda	bullermätningar	avseende	biltrafik	har	 inte	utförts,	men	befintliga	bullernivåer	bedöms	
inte	vara	av	sådan	nivå	att	Riksdagens	och	Naturvårdsverkets	riktvärden	för	trafikbuller	vid	nybygg-
nation av bostadsbebyggelse överskrids. Planförslaget möjliggör garage/carport samt miljöhus inom 
kvartersmark för bostäder.
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Trafiken	på	Kattviksvägen,	 vilken	är	den	 främsta	bullerkällan	 avseende	 fordonstrafik	 	 uppgår	 till	
251-500	 fordon	 i	ÅDT	(årsmedeldygnstrafik),	enligt	Trafikverkets	Nationella	Vägdatabas	 (NVDB),	
juni 2017, med en högsta tillåtna hastighet om 50-70 km/h.

teknisk försörjning
energiförsörjning
Planområdet	är	anslutet	till	befintligt elnät. 
Båstads miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar en-
ergianvändning. Båstads kommuns 5 lokala övergripande mål handlar om vatten, natur- och ekosys-
tem, energi och klimat, transporter samt bebyggd miljö. Planförslaget bedöms förenligt med bland 
annat målet ”Bebyggd miljö” då planförslaget möjliggör förtätning inom redan ianspråktagen mark.

el och telefoni
El	och	telefoni	är	anslutet	till	det	befintliga	ledningsnätet.	Befintligt	el-	och	telefoninät	bedöms	vara
tillräckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör.

Dricks- och spillvatten
Bebyggelse	som	i	skrivande	stund	är	under	uppförande	är	anslutet	till	det	befintliga	ledningsnätet	
för	vatten	och	spillvatten.	Befintligt	VA-system	bedöms	vid	en	första	granskning	av	NSVA	vara	till-
räckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör. Krävs större serviser 
in till fastigheten bekostas detta av fastighetsägare. För ledningar inom kvartersmark ansvarar fast-
ighetsägare.

Brandvattenförsörjning
En	brandposter	finns	i	anslutning	till	planområdet	(Kattviksvägen).	Samråd	med	räddningstjänsten	
och NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) kommer att ske. 

Dagvatten
Planområdet ligger ej inom verksamhetsområde för kommunalt dagvatten.

Marklaget	AB	har	med	anledning	av	byggnationen	av	bl	a	de	9	flerbostadshusen	samt	anläggningen	
av tennis- samt padelbanor gjort en beskrivning av hur dagvattenhanteringen kommer att hanteras. 

Allt dagvatten kommer att ledas via ledningar till en utjämningsyta som är belägen direkt öster om 
tennisbanor	utanför	planområdet	som	fungerar	som	infiltrationsyta.	Ytan	kommer	under	normala	
förhållande	vara	torrlagd.	Lägsta	höjd	på	ytan	är	+2,46	möh	(meter	över	havet).	Vid	höga	flöden	är	
ytan är kopplad via utlopp med sandfångsbrunn till det kommunala nätet som i sin tur har utlopp i ha-
vet. VG (vattengång) på utlopp i havet är +0,60 möh (meter över havet). Takavvattning och dagvatten 
från hårdgjorda ytor kommer att ledas via brunnar med sandfång och vattenlås till utjämningsytan.   
Husdräneringar kommer att ledas via brunnar med sandfång till utjämningsytan.  
Dagvatten	 från	avskärande	dike,	beläget	mellan	släntfot	söder	om	planområdet	och	de	planerade	
garage/carporten, kommer att ledas via ledning till utjämningsytan.
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Utgångspunkten	 för	 projektering	har	 varit	 att	 dagvatten	 från	området	 skall	 ledas	 till	 en	befintlig	
D600	(dagvatten-)	ledning	under	Kattviksvägen.

Alla dagvattenledningar som avvattnar grusytor, gräsytor och tak leds till en naturlig lågpunkt på 
området kallad ”utjämningsmagasin”. Funktionen på detta magasin/lågyta är i förstahand en naturlig 
rening av dagvatten där alla ledningar släpps på ytan för att sedan rinna långsamt till utsläppspunkt. 
Områdets	markbeskaffenhet	medgör	väldigt	liten	infiltration	och	har	därför	har	ej	tagits	hänsyn	till	
i detaljprojekteringen.

Beräkningen för hantering har följt Svensk vattens P110. 

När det gäller avbördning (dvs mått på hur mycket vatten som per tidsenhet passerar genom en tvär-
sektion av ett vattendrag  från området) har beräkningarna utgått från regnintensitet, återkomsttid 
30-år med klimatfaktor 1,25. Utformningen enligt projektering ger en avbördning på 292 l/s.

I	söder	ligger	ett	avskärande	dike	som	fortsatt	fyller	sin	funktion.	Diket	rinner	mot	väster	och	vidare	
mot	ett	nytt	dike	i	väster.	Det	nya	diket	i	väster	fångar	upp	de	naturliga	dikena	och	leder	vatten	runt	
tennisbanorna	vidare	till	en	D500	(dagvattenledning)	som	leder	vattnet	till	”utjämningsyta/lågyta”	
för detaljer, se ritning M-11 och M-12, sida 32 och 33. 

Markhöjder är projekterade så att ytvatten som eventuellt dagvattensystemet ej skulle klara av leds 
ner till ”utjämningsmagasin/lågyta”.

Schematisk skiss över dagvattenhanteringen

Planområdets 
avgränsning

Utjämningsyta/
lågyta

Dagvatten leds från 
utjämningsyta ut i havet

Dagvatten leds 
till utjämnings-

yta

Befintligt dike

Dagvatten leds 
till utjämningsyta

Nytt 
dike
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Breddningsnivå	är	+3,30	möh	(meter	över	havet)	vid	Kattviksvägen.	Lägsta	FG	(färdigt	golv)	är	+5,00	
möh (meter över havet), höjdsystem RH 2000.

Area för beräkning enligt nedan tabell:
•	 Grusyta	7831	m2 x 0,4
•	 Plattor	731	m2  x 0,7
•	 Gräs	14107	m2  x 0,1
•	 Singel/Trätrall	1130	m2  x 0,2
•	 Tennisbanor	1348	m2  x 0,8
•	 Konstgräs	934	m2  x 0,4
•	 Tak	2410	m2 x 0,9
•	 Reducerad	area:	8903	m2

Ritning - M11, Marklaget AB

Flerbostadshus

Flerbostadshus

Tennisbanor

Padelbanor

Utjämningsyta/
lågyta
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Ritning - M12, Marklaget AB

Planerade garage/carport

Flerbostadshus

Avfallshantering
Den	nya	bebyggelsen	anpassas	till	att	klara	kommunens	krav	på	källsortering	och	avfallshantering.

Planområdets 
avgränsning
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Samhällsbyggnad bedömer, med stöd av genomförd behovsbedömning, att konsekvenserna av pla-
nens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Planförslaget bidrar till långsiktig hållbarhet genom ett effektivt utnyttjande av redan ianspråktagen 
mark. Genom att möjliggöra byggnation med sedumbeklädda tak på garage, carport samt miljöhus 
för att dölja både fordon och avfallskärl bedöms den visuella påverkan minskas vilket i sin tur leder 
till	 ett	positivt	 inslag	 i	miljön	och	därmed	göra	platsen	attraktivare	att	både	bo	och	verka	på.	De	
sedumklädda taken genererar dessutom olika ekosystemtjänster såsom t ex bullerdämpning, luftre-
ning och viss rening av dagvattenhantering.

9. kONSekVeNSeR
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Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfor-
dras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
tidplan
Detaljplanen	handläggs	med	standardförfarande	enligt	PBL	2010:900	(PBL2013/14	CU:13).	Samråd	
har genomförts under vintern 2017/2018 och granskning har skett under våren 2018. Antagande 
bedöms kunna ske sommaren 2018.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen	är	ej	huvudman	för	allmän	plats	i	anslutning	till	planområdet.	Trafikverket	är	väghållare	
för Kattviksvägen som är belägen utanför planområdet. 

Inom	det	nya	området	är	exploatören	ansvarig	för	projektering	och	utbyggnad	av	all	teknisk	infra-
struktur, samt iordningställande av kvartersmark. 

fastighetsrättsliga frågor
fastighetsbildning
Planens genomförande föranleder inte några fastighetsbildningar däremot kommer en omprövning 
av Båstad Boarp GA:6 att krävas med anledning av den nya detaljplan.

Gemensamhetsanläggning
Fastigheterna Boarp 2:26, 2:27 och 2:28 ingår i gemensamhetsanläggningen Båstad Boarp GA:6 
(markerad med grönt i nedanstående bild) avseende väg, el och miljöstation.

10. GeNOMföRANDe

Servitut-Norrviken

0 m 100m 200m

Gemensamhetsanläggning inom planområdet, Båstad Boarp GA:6

Båstad Boarp GA:6
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Deltagande	fastigheter	i	en	gemensamhetsanläggning	ansvarar	genom	sitt	andelstal	för	förvaltning-
en av anläggningen (dvs Båstad Boarp GA:6). Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal 
mm fastställs i ett anläggningsbeslut. 

Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten även om de andelstal som ska gälla för fördelning 
av kostnaderna för den i gemensamhetsanläggningen ingående anläggningens utförande (byggande) 
och drift (förvaltning). Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal.

Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt främst med hänsyn till 
den nytta som varje fastighet har av att vara delägare i gemensamhetsanläggningen. 
Andelstalen för drift- och underhåll beslutas efter vad som är skäligt främst med hänsyn till den om-
fattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen.

Med	anledning	av	planförslaget	kommer	befintlig	gemensamhetsanläggning	(Båstad	Boarp	GA:6)	att	
behöva omprövas då områdeavgränsning för interngata etc justeras.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar 
och eventuell ersättning för upplåtet utrymme.

ekonomiska frågor
Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Om detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, markradonförekomst, arke-
ologisk undersökning osv krävs vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas det av berörd 
markägare.

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd markägare.

Planavtal
Planavtal är upprättat med Norrviken Kust Moder AB angående plankostnader, tekniska utredningar, 
grundundersökningar, arkeologisk utredning, grundkarta, fastighetsförteckning etc. vilka Norrviken 
Kust Moder AB ska stå för. 

övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. För bebyggelse på fastigheterna Boarp 2:26, 2:27 
samt 2:28 uttas ingen planavgift i samband med bygglovprövning.

tekniska frågor
Allmän platsmark
Ingen	allmänplatsmark	ingår	inom	planområdet.

Vatten och avlopp
Exploatören ansvarar för eventuell utbyggnad och bekostnad av VA-system (inklusive dagvattensys-
tem)	inom	planområdet.	Önskas	andra	servisdimensioner	än	de	befintliga	så	bekostas	det	av	fastig-
hetsägaren, enligt Båstads kommuns VA-taxa.
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Markförorening
Markföroreningar inom och strax intill planområdet har konstaterats. Området sanerades våren 
2017. Upptäcks ytterligare markföroreningar som föranleder ytterligare sanering tar exploatören 
initiativ till detta och står för alla kostnader.

Bullerskydd
Exploatören ansvarar för att se till att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller innehålls och att Bover-
kets råd följs och ska stå för alla kostnader för eventuella bullerskydd. 

el, tele, internet
Geomatikk Skanova, Bjäre Kraft har kabelanläggningar inom och i anslutning planområdet och kan 
komma	att	beröras	av	planens	genomförande.	Eventuella	flyttningar	eller	andra	åtgärder	som	krävs	
för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.

Brandvatten
Brandvattenförsörjning skall lösas inom området och bekostas av berörda fastighetsägare.
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Denna	detaljplan	handläggs	 enligt	 standardförfarande.	 Efter	 granskningen	kan	planhandläggaren	
göra	små	ändringar	i	planförslaget	ifall	det	behövs	och	sedan	lämna	över	förslaget	till	politikerna.	De	
som lämnat synpunkter under samråd och/eller granskning får en underrättelse inför antagandet. 
Därefter	antar	eller	avslår	kommunstyrelsen	detaljplanen.	Beslut	om	att	anta	planen	sätts	upp	på	
kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunkter på planen senast under granskningen 
och	inte	fått	dem	tillgodosedda	kan	man	överklaga	planen.	Det	ska	man	göra	senast	tre	veckor	efter	
att	beslutet	om	antagandet	satts	upp.	I	vissa	fall	kan	också	länsstyrelsen	på	eget	initiativ	pröva	och	
upphäva planen.

Planen vinner laga kraft när överklagandetiden gått ur och ingen har överklagat eller när eventuella 
överklaganden har prövats och slutligen avslagits.

Planhandlingarna	har	utarbetats	av	planarkitekt	Camilla	Nermark	på	Samhällsbyggnad	vid	Båstads	
kommun.	Dessutom	har	följande	tjänstemän	deltagit	i	planarbetet:	
•	 Lisa	Rönnberg,	f.d.	samhällsbyggnadschef	
•	 Kristina Bell, översiktsplanerare
•	 Olof Selldén, planchef
•	 Roger	Larsson,	samhällsbyggnadschef
•	 Per Selldén, f.d exploateringsingenjör 
•	 Annika Jern, kart- gis chef
•	 Sara Sandberg, f.d kart- gis ingenjör
•	 Malin Svensson, kart- gis ingenjör
•	 Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör
•	 Sara Borglin, VA-ingenjör, NSVA
•	 Hanna Palm-Johansson, VA-ingenjör, NSVA
•	 Denice	Aderklint,	VA-ingenjör, NSVA

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla	Nermark
Planarkitekt

11. fORtSAtt ARBete

12. MeDVeRkANDe tJÄNSteMÄN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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KS § 108  Dnr KS 000482/2018 - 300 

Samråd havsplanen - Beslut om kommunens remissvar  

 
Beskrivning av ärendet Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram tre 

havsplaner för Sverige, vilka är Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. 
Uppdraget är en följd av den svenska nationella maritima strategin som antogs 
av regeringen år 2015 och syftet är att den ska bidra till en långsiktigt hållbar 
utveckling och göra en avvägning mellan olika allmänna intressen. Den statliga 
havsplaneringen omfattar svenskt territorialhav från en sjömil räknat från 
baslinjen ut till och med ekonomisk zon (EEZ). Den ska ge vägledning om vad 
som är den mest lämplig användningen av havet och hur oförenliga ändamål 
bör hanteras.  

 
 Havsplanen anger sju användningar i Västerhavet: attraktiva livsmiljöer, 

energiutvinning, försvar, generell användning, natur, sjöfart och yrkesfiske. 
Utöver dessa anger den också områden där särskild hänsyn ska tas till höga 
naturvärden eller till totalförsvarets intressen. Den eller de användningar som 
anges i ett område har företräde framför andra användningar. I nästan hela 
havet bedöms användningar kunna samsas om de anpassar sig till varandra. På 
vissa platser bedöms användningar inte kunna samsas och föreslås då inte. 
Planen avses vid behov eller minst vart åttonde år revideras.  

 
 Förvaltningen har samrått med Höganäs kommun för att kunna svara på 

remissen. Avsaknad av egen kommunekolog eller motsvarande gör att 
förvaltningens svar till Havs och vattenmyndigheten är knapphändigt. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Selldén, daterad 2018-05-09, med tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Uppdra förvaltningen att svara Havs- och vattenmyndigheten att Båstads 

kommun inte har något att erinra om förslagen i samrådshandling för Havsplan 
Västerhavet. 

 
Föredragande Planchef Olof Selldén föredrar ärendet.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Uppdra förvaltningen att svara Havs- och vattenmyndigheten att Båstads 
kommun inte har något att erinra om förslagen i samrådshandling för Havsplan 
Västerhavet.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180509\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-09 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Selldén 

Dnr: KS 000482/2018-300 
 
 

Remissvar - Förslag till Havsplan Västerhavet, samrådshandling 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås att: 

  Uppdra förvaltningen att svara Havs- och vattenmyndigheten att Båstads 
kommun inte har något att erinra om förslagen i samrådshandling för Havsplan 
Västerhavet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram tre havsplaner för Sve-
rige, vilka är Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Uppdraget är en följd av den svenska 
nationella maritima strategin som antogs av regeringen år 2015 och syftet är att den ska bidra 
till en långsiktigt hållbar utveckling och göra en avvägning mellan olika allmänna intressen. 
Den statliga havsplaneringen omfattar svenskt territorialhav från en sjömil räknat från baslin-
jen ut till och med ekonomisk zon (EEZ). Den ska ge vägledning om vad som är den mest lämp-
lig användningen av havet och hur oförenliga ändamål bör hanteras.  
 
Havsplanen anger sju användningar i Västerhavet: attraktiva livsmiljöer, energiutvinning, för-
svar, generell användning, natur, sjöfart och yrkesfiske. Utöver dessa anger den också områden 
där särskild hänsyn ska tas till höga naturvärden eller till totalförsvarets intressen. Den eller de 
användningar som anges i ett område har företräde framför andra användningar. I nästan hela 
havet bedöms användningar kunna samsas om de anpassar sig till varandra. På vissa platser 
bedöms användningar inte kunna samsas och föreslås då inte. Planen avses vid behov eller 
minst vart åttonde år revideras. 
 
Förvaltningen har samrått med Höganäs kommun för att kunna svara på remissen. Avsaknad 
av egen kommunekolog eller motsvarande gör att förvaltningens svar till Havs och vattenmyn-
digheten är knapphändigt. 
 
Samhällsbyggnad  
Olof Selldén, Planchef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till Havsplan Västerhavet, Samrådshandling den 15 februari 2018 
 
Samråd har skett med: 
Richard Åkesson, kommunekolog i Höganäs kommun 
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2Havsplan | Västerhavet | Förslag på samråd

Samråd för en bättre havsplan
Detta är förslaget till statlig havsplan för Västerhavet. Nu samråder vi om 
detta förslag, och de konsekvensbeskrivningar som hör till. 

Havs- och vattenmyndigheten samråder med dig och andra för att få bra 
och förankrade havsplaner. Därför vill vi gärna att ni ger förbättringsförslag 
och berättar om sådant vi bör veta. 

Lämna dina synpunkter senast den 15 augusti 2018. Du kan lämna synpunk-
ter på två sätt:

• på vår webbplats, www.havochvatten.se/havsplanering
• mejla dem till havochvatten@havochvatten.se

Skicka dem helst i ett digitalt redigerbart format, för då kan vi behandla dem 
snabbare. Märk din synpunkt med “Samråd om förslag till havsplaner. Dnr 
396-18”

Ett förslag baserat på lång dialog
Detta förslag är just ett förslag, och är till för att diskuteras. Förslaget byg-
ger på en lång dialog med främst myndigheter, branscher och kommunala 
organ, men även intresseorganisationer, forskning och grannländer.

Nu föreslår vi att Havsplan Västerhavet ska se ut så här, utifrån allt vi vet 
idag. Dokumentet visar förslag på mest lämplig användning av havet, hur 
oförenliga ändamål bör hanteras, och hur vi hanterar riksintressen och all-
männa intressen.

Tyck till om förslaget till havsplan och konsekvensbeskrivningarna, för det 
ger bättre slutresultat.

Dialog i tre steg
Dialogen pågår sedan �era år. Vi stämde av ett tidigt utkast till plan under 
2016-2017. Vi har försökt ta hänsyn till de synpunkter vi �ck in då.

Dialogen kommer att pågå ändå till 2019 då vi lämnar ett förslag på havspla-
ner till regeringen. Här är de olika dialogstegen där synpunkter kan lämnas:
 
1. avstämning i tidigt skede (genomfördes 2016-2017)

2. formellt samråd

3. granskning

Detta förslag till havsplan är alltså samrådshandlingen för steg två, formellt 
samråd.
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Tematiskt  
arbete

Första utkast 
tas fram

Förslag tas fram 
inför samråd

Förslag bearbetas 
efter samråd

Förslag bearbetas 
efter granskning

Förslag 
lämnas till 
regeringen

Samråd

Här är vi nu!

Vår 2016
Vinter 2016 
-vår 2017

Vår-sommar
2018

Vinter
2018/2019 2019

Avstämning

Avstämning

Granskning

Tack för att ni deltar
Vi är övertygade om att havsplanerna blir både bättre och bättre förankrade 
om �er är med. Tack för att ni deltar.

Följ havsplaneringen på www.havochvatten.se/havsplanering.

Björn Sjöberg

chef för Avdelningen för havs- och vattenförvaltning på 
Havs- och vattenmyndigheten

Figur 1. Några av stegen i arbetet med att fram havsplaner. Nu är det samråd.
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Sammanfattning
Detta är det förslag till havsplan för Västerhavet som vi samråder om. 

Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön 
och en för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som är den 
bästa användningen av havet. Havsplanen vägleder nationella myndighe-
ter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillstånds-
prövningar. Näringsidkare kan också få vägledning av planen.

Havsplanen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Den ska förena 
näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. 

Havsplanen innehåller vägledning om mest lämplig användning. Den eller 
de användningar som anges i ett område har företräde framför andra an-
vändningar. I nästan hela havet bedöms användningar kunna samsas om de 
anpassar sig till varandra. På vissa platser bedöms användningar inte kunna 
samsas och föreslås då inte. 

Havsplanen anger sju användningar i Västerhavet: attraktiva livsmiljöer, 
energiutvinning, försvar, generell användning, natur, sjöfart och yrkes�ske.
Havsplanen anger också områden där särskild hänsyn ska tas till höga na-
turvärden eller till totalförsvarets intressen.

Förslag till användningar grundar sig på avvägningar och en lämplighets-
bedömning utifrån läge, beska�enhet och behov. Riksintressen och andra 
allmänna intressen är viktiga för avvägningen. 

Konsekvenserna av havsplanen bedöms utifrån ekologiska, ekonomiska 
och sociala perspektiv. Arbetet med att bedöma konsekvenserna har skett 
parallellt och integrerat med planeringen. Dessutom analyseras konsekven-
serna i en separat miljökonsekvensbeskrivning och en separat hållbarhets-
bedömning.

Havsplaneringen har tagit sin utgångspunkt i lagar,  förordningar och sam-
hällsmål, rapporter och inte minst den långa dialogen Havs- och vatten-
myndigheten ha� med andra. Både utgångspunkterna för havsplaneringen 
och hur planen ska användas är ny kunskap och en ny diskussion, e�ersom 
det är första gången någonsin som Sverige gör statliga havsplaner. 

Samrådet innebär att andra får ge synpunkter på detta förslag till havsplan, 
så att Havs- och vattenmyndigheten sedan kan revidera förslaget. 
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Karta 11. Öppet redovisade riksintresseanspråk och influensområden för total-
försvarets militära del

Karta 12. Allmänna intressen och förutsättningar för koldioxidlagring

Karta 13. Allmänna intressen och förutsättningar för sandutvinning

Karta 14. Riksintressen och riksintresseanspråk för tema natur

Karta 15. Allmänna intressen och övriga förutsättningar för  
tema natur – marina skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken. 

Karta 16. Riksintresseanspråk för tema transport och kommunikationer

Karta 17. Allmänna intressen och övriga förutsättningar för  
tema transport och kommunikationer - ruttsystem

Karta 18. Allmänna intressen och övriga förutsättningar för  
tema transport och kommunikationer – data- och telekablar

Karta 19. Riksintresseanspråk för tema yrkesfiske

Karta 20. Allmänna intressen och övriga förutsättningar för tema  
yrkesfiske - landningsvärden

Karta 21. Allmänna intressen och övriga förutsättningar för tema  
yrkesfiske - fiskeregleringar
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Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart, nu och i  
framtiden. Många ska samsas om havet, och havsplanen underlättar 
för det genom att ge vägledning kring vad som är den bästa  
användningen av havet.

Detta är en havsplan
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Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön 
och en för Västerhavet.

En havsplan förenar näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. Den 
ska bidra till att:
• god miljöstatus i havsmiljön nås och upprätthålls
• havets resurser används hållbart så att havsanknutna näringar kan  

utvecklas
• främja samexistens mellan olika verksamheter och användningsområden

En havsplan ska också ge den vägledning som behövs för att områdena kan 
användas för de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till be-
ska�enhet, läge och behov1. 

Arbetet med havsplaneringen resulterar i vägledande havsplaner och bidrar 
samtidigt till ny kunskap. Det är första gången som Sverige tar fram havs-
planer. 

Läsanvisning

Du kan läsa planen som ett dokument eller som webbsidor
Havsplanen är detta dokument. Det är detta dokument som är det formella 
förslaget på samråd. Utöver det �nns havsplanen även som webbsidor. 

Havsplanen som webbsidor är en hjälp i att utforska planen på ett annat sätt. 
Där är vissa kartor klickbara och ibland är texterna ordnade på ett annat 
sätt. Men innehållet är detsamma i webbversionen och i detta dokument. 
Du hittar både webbsidorna och detta dokument på www.havochvatten.se/
havsplanering. 

Så här är dokumentet strukturerat
Kapitel 1. Detta är en havsplan förklarar kortfattat vad en havsplan är och för 
vilka områden Sverige tar fram havsplaner.

Kapitel 2. Utgångspunkter beskriver de förutsättningar som ligger till grund 
för planeringen. Kapitlet redogör bland annat för juridiska förutsättningar, 
förhållandet till kommuners och grannländers planering, nationella mål 
och strategier, miljöstatus och hur arbetet med att ta fram havsplaner går 
till. 

Kapitel 3. En framtid vi vill nå beskriver en framtid samhället vill nå till år 
2050 och de planeringsmål som gäller för havsplaneringen.

1  Havsplaneringsförordningen (2015:400) 4 §.

Västerhavet

Östersjön

Bottniska 
Viken

Figur 2. Sveriges tre havsplaner
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Havsplanernas geografiska 
avgränsning 
Havsplanerna omfattar Sveriges 
ekonomiska zon och svenskt terri-
torialhav från en nautisk mil utanför 
den svenska baslinjen. Fastighets-
indelat vatten är undantaget. En 
nautisk mil är 1 852 meter.

Kommungränsen mellan Östhammar 
och Norrtälje bildar gränsen mellan 
Bottniska vikens och Östersjöns 
havsplaneområden. Den södra 
kommungränsen mellan Helsingborg 
och Höganäs bildar gränsen mellan 
Östersjöns och Västerhavets havs-
planområden.

Kommunerna har planeringsansvar 
för det havsområde som finns inom 
kommunens gränser, det vill säga 
inre vatten och territorialhav. Kom-
munernas och statens planerings-
ansvar överlappar därmed i större 
delen av territorialhavet sedan 2015 
i och med havsplaneringsförord-
ningen.
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Kapitel 4. Vägledning om mest lämplig användning består av riktlinjer i  
plankartan och tillhörande text som anger vilken användning som föreslås 
ha företräde inom olika områden. Vägledningen omfattar även särskild 
hänsyn till höga naturvärden och totalförsvarets intressen. Hur olika an-
vändningar kan samexistera och förhållningssätt kring det beskrivs också. 
Plankartan redovisas i detta kapitel som en översiktlig plankarta över Väs-
terhavets havsplaneområde.

Kapitel 5. Havsområden inleder med planeringens huvuddrag för Västerha-
vet och beskriver sedan ställningstaganden för varje havsområde. I kapitlet 
�nns en plankarta för varje havsområde i den ungefärliga skala som havspla-
nerna ska tolkas i. Beskrivningen innefattar särskilt viktiga förutsättningar 
och motiveringar till varför planeringen ser ut som den gör. Här förklaras 
också eventuella målkon�ikter mellan olika intressen inom samma områ-
den och vilka avvägningar som gjorts. 

Kapitel 6. Teman beskriver de många intressen som �nns i havet indelade 
i teman. Varje tema beskrivs i kartor och text bland annat utifrån sina för-
utsättningar, framtid och samspel med omgivningen. Riksintresseanspråk 
och allmänna intressen av väsentlig betydelse för temat redovisas särskilt i 
kartor och text.

Kapitel 7. Genomförande och tillämpning beskriver hur planen ska användas 
och till vem havsplanens vägledning riktar sig till.

Kapitel 8. Konsekvenser är en beskrivning av arbetet med att med att bedöma 
planens konsekvenser utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspek-
tiv. Konsekvensbedömningarna �nns i sin helhet som separata dokument.

Kapitel 1-3 och 7 är i stora drag samma i de tre olika havsplanerna för Öster-
sjön, Bottniska viken och Västerhavet. 

Till varje plan hör en miljökonsekvensbeskrivning2, en hållbarhetsbedöm-
ning3 och en förteckning med underlag per område4. Förteckningen med 
underlag per område redovisar vilket underlag som är relevant i respektive 
geogra�ska område. Där går det exempelvis att utläsa vilken typ av riks-
intresse eller annat allmänt intresse som ligger till grund för havsplanens 
avvägningar. Förteckningen är ett komplement till havsplanens kartor och 
beskrivningar som redovisar informationen på ett annat sätt. 

2  Havs- och vattenmyndigheten. 2018. Miljökonsekvensbeskrivning Havsplan Västerha-
vet. 
3  Havs- och vattenmyndigheten. 2018. Hållbarhetsbedömning Havsplan Västerhavet.
4  Havs- och vattenmyndigheten.Underlag per område. Havsplan Västerhavet 2018-02-15.
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Det finns lagar och förordningar som bestämmer att Sverige ska 
ta fram havsplaner, vad planerna ska syfta till och ungefär hur de 
ska redovisas  Det finns också många nationella och  
internationella mål, strategier och förutsättningar som  
havsplanerna utgår från. Andra viktiga utgångspunkter är den 
kommunala planeringenoch grannländers planering.

Utgångspunkter
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Havsplaneringsförordningen och miljöbalken är 
grunden
Genom miljöbalken5 och havsplaneringsförordningen6 har Sverige införli-
vat EU:s ramdirektiv för havsplanering7 i svensk lagsti�ning.

Enligt miljöbalken ska det �nnas tre statliga havsplaner – en för Bottniska 
viken, en för Östersjön och en för Västerhavet. Planerna ska ge vägledning 
till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk 
på användning av området. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska 
zon och de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt territorialhav från 
en nautisk mil utanför den baslinje som avses i lagen om Sveriges sjöterrito-
rium8. Havsplanerna beslutas av regeringen. Regeringen får meddela före-
skri�er om sådana förbud eller begränsningar som i fråga om verksamheter 
och åtgärder inom ett havsplanerat område behövs för att uppnå sy�et med 
planen9.

Havsplaneringsförordningen reglerar genomförandet av havsplaneringen. 
Den anger bland annat att Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram förslag 
till havsplaner, vad planerna ska bidra till, att en ekosystemansats ska till-
lämpas, att miljökonsekvenser ska analyseras och att uppföljning ska ske. 

Havsplanen ska vägleda och bidra till hållbar  
utveckling
Sy�et med havsplanen är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Den 
ska ge vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och 
prövning av anspråk på användning av havsplaneområdet. Vägledningen 
ska sy�a till att de havsområden som omfattas av planen används för det 
eller de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till områdenas 
beska�enhet, läge och de behov som �nns10.

Havsplaneringens främsta uppgi� är att göra en avvägning mellan olika all-
männa intressen, vilket framgår av förarbetena till havsplaneringslagsti�-
ningen11. Riksintressena är en del av de allmänna intressena. Vilka andra all-
männa intressen, utöver riksintressena, som havsplanerna ska omfatta �nns 
inte de�nierat i lagsti�ningen. Det ska emellertid vara allmänna intressen 
av väsentlig betydelse.

5  Miljöbalken (1998:808)
6  Havsplaneringsförordningen (2015:400)
7  Europaparlamentets och Rådets direktiv för havsplanering (2014/89/EU)
8  Lag (1966:374) om Sveriges sjöterritorium. Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och 
maritima zoner, träder i kra� 1 mars 2018.
9  4 kap. 10 § miljöbalken
10  4 kap 10 § miljöbalken och 4 § havsplaneringsförordningen. jmf skrivningen i 3 kap 1 
§ miljöbalken
11  Hushållning med havsområden (prop. 2013/14:186 s 17) 
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Havsplanen ska enligt 3 § havsplaneringsförordningen bestå av en karta och 
en planbeskrivning. Kartan ska redovisa
• grunddragen för användningen av havsområdet
• de områden som är av riksintresse enligt 3 kapitlet miljöbalken
• andra allmänna intressen av väsentlig betydelse

Planbeskrivningen ska
• ange inriktningen för användningen av havsområdet
• ange och beskriva de områden som är av riksintresse enligt 3 kapitlet mil-

jöbalken
• redogöra för andra allmänna intressen av väsentlig betydelse, den nuva-

rande användningen och övriga planeringsförutsättningar
• redovisa de överväganden som legat till grund för planen
• ange hur frågor om oförenliga ändamål bör lösas 
• redovisa innebörden och konsekvenserna av användningen enligt planen

Planen ska främja samexistens mellan olika verksamheter och använd-
ningsområden. Planen ska också ge den vägledning som behövs för att de 
havsområden som omfattas av planen kan användas för det eller de ändamål 
som de är mest lämpade för med hänsyn till områdenas beska�enhet, läge 
och de behov som �nns12. Förslaget till havsplan ska vara förenligt med 3 och 
4 kapitlen miljöbalken. 

Riksintressen enligt miljöbalken
Vilka områden och anläggningar som är respektive kan omfattas av riksin-
tresseanspråk framgår av 4 respektive 3 kapitlen miljöbalken. Att ett område 
är av riksintresse respektive omfattas av  ett riksintresseanspråk betyder att 
det väger tyngre än andra allmänna intressen vid en avvägning i den fysiska 
planeringen och att områdets värde eller betydelse inte påtagligt får skadas. 

Verksamhetsanknutna hushållningsbestämmelser är utpekade av myndig-
heter och regleras i 3 kapitlet miljöbalken. Ett sådant riksintresseanspråk 
innebär inte alltid ett förbud mot andra åtgärder i eller i närheten av områ-
det, men däremot att dess värden ska skyddas i planeringen. Om det �nns 
motstridiga riksintresseanspråk kan havsplanen innehålla en avvägning och 
en prioritering av den användning som bäst främjar en långsiktig hushåll-
ning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Totalförsvarets 
riksintresseanspråk väger enligt miljöbalken alltid tyngre än andra riksin-
tresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken.

Geogra�skt anknutna hushållningsbestämmelser �nns i 4 kapitlet miljö-
balken. Områden som har särskilt stora värden när det gäller natur- och 
kulturvård, turism och frilu�sliv anges direkt i 4 kapitlet och dessa områ-
den är i sin helhet av riksintresse. Det gäller bland annat större kust- och 
skärgårdsområden som inte får utsättas för exploatering som påtagligt ska-
dar deras värden. Samtidigt hindrar bestämmelserna inte uppförande av an-
läggningar för totalförsvaret och utveckling av be�ntliga tätorter eller av det 

12  Jämför skrivningen i 3 kap 1 § miljöbalken (1998:808)
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lokala näringslivet i de här områdena, om andra lämpliga alternativ saknas. 
Det kan också vara möjligt att utvinna fyndigheter av ämnen eller material. 
Natura 2000-områden är också av riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken. 
I dessa krävs särskild tillståndsprövning för verksamheter eller åtgärder som 
kan påverka naturområdet på ett betydande sätt. 

När 3 och 4 kapitlen miljöbalken ska tillämpas vid prövningen av ett mål el-
ler ärende, ska länsstyrelsen särskilt verka för att riksintressena tillgodoses. 
Länsstyrelsens arbete ska grundas på havsplanen i områden som omfattas 
av en beslutad havsplan enligt 3 § hushållningsförordningen13. I andra om-
råden ska länsstyrelsens arbete grundas på underlag från respektive riksin-
tressemyndighet.

Allmänna intressen 
Som ovan anges är havsplaneringens främsta uppgi� att avväga mellan olika 
allmänna intressen. Allmänna intressen i planeringen av mark och vatten är 
intressen som bidrar till att uppnå samhällsmål för en ekonomisk, social och 
miljömässig hållbar utveckling. Vilka allmänna intressen, utöver riksintres-
sena, som havsplanerna ska omfatta �nns inte närmre de�nierat. Det ska 
emellertid vara allmänna intressen av väsentlig betydelse. Allmänna intres-
sen av väsentlig betydelse kan exempelvis vara intressen som följer av första 
styckena i 3 kapitlet miljöbalken eller kommunala intressen som anses vara 
nationellt intressanta.

Vad som räknas som allmänna intressen inom kommunal planering be-
skrivs i plan- och bygglagen. Allmänna intressen i kommunal planering är 
bland annat natur- och kulturaspekter, hänsyn till omgivningen och vissa 
bestämmelser i miljöbalken. Även riksintressen enligt miljöbalken är en del 
av de allmänna intressena. 

13  Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
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Bedömning av användning
Havsplanerna anger användning. Grunden till angiven användning bygger 
på olika riksintresseanspråk och andra allmänna intressen enligt miljöbal-
ken. Rutan nedan förklarar hur:

16Havsplan | Västerhavet | Förslag på samråd

Användningarna baseras på olika allmänna intressen
Användningarna i havsplanen baseras på tre sorters intressen:

• riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken

• riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken

• andra allmänna intressen av väsentlig betydelse
Användningarna omfattar dessa tre i olika stor uträckning. 

När intressen överlappar
I stora delar av havet överlappar flera allmänna intressen, till exempel olika  
riksintresseanspråk. 

Havsplanerna behandlar överlappande intressen på följande sätt:

A. Flera intressen anses vara förenliga  
  Havsplanen anger flera intressen som mest lämplig användning i samma  
  område eftersom de kan samexistera. 

B. Ett riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet finns i ett område som även  
är av riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken.  
  Riksintresseanspråket enligt 3 kapitlet blir inte en användning i havspla- 
  nen, om användningen är i strid med bestämmelserna i 4 kapitlet.

C. Olika riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken anses  
oförenliga.  
  Havsplanen ger företräde åt det eller de riksintresseanspråk som  
  bedöms vara mest lämplig användning i området. Motiveringen till   
  den valda användningen står då under respektive havsområde. För-  
  svarsintressen ges alltid företräde om området behövs för en anlägg- 
  ning för totalförsvaret, i enlighet med miljöbalkens bestämmelser.

D. Ett område med riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken om-
fattas även av ett allmänt intresse av väsentlig betydelse.  
Riksintresseanspråket och det allmänna intresset är oförenliga.   
  Havsplanen ger riksintresseanspråket företräde när det bedöms vara  
  aktuellt.  
 
  Att ett riksintresseanspråk ges företräde framför ett annat riksintresse- 
  anspråk innebär inte att något riksintresseanspråk försvinner.

Läs mer om samexistens i kapitel 
4 Vägledning om mest lämplig 
användning.
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Gränser i havet
FN:s havsrättskonvention14 reglerar de havsrättsliga avgränsningarna i ha-
vet, alltså vad som utgör inre vatten, territorialhav, angränsande zon och 
ekonomisk zon. Territorialhavet sträcker sig maximalt 12 nautiska mil från 
baslinjen. Den ekonomiska zonen är området utanför, dock maximalt 200 
nautiska mil från baslinjen. Det svenska territorialhavet och den ekono-
miska zonen har varierande utsträckning, beroende på var de möter andra 
länders gränser och zoner. Den angränsande zonen får sträcka sig till som 
högst 24 nautiska mil från baslinjen. I den angränsande zonen får Sverige 
bland annat utföra vissa polisiära kontrollfunktioner. Sverige har även rätt 
att skydda det marina kulturarvet på botten i zonen.

I territorialhavet har Sverige suveränitet. Det innebär obegränsad rätt att 
reglera olika verksamheter, med undantag för andra staters rätt till oskad-
lig genomfart med fartyg. I ekonomisk zon har Sverige bland annat suve-
rän rätt att utforska, utnyttja och förvalta naturtillgångar. Sverige har även 
jurisdiktion när det gäller skyddet och bevarandet av den marina miljön, 
uppförande och användning av konstgjorda öar och andra anläggningar 
och naturvetenskaplig forskning. Samtidigt har andra stater rätt att lägga 
ut kablar och ledningar på svensk kontinentalsockel samt frihet till sjöfart 
och över�ygning. Reglering av �ske sker inom ramen för EU:s gemen-
samma �skeripolitik. EU har delegerat rätten att utfärda viss reglering till  
medlemsstaterna.  

14   FN:s havsrättskonvention (SÖ 2000:1) 

Figur 3. Begrepp, gränser och planeringsansvar. I territorialhavet delar staten  
planeringsansvar med kommunerna. I den ekonomiska zonen har staten ensamt  
planeringsansvar. 
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Havsplanerna omfattar större delen av territorialhavet och svensk ekono-
misk zon. I territorialhavet delar staten planeringsansvar med kommuner-
na. I den ekonomiska zonen har staten ensamt planeringsansvar.

Planeringen av havsområdena måste också förhålla sig till annan folkrätt 
(förutom havsrätten) och EU-rätten, vilket ger både möjligheter och be-
gränsningar för planeringen. En havsplan kan inte begränsa en verksamhet 
eller ett intresse utöver vad som möjliggörs av exempelvis havsrätten.

Det �nns även lagsti�ning och politik på EU-nivå som rör havet eller verk-
samheter kopplade till havet. Det gäller bland annat EU:s havsmiljödirek-
tiv15 och andra miljöskyddsdirektiv och unionens transport-, �ske-, sjöfarts- 
och energipolitik.

Kommunernas planering av  
territorialhavet 
Kommunerna har enligt plan- och bygglagen16 planeringsansvar för Sveri-
ges territorium, vilket även innefattar inre vatten och territorialhav. Genom 
havsplaneringens införande i Sverige �nns 65 kommuner där planerings-
ansvaret överlappar mellan kommunen och staten i territorialhavet. Ytter-
ligare ett 20-tal kommuner har kust mot havet, men inte hav som ingår i de 
statliga havsplaneområdena.

I översiktsplaner redovisar kommunerna hur man vill främja en långsik-
tig god utveckling när det gäller mark- och vattenanvändning. Översikts-
planen är grunden för kommunernas rätt att själva besluta om detaljplaner 
och tolka innebörden i allmänna intressen. Idag är det ett 20-tal kommuner 
som har antagna översiktsplaner som omfattar hela territorialhavet och som 
redovisar genomarbetade kommunala ställningstaganden17. Områden nära 
land och i kustzon behandlas dock o�are i planerna än områden längre ut i 
territorialhavet. Orsaker till detta kan vara havets traditionellt fria nyttjande 
och avsaknaden av fastigheter i utsjövatten. Under 2016 och 2017 har många 
kustkommuner  antingen inlett förarbete för planering av havsområdet eller 
inlett arbete med översiktsplanering enligt plan- och bygglagen. I Stock-
holms län �nns regionplanering enligt plan- och bygglagen och Stockholms 
landsting har ställningstaganden som rör skärgårdsmiljöerna i sin region-
plan. Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett regionplaneorgan 
enligt plan- och bygglagen utsett av regeringen, har tagit fram en förstudie 
om mellankommunal kustplanering.

15  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG 
16  Plan- och bygglag (2010:900)
17  Boverket. 2017. Fysisk planering – land, kust och hav (arbetsutkast 2017-12-21) 
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Den 16 november 2017 beslutade 
riksdagen att bifalla regeringens 
proposition Sveriges sjöterrito-
rium och maritima zoner (prop. 
2016/17:215). I propositionen föreslås 
en ny sammanhållen lag som anger 
den geografiska omfattningen av 
Sveriges sjöterritorium och maritima 
zoner med enhetliga geografiska 
koordinater uttryckta i det svenska 
referenssystemet SWEREF 99. 

Genom beslutet revideras Sveriges 
baslinjer vilket bland annat påverkar 
avgränsningen för Sveriges territori-
alhav och ekonomiska zon. Beslutet 
innebär också att en angränsande 
zon inrättas. I den nya lagstiftningen 
definieras även sträckningen för den 
linje som betecknar en nautisk mil 
från baslinjen, det vill säga havspla-
neområdets avgränsning mot kusten.

Den nya  lagstiftningen träder i kraft 
den 1 mars 2018.

I detta samrådsförslag till havspla-
ner används en preliminär avgräns-
ning av havsplaneområdet. I nästa 
skede, alltså granskningsskedet, 
kommer avgränsningen för havspla-
neområdet att uppdateras med ut-
gångspunkt i den nya lagstiftningen
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Många grannländer att samverka med 
De svenska havsplanerna gränsar till nio grannländers territorialhav eller 
ekonomiska zoner. Dessutom är Åland en autonom region med egen juris-
diktion när det gäller planering av tillhörande territorialhav.

Grannländerna har kommit olika långt i planeringen av sina havsområ-
den. De sju grannländer som är medlemmar i EU är förbundna att utarbeta 
havsplaner i enlighet med EU:s ramdirektiv för havsplanering. Direktivets 
artikel 11 anger skyldighet att samarbeta med angränsande länder. Sverige 
tar här en aktiv roll genom att leda och delta i de EU-�nansierade projekten 
Baltic SCOPE under 2015-2017, Pan Baltic SCOPE 2018-2019, Baltic LINES 
2016-2019 och NorthSEE 2016-2019.

Figur 4. Grannländers planering av havet. Ljusblå färg markerar land där den första 
nationella havsplaneringsprocessen pågår. Mörkblå färg markerar land där den första 
nationella havsplaneringsprocessen är genomförd. I Ryssland pågår förberedelser för 
havsplaneringslagstiftning. 
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I projekten arbetar grannländerna gemensamt med att koordinera plane-
ringsfrågor som rör olika sektorer, som exempelvis sjöfart och �ske, och 
med att samordna data och underlag. I Baltic SCOPE till exempel, behand-
lades energi, �ske, natur och sjöfart. De deltagande ländernas ansvariga pla-
neringsmyndigheter deltog i projektet och sektorsmyndigheterna bjöds in 
att delta i diskussionerna. Baserat på behov och det gemensamma arbetet 
i projektet utarbetades rekommendationer för hantering av gränsöverskri-
dande frågor 18. I Pan Baltic SCOPE fortsätter samverkan över gränserna 
som stöd för de nationella havsplaneringsprocesserna. Här ingår bland an-
nat samarbete om grön infrastruktur, samlad (kumulativ) påverkan, ekono-
misk och social konsekvensanalys av havsplaner samt samordning av land-
planering och havsplanering.

Samarbete sker även inom ramen för de regionala havsmiljökonventionerna 
Helsingforskonventionen (Helcom) för Östersjön (inkl. Bottniska viken) 
och Kattegatt och Osparkonventionen för Nordostatlanten där bland annat 
Nordsjön, Skagerrak och delar av Kattegatt ingår. Det �nns också ett särskilt 
forum för samarbete mellan de ministrar som har ansvar för fysisk plane-
ring i Östersjöregionen, nämligen Vision and Strategies around the Baltic 
Sea (Vasab). Vasab och Helcom har bildat en arbetsgrupp för fysisk plane-
ring av havet som bland annat har utvecklat riktlinjer för konsultationer och 
hur ekosystemansatsen kan tillämpas i havsplaneringen.

Grannländerna har ha� möjlighet att lämna synpunkter på utkasten till 
havsplaner i tidigt skede 2017, under den dialog Havs- och vattenmyndighe-
ten har fört med intressenter. De speci�ka synpunkter som har kommit in 
beskrivs i kapitel 6 - teman. 

De globala målen 
FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling19. Dessa täcker de eko-
nomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna av hållbar utveckling. De 
svenska havsplanerna har främst beröringspunkter till följande mål: 

Mål 3 Hälsa och välbe�nnande planeras för genom att skydda områden med 
attraktiva livsmiljöer, för att främja hälsa och välbe�nnande.

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt mål 7 Hållbar en-
ergi planeras för genom att främja goda sjöfartsrutter samt energiutvinning 
och forskning inom förnyelsebar energi till havs.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringen planeras för genom att integrera kli-
mattill�ykter inom havsplanering.

Mål 14 Hav och marina resurser och mål 15 Biologisk mångfald och  
ekosystem planeras för genom fokus på ett hållbart nyttjande och �er områ-
den med ökat skydd av natur och ekosystem.20 

18 Baltic SCOPE (2017). Recommendations on Maritime Spatial Planning across Borders
19  FN:s globala mål
20 Havs- och vattenmyndighetens svar i regeringsuppdrag Fi2016/01355/SFÖ Bilaga 2
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Klimattillflykt är ett område som kan 
behöva särskilt skydd för att viktiga 
växter och djur vars utbredning 
minskar när klimatet förändras, ska 
bevaras. Områdena utgör ofta de 
mer stabila områden som väntas bli 
kvar av en arts större utbrednings-
område när salthalt och temperatur 
förändras. En klimattillflykt bedöms 
vara viktig för att arten ska fortsätta 
att finnas i havsområdet. Det under-
lag som finns tillgängligt för klimat-
tillflykter är preliminärt och behöver 
utvecklas framöver. Begreppet 
klimatrefugium kan också användas 
för att beskriva klimattillflykt.  
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Nationella miljömål
Utöver det övergripande generationsmålet som är vägledande för miljöarbe-
tet på alla nivåer i samhället har �era av Sveriges 16 nationella miljökvalitets-
mål koppling till havsmiljön21. Miljökvalitetsmålet Hav i balans och levande 
kust och skärgård har en särskilt framträdande koppling till havsplanering 
e�ersom målets preciseringar kopplar till bland annat ekosystemtjänster, 
god miljöstatus och därmed även de miljökvalitetsnormer som Havs- och 
vattenmyndigheten fastställt inom ramen för havsmiljöförordningen och 
Vattenmyndigheterna inom ramen för vattenförvaltningsförordningen.22 

Följande miljökvalitetsmål bedömdes i havsplaneringens färdplan23 som 
mest relevanta för havsplaneringen som helhet: 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård – det centrala tematiska må-
let för hav och kustzon. 

• Ett rikt växt- och djurliv – berör marint växt- och djurliv inklusive fåglar 
och �addermöss. 

• Gi�fri miljö – berör utsläpp och spridning av förorenande ämnen. 
• Begränsad klimatpåverkan – berör utsläpp av växthusgaser från till exem-

pel sjöfart och omställningen till användning av förnybara energikällor. 
• Ingen övergödning – berör utsläpp till lu� och vatten av kväveföreningar 

och fosforföreningar.

Sveriges maritima strategi
År 2015 beslutade regeringen om en svensk nationell maritim strategi för 
konkurrenskra�iga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bi-
dra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmil-
jö24. Denna vision vilar på tre likställda perspektiv:
• hav i balans
• konkurrenskra�iga maritima näringar
• attraktiva kustområden.

Strategin omfattar och integrerar många politikområden och är därigenom 
ett instrument för att genomföra en svensk integrerad havspolitik. Den ma-
ritima strategin ly�er fram statliga havsplaner som ett viktigt instrument för 
att styra utvecklingen i landets yttre havsområden. Den maritima strategin 
har stor relevans för havsplanerna och �nns integrerad i planeringsmålen.

21  Sveriges miljömål 
22  Havsmiljöförordningen (2010:1341) respektive Förordning (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön
23  Havs- och Vattenmyndigheten. Rapport 2016:21, Färdplan havsplanering.
24  En svensk nationell maritim strategi – för människor, jobb och miljö
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Klimatanpassning
Klimatförändringar kommer att påverka haven och människans möjlighet 
att nyttja havet som resurs på många olika sätt. Det råder stor sannolikhet 
att ett förändrat klimat också innebär betydande förändringar i ekosyste-
men, isläggningsmönster, salthalt, strömmar och syresättning, vind- och 
vågmönster25. Människans utsläpp av koldioxid innebär även en ökad för-
surning av haven med potentiellt långtgående konsekvenser för organismer 
och ekosystem. Klimatfrågan kopplar även till själva anspråken på använd-
ning av havet. Ett överhängande behov att minska utsläpp av växthusgaser 
på kort tid kommer sannolikt medföra ökat nyttjande av havet för utvinning 
av olika former av fossilfri energi som havsbaserad vind- eller vågkra�. Ef-
fekter på land kan innebära ökat intresse för verksamheter till havs genom 
förändrade transportmönster som ger över�yttning från väg- till sjötran-
sport samt för strandfodringsverksamhet till havs för att klimatanpassa 
kustzoner och bekämpa kusterosion. Möjligheten att bedriva verksamheter 
till havs har följdverkningar på land eller utomlands och påverkar därige-
nom de totala utsläppen av växthusgaser26. 

Sammantaget är klimatet som miljöfråga kopplat till havsplanering-
en genom såväl direkta och indirekta e�ekter på användning och an-
språk som genom påverkan på ekosystemen i stort och de tjänster de ger. 
Havsplanering kan även förebygga e�ekter av klimatförändringen och 
havsanvändningarnas bidrag till denna genom att peka ut områden för håll-
bar energiomställning och bränslee�ektiva sjöstråk.

Planering för god miljöstatus
För att vända den negativa miljöutvecklingen och stimulera till ett hållbart 
nyttjande av havens resurser har Europeiska gemenskapen (nu EU) tagit 
fram och antagit havsmiljödirektivet27, som i Sverige införts genom havsmil-
jöförordningen28. Havsmiljödirektivet sy�ar till att uppnå eller upprätthålla 
god miljöstatus i Europas hav till år 2020. För Sveriges del handlar det om 
förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön. Enligt havsmiljöförord-
ningen utgörs Östersjöns förvaltningsområde av Bottniska viken och Egent-
liga Östersjön. Den senare kallas i havsplaneringen för Östersjön. De�nition 
och bedömning av god miljöstatus, miljökvalitetsnormer med tillhörande 
indikatorer, åtgärdsprogram och övervakningsprogram för havsmiljön är 
verktygen i havsmiljöförordningen för att minska belastningen. De�nition 
och bedömning av god miljöstatus sammanfattas i Inledande bedömning 
201829.

25   Havs- och vattenmyndigheten. Rapport 2017:26. Havsplanering med hänsyn till klimat-
förändringar.
26  Havs- och vattenmyndigheten. Rapport 2018:5. Miljösystemanalys för svensk havspla-
nering.
27  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG 
28  Havsmiljöförordningen (2010:1341)
29  Havs- och Vattenmyndigheten. Rapport 2017:32. Samråd om inledande bedömning 2018, 
genomförande av havsmiljöförordningen
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Havsplanerna ska bidra till att god miljöstatus nås och upprätthålls, enligt 
havsplaneringsförordningen. För att nå god miljöstatus till 2020 behöver 
användningen av havet förändras så att den belastning användningen ger 
minskas. Havsplanernas vägledning om mest lämplig användning och sär-
skild hänsyn till höga naturvärden kan bidra till att god miljöstatus nås och 
upprätthålls.

God miljöstatus
11 temaområden, så kallade deskriptorer,  

beskrivs genom indikatorer

Bedömning  
av miljöstatus 

Inledande  
bedömning

Miljökvalitets- 
normer (MKN) 

Mäts genom  
indikatorer

Åtgärds- 
program  

Övervaknings- 
program

Sätta upp mål  
för att nå god  

miljöstatus

Figur 5. Översiktlig illustration av havsmiljödirektivets process och begrepp.
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är juridiska styrmedel som ska se till att god miljösta-
tus nås eller upprätthålls. Utgångspunkten när man fastställer en miljökva-
litetsnorm är kunskap om vad människan och naturen tål utan hänsyn till 
ekonomiska eller tekniska förhållanden. Normen ska därför avspegla den 
lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det önskade miljötillståndet, men tar 
vanligtvis inte sikte på hur mänsklig verksamhet ska utformas.

Den övergripande miljökvalitetsnormen med innebörd att god miljöstatus 
ska upprätthållas eller nås i Nordsjön och Östersjön till 2020 �nns i 17 § 
havsmiljöförordningen. Vad god miljöstatus innebär preciseras i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskri�er30 om vad som kännetecknar god miljösta-
tus och miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. 
I dessa föreskri�er �nns också andra miljökvalitetsnormer med indikatorer 
som sy�ar till att vi på sikt ska kunna uppnå god miljöstatus.

Att havsplanen vägleder kring användningen av olika havsområden är ett 
viktigt verktyg i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormerna. Exempelvis 
kan aktiviteter med potentiell negativ påverkan på hydrogra�ska förhållan-
den styras bort från de områden där sådan påverkan kan vara negativ för 
biologisk mångfald och ekosystem. 

Marina skyddade områden
En viktig del i havsmiljöförvaltningen är utvecklingen av ett ekologiskt re-
presentativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av marina skyd-
dade områden31. Havsplaneringen kompletterar detta nätverk genom att 
redovisa områden utanför de skyddade områdena, där särskild hänsyn till 
naturvärden ska tas. 

Grön infrastruktur
Grön infrastruktur är naturområden, biotoper, strukturer och element i 
landskapet inklusive kust och hav som skapar ett ekologiskt sammanhang. 
Sammanhängande strukturer är viktigt för att bevara ett rikt växt- och djur-
liv i landskapet som bevarar såväl artspeci�ka egenskaper som ekosystemens 
funktionalitet. Grön infrastruktur är en precisering av miljökvalitetsmålet 
Ett rikt växt- och djurliv. Havsplaneringen bidrar till sammanhängande grö-
na strukturer genom att ge vägledning om var olika användningar är mest 
lämpliga och ange områden där särskild hänsyn ska tas till naturvärden.

30  Havs- och vattenmyndighetens föreskri�er (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar 
god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön
31  Havs- och vattenmyndigheten. Rapport 2016. Handlingsplan för marint områdesskydd, 
myllrande mångfald och unika naturvärden i ett ekologiskt nätverk under ytan. Slutredovis-
ning av regeringsuppdrag M2015/771/Nm.
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Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är tjänster och produkter som ekosystemen ger oss 
människor, som exempelvis mat, lu� eller platser för rekreation. I havspla-
neringen är det viktigt att ha kunskap om betydelsen av ekosystemtjänster 
för att kunna analysera, utvärdera och motivera varför ett område är lämp-
ligt eller olämpligt för olika användningar. 

Livsmedel 
såsom fisk, skaldjur 

och musslor.

Naturupplevelser 
som bad och segling  
och andra aktiviteter  

som bidrar till  
rekreation,  

folkhälsa och  
turismsektorn.

Kulturarv 
som uppstått genom  

historiskt nyttjande av livs-
medel från havet, till exempel 

gamla fiskelägen.

Klimatreglering 
genom upptag av koldioxid.

Upptag och  
nedbrytning av  
näringsämnen  
och gifter 
genom biologiska 
processer spelar stor  
roll för havets produktion av 
andra ekosystemtjänster, inte 
minst  livsmedel och naturupp-
levelser.

Primärproduktion 
av växtplankton och alger 
är grunden för  
livsmedelsproduktion.  
Alger kan också användas 
direkt som gödningsmedel 
eller i livsmedel.

Figur 6. Havets ekosystem bidrar med flera samhällsviktiga funktioner som till exempel 
produktion av livsmedel. De mer synliga ekosystemtjänsterna påverkar och är bero-
ende av andra som inte är så synliga, till exempel är fiskar beroende av att andra delar 
av naturen bryter ner näringsämnen och gifter. 

Arbetet med att ta fram förslag till havsplaner
Havs- och vattenmyndigheten tar fram förslag till havsplaner, medan kust-
länsstyrelser och centrala myndigheter stöder arbetet och bistår med un-
derlag för planeringen. Berörda kommuner, regionplaneorgan, kommunala 
samverkansorgan och landsting har möjlighet att medverka i förslagsarbetet. 
På så vis kan havsplanerna ta hänsyn till lokala och regionala förutsättning-
ar och behov. Sverige samarbetar också med andra länder så att de svenska 
havsplanerna är samordnade med grannländernas havsplaner. Havs- och 
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vattenmyndigheten har också ha� dialog med bransch- och intresseorgani-
sationer, för att kunna ta hänsyn till deras förutsättningar och behov.

Processen med att ta fram havsplaner görs i �era steg där revideringar och 
en omfattande dialog sker för varje steg. Avstämning i tidigt skede gjordes 
2016-2017 utifrån utkast till havsplaner. Under avstämningen deltog mer än 
150 aktörer och ett stort antal synpunkter och förbättringsförslag lämna-
des på de tre planutkasten med konsekvensbeskrivningar. Avstämningen 
genomfördes i form av ett stort antal stora eller små dialogmöten, både na-
tionellt, regionalt och med grannländer. Kustlänsstyrelserna ansvarade för 
dialogen med kommuner och regionalt utvecklingsansvariga aktörer.

Nu sker Samråd utifrån detta samrådsförslag av havsplanerna. Innan havs-
planerna beslutas kommer de att vara föremål för granskning. Under gransk-
ning kommer också ges möjligt att lämna synpunkter.

Senast år 2021 ska Sverige och de andra EU-länderna ha gällande havspla-
ner. Föreskri�er som kan kopplas till havsplanerna med förbud mot eller 
begränsningar för verksamheter eller åtgärder föreslås inte i samband med 
samrådsförslaget av havsplanen men kan bli aktuellt i ett senare skede. 
Havsplanerna och eventuella föreskri�er beslutas av regeringen. Vid behov 
eller minst vart åttonde år ska nya förslag tas fram så att havsplanerna hålls 
aktuella och kan uppfylla sina sy�en.

Planering med ekosystemansatsen som grund
Enligt havsplaneringsförordningen ska en ekosystemansats tillämpas i arbe-
tet med att utarbeta havsplanerna. Ekosystemansatsen är en internationell 
strategi för bevarande av naturvärden, hållbart nyttjande och rättvis fördel-
ning av naturresurser. Målet är att säkerställa att användning av ekosys-
temen sker utan att äventyra deras långsiktiga fortlevnad avseende deras 
struktur, dynamik och funktion32.  

Ekosystemansatsen tillämpas bland annat genom en inkluderande dialog-
process i planarbetet, kunskapsbaserad planering, att försiktighetsprincipen 
tillämpas och att planeringen görs utifrån kravet om god miljöstatus som 
fastställts inom ramen för havsmiljöförordningen. I havsplaneringens färd-
plan �nns en mer utvecklad redovisning för hur ekosystemansatsen tilläm-
pas i planeringsarbetet.

Försiktighetsprincipen och hantering av kunskapsbrist
Planeringen utgår från bästa tillgängliga kunskap om verksamheter och 
ekosystemen. I planeringen har hänsyn tagits till rådande kunskapsläge och 
de kunskapsbrister som identi�erats.

Försiktighetsprincipen kräver att brist på kunskap om miljöe�ekter inte 
används som argument för att tillåta en verksamhet. Havsplanen är över-
gripande och strategisk, och fördjupad kunskap kan komma att krävas vid 
prövning av olika verksamheter i havet och vid utveckling av förvaltningen 
utifrån havsplanens vägledning.

32  Havs- och vattenmyndigheten. Rapport 2012:14. Tillämpning av ekosystemansatsen i 
havsplaneringen och Schmidtbauer Crona, J. 2017. �e Ecosystem Approach in Maritime 
Spatial Planning – A Checklist Toolbox. 26Havsplan | Västerhavet | Förslag på samråd
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Miljöbedömning och hållbarhetsbedömning 
En strategisk miljöbedömning görs för varje havsplan enligt havsplane-
ringsförordningen. Sy�et med miljöbedömningen är att integrera miljö-
hänsyn i havsplanerna. Utöver miljöbedömningarna av havsplanerna görs 
hållbarhetsbedömningar med ett bredare perspektiv. Sy�et med dem är att 
analysera havsplanernas påverkan ur ett ekonomiskt, socialt och miljömäs-
sigt perspektiv. Läs mer i kapitel 8. Konsekvenser.

Nulägesbeskrivning, färdplan och underlag
Arbetet med havsplanering i Sverige har pågått i �era år och ett stort antal 
underlag har tagits och tas fram. I Havsplanering nuläge 201433 gavs en lä-
gesbild av intressen och förutsättningar samt analys av samverkande och 
konkurrerande intressen. I Färdplan havsplanering34 fastställdes de plane-
ringsmål och planeringsstrategier som vägleder arbetet med att utveckla 
havsplanerna samt avgränsning av miljöbedömning. Sy�et var att skapa 
tydlighet och förankring för den fortsatta planeringsprocessen.

33  Havs- och Vattenmyndigheten Rapport 2015:2.  Havsplanering – Nuläge 2014.
34  Havs- och vattenmyndigheten. Rapport 2016:21. Färdplan havsplanering. 

Läs mer om utgångspunkter för 
havsplanerna i Havsplanering - 
nuläge 2014 och Färdplan havspla-
nering. Rapporter och dokument om 
havsplanering hittar du här
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En havsplan är framtidsinriktad och ska leda till den framtid vi 
vill nå. Havsplanerna tar sikte på år 2030. Samtidigt används år 
2050 för att måla upp en framtid längre bort som stimulerar till 
diskussion och tankar om planeringens långsiktighet. 

En framtid vi vill nå

3
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Havet 2050
År 2050 nyttjar vi havet genom konkurrenskra�iga, innovativa och hållbara 
maritima näringar. Havet har god miljöstatus och en rik biologisk mångfald. 
Vi bevarar natur- och kulturmiljöer i havet och tillvaratar dess ekosystem-
tjänster. Det �nns gott om upplevelsevärden och möjlighet till rekreation. 
Havet är till glädje och nytta för alla. Näringsliv och förvaltning samverkar 
och havsplanerna bidrar med helhetssyn, framförhållning och förutsägbarhet.  
År 2050 lever vi i fortsatt fred och frihet i Östersjö- och Nordsjöregionen.

Planeringsmål 
Havsplanen ska integrera näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål, 
enligt havsplaneringsförordningen. Planeringens huvudinriktning är att 
havets resurser ska användas så att havsanknutna näringar kan utvecklas 
och växa samtidigt som ekosystem bevaras och restaureras. Havsplanerna 
ska bidra till att god havsmiljö nås och upprätthålls. Enligt miljöbalken ska 
havsplanerna bidra till långsiktigt hållbar utveckling. Planeringen beaktar 
även FN:s globala hållbarhetsmål vid sidan av målformuleringar inom ra-
men för vår nationella lagsti�ning, som i många fall kan härledas till inter-
nationella överenskommelser.

Havsplaneringen har tagit fram 10 planeringsmål utifrån samhällsmål, be-
�ntlig lagsti�ning, nationella strategier och andra underlag. Planeringsmå-
len består av ett övergripande mål som stöds av övriga nio mål. Det övergri-
pande målet är God havsmiljö och hållbar tillväxt. De övriga nio är indelade 
i två grupper, nämligen skapa förutsättningar respektive skapa beredskap. 
Indelningen fångar skillnaden mellan å enda sidan de anspråk som �nns 
tydliga och omfattande i närtid, förutsättningar, och å andra sidan de frågor 
som främst i ett längre framtidsperspektiv bedöms kunna ha omfattande 
anspråk i havet, beredskap. 

Beredskapsmålen innebär att havsplaneringen ska ta höjd för framtida be-
hov och verksamheter, så som växande vattenbruk eller ökad mineralut-
vinning och koldioxidlagring. Figuren visar planeringsmålen och lagsti�-
ning, strategier och andra övergripande mål.
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Figur 7. Havplaneringens planeringsmål
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Miljömål
• Generationsmålet
• Miljökvalitetsmål:
• Begränsad klimatpå-

verkan
• Hav i balans samt 

levande kust- och 
skärgård. 

• Ett rikt djur- och växtliv
• Giftfri miljö
• Ingen övergödning
• Etappmål

Nationella mål
• Klimat- och energi-

politik
• Transportpolitik
• Näringspolitik
• Regional tillväxtpolitik
• Jämställdhetspolitik
• Miljöpolitik
• Friluftspolitik
• Folkhälsopolitik
• Försvars- och  

säkerhetspolitik
• Maritim politik

Lagstiftning
• Havsrätten (UNCLOS)
• Miljöbalken
• Hushållningsförordningen
• Havsplaneringsförord-

ningen
• Havsmiljöförordningen
• Vattenförvaltningsförord-

ningen
 ...med flera

Internationella mål
• FN:s globala mål  

för hållbar utveckling
• Europa 2020
• EU:s klimatmål
• Integrerad havspolitik
• Strategi för blå tillväxt
• EU:s Östersjöstrategi

    ...med flera

   Planeringsmål
• God havsmiljö och 

 hållbar tillväxt

   Skapa förutsättningar för:

• Regional utveckling
• Marin grön infrastruktur och 

främjande av ekosystemtjäns-
ter

• Hållbar sjöfart
• God tillgänglighet
• Utvecklad energiöverföring 

och förnybar energiproduktion 
i havet

• Ett hållbart yrkesfiske
• Försvar och säkerhet

   Skapa beredskap för:

• Framtida utvinning av minera-
ler och koldioxidlagring

• Framtida etablering  
av hållbart vattenbruk
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4

Vägledning om mest 
lämplig användning
Havsplanen innehåller vägledning i text och kartor. Plankartan  
visar mest lämplig användning av havsområdet, till exempel 
yrkesfiske, sjöfart och energiutvinning. Plankartan visar även 
områden där särskild hänsyn ska tas till höga naturvärden och 
till totalförsvarets intressen. Kapitlet innehåller vägledning kring 
de olika användningarna, den särskilda hänsynen och hur olika 
användningar kan samexistera. Kapitlet innehåller också en  
översiktlig plankarta för hela havsplaneområdet. Plankartor för 
varje havsområde finns i kapitel 5. Havsområden. 
 
Kartan finns också tillgänglig på 
www.havochvatten.se/havsplanering.
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Karta 1. Översiktlig plankarta för Västerhavet
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Planen omfattar alla utrymmen inom planområdet – havet, utrymmet 
ovanför havsytan, havsbotten och underliggande jordlager. 

Plankartan ska tolkas i den ungefärliga skalan mellan 1:700 000 och  
1:1 000 000. 

Mest lämplig användning
De användningar som framgår av plankartan har bedömts som de mest 
lämpliga användningarna och äger företräde framför andra användningar. 
Därför ska all annan användning inom området anpassa sig till de angivna 
användningarnas förutsättningar och behov. 

I många fall anges �era användningar på samma plats som lämpligast. Dessa 
har då samma grad av företräde framför annan användning. Där mer än en 
användning anges har samexistens bedömts vara möjlig. De användningar 
som bedöms kunna samexistera kan dock ändå behöva anpassa sig till var-
andra. Bedömningen att samexistens är möjlig innebär, för det fall någon av 
användningarna baseras på riksintresseanspråk, en preliminär bedömning 
av att påtaglig skada på riksintresset inte riskerar att uppstå.

Användningar redovisas på olika sätt i plankartan: 
• De fyra användningarna energi, försvar, generell användning och natur 

redovisas med en bokstav och avgränsas med linjer som bildar områden. 
Varje område har ett nummer, till exempel V300.

• De andra användningarna avgränsas av sina egna markeringar. 

För hela planområdet gäller att:

• utläggning, dri� och underhåll av data- och telekablar, kra�kablar, 
rörledningar och gasledningar ska möjliggöras där det är lämpligt. 

Nedan beskrivs användningarna. I huvudsak beskrivs värden som är vik-
tiga för användningen och som inte bör påverkas negativt av andra använd-
ningar. 

Attraktiva livsmiljöer
Område för frilu�sliv, kulturmiljö, naturmiljö och turism. 
För attraktiva livsmiljöer är det viktigt med goda förutsätt-
ningar för frilu�sverksamhet och natur- och kulturupplevel-
ser. Tillgängligheten för allmänheten bör vara god, det vill 
säga möjligheten att ta sig till områdena och ta del av vär-
dena. Värdefulla natur- och kulturmiljöer behöver bevaras 
för nuvarande och kommande generationer. Användningen 
baseras på riksintresseområden enligt miljöbalken.
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Energiutvinning
Område för energiutvinning. 
Områdenas omfattning, djup och vindförhållanden är viktiga 
för möjligheten till energiutvinning med vindkra�. Stabilitet 
i botten är också viktigt för grundsättning av vindkra�verk. 
Fartyg behöver god tillgänglighet till områdena för byggna-
tion, dri� och underhåll. För att kunna distribuera och över-
föra el behöver det �nnas möjligheter till anslutningar på 
land. 

Försvar 
Område för försvarsverksamhet. 
Försvarsområden kan omfatta olika verksamheter och an-
läggningar såsom övnings- och skjutområden och in�uens-
områden.

Generell användning
Område för generell användning. 
Generell användning innebär att ingen särskild användning 
anges som mest lämplig. I de fall generell användning sam-
manfaller med sjöfart, yrkes�ske eller attraktiva livsmiljöer 
har dessa användningar företräde framför all annan använd-
ning.

Natur
Område för natur.
Livskra�iga ekosystem och goda förutsättningar för arters 
och naturtypers utbredning, långsiktiga överlevnad och för-
måga till återhämtning är särskilt viktigt i naturområdena.

Sjöfart 
Område för sjöfart.
Sjöfarten behöver kunna ta sig fram över havet och till ham-
nar på ett säkert och hållbart sätt. Detta sker o�ast längs ut-
pekade stråk med tillräckligt djup och manöverutrymme. I 
smala och högt tra�kerade områden är sjöfartsstråk orga-
niserade i tra�ksepareringssystem. Viktiga sjöfartsområden 
inkluderar även ankringsplatser.

Yrkesfiske 
Område för yrkes�ske. 
För att kunna bedriva ett hållbart �ske behöver yrkes�skefar-
tyg tillgång till �skeområden och hamnar.
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Läs mer i dokumentet Underlag per 
område, Havsplan Västerhavet.
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Särskild hänsyn

f – särskild hänsyn till totalförsvarets intressen 
Inom området bör all användning visa särskild hänsyn till totalförsvarets 
intressen. 

I ett område betecknat Gf avser hänsynen begränsningar av höga objekt på 
grund av �ygverksamhet.

I ett område  betecknat  Ef är det ur försvarshänseende möjligt att anlägga 
fasta installationer för energiutvinning, men inte alltid i alla delar av områ-
det.

Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen kan bland annat innebära att 
lokalisering och utformning av en vindkra�park anpassas till försvarsintres-
sen. Det gäller även andra sorters fasta installationer och övrig användning.

Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen kan även innebära anpassning  
vid utformning i relation till �era energiområden som samlat kan ha en på-
verkan på totalförsvaret. Risk för sammanlagd, kumulativ, påverkan på för-
svarsintressen ska alltså beaktas. Det innebär  att utbyggnad inom ett ener-
giområde kan påverka möjligheten att nyttja ett annat område som i planen 
har betecknats med E för energiutvinning. 

n – särskild hänsyn till höga naturvärden
Inom området bör all användning visa särskild hänsyn till områdets höga 
naturvärden som listas nedan. 

Områdes-
nummer Höga naturvärden
V305 Lekområde.

V306 Lekområde.

V311 Rev- och mjukbottenmiljö och lek- och fågelområde med särskilt 

låg miljöpåverkan.

V315 Revmiljö och lek- och däggdjursområde med särskilt hög miljöpå-

verkan. 

V332 Rev- och mjukbottenmiljö med hög biologisk mångfald.

V334 Mjukbottenmiljö med hög biologisk mångfald med särskilt hög 

miljöpåverkan.

V337 Rev- och mjukbottenmiljö och lekområde med särskilt låg miljöpå-

verkan

V343 Rev- och mjukbottenmiljö och lekområde med hög biologisk 

mångfald.

V346 Revmiljö och lekområde med hög biologisk mångfald.

Tabell 1. Värden för särskild hänsyn till natur.
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Figur 9. Där samexistens kan kräva viss  
anpassning
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Läs mer om bedömning av använd-
ning i kapitel 2 Utgångspunkter
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Samexistens 
Havsplanen ska främja samexistens mellan olika verksamheter och använd-
ningar. Exemplen under följande tre rubriker sy�ar till att vägleda hur sam-
existens kan fungera och förklara hur havsplanen förhåller sig till samexis-
tens mellan de olika användningar som den redovisar. 

I plankartan redovisas samexistens genom att användningar överlappar. En 
färgmarkering kan till exempel förekomma på samma ställe som en bokstav 
och �era bokstäver kan förekomma i samma område. 

Där samexistens kan kräva viss anpassning  

Attraktiva livsmiljöer, försvar, yrkesfiske och sjöfart 
I många fall kan ovan nämnda användningar samexistera utan problem – 
ibland �nns till och med synergie�ekter mellan användningarna. Därför 
överlappar användningarna inom många områden. Exempelvis kan sjöfart 
och yrkes�ske med rörliga redskap o�a bedrivas i samma område. Ett an-
nat exempel är sjöfart och försvar. Sjötra�k, även �sketra�k, kan behöva 
avlysas inom sjöövningsområden när försvarets övningar pågår, men kan 
annars bedrivas utan begränsning på samma ställe. Både yrkes�ske och 
sjöfart är o�a en del av det landskap som uppskattas inom områden med 
attraktiva livsmiljöer, till exempel där �ske har varit en grund för utveck-
lingen av kustsamhällen och där sjöfart behövs för möjlighet till boende och 
besöksnäring.
 
Energiutvinning och natur
Ett exempel på samexistens som kan bli en synergi är att en vindkra�park 
till havs kan utgöra ett konstgjort rev som skapar skyddade födosöksområ-
den för �sk.
 
Försvar och natur
I �era fall överlappar försvarsverksamhet med värdefulla naturområden och 
havsplanen anger både användning försvar och natur. I vissa av de områ-
dena �nns naturvärdena på botten och försvarsverksamhet som sjötra�k 
kan pågå på ytan utan störning. I andra områden kan försvarsverksamheten 
behöva anpassas så att naturvärdena inte skadas.

Figur 8. Exempel på hur samexistens kan 
se ut i plankartan. I plankartan redovisas 
samexistens genom att användningar 
överlappar. I området V339 samexisterar 
användningarna attraktiva livsmiljöer, 
försvar, natur, yrkesfiske och sjöfart.
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Figur 10: Sjöfart och natur.

Figur 11: Yrkesfiske och energiutvinning.
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Där samexistens kan kräva mer anpassning
 
Yrkesfiske, sjöfart, försvar, energiutvinning och natur 
Flertalet områden med användningen natur omfattas av be�ntligt eller 
planerat marint områdesskydd, exempelvis Natura 2000. Det innebär att 
skyddsbehovet för de utpekade naturvärdena sätter ramarna för verksamhe-
ter i dessa områden. För de redan skyddade områdena säkerställer be�ntligt 
regelverk att de utpekade naturvärdena inte skadas eller störs.

I områden med användning natur kan åtgärder behöva vidtas av ansvariga 
myndigheter och/eller verksamhetsutövare. Åtgärderna kan innebära att en 
viss användning bör begränsas, men att den ändå i övrigt kan samexistera 
med användning natur inom samma område.
 
Några exempel på åtgärder:
• Ett visst slags �ske medför bifångst av skyddade arter och begränsas eller 

tillåts därför inte på en viss plats. 
• Sjötra�k orsakar turbulens vid grunda passager och begränsas därför till 

djup eller hastighet på en viss plats. 
• Försvarsmaktens övningar som inkluderar sprängningar skadar utpeka-

de naturvärden och undviks därför på en viss plats. 

Attraktiva livsmiljöer
Vindkra�verk inverkar på landskapsbilden och är inte alltid lämplig i kust-
nära lägen där värdefulla natur- och kulturlandskap kan påverkas. Vind-
kra�sparken kan även påverka tillgänglighet, faktisk eller upplevd, för 
aktiviteter som fritids�ske och för fritidsbåtar. Hur landskapsbilden och 
tillgänglighet riskerar att påverkas och vilken anpassning som krävs behö-
ver bedömas i ett lokalt perspektiv. 

Kulturlämningar på havsbotten riskerar att skadas av �era olika verksamhe-
ter i havet, både vid anläggningsarbeten och rörlig verksamhet såsom trål-
ning och försvar. Det behövs mer kunskap om var kulturlämningarna �nns 
och det kan behövas åtgärder inom olika förvaltningsområden.

Där samexistens kan kräva mycket anpassning  
eller inte är möjlig 
Det �nns användningar som konkurrerar och där samexistens  inte är möj-
lig. Därför redovisas dessa användningar inte tillsammans. Den användning 
som bedöms vara lämpligast på platsen ges företräde.
 
Energiutvinning och yrkesfiske
Ett exempel där samexistens kräver anpassning är energiutvinning och yr-
kes�ske. Det kan exempelvis handla om att en viss typ av �ske inte kan be-
drivas, eller att utformningen av anläggningarna för energiutvinning behö-
ver anpassas. I andra fall bedöms användningarna inte kunna samexistera 
då exempelvis fasta installationer gör att det inte �nns utrymme att bedriva 
�ske. 
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Energiutvinning och sjöfart
Sjöfarten kan vanligen inte passera genom ett område med en vindkra�-
park. Användningen sjöfart föreslås därför vanligen inte inom ett område 
för energiutvinning. 
 
Energiutvinning och natur
Användning energiutvinning redovisas inte tillsammans med användning 
natur i områden där naturvärden är så höga och av ett sånt slag att det rå-
der stor osäkerhet om vindkra� kan etableras utan att skada eller försvåra 
bevarande. 
 
Energiutvinning och försvar
Vindkra�parker påverkar möjligheten att bedriva försvarsverksamhet. An-
vändningen energiutvinning föreslås därför vanligen inte i områden med 
användningen försvar.

Flera av totalförsvarets intressen kan påverkas negativt av vindkra�verk och 
andra höga objekt. Den närmare påverkan kan i vissa fall inte beskrivas öp-
pet med hänsyn till att informationen omfattas av försvarssekretess. Läs mer 
i avsnitt 6.3 försvar.  

Förhållanden kan ändras så att energiutvinning och försvar i framtiden kan 
samexistera på platser där planen i dagsläget inte tillgodoser energiintresset. 
Teknisk utveckling kan till exempel komma att ske inom såväl energi- som 
försvarssektorn.
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Havsområden
I Västerhavet finns två havsområden: Skagerrak och  
Kattegatt. Kapitlet inleds med planeringens huvuddrag för  
Västerhavet. För varje havsområde beskrivs sedan plane-
ringens ställningstaganden tillsammans med en plankarta i  
skala 1:1 000 000, en till en miljon. I tabeller tydliggörs 
inom vilka områden ett intresse ges företräde framför ett an-
nat intresse, var samexistens kräver mycket anpassning och 
vilka som är utredningsområden. 

Planen ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.
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5.1 Planeringens huvuddrag för  
 Västerhavet

Mycket natur, näringsliv och människor 
I Västerhavets havsplaneområde �nns det höga naturvärden på många 
platser och attraktiva livsmiljöer för människor. Utmed hela kusten är fri-
lu�slivet och turismen viktig. Det bedrivs mycket yrkes�ske på både �sk 
och skaldjur som fångas med olika metoder. Sjötra�ken är omfattande 
i hela planområdet, även nära kusten. En betydande del av tra�ken till 
och från Östersjön tar sig genom Kattegatt och Öresund och det �nns 
�era hamnar på västkusten med stor betydelse för svensk utrikeshandel. 
Sveriges totalförsvar har intressen i havsplaneområdet, bland annat i 
form av sjöövningsområden. Det �nns goda förutsättningar för förnybar 
energiutvinning genom havsbaserat vindbruk, tack vare lämpliga djup, 
goda vindförhållanden och närhet till land. 

Samtidigt som det �nns goda förutsättningar för olika verksamheter behöver 
miljötillståndet i Västerhavet förbättras för att god miljöstatus ska nås.

Många kan samsas 
Många verksamheter fungerar bra tillsammans i planområdet, det vill säga 
de samexisterar. Samexistensen är o�a reglerad. Det kan till exempel handla 
om att områden avlyses vid försvarsövningar eller om regler för hur fartyg 
får framföras i farleder som ingår i tra�ksepareringssystem, till exempel �s-
kande �skefartyg.

Yrkesfiske, sjöfart, vindkraft och nationalpark 
under ytan
Yrkes�sket är geogra�skt omfattande och dessutom föränderligt mellan 
olika år och över längre tid. Därför är ytan för användning yrkes�ske stor i 
havsplanen. 

Det �nns förslag på nya tra�ksepareringar som omfattas av havsplanens 
användning sjöfart. 

Planeringen av områden för energiutvinning bygger på en helhetsbedöm-
ning kring hur havsplanerna bäst kan bidra till att energimålen kan nås, 
utan att äventyra andra samhällsmål. Havsplanen ska bidra till att Sveri-
ges mål om 100 procent förnybar elproduktion 2040 kan nås. I samtliga tre 
havsplaneområden har strävan därför varit att hitta �er områden för vind-
kra�, utöver de be�ntliga riksintresseanspråken för vindbruk. I Västerhavet 
har ett sådant ytterligare område identi�erats i Kattegatt. Det förslaget inne-
bär att yrkes�sket kan behöva anpassas i just det området. 

Figur 12. De två havsområdena i  
Västerhavet.  
 
1. Skagerrak 
2. Kattegatt

1

2
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Det �nns stora områden med höga naturvärden i havsplaneområdet och 
�era av dem är naturreservat och Natura 2000-områden. I Skagerrak �nns 
dessutom Kosterhavets nationalpark, där naturskyddet främst består av un-
dervattensmiljöer. Utöver dem redovisar havsplanen även områden för sär-
skild hänsyn till höga naturvärden.
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Planeringen bidrar till  
planeringsmålen: 

• Skapa förutsättningar för god 
tillgänglighet

• Skapa förutsättningar för hållbar 
sjöfart

Planeringen bidrar till  
planeringsmålen: 

• Skapa förutsättningar för 
utvecklad energiöverföring och 
förnybar elproduktion i havet

Se plankarta över Kattegatt.5.2 Kattegatt

I Kattegatt finns höga naturvärden och många intressen  
konkurrerar om utrymmet. Internationell sjöfart till och från  
Östersjön går i flera stråk och det finns ett utbrett yrkesfiske. 

Ställningstaganden

Internationell sjöfart till och från Östersjön i flera stråk
Sjötra�ken är viktig och omfattande e�ersom vägen genom Kattegatt är en 
av endast två vägar in till Östersjön för stora fartyg. I söder, utanför Stora 
och Lilla Middelgrund, �nns vägvalet Öresund eller Stora Bält som båda 
begränsar vilken höjd och vilket djup fartygen kan ha. Stora Bältbron be-
gränsar höjden. Den andra vägen in i Östersjön är Kielkanalen som medför 
begränsningar i bredd, längd och djup på fartygen. För att garantera säker 
sjöfart genom de grunda vattnen i Kattegatt �nns förslag på nya tra�kse-
pareringsregleringar på båda sidor om utsjöbankarna. En analys har visat 
att regleringarna som innebär bredare fartygstråk sammantaget innebär en 
förbättring för havsmiljön35. 

Sjöfartsstråken �nns utbredda i hela havsområdet med �era stråk från norr 
till söder och in i hamnarna längs kusterna, både på svenska och danska 
sidan. Användning sjöfart utgör därför stora områden som ger plats för de 
föreslagna tra�ksepareringssystem som krävs för säker sjöfart (V300, V303, 
V306, V309- 313,  V315).  

 
Möjlighet att utvinna vindenergi för att bidra till energimål
I havsområdet råder goda förutsättningar för vindkra� med höga vind-
hastigheter och utsjöbankar med lämpligt djup. Stamnätet på land är väl 
utbyggt e�ersom kärnkra�verket Ringhals ligger vid Hallandskusten. För 
att samexistens ska vara möjlig behöver anläggning av vindkra�verk utfö-
ras med hänsyn till Kattegatts höga naturvärden och det lokala yrkes�sket. 
Fiske som inte kan förenas med användning energiutvinning kan bedrivas 
i kringliggande områden. 

I Kattegatt �nns tre områden med användning energiutvinning. För om-
råde V305 anges särskild hänsyn till höga naturvärden och för område V307 
anges särskild hänsyn till totalförsvarets intressen. Vid Stora Middelgrund 
(V302) som också är ett Natura 2000-område anges samexistens mellan an-
vändningarna natur och energiutvinning. De utsjöbankar som har högst 
naturvärden enligt tidigare inventering36 undanhålls från energiutvinning.

35 Havs- och vattenmyndigheten. Sjöfartens rumsliga behov och miljöpåverkan i Kattegatt 
– fördjupat underlag för svensk havsplanering. Rapport 2017:27. 
36  Naturvårdsverket. Rapport 5576. Inventering av marina naturtyper på utsjöbankar.
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Tabell 2. Intressen som ges företräde eller samexistens som kräver mycket anpassning

Intressen som ges företräde eller samexistens 
som kräver mycket anpassning Område
På Stora Middelgrund i ekonomisk zon har tillstånd till en 

vindkraftpark meddelats av regeringen. Området utgör riks-

intresseanspråk vindbruk. Samtidigt är området ett Natura 

2000-område. Verksamheter eller åtgärder får endast ske om 

de är förenliga med 7 kap. 28 a-29 §§ miljöbalken. Läns-

styrelsen i Halland har avslagit ansökan om så kallat  Natura 

2000-tillstånd för den aktuella vindkraftparken, men beslutet 

har överklagats till Mark- och miljödomstolen där prövning nu 

pågår (januari 2018). 

Den preliminära bedömningen i havsplanen är att vindkraft kan 

samexistera med värdena i Natura 2000-området om anpass-

ning sker.

Riksintresseanspråk vindbruk ges företräde framför yrkes-

fiske där det finns allmänt intresse av väsentlig betydelse för 

yrkesfiske. 

V302

Området utgör större delen av ett område utpekat för vindbruk 

i Falkenbergs kommuns översiktsplan och ligger i anslutning 

till riksintresseanspråket och det befintliga vindbruksprojektet 

utanför Falkenberg (V307). Området bedöms vara av allmänt 

intresse av väsentlig betydelse för energiutvinning utifrån goda 

djup och vindförhållanden för havsbaserat vindbruk och utifrån 

Sveriges behov av förnybar elproduktion. Vindbruk får därför 

företräde framför yrkesfiske med trål. Passivt fiske (till exem-

pel burfiske) bör möjliggöras om vindkraft anläggs i området. 

V305

Inom området finns det tillståndsgivna vindbruksprojektet Kat-

tegatt Oµshore. Inom delar av området finns även riksintresse-

anspråk för farled för sjöfarten. Energiutvinning ges företräde 

framför riksintresseanspråk för allmän farled för sjöfarten 

eftersom vindbruksprojektet har tillstånd och för att tillgång till 

sträckan Subbeberget - Kullen bedöms kunna tillgodoses via 

andra farleder.

V307
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Planeringsmål som berörs

• Skapa förutsättningar för regio-
nal utveckling

• Skapa förutsättningar för marin 
grön infrastruktur och främjande 
av ekosystemtjänster

• Skapa förutsättningar för försvar 
och säkerhet

Planeringsmål som berörs

• Skapa förutsättningar för ett 
hållbart yrkesfiske

• Skapa förutsättningar för regio-
nal utveckling

Utbrett yrkesfiske
Yrkes�sket är utbrett i Kattegatt men även starkt reglerat, bland annat helt 
stängt för både yrkes- och fritids�ske i ett område i söder. Fiske e�er havs-
krä�a och pelagiskt �ske bedrivs i stora delar av havsområdet. Burar an-
vänds i mindre utsträckning för att �ska havskrä�a och hummer närmare 
kusten. Ett �ske med passiva redskap sker i olika utsträckning över hela om-
rådet. 

Havsplanen anger användningen yrkes�ske i stora delar av Kattegatt. Vikti-
ga lekområden för torsk i mellersta och södra Kattegatt värnas med särskild 
hänsyn till höga naturvärden. Där lekområdena sammanfaller med använd-
ning natur anges ingen ytterligare särskild hänsyn till höga naturvärden.

Utsjöbankarnas många värden
Frilu�slivet och fritids�sket är omfattande och användningen attraktiva 
livsmiljöer �nns i �era delar av havsområdet, både längs kusten och på ut-
sjöbankarna. Det �nns stora områden med värdefulla kust- och skärgårds-
landskap.

Utsjöbankarna Stora Middelgrund, Lilla Middelgrund och Fladen (V301, 
V302, V309, V313) har höga naturvärden och utgör Natura 2000-områden. 
De värnas genom användning natur. Områdena utgör samtidigt använd-
ning attraktiva livsmiljöer på grund av att de är utpekade som riksintres-
seanspråk för frilu�sliv (3. kap 6 § miljöbalken). Att områdena är Natura 
2000-områden kan leda till att fritids�sket på bankarna i viss mån kommer 
att behöva begränsas. Med en sådan anpassning bedöms samexistens vara 
möjlig.

Höga värden för främst fågel och tumlare samt viktiga lekområden för �sk 
och värdefulla bottenmiljöer värnas med användning natur. De �nns före-
trädesvis på utsjöbankarna, längst i söder och längs kusten. Utsjöbankarna 
Fladen och Lilla Middelgrund har identi�erats som särskilt värdefulla av 
Naturvårdsverket37. Höga naturvärden �nns även på den danska sidan. An-
vändningar behöver visa särskild hänsyn till höga naturvärden i �era områ-
den i Kattegatt.

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i dia-
log med andra berörda EU-medlemsstater utarbeta en gemensam rekom-
mendation om bevarandeåtgärder i sy�e att nå bevarandemålen i Natura 
2000-områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde 
bank samt Morups bank (V301, V302, V309, V313).

På Stora Middelgrund (V302) har möjligheterna för sandutvinning under-
sökts av Sveriges geologiska undersökning. Resursen, som ligger inom ut-
sjöbankens Natura 2000-område, har inte identi�erats som en av de mest 
lämpliga för framtida hållbar sandutvinning. Längst söderut i Kattegatt 

37  Naturvårdsverket. Rapport 5576. Inventering av marina naturtyper på utsjöbankar.
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Tabell 3. Intressen som ges företräde.

�nns ett potentiellt område för koldioxidlagring. Det krävs fortsatta studier 
och ökat intresse för att på sikt avgöra om och i så fall var lagring kan bli 
aktuell. Havsområdet innehåller därför inga områden för sandutvinning el-
ler koldioxidlagring. 

Utanför Halmstad anger havsplanen användning försvar på grund av in�u-
ensområde för Ringenäs skjutfält. 

Intressen som ges företräde Område
Området motsvarar delvis Natura 2000-området Stora 

Middelgrund och Röde bank. Allmänt intresse av väsentlig 

betydelse för yrkesfiske tillgodoses inte i delar av området 

där det finns förslag om förbud mot fiske. 

V301

Området motsvarar Natura 2000-området Lilla Middelgrund. 

Riksintresseanspråket för yrkesfiske (fångstområde) tillgo-

doses inte i de delar av området där det finns förslag som 

bland annat innebär förbud mot fiske. 

V309

Området motsvarar Natura 2000-området Fladen. 
Allmänt intresse av väsentlig betydelse för yrkesfiske 
tillgodoses inte i delar av området där det finns förslag 
om förbud mot fiske. 

V313
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Plankarta för havsområdet Kattegatt 
Karta 2: Områdena V300 - V315
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Planeringen bidrar till  
planeringsmålen: 

• Skapa förutsättningar för god 
tillgänglighet

• Skapa förutsättningar för hållbar 
sjöfart

• Skapa förutsättningar för regio-
nal utveckling

Se plankarta över Skagerrak

Planeringen bidrar till  
planeringsmålen: 

• Skapa förutsättningar för marin 
grön infrastruktur och ekosys-
temtjänster

5.3 Skagerrak

I Skagerrak råder näst intill oceaniska förhållanden som ger stor 
artrikedom och därmed mycket skyddsvärd natur som är unik för 
Sverige. Skagerrak är ett relativt litet havsområde med omfattande 
fartygstrafik och Sveriges två största hamnar. Bohuskustens skär-
gård är välbesökt med omfattande turism.

Ställningstaganden

Sveriges största hamnar och internationell sjöfart
Sjötra�ken är viktig och omfattande i Skagerrak. Rutter från Östersjön 
sträcker sig genom Skagerrak ut i Nordsjön och vidare ut i världshaven. Sve-
rige har även rutter till Danmark och Norge. I Göteborg och Lysekil ligger 
Sveriges två största hamnar. Användningen sjöfart �nns därför utbrett i hela 
havsområdet med �era fartygsstråk från Oslo i norr till Kattegatt i söder 
samt in mot kusten och ut förbi Skagen mot Nordsjön.

Användning sjöfart utgör större områden än be�ntliga riksintresseanspråk 
för att möjliggöra förslag till tra�ksepareringssystem och ankringsplats 
(V330-333).

Oceaniska förhållanden ger hög biologisk mångfald
Där strömmarna från Kattegatt och Skagerrak möts och sveper upp längs 
den svenska västkusten för de med sig ägg och larver av många olika or-
ganismer. E�ersom området har vatten med hög salthalt och en stor va-
riation med olika bottentyper på olika djup, så �nns miljöer som passar 
många arter och därför har Skagerrak en mycket hög biologisk mångfald, 
unik för Sverige. Områden med höga naturvärden, bland annat med fågel, 
�sk, däggdjur och värdefulla bottenmiljöer, �nns utbredda över Skagerrak. 
Dessa höga naturvärden �nns även utanför havsplaneområdet både på in-
ternationellt vatten och in mot kusten.

Användning natur �nns i många delar av havsområdet. Det �nns även �era 
områden där olika användningar behöver visa särskild hänsyn till höga na-
turvärden.

Utbrett friluftsliv och yrkesfiske
Ett värdefullt kust- och skärgårdslandskap sträcker sig längs hela kusten och 
havsplanen anger här användningen attraktiva livsmiljöer. Frilu�slivet och 
fritidssjöfarten är omfattande och fritidsbåtstra�ken rör sig o�a till och från 
Norge och Danmark. Skärgården är en av Sveriges mest välbesökta med 
många naturhamnar och marinor. Här �nns även många vrak som utgör 
kulturmiljöer under vatten. 
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Planeringen bidrar till plane-
ringsmålen: 

• Skapa förutsättningar för regio-
nal utveckling 

• Skapa förutsättningar för ett 
hållbart yrkesfiske

• Skapa förutsättningar för försvar 
och säkerhet

• Skapa förutsättningar för marin 
grön infrastruktur och ekosys-
temtjänster

Yrkes�sket är omfattande i Skagerrak. Räk�ske bedrivs i stor omfattning i 
den norra delen av området. Fiske e�er havskrä�a bedrivs över hela havs-
området förutom längst i väster. Närmare kusten �nns ett bur�ske för havs-
krä�a. Ett �ske med passiva redskap sker i olika utsträckning över hela 
området, något intensivare i söder. Pelagiskt �ske bedrivs från Sotenäs och 
söderut. Användningen yrkes�ske �nns därför i större delar av Skagerrak, 
med undantag av bland annat ett mindre område längst i väster inne i Na-
tura 2000-området Bratten.

Sjöövningsområde Skagen sträcker sig från Sotenäs i norr till Tjörn i söder, 
ut över hela territorialhavet samt i ekonomisk zon. Längre söderut, nästan 
helt inom Göteborgs kommun, ligger sjöövningsområdet Känsö. Sjööv-
ningsområdena anges som användning försvar. Inom områdena �nns �era 
mindre områden med värdefull och skyddad natur. Dessa värnas genom 
användning natur eller genom särskild hänsyn till höga naturvärden. An-
vändningarna natur och försvar bedöms kunna samexistera om hänsyn tas 
i planeringen av försvarsverksamheten.
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Plankarta för havsområdet Skagerrak 
Karta 3: Områdena V330 - V340
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Teman
I det här kapitlet beskrivs de många intressen som finns i havet.  
De är samlade i åtta teman:

•	 attraktiva livsmiljöer med friluftsliv, turism, fritidsfiske och  
kulturmiljö

•	 energi

•	 försvar

•	 lagring och utvinning av material 

•	 natur

•	 transport och kommunikationer

•	 vattenbruk och blå bioteknik 

•	 yrkesfiske

För varje tema beskrivs de förutsättningar som är  
relevanta i havsplaneringen. I kapitlet redogörs det för de  
riksintressen och allmänna intressen som ligger till grund för  
bedömningen av den mest lämpliga användningen.
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6.1 Attraktiva livsmiljöer
Områden som är attraktiva att besöka, leva och verka i är viktiga för den 
regionala utvecklingen och utveckling av de maritima näringarna. Med 
attraktiva livsmiljöer menar havsplanen områden för frilu�sliv, turism och 
kulturmiljöer längs kusten - miljöer som är attraktiva att besöka och leva i. 
Att vistas i dessa kustområden bidrar till hälsa och välbe�nnande, och de är 
viktiga för besöksnäringen. Värdet består också av bland annat landskaps-
bild och kulturhistoria.

I detta avsnitt beskrivs gemensamma förutsättningar för attraktiva livsmil-
jöer. I kommande avsnitt beskrivs först frilu�sliv, fritids�ske och turism och 
sedan kulturmiljö.

Planeringsmålen som attraktiva 
livsmiljöer relaterar till är: Skapa 
förutsättningar för god havsmiljö och 
hållbar tillväxt och Skapa förutsätt-
ningar för regional utveckling.

Riksintressen 
Det �nns geogra�skt avgränsade riksintresseområden angivna i 
miljöbalken38.
• det rörliga frilu�slivet, 4 kap. 2 §
• obruten kust, 4 kap. 3 § 
• högexploaterad kust, 4 kap. 4 §. 

Dessa områden är med hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet 
av riksintresse. Användning får inte påtagligt skada områdenas natur- och 
kulturvärden. 

38 Miljöbalken (1998:808)

Attraktiva livsmiljöer

Användningar i havsplanen för temat:

Användning attraktiva livsmiljöer baseras på riksintresseområden i havet 
för det rörliga frilufslivet, obruten kust och högexploaterad kust samt riks-
intresseanspråk för kulturmiljö och frilufsliv där fritids�ske ingår och som 
beskrivs nedan.  
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Karta 4. Riksintressen för tema 
attraktiva livsmiljöer
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Riksintresseanspråk

Friluftsliv 3 kap. 6 § miljöbalken 
Med frilu�sliv menas vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för 
välbe�nnande och naturupplevelser.  

Ett område bedöms vara av riksintresse för frilu�slivet om dess natur- och/
eller kulturkvaliteter och tillgänglighet för allmänheten gör att det är eller 
kan bli attraktivt för långväga besökare. Även andra områden kan vara av 
riksintresse för frilu�slivet om de är viktiga för många människors frilu�sliv 
och nyttjas mycket. Det gäller framför allt de tre storstadsregionerna, där 
behovet av tätortsnära natur särskilt ska beaktas. 

Dessutom kan ett område vara av riksintresse för frilu�slivet om det har 
särskilt goda förutsättningar för 

•	 berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer

•	 frilu�saktiviteter och därmed berikande upplevelser. 

Härutöver �nns särskilda stödkriterier.

Kulturmiljövård 3 kap. 6 § miljöbalken 
I dag �nns inga utpekade områden av riksintresse för kulturmiljövård i det 
område som omfattas av havsplanerna. Riksantikvarieämbetet har börjat 
utarbeta bedömningsgrunder och en plan för hur riksintresseanspråk i ha-
vet ska pekas ut. Längs kusten �nns riksintressen som indirekt kan beröras 
av verksamheter i havet.

Läs mer om riksintressena på 
Naturvårdsverkets, Riksantikvarie-
ämbetets och Havs- och vattenmyn-
dighetens webbplatser.
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Karta 5. Riksintresseanspråk för tema  
attraktiva livsmiljöer
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Allmänna intressen och övriga planeringsförutsättningar
Världsarv bedöms vara så värdefulla från kultur- eller naturmiljösyn-
punkt att de är en angelägenhet för hela mänskligheten. De pekas ut enligt  
UNESCO:s världsarvskonvention39.

Kulturhistoriska värdekärnor redovisas i en rapport av Riksantikvarieäm-
betet. Värdekärnorna sammanfaller i väsentliga delar med de områden som 
omfattas av miljöbalkens geogra�ska hushållningsbestämmelser. Rapporten 
är Riksantikvarieämbetets redovisning av ett regeringsuppdrag att beskriva 
kulturmiljövårdens intressen i förhållande till en utbyggnad av vindkra� i 
bland annat kust- och havsområden40.

Av Sveriges 1,8 miljoner registrerade fornlämningar är cirka 20 000 mari-
tima objekt41. De �esta av dessa är fartygslämningar, vrak. Baserat på Riks-
antikvarieämbetets fornminnesinformationssystem, FMIS, har en analys 
gjorts av var koncentrationen av vrak och förlisningsuppgi�er är högst42.

Maritima strategin 
Regeringen har i maritima strategin formulerat tre perspektiv där attraktiv 
kust är ett av de tre43. En av de fem utpekade näringarna som är starkast 
förknippad med attraktiva livsmiljöer är fritid och turism, som innefattar 
färjetra�, kryssningsverksamhet, skärgårdsturism, fritids�ske, handel med 
fritidsbåtar samt marinor. Områden som är attraktiva att besöka, leva och 
verka i är viktiga för den regionala utvecklingen och utveckling av de mari-
tima näringarna. Kustområdena behöver vara tillgängliga med tillgång till 
nödvändig samhällsservice för att ge möjligheter till försörjning, rekreation 
och natur- och kulturupplevelser. Bevarade och attraktiva natur- och kul-
turvärden är en viktig del för utvecklingen av en långsiktigt hållbar regional 
utveckling och maritim turism. 

39  Riksantikvarieämbetets frågor och svar om världsarv
40  Riksantikvarieämbetet. Rapport 2003:4. Sveriges kust- och skärgårdslandskap: kultur-
historiska karaktärsdrag och känslighet för vindkra�.
41  Havs- och Vattenmyndigheten Rapport 2015:2.  Havsplanering – Nuläge 2014.
42  Länsstyrelsen. 2017. Länsstyrelsernas redovisning av Uppdrag 2017-06- välj värdeområ-
den.
43  En svensk nationell maritim strategi – för människor, jobb och miljö
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Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster skapar förutsättningar för attraktiva livsmiljöer, dels in-
direkt genom till exempel rening av vatten, dels direkt i form av landskap att 
vistas i och upplevelser av ett rikt djurliv och olika natur- och kulturmiljöer. 
Värden innefattar även natur- och kulturarv för nutida och framtida gene-
rationer.

Aktiviteter inom frilu�sliv och turism kan påverka olika ekosystemtjänster 
genom buller, utsläpp av farliga ämnen från fritidsbåtar, eller skräp och ank-
ring som påverkar bottenmiljöer och kulturmiljöer.

Planering av havet och kustzonen kan arbeta för att både minska belast-
ningar och stärka ekosystemtjänster, och därigenom verka för attraktiva 
livsmiljöer för välbe�nnande, livskvalité och hälsa, fritidsaktiviteter, regio-
nal utveckling, lokal identitet och sysselsättning.

Figur 13. Viktiga ekosystemtjänster för en attraktiv livsmiljö

Relevanta miljöaspekter
Aktiviteter och verksamheter inom temat kan relateras till olika påverkan 
på miljön, temaområden inom havsmiljödirektivet och olika miljökvalitets-
mål. Relationerna är viktiga vid bedömning av temats miljöpåverkan. Tabel-
len på nästa sida visar på relationerna.

Produktion 
av fisk för 
fritidsfiske

Landskap för 
natur- och 

kulturupple-
velser som 

bad, fritidsbåt, 
fiske och 

kulturmiljöer

Välbefinnande, 
rekreation, lokal 
identitet, hälsa 
och turistnäring

Indirekt tjänst Tjänst Nytta

Bra vatten-
kvalité genom 
reglering av 
närsalter och 

miljögifter

Livs- och 
uppväxt- 

miljöer för  
fisk och 
skaldjur

Biologisk 
mångfald, 

näringsväv-
dynamik
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Tabell 4. Relationen mellan attraktiva livsmiljöer och relevanta miljöaspekter

Läs mer om förutsättningar i havs-
planeringens nulägesbeskrivning, 
färdplan, den tematiska rapporten 
om regional utveckling och rappor-
ten ekosystem tjänster från svenska 
hav som du hittar på www.havoch-
vatten.se. 

Aktivitet

Potentiell  
påverkan eller
belastning

Temaområde  
havsmiljö- 
direktivet   
(deskriptorer)

Sveriges  
miljö- 
kvalitetsmål

Fritidsfiske Selektiv uttag av 
arter, marint skräp 
(förlorade fiskered-
skap), undervattens-
buller

D1 Biologisk mång-
fald

D10 Marint avfall

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Ett rikt djur och 
växtliv

Fritidsbåtar Undervattensbul-
ler, marint skräp, 
förorenande ämnen, 
ankring och botten-
påverkan

D1 Biologisk mång-
fald, 

D8 Främmande 
ämnen, 

D10 Marint avfall, 

D11 Tillförsel av 
energi

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Ett rikt djur och 
växtliv

Giftfri miljö

Kryssnings-
fartyg

Luftutsläpp som 
försurande, 
klimatpåverkande 
ämnen, förorenande 
ämnen, tillförsel 
av näringsämnen 
(t.ex. latrintömning) 
undervattensbuller

Införsel/omflytt-
ning av främmande, 
potentiella, invasiva 
arter

D1 Biologisk mång-
fald

D2 Främmande 
arter 

D5 Övergödning 

D8 Främmande 
ämnen 

D11 Tillförsel av 
energi

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård 

Ett rikt djur och 
växtliv

Bara naturlig 
försurning

Begränsad klimat-
påverkan

Ingen övergödning

Giftfri miljö

Färjetrafik Luftutsläpp som 
försurande, klimat-
påverkande ämnen, 
förorenande ämnen, 
undervattensbuller

Stranderosion

D1 Biologisk 
mångfald

D2 Främmande 
arter 

D5 Övergödning

D8 Främmande 
ämnen

D11 Tillförsel av 
energi

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård 

Ett rikt djur och 
växtliv

Bara naturlig 
försurning

Begränsad klimat-
påverkan

Giftfri miljö
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Friluftsliv, fritidsfiske och turism
Frilu�sliv, fritids�ske och turism till havs innefattar landskaps- och natur-
upplevelser och aktiviteter som båtliv, fågelskådning, bad, kajakpaddling. 
Det innefattar också besök i kulturmiljöer som �skelägen, fyrplatser och 
lotsplatser samt vrakdykning. Dessa miljöer har betydelse för lokal identitet, 
välbe�nnande och livskvalitet. Områdena innefattas o�a i riksintresset för 
frilu�sliv. Natur och marina skyddade områden kan också vara viktiga för 
frilu�slivet, fritids�sket och turismen.  

Turismen bidrar till den växande nationella besöksnäringen i fråga om 
sysselsättning, inkomster och en möjlig ökning av internationella besök. 
Denna utveckling sker främst inom kustzonerna men påverkar, och påverkas 
av, planeringen till havs. 

Friluftsliv och turism i Västerhavet
I Västerhavet ökar turismen och exploateringstrycket är högt i kustzonen. 
Under sommaren fördubblas befolkningen i Halland och femdubblas i nor-
ra Bohuslän. Även båtlivet är omfattande och 27 procent av alla gästnätter 
för båtlivet i Sverige är förlagda till norra Bohuslän44. 

Hela kustzonen är betydande för regional utveckling när det gäller boende, 
frilu�sliv och turism med aktiviteter som bad, dykning och fritidsbåtar. 
Kosterarkipelagen i Skagerrak har ett mycket högt frilu�svärde i Västerha-
vet, vilket styrks bland annat av nationalparken i Kosterhavet. 

Planområdet innefattar även frekvent och säsongsberoende tra�k med fri-
tidsbåtar. I Skagerrak �nns stråk med omfattande fritidsbåtstra�k mellan 
Göteborgsområdet och Jylland och Laesö i Danmark. Även i södra delen 
av havsplansområdet, i Kattegatt, sker omfattande fritidsbåtsaktivet. Havs-
området i Kattegatt betraktas som det med mest trängsel. Frilu�sliv, turism 
och fritidsbåtstra�ken påverkar och påverkas därför av aktiviteter i havspla-
nområdet.

Fritidsfiske i Västerhavet
Fritids�ske är en betydande frilu�saktivitet i Västerhavet som skapar livs-
kvalitet för många människor och bidrar till en attraktiv livsmiljö utmed 
kusten. Statistik visar att svenskar spenderade ungefär 1 250 000 �skedagar i 
Skagerraks och Kattegatts kust- och havsområde under 201645. 

Med fritids�ske avses allt �ske som inte sker med stöd av �skelicens eller 
personlig �skelicens. Fritids�ske kan delas upp i sport�ske och husbehovs-
�ske beroende på vilken redskapstyp som används samt vad sy�et med �s-
ket är. Man �skar för rekreation eller till konsumtion av fångsten i det egna 
hushållet. Fångsten får inte säljas.

44  Havs- och Vattenmyndigheten Rapport 2015:2.  Havsplanering – Nuläge 2014.
45  SCB. 2018. Fritids�sket i Sverige 2016
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Det saknas närmare information hur �skedagarna fördelar sig mellan Väs-
terhavets havsplaneområde och området närmast kusten. Det är dock rim-
ligt att anta att fritids�sket i planområdet är av begränsad omfattning i rela-
tion till dess totala omfattning och att det mesta fritids�sket sker kustnära. 
I Skagerrak sker en övervägande del av �sket med båt, medan det i Katte-
gatt är jämnt fördelat mellan båt och från land. Kvantitetsmässigt är makrill 
den i särklass viktigaste arten för fritids�ske i Västerhavet. Andra arter är 
torsk, krabba hummer och platt�skar46. En del av fritids�sket sker genom 
organiserat turbåts�ske, inte minst i Öresund. Turbåts�sket gör fritids�sket 
tillgängligt samtidigt som det ger lokal sysselsättning. Det stora intresset 
för fritids�ske i kombination med goda förutsättningar för �ske gör att det 
�nns en betydande utvecklingspotential för besöksnäring med koppling till 
fritids�ske. 

Samspel mellan land och hav
Samspelet mellan land, kust och hav är viktigt för det sammanhang och den 
omgivning där havsbaserade aktiviteter bedrivs. Aktiviteter till havs kan 
förändra landskapsbilden och framkomligheten även på land, och påverka 
frilu�sliv och besöksnäring. Därför är planeringen av havet tydligt kopplad 
till den kommunala planeringen av kustzonen. Viktiga aspekter som kan 
påverka eller påverkas av aktiviteter på land och kust är hur många som bor 
i kustzonen, förekomsten av kommunikationer och hamnar, omfattningen 
av fritidsbåtstra�, med mera är viktiga aspekter som kan påverka eller på-
verkas av kustoch landbaserade aktiviteter.

Internationellt samspel
Det bedrivs intensiv fritidsbåtstra�k och �sketursverksamhet mellan Sve-
rige och våra grannländer. Under främst sommaren kan det innebära att det 
blir trångt och konkurrens om utrymme inom havsplaneområdet. 

Framtiden 
Närheten till havet gör kustlandskapet attraktivt för boende, rekreation 
och turism. Besöksnäringen förväntas fortsätta öka och kan därmed skapa 
förutsättningar för ytterligare utveckling längs kusterna. Det kan även öka 
trycket på främst storstadsregionernas kustzoner, och därmed påverka och 
påverkas av utvecklingen i havsplaneområden. 

Fortsatt arbete

Länsstyrelserna kommer att fortsätta sitt arbete med att identi�era värden 
och områden för frilu�sliv och turism i kust- och havsmiljöer. Nya un-
derlag och kriterier för bedömning i havsplaneringen kan exempelvis 
arbetas fram.

46  Sveriges Lantbruksuniversitet. 2018. PM – Fiskars och krä�djurs lekhabitat i havspla-
neringen. 
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Kulturmiljö 
I svenska vatten �nns ett omfattande kulturarv som består av fartygsläm-
ningar, boplatser från äldre stenålder, pålspärrar, hamnanläggningar med 
mera. Sjöfarten har varit mycket intensiv genom århundradena, vilket har 
resulterat i ett stort antal skeppsvrak i svenska vatten. Kunskapen om var 
lämningar �nns är dock låg, främst beroende på att det saknas systematiska 
inventeringar.

Kulturhistoriska värden har betydelse för människors välbe�nnande och för 
identitet och sammanhang i tillvaron. Kulturmiljön har även betydelse för 
lokal och regional ekonomisk utveckling. Kust- och skärgårdslandskapen 
har till stor del präglats av de traditionella näringarna �ske, sjöfart, jord-
bruk, industri och turism som i sin tur uppstått just där på grund av kopp-
lingen till havet. Värdefulla miljöer, landskap och byggnader är här knutna 
till skärgårdsjordbruket, �skelägen och badorter, hamnar, befästningar, fyr- 
och lotsplatser och kustanknuten industri. O�a kan kulturvärden till havs 
få sin förklaring och sitt sammanhang av lämningar eller miljöer på land. 

Vid verksamhet i havet kan en arkeologisk utredning krävas. Ett beslut om 
arkeologisk utredning fattas av länsstyrelsen och en ändring av en fornläm-
ning kräver tillstånd av länsstyrelsen.

Tidigt samråd med länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen bör ske för att 
minska risken för påverkan på kulturmiljöer. Till exempel kan det vara 
svårare att ändra lokalisering av en landanslutning i ett sent skede. När ett 
vattenområde exploateras kan påverkansområdet på bottnen vara betydligt 
större än själva exploateringsområdet.

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen oavsett om de är kända 
eller inte, men det saknas många gånger kunskap om och planeringsunder-
lag för kulturmiljöer i havet. Arkeologisk utredning enligt kulturmiljölagen 
bör tas med i beräkningen vid planering av verksamheter som kan påverka 
kulturmiljöer i havet.

Lagen föreskriver att en fartygslämning ska betraktas som fornlämning om 
den är äldre än från 1850. Länsstyrelsen kan dock bestämma att en yngre 
fartygslämning ska räknas som fornlämning om den har ett tillräckligt kul-
turhistoriskt värde.

Samspel mellan land och hav
Att de kulturhistoriska värdena i och vid havet är av olika slag betyder att 
användningen av havet kan påverka värdena på �era sätt. Dels kan land-
skapsbild och historiska samband påverkas, dels enskilda lämningar och 
kulturmiljöer.

Byggnadsverk i närheten av kusten kan förändra synintrycket och därmed 
upplevelsen av kulturmiljöer på land. Vid lokalisering och utformning av 

Juridiska förutsättningar
Kulturmiljölagen (1988:950) reglerar 
tillståndsprocesser för verksamheter 
som kan påverka fornlämningar. 

Riksdagen beslutade den 16 novem-
ber 2017 att Sverige ska inrätta en 
angränsande zon. Den nya lagen 
om detta träder i kraft den 1 mars 
2018. Även kulturmiljölagen kommer 
att ändras för att skydda arkeolo-
giska och historiska föremål som 
påträµas inom den angränsande 
zonen.
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anläggningar i havet, till exempel vindkra�parker, behöver landskapsbild 
och samband beaktas i ett helhetsperspektiv. Värdefulla kulturmiljöer i 
kust- och skärgårdslandskap som riskerar att påverkas visuellt av vindkra� 
redovisas i en rapport av Riksantikvarieämbetet47.

Lämningar kan skadas vid anläggningsarbete och vid rörlig verksamhet 
som sjöfart och �ske, till exempel genom erosion, ankring och bottentrål-
ning. Både yrkes- och fritids�ske bedrivs runt lämningar utifrån den revbil-
dande e�ekt som uppstår och attraherar �sk till området. Andra potentiellt 
skadliga verksamheter är muddring, dumpning, utvinning eller lagring av 
material, eller frilu�sliv i form av dykning. Landanslutning för verksamhe-
ter i havet, till exempel kablar för energianläggningar, kan påverka kultur-
miljöer både på havsbotten och på land.

Vid verksamhet i havet behöver bedömning av påverkan på kulturmiljöer 
ske för varje enskilt projekt och i ett tidigt skede. 

Internationellt samspel
Länderna runt Östersjön samarbetar i EU-projektet BalticRIM i sy�e att in-
tegrera havets kulturarv i havsplaneringen. 

Framtiden 
Anspråk från olika sektorer att använda havet och teknikutveckling kan 
innebära större påverkan på kulturmiljöer i framtiden. Miljögi�er och 
bland annat vattnets kemiska sammansättning och innehåll av mikroorga-
nismer kan påverka kulturarvet i havet. Klimatförändringen kan påverka 
hastigheten i naturliga processer som strandförskjutning och bottenrörelser, 
och medföra påverkan från invasiva arter och träätande organismer.

Fortsatt arbete
Kustlänsstyrelserna har börjat förbättra planeringsunderlagen för havspla-
nering beträ�ande kulturmiljöintressen i havet och längs kusten. Under-
lagen behöver samordnas mellan länen och även utvecklas, bland annat 
utifrån betydelse i den fysiska planeringen. Kustlänsstyrelserna är även 
delaktiga i Riksantikvarieämbetets arbete med att ta fram riksintressean-
språk för kulturmiljöer i havet. Nya underlag kan påverka vägledningen i 
den fortsatta havsplaneringen. För lämningar under vatten kan det behövas 
vägledning om särskild hänsyn, baserat på samordnade och utvecklade pla-
neringsunderlag.

47  Riksantikvarieämbetet. Rapport 2003:4. Sveriges kust- och skärgårdslandskap: kultur-
historiska karaktärsdrag och känslighet för vindkra�. 
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6.2 Energi
Energisektorn är under ständig utveckling. Politiska mål på miljö- och kli-
matområdet driver en omställning mot ett förnybart energisystem. I dags-
läget är det vindkra� som är det energislag som byggs ut snabbast i Sverige 
och havsbaserad vindkra� kommer sannolikt utgöra ett allt viktigare till-
skott till energiförsörjningen i framtiden. När vindkra�en bidrar med en 
större del av Sveriges elproduktion ställs högre krav på kra�infrastrukturen. 
Elnät sammankopplas både inom landet och internationellt för att bli mer 
robusta. Ny elproduktion till havs och nya anslutningar till andra länders 
elnät ökar behovet av nya kra�kablar till havs. 

Användningar i havsplanen för temat:

Planeringsmålet som relaterar till 
energi är: Skapa förutsättningar 
för utvecklad energiöverföring och 
förnybar elproduktion i havet.

Läs mer om riksintresseanspråken 
på Energimyndighetens webbplats.

Energiutvinning

Riksintresseanspråk 

Anläggningar för energiproduktion, 3 kap. 8 § miljöbalken
Riksintresseanspråken för anläggningar för energiproduktion, i form av  
vindbruk till havs, har tagits fram utifrån kriterier som årsmedelvind, djup 
och områdesstorlek. Områdena motsvarar i stor utsträckning be�ntliga och 
planerade vindkra�sprojekt. Områdena ska skyddas från åtgärder som på-
tagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 

Inga riksintresseanspråk har pekats ut för havsbaserad energidistribution 
eller transmission.

De områden i plankartan där energiutvinning anges som användning, är 
antingen områden som omfattas av riksintresseanspråk för energiproduk-
tion (vindbruk) eller områden som anses vara av väsentligt allmänt intres-
se för energiproduktion. 
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Karta 7. Riksintresseanspråk för tema energi
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Allmänna intressen och övriga planeringsförutsättningar 

Intresseområden för vindbruk 
För att möta behoven av 100 procent förnybar elproduktion år 2040 bedö-
mer Energimyndigheten att det årligen kommer behöva produceras ytterli-
gare runt 100-120 TWh totalt i Sverige. Planeringsbehovet av områden som 
har förutsättningar att bidra med förnybar elproduktion i havet bedöms 
uppgå till motsvarande 50 TWh av den totala produktionen48.

Havsplaneringsprocessen visar att de områden som Energimyndigheten har 
pekat ut som riksintresseanspråk för vindbruk inte kommer att räcka till för 
att nå det målet, bland annat på grund av konkurrerande intressen. Därför 
har ytterligare intresseområden för energiutvinning arbetats fram i havspla-
neringsprocessen. 

Allmänna intressen av väsentlig betydelse för vindbruk baseras generellt på 
följande typer av underlag:

1. Projekt 
Projekt i olika skeden. En sammanställning gjord av vindlov.se från 
oktober 2017 har använts.  

2. Vindbruk i kommunala översiktsplaner
Områden som en kommun har pekat ut för vindbruk genom översikts-
planering enligt plan- och bygglagen. En sammanställning gjord av 
länsstyrelserna har använts. Varje område har bedömts enskilt, och alla 
områden som redovisas i kommunala översiktsplaner har inte bedömts 
vara av allmänt intresse av väsentlig betydelse.49

3. Andra områden identi�erade i havsplaneringsprocessen 
Områdena har pekats ut bland annat utifrån 
•	 djup (ner till 40 m för fasta botteninstallationer, på djupare vatten 

för �ytande vindkra�verk)
•	 stabil, platt och homogen botten
•	 medelvind (minst cirka 9 m/s årlig medelvindhastighet)
•	 avstånd från land, närhet till anslutning till elnät på land och närhet 

till områden med hög förbrukning. 

Energimyndighetens LCOE-data50 för vindkra� har använts vid beräkning-
arna. LCOE står för Levelized Cost of Energy, produktionskostnad. Områ-
dena har identi�erats av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med 
andra aktörer i havsplaneringsprocessen.

48  Statens energimyndighet. Energimyndighetens genomgång av energiområden i havspla-
neringen, 2017-10-06
49  Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Geogra�sk information om energi i kommunala 
planer, 2013-07-03 
50  Statens energimyndighet. ER 2017:3. Havsbaserad vindkra� - En analys av samhälls-
ekonomi och marknadspotential. 

Figur 14. Produktionskostnad för vind-
kraft till havs (LCOE). Huvudscenario 
2025 med 6 % genomsnittlig vägd 
kapitalkostnad.
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Karta 8. Allmänna intressen och övriga förutsättningar 
för tema energi - vindkraftsområden
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Kraftkablar
Det svenska elsystemet karaktäriseras av hög produktion i norr och stor för-
brukning i söder, och den obalansen förväntas öka om ytterligare kärnkra� 
avvecklas. Det höjer kravet på kablar och andra resurser i transmissions-
systemet som möjliggör transport av el från vattenkra�stationerna i norr till 
konsumenterna i söder. 

Systemet är i stort sett landbaserat, men den utvidgade planeringsramen för 
vindkra� till havs ställer nya höga krav på ett �exibelt transmissionssystem, 
som ska kunna hantera en stor andel växlande energi från vindkra�.

Havsplanen ger en övergripande vägledning om att kabeldragning ska be-
aktas där det är lämpligt. Speci�ka områden för energitransmission och 
distribution redovisas inte i plankartan i denna version av havsplanen. En-
ergimyndigheten och Svenska Kra�nät menar att det inte är lämpligt då 
planeringshorisonten överstiger tio år och osäkerheterna är för stora. Om-
råden för kabeldragning bör identi�eras så tidigt som möjligt för att minska 
kon�ikter med andra anspråk.
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Karta 9. Allmänna intressen och övriga förutsättningar 
för tema energi - kablar och rörledningar
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Samspel mellan land och hav
Planeringen har tagit generell hänsyn till att vindkra�verk ska �nnas nära 
de delar av landet som har en stor energikonsumtion, det vill säga från Gäv-
leborgs län och söderut (elområde 3 och 4). E�ersom kabeldragning är kost-
sam är det också en fördel om vindkra� anläggs nära kusten. Likaså bör 
be�ntlig infrastruktur på land vara möjlig att utnyttja i så stor omfattning 
som möjligt, till exempel i områden nära dagens kärnkra�verk. Påverkan på 
landskapsbilden behandlas i avsnitt 6.1 attraktiva livsmiljöer. 

Internationellt samspel 
På Stora Middelgrund �nns en pågående prövning av anläggning för vind-
kra�. Samordning bör ske med Danmark kring vindkra�ens eventuella på-
verkan på sjöfarten i södra Kattegatt. 

Ett ökat utbyte och handel ligger i linje med EU:s mål för energisystemut-
vecklingen. Redan nu tittar Svenska kra�nät på nya kopplingar, inom pla-
nområdet Västerhavet till Danmark. Kopplingarna till europeiska nätet är 
inte underdimensionerade idag, men det �nns ett tryck på att få till �er för-
bindelser för ytterligare stärka stabiliteten i systemet. E�ersom utvecklingen 
på elmarknaden hela tiden pågår och stora förändringar kan uppstå relativt 
hastigt utreds elsystemets överföringsbehov både internt och mot grannlän-
derna löpande. Detta gör att ytterligare utlandsförbindelser i Sverige, utöver 
de som nämnts här, kan komma att behövas.

Framtiden 
Troliga förändringar till 2030 och 2050 bedöms vara att lönsamheten för 
havsbaserad energiutvinning ökar och att utbyggnaden sätter fart. Samtidigt 
som den pågående energiomställningen medför högre mål för vindkra�en, 
även till havs. 

Under planeringsprocessen har det framkommit att �era områden som an-
nars vore lämpliga för vindkra� inte är mest lämplig användning på grund 
av totalförsvarets intressen. Dessa områden kan i framtiden, med nya förut-
sättningar och ny teknik, eventuellt komma att omvärderas och anses lämp-
liga för energiutvinning.

Nya tekniker såsom vågkra� och �ytande vindkra�verk är under utveck-
ling. Det behövs utrymmen till havs för pilotprojekt och testplattformar. 
Teknikutvecklingen inom energiområdet påverkar de olika kra�slagens be-
tydelse för energisystemet. 

Analyser av havsbaserad vindkra� har tagits fram av Energimyndigheten, 
och det kommer att komma analyser av vågkra�. Kostnadse�ektiveten för 
havsbaserad energiutvinning förväntas öka till år 205051.

51  Statens energimyndighet. ER 2017:3. Havsbaserad vindkra� - En analys av samhällseko-
nomi och marknadspotential.

Juridiska förutsättningar
För att anlägga en vindkraftpark 
till havs inom territorialhavet krävs 
tillstånd enligt bland annat 9 och 
11 kapitlen miljöbalken. Ansökan 
prövas av mark- och miljödomsto-
len. I ekonomisk zon krävs tillstånd 
enligt lagen (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon och ansökan prövas 
av regeringen. Dessutom krävs 
tillstånd enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln för undersök-
ningar av havsbotten och utläggning 
av ledningar vid vindkraftsetablering  
i den ekonomiska zonen (EZ). För 
utläggning av ledningar och kablar 
inom territoriet krävs tillstånd enligt 
andra nationella lagar. När en 
verksamhet eller åtgärd kan påverka 
miljön i ett Natura 2000-område på 
ett betydande sätt krävs också ett 
särskilt Natura 2000-tillstånd enligt 
7 kapitlet miljöbalken. Kravet på ett 
sådant tillstånd gäller både i terri-
torialhavet och i ekonomisk zon och 
prövas av mark- och miljödomstolen 
om tillståndsansökan i övrigt ska 
avgöras av domstolen och av läns-
styrelsen när tillståndsansökan avser 
en anläggning i ekonomisk zon.  
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Maritima strategin
Regeringen har i den maritima strategin pekat ut Havet som naturresurs 
som en av de fem näringar som strategin omfattar och där bland annat en-
ergi från våg, vatten och vind ingår. En utbyggnad av energiförsörjningen 
i havsområdena för med sig utvecklingsmöjligheter för andra näringar, så-
som tjänste- och anläggningsföretag, tillverkare av utrustning och företag 
som tillhandahåller service och underhåll. Den viktigaste förutsättningen 
för företag inom serviceområdet är utvecklingen inom övriga maritima nä-
ringar.

Havet är en potentiell energiresurs även som producent av biomassa för 
olika användningsområden. Utvinning eller odling av biomassa för biogas-
produktion kan också kombineras med vattenrening.

Ekosystemtjänster 
Energiutvinning i havsplanen omfattar främst havsbaserad vindkra�, vil-
ken inte är beroende av ekosystemtjänster. Däremot kan vindkra� indirekt 
minska belastning på klimatreglerarande ekosystemtjänster genom att er-
sätta klimatbelastande energi med förnybar och fossilfri energi. 

Energiutvinning kan innebära en belastning på ekosystemen och deras 
tjänster, såsom försämring av livsmiljöer och konkurrens om utrymme. 
Exempelvis kan vindkra�verkens ledningar, kablar och buller skada livs-
miljöerna. Landskapsbilden kan påverkas, och därmed även kulturmiljöer, 
frilu�sliv och turism.

Möjliga fördelar:
• mindre belastning från klimatgaser och behov av klimatreglerande  

 tjänster
• ökad biologisk mångfald till havs genom konstgjorda rev och minskad  

 lokal påverkan från trålning.
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Läs mer om förutsättningar i 
havsplaneringens nulägesbeskriv-
ning, färdplan, tematiska rapport om 
energi, och rapporten ekosystem-
tjänster från svenska hav, som du 
hittar på www.havochvatten.se.

Tabell 5. Relationen mellan energiutvinning och relevanta miljöaspekter

Aktivitet
Typ av  
potentiell  
påverkan/
belastning

Temaområde 
havsmiljö- 
direktivet 
(deskriptorer)

Miljökvalitets-
mål

Vindkraft  
  
  
 

Fysiska skador/
förlust 
Biologisk störning 
Undervattensbuller

D1 Biologisk mång-
fald 
D6 Havsbottens 
integritet 
D11 Tillförsel av 
energi

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård 
Begränsad klimatpå-
verkan 
Ett rikt djur och 
växtliv

Kraft från 
vågor, 
strömmar, 
tidvatten 
och salt-
haltsgradi-
enter

Fysiska skador/för-
lust och störning 
Undervattensbuller

D1 Biologisk mång-
fald 
D6 Havsbottens 
integritet 
D7 Hydrologiska 
villkor 
D11 Tillförsel av 
energi

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård 
Begränsad klimatpå-
verkan 
Ett rikt djur och 
växtliv

Rörledning/
kablar

Fysiska skador (havs-
botten), elektromag-
netiska fält

D6 Havsbottens inte-
gritet 
D11 Tillförsel av energi

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård 
Ett rikt djur och växtliv

Relevanta miljöaspekter
Aktiviteter och verksamheter inom temat kan relateras till olika påverkan 
på miljön, temaområden inom havsmiljödirektivet och olika miljökvalitets-
mål. Relationerna, som visas i tabellen nedan, är viktiga vid bedömning av 
temats miljöpåverkan. 
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https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2015-10-06-ekosystemtjanster-fran-svenska-hav---status-och-paverkansfaktorer.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2015-10-06-ekosystemtjanster-fran-svenska-hav---status-och-paverkansfaktorer.html
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6.3 Försvar
Sveriges totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil 
verksamhet (civilt försvar).

Försvarsmaktens uppgi� är att upprätthålla och utveckla ett militärt försvar 
med förmåga till väpnad strid. Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige 
och främja svensk säkerhet genom insatser nationellt och internationellt, 
upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och värna Sve-
riges suveräna rättigheter och nationella intressen utanför det svenska ter-
ritoriet.

Det civila försvaret ska värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat 
angrepp eller krig i omvärlden. Flera statliga myndigheter och andra aktörer 
har ansvar inom det civila försvaret. De senaste åren har planeringen av det 
civila försvaret återupptagits.

Försvarsmaktens marina sektor bedriver signalspaning och övervakning. 
Båda delarna har en teknisk funktion men övervakning är även fysisk. Till 
skillnad från armén så bedrivs den marina verksamheten ständigt skarpt på 
grund av övervakning. Det betyder att det som gäller i kris eller krig även 
gäller i andra tider. För att upprätthålla och utveckla förmågan till väpnad 
strid på, över och under vattenytan �nns marina övnings- och skjutfält runt 
Sveriges kust.

Användningar i havsplanen för temat:

Planeringsmålet som relaterar till 
försvar är: Skapa förutsättningar för 
försvar och säkerhet.

Försvar

Riksintresseanspråk

Totalförsvarets anläggningar, 3 kap. 9 § miljöbalken
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets 
anläggningar ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkom-
sten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Totalförsvarets civila del
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ansvar att iden-
ti�era riksintressen för totalförsvarets civila del. Arbete med att utveckla 
underlag pågår. Områden som relaterar till havsplanering kommer att bilda 
underlag i kommande planeringscykler.

Användning försvar och särskild hänsyn till totalförsvarets intressen baseras 
på riksintresseanspråk för totalförsvaret eller områden som anses vara av 
väsentligt allmänt intresse för totalförsvaret.
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Karta 10. Öppet redovisade riksintresse-
anspråk i havet för tema försvar
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Totalförsvarets militära del
Försvarsmakten pekar ut riksintresseanspråk och deras in�uensområden 
och andra områden av betydelse för totalförsvarets militära del. Inom de 
områden som har utpekats som riksintresse av Försvarsmakten �nns öv-
nings- och skjutområden, tekniska anläggningar och militära �ygplatser. 
Värdebeskrivningar �nns på Försvarsmaktens webbplats. Försvarsmaktens 
riksintressen utgörs dels av riksintressen som kan redovisas öppet, dels av 
riksintressen som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. Även de områ-
den som med hänsyn till försvarssekretess inte kan redovisas öppet beaktas 
i havsplaneringen.

Utöver gällande riksintresseanspråk �nns det andra områden som Försvars-
makten anser är av stort allmänt intresse. Sådana områden kan omfattas av 
sekretess.

Beskrivning av riksintressekategorier inom totalförsvarets 
militära del och influensområden.

Riksintresse sjöövningsområde
I ett sjöövningsområde bedrivs verksamhet både i havet och i lu�en. Tem-
porär avlysning förekommer. Fasta anläggningar riskerar att skada riksin-
tresset.

Riksintresse med influensområde; omgivningspåverkan
Riksintresseområden (övnings- och skjutfält eller �ygplatser) som har ett 
in�uensområde kopplat till sig i form av buller- och riskområde. Temporär 
avlysning förekommer.

Område med särskilt behov av hinderfrihet (influensområde)
In�uensområde för militära skjutfält där själva funktionen militär verksam-
het i form av exempelvis mål�yg och annan samövning mellan mark och 
lu� utgör riksintresset. Inom ett sådant område kan höga objekt medföra 
skada på den verksamhet som Försvarsmakten bedriver.

In�uensområdet kan även gälla kustnära väderradar. Inom väderradarns 
in�uensområde kan höga objekt störa. Närmast väderradarn är det förbju-
det att uppföra vindkra�verk. I området runt omkring kan en bedömning 
av påverkan göras i enskilda fall.

Stoppområde för höga objekt (influensområde)
In�uensområde för militära �ygplatser, där själva funktionen militär �yg-
verksamhet utgör riksintresset. Inom dessa områden kan inga nya höga ob-
jekt uppföras, med hänsyn till gällande regler kring verksamhetssäkerhet 
och Försvarsmaktens taktiska uppträdande i lu�rummet. Det inverkar på 
havsplaneringen genom att fasta installationer högre än 20 meter över havet 
inte kan förekomma inom området.
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MSA-område (influensområde)
MSA-område (Minimum Safe Altitude, militär de�nition) är ett in�uens-
område för lu�rum och innebär skydd av all �ygtra�k vid start och land-
ning. Ett sådant område utgör den yta inom vilket det �nns fastställda höj-
der för högsta tillåtna objekt som kan tillkomma i området runt en �ygplats. 
Den militära MSA-ytan är 46 kilometer, den civila MSA-ytan är 55 kilome-
ter. Höga fasta installationer som är högre än den fastställda MSA-höjden 
kan inte förekomma.

Övrigt influensområde
In�uensområden för riksintressen som inte kan redovisas öppet. Här görs 
enskilda prövningar i varje ärende, för såväl höga objekt som annan eta-
blering för att bedöma om risk för kon�ikt uppstår. Fasta installationer bör 
undvikas.
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Karta 11. Öppet redovisade riksintresseanspråk och 
influensområden som  relaterar till havet för total-
försvarets militära del. Riksintresseområden som 

omfattas av sekretess finns inte med på kartan. 
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Påverkan av fasta installationer
Inom en del områden riskerar etablering av vindkra�verk och andra höga 
objekt att medföra betydande negativ påverkan på militära intressen och ut-
pekade riksintressen för totalförsvarets militära del. Den närmare påverkan 
kan i vissa fall inte beskrivas öppet med hänsyn till att informationen om-
fattas av försvarssekretess. Generellt kan beskrivas att vindkra�verk medför 
skada på militära intressen bland annat i form av:

• påverkan på tekniska system och möjligheten att nyttja dessa för att ge-
nomföra bevakning av Sveriges territorium,

• begränsningar i möjligheten att utbilda och öva de förmågor som är en 
förutsättning för att Försvarsmakten ska nå operativ e�ekt,

• begränsningar i möjligheten till skydd av landets territorium vid en even-
tuell framtida kon�ikt i strategiskt viktiga områden.

Etablering av vindkra�verk och andra höga objekt kan inom en del om-
råden innebära kon�ikt med riksintressen för totalförsvarets militära del. 
Anläggningar för energiutvinning kan vara förenliga med de militära intres-
sena, men exakt utbredning av parker och placering av enskilda vindkra�-
verk behöver bedömas i varje enskilt fall för att utreda den exakta e�ekten 
på de militära intressena.

Samspel mellan land och hav
Försvarsmaktens intresseområden i havet är kopplade till landbaserade om-
råden för försvarsverksamhet och hänsyn tas till in�ygningsområden med 
mera.

Internationellt samspel
Försvarsfrågor inom havsplaneringen behandlas nationellt och ingår inte i 
samverkan med andra länder. Eventuell påverkan på totalförsvarets intres-
sen beaktas när gränsöverskridande planeringsfrågor inom andra sektorer 
hanteras.

Framtiden
Riksdagen fattade i juni 2015 beslut om att Sveriges militära operativa för-
måga ska öka. En ökad förmåga uppnås bland annat genom ökad övnings-
verksamhet i havsområdena. Det väntas innebära att Försvarsmakten ökar 
sitt nyttjande av havsanknutna utpekade riksintresseområden.

Det försvarspolitiska läget har förändrats under senare år och även läget för 
civilt försvar, vilket betyder att handlingsfriheten är viktig. En viktig fråga är 
att hålla farleder fria, både huvudfarleder och alternativa farleder.

Utvecklingen går mot rörliga tekniska anläggningar, vilket innebär att det 
blir svårare att förutse var försvarsverksamheten kan störas. Tekniken blir 
mer störningskänslig och störning från fasta installationer i havet bedöms 
öka.

Läs mer om riksintresseanspråken 
på Försvarsmaktens webbplats.
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Ekosystemtjänster
Aktiviteter inom försvar medför fysisk påverkan på livsmiljöer, buller och 
spridning av miljögi�er, vilket ökar belastning på reglerande ekosystem-
tjänster. Försvarsaktiviteter kan även påverka andra intressens möjligheter 
att nyttja ekosystemtjänster, till exempel tillgång till natur- och kulturmil-
jöer, frilu�sliv, turism och �ske.

Relevanta miljöaspekter
Aktiviteter och verksamheter inom temat kan relateras till olika påverkan 
på miljön, temaområden inom havsmiljödirektivet och olika miljökvalitets-
mål. Relationerna, som visas i tabellen nedan, är viktiga vid bedömning av 
temats miljöpåverkan. 

Juridiska förutsättningar
Försvarsverksamhet inom territorial-
havet ska följa de allmänna hänsyns-
reglerna i kapitel 2 miljöbalken. I all-
mänhet behöver verksamheten även 
tillståndsprövas enligt miljöbalken. 
Det kan vara fråga om skjutfält som 
är tillstånds- eller anmälningspliktig 
miljöfarlig verksamhet. Sprängning 
i vattenområde kan även betraktas 
som anmälnings- eller tillståndsplik-
tig vattenverksamhet. 

Enligt 3 kapitlet 10 § miljöbalken ska, 
vid avvägning mellan två ofören-
liga riksintressen, företräde ges till 
försvarsintresset om ett område 
eller del av området behövs för en 
anläggning för totalförsvaret.

Aktivitet

Typ av potentiell 
påverkan/
belastning

Temaområde 
havsmiljö- 
direktivet  
(deskriptorer)

Miljökvalitets-
mål

Skjutfält/
övningsom-
råden

Undervattenbuller 
och påverkan  
vattenmiljöer

D1 Biologisk mång-
fald, 

D8 Främmande 
ämnen 

D10 Marint avfall

D11 Tillförsel av 
energi

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Ett rikt djur och 
växtliv

Giftfri miljö

Dumpad 
ammunition

Tillförsel av farliga 
ämnen

D1 Biologisk 
mångfald 

D8 Främmande 
ämnen 

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Ett rikt djur och 
växtliv

Giftfri miljö

Tabell 6. Relationen mellan försvar och relevanta miljöaspekter

Läs mer om förutsättningar i 
havsplaneringens nulägesbeskriv-
ning, färdplan, tematiska rapport om 
försvar och säkerhet, och rapporten 
ekosystemtjänster från svenska hav, 
som du hittar på www.havochvatten.
se.
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6.4 Lagring och utvinning  
  av material
Lagring och utvinning av material omfattar koldioxidlagring och sandut-
vinning. Koldioxidlagring innebär att koldioxid från lu�utsläpp avskiljs och 
lagras i geologiska formationer djupt ner under havsbotten. Sandutvinning 
innebär att ekonomiskt intressanta fraktioner av sand och grus utvinns ur 
havsbotten för att användas främst i produktionen av byggnadsmaterial, för 
utfyllnad eller för strandfodring. 

Idag sker ingen koldioxidlagring i Sverige. Potentialen för framtida lagring 
utreds. 

Sandutvinning sker endast i begränsad omfattning. Potentialen för framtida 
hållbar utvinning av marin sand och grus har utretts och ett antal intres-
santa områden redovisas som mest lämplig användning i havsplanerna för 
Östersjön och Bottniska viken52. 

Det �nns inget svenskt intresse för eller laglig möjlighet att få tillstånd till 
utvinning av fossila bränslen i svenskt sjöterritorium eller ekonomisk zon. 
År 2009 avslog regeringen en begäran om förlängning av undersöknings-
tillstånd för prospektering av olja i sydöstra Östersjön53, som Havs- och vat-
tenmyndigheten bedömer som vägledande även i Västerhavet. Sverige har 
inte heller införlivat de delar av EU:s o�shoredirektiv54 som rör tillstånd för 
gas- och oljeutvinning.

Aktiviteter inom utvinning och lagring av material kan medföra fysisk på-
verkan på livsmiljöer för arter och habitat. 

52  Sveriges geologiska undersökning. Rapport 2017:05. Förutsättningar för utvinning av 
marin sand och grus i Sverige. 
53 Högsta förvaltningsdomstolen, 2009-3771 Regeringsrätten dom 2009-11-04 Mål nr 
3771-3772-09 Stockholm
54   Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU
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Koldioxidlagring
Enligt beräkningar �nns en betydande kapacitet för koldioxidlagring i Sve-
rige och inom svensk ekonomisk zon. Det behövs emellertid mer data och 
forskning innan några områden för lagring kan föreslås i havsplanen. En 
beredskap för eventuell framtida koldioxidlagring skapas e�ersom det är 
möjligt att peka ut sådana områden inom havsplanen i ett senare skede.

Allmänna intressen och övriga planeringsförutsättningar

Områden för geologisk lagring av koldioxid, 4 kap. 9 § miljöbalken
I framtiden kan koldioxidlagring komma att bli aktuellt  i områden där för-
utsättningarna tillåter. Sveriges geologiska undersökning har i en rapport 
pekat ut områden för vidare utredning av lämpligheten för koldioxidlag-
ring55. Rapporten visar att det kan �nnas en betydande potential för lagring i 
södra Sverige. De �esta och största möjliga lagringsplatser har hittats i södra 
Östersjön men även i södra Kattegatt utbreder sig en intressant lagringsen-
het som betecknas Höganäs-Rya formationen. Denna formation, som har 
sitt centrum i Öresund, har en skattad lagringskapacitet om 543 megaton 
koldioxid.

55  Sveriges geologiska undersökning. Rapport 2016:20.Koldioxidlagring i Sverige – sam-
manställning och resultat från NORDICCSGU.  

Planeringsmålet som relaterar till 
koldioxidlagring är: Skapa bered-
skap för eventuell framtida utvinning 
av mineraler och för koldioxidlagring

Juridiska förutsättningar
Geologisk lagring av mer än 
100 000 ton koldioxid får endast ske 
i Sveriges ekonomiska zon och i de 
områden som inte ingår i fastighe-
ter i svenskt territorialhav från en 
nautisk mil utanför baslinjen, enligt 
förordningen om geologisk lagring 
av koldioxid (2014:21)  det vill säga 
motsvarande havsplaneområdet. 

För att få tillstånd krävs en till-
ståndsprövning enligt miljöbalken 
av mark- och miljödomstol samt 
tillstånd av regeringen enligt lagen 
om kontinentalsockeln.
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Karta 12. Allmänna intressen och övriga 
förutsättningar för koldioxidlagring
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Kust och grannländer 
De nordiska länderna har sammanlagt en hög teoretisk lagringskapacitet, 
motsvarande lagring av mer än 500 års utsläpp av nuvarande nivåer56. De 
�esta lagringsplatser åter�nns i Norge men även Sverige och Danmark har 
potential i och i anslutning till Västerhavet. Forskning och datainsamling 
om lagring av koldioxid sker i stor utsträckning genom internationella sam-
arbeten.

Framtiden 
Den tekniska utvecklingen bedöms vara avgörande för vilken roll koldiox-
idlagring kommer att ha i framtiden och för Sveriges ambitioner att mini-
mera klimatförändringarna. Möjligheten till koldioxidlagring kommer att 
återspeglas i framtida havsplaner. 

56  Sveriges geologiska undersökning. Rapport 2016:20.Koldioxidlagring i Sverige – sam-
manställning och resultat från NORDICCSGU.  

Läs mer om förutsättningar i havs-
planeringens nulägesbeskrivning, 
färdplan och rapporten ekosystem-
tjänster från svenska hav som du 
hittar på www.havochvatten.se.
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Sandutvinning
Utvinning av sand och grus kan vara av stor betydelse för produktion av 
byggnadsmaterial och för strandfodring. När dessa geologiska resurser ut-
vinns på land kan det innebära negativa konsekvenser för dricksvattenför-
sörjningen.

Planeringsmålet är att Skapa bered-
skap för eventuell framtida utvinning 
av mineraler och för koldioxidlagring.

Riksintresseanspråk 
Inga riksintresseanspråk har pekats ut för utvinning av marin sand och grus 
av Sveriges geologiska undersökning som är ansvarig myndighet.

Allmänna intressen och övriga planeringsförutsättningar 
Enligt 3 kap. 7 § första stycket miljöbalken ska mark- och vattenområden 
som innehåller värdefulla ämnen eller material så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa.

Nio olika områden har föreslagits som intressanta för utvinning av marin 
sand och grus i det regeringsuppdrag som Sveriges geologiska undersök-
ning genomförde tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten år 201757. 

Ett av dessa områden �nns i Västerhavet, vid Stora Middelgrund. Fyra av de 
nio områdena bedöms vara mest lämpliga ur ett hållbarhetsperspektiv. Inga 
av dessa områden �nns i Västerhavet.

57  Sveriges geologiska undersökning. Rapport 2017:05. Förutsättningar för utvinning av 
marin sand och grus i Sverige.

Juridiska förutsättningar
Beroende på omfattning ger re-
geringen eller Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) tillstånd till 
sand-, grus-, och stentäkt inom 
allmänt vatten på kontinentalsockeln 
enligt kontinentalsockelförordningen 
(1966:315). SGU utövar även tillsyn 
av efterlevnaden av föreskrifter och 
villkor för tillstånd enligt lagen om 
kontinentalsockeln (1966:314).
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Karta 13. Allmänna intressen och övriga 
förutsättningar för sandutvinning
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Samspel mellan land och hav
Sand och grus för�yttas genom naturliga processer och det �nns o�a en 
stark koppling mellan stränder och den sand eller grus som åter�nns på 
djupare vatten utanför kusten. Sand som försvinner från kusten genom ero-
sion orsakad av stormar, strömmar eller hydrogra�ska förändringar hamnar 
i depåer på djupt vatten eller rör sig fram och tillbaka i området.  Därför kan 
sandutvinning nära kusten i vissa fall minska mängden sand vid stranden 
och således även påverka ett områdes värde för boende och rekreation.

Internationellt samspel
Sandutvinning sker i �era av Sveriges grannländer. Framför allt dansk sand-
utvinning i södra Kattegatt och Öresund sker i nära anslutning till svenskt 
vatten.

Framtiden 
Från �era håll ökar intresset att undersöka möjligheterna att tillgodogöra sig 
sand, grus och sten från kontinentalsockeln för byggnation, infrastruktur 
och strandfodring. Behovet av strandfodring kan öka med kustexploatering 
och klimatförändringar. Sand- och grusutvinning på land kommer allt of-
tare i kon�ikt med dricksvattenförsörjningen, och import av marin sand 
innebär en miljöpåverkan som är svår att kontrollera.

De områden som anges lämpliga för sandutvinning i havsplanen är inte tyd-
ligt avgränsade. Vilka delar av områdena som kan möjliggöra hållbar utvin-
ning måste utredas vidare, med utgångspunkt i det material som tagits fram 
av Sveriges geologiska undersökning och Havs- och vattenmyndigheten58.

Relevanta miljöaspekter
Aktiviteter och verksamheter inom temat kan relateras till olika påverkan 
på miljön, temaområden inom havsmiljödirektivet och olika miljökvalitets-
mål. Relationerna, som visas i tabellen nedan, är viktiga vid bedömning av 
temats miljöpåverkan. 

 
 

58  Sveriges geologiska undersökning. Rapport 2017:05. Förutsättningar för utvinning av 
marin sand och grus i Sverige.

Läs mer om förutsättningar i havs-
planeringens nulägesbeskrivning, 
färdplan och rapporten ekosystem-
tjänster från svenska hav som du 
hittar på www.havochvatten.se.

Aktivitet

Potentiell på-
verkan eller
belastning

Temaområde 
havsmiljö- 
direktivet  
(deskriptorer)

Sveriges miljö-
kvalitetsmål

Täkter: Sand, 
grus och skal

Fysiska skador/för-
lust och störning

D1 Biologisk mång-
fald

D6 Havsbottens 
integritet

D7 Hydrografiska 
villkor

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård  

Ett rikt djur och 
växtliv

Tabell 7. Relationen mellan utvinning och relevanta miljöaspekter
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Natur

De områden i plankartan där natur anges som användning är antingen:
• skyddade enligt Natura 2000-lagsti�ningen,
• områden där marint områdesskydd planeras,
• områden som omfattas av annat marint områdesskydd,
• områden som omfattas av riksintresseanspråk för naturvården. 

Särskild hänsyn till höga naturvärden baseras på områden som är av allmänt 
intresse av väsentlig betydelse för natur samt lek- och uppväxtområden som 
är riksintresseanspråk för yrkes�sket. 

N
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6.5 Natur
Havet är en oumbärlig resurs för människan och samhället. De marina eko-
systemen erbjuder ett rikt utbud av varor och tjänster som människan är 
beroende av, så kallade ekosystemtjänster. Exempel är livsmedel, syre samt  
kulturella upplevelser som bidrar till människors välbe�nnande. Livskraf-
tiga ekosystem är därför grunden för ett hållbart användande av havets re-
surser.

Havets ekosystem är komplext och har fått nedsatt resiliens, motståndskra�, 
på grund av mänsklig påverkan. Det innebär att den långsiktiga förmågan 
hos systemet att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas har mins-
kat. Mobilitet hos organismer och i det marina systemet medför att påver-
kan på en plats kan sprida sig och få e�ekter på andra platser. Hur ekosyste-
met påverkas beror på den samlade e�ekten av olika typer av belastningar.
 
Skydd av marina miljöer är ett av verktygen för att nå god miljöstatus i ha-
vet och kan genom stöd från havsplaneringen bidra till att nå mål för hela 
havsmiljön. Genom havsplaneringen kan värdefulla områden för marina 
organismer och fåglar, så kallad grön infrastruktur, säkras. Det bidrar också 
till förstärkta spridningskorridorer vilket skapar förutsättningar för att nå 
etappmålet om ett ekologiskt representativt och väl sammanhängande nät-
verk av skyddade områden. 

Den marina miljön i Västerhavet har den högsta och mest varierade biolo-
giska mångfalden i Sverige. Havets höga salthalt och en variationsrik bot-
tenmiljö ligger bakom dessa höga naturvärden. 
 
Användningar i havsplanen för temat:

Planeringsmålet som relaterar till 
natur är: Skapa förutsättningar för 
marin grön infrastruktur och främ-
jande av ekosystemtjänster.
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Riksintressen 

Natura 2000-områden, 4 kap. 8 § miljöbalken
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller na-
turtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Nätver-
ket är till för att öka möjligheterna att bevara Europas växt- och djurliv för 
framtida generationer. Beslutade Natura 2000-områden är en viktig grund 
för att bevara ett representativt urval av naturmiljöer i Sverige. I ett Natura 
2000-område ska naturtyper utvecklas på ett bra sätt och arter ska växa till 
livskra�iga bestånd. Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter 
eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Na-
tura 2000-område.

Natura 2000-områden är ett av underlagen för användning natur.

Riksintresseanspråk 

Naturvård, 3 kap. 6 § miljöbalken
Riksintresseanspråk för naturvård till havs har tagits fram utifrån kriterier 
som ostördhet och antal unika, hotade eller sårbara naturtyper eller arter.

Områden som utses som riksintressen för naturvården har få motsvarighe-
ter i regionen, i landet eller internationellt på grund av särskilt höga natur-
värden. De utpekade områdena ska tillsammans väl representera huvud-
dragen i svensk natur. Områdena ska skyddas från åtgärder som påtagligt 
kan skada deras värden.

Områden med riksintresseanspråk för naturvården är ett av underlagen för 
användning natur.

Yrkesfiske, 3 kap. 5 § miljöbalken
Riksintresseanspråk för yrkes�sket är de�nierade och avgränsade utifrån 
områdenas betydelse för speci�ka �skarter. Förutom fångstområden omfat-
tas även lek- och uppväxtområden samt vandringsstråk. 

Områden med riksintresseanspråk för yrkes�sket som avser lek- och upp-
växtområden är ett av underlagen för särskild hänsyn till höga naturvärden.

 I Västerhavet �nns ett riksintresseanspråk för yrkes�sket som avser lekom-
råden för torsk.

Läs mer om riksintresseområden på 
Naturvårdsverkets och  
Havs- och vattenmyndighetens 
webbplatser.
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Karta 14. Riksintressen och riksintresseanspråk för 
tema natur
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Allmänna intressen och övriga planeringsförutsättningar 

Marina skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken  
Marina skyddade områden inkluderar bland annat naturreservat, national-
parker och biotopskydd. 

Områden med marina skyddade områden är ett av underlagen för använd-
ning natur.

Övriga underlag och bedömning av områden med särskild hänsyn 
till höga naturvärden, n
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt 
ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön enligt 
3 kap. 3 § miljöbalken. 

Användning natur utgörs av områden som redan omfattas av ett marint 
områdesskydd i form av exempelvis Natura 2000, som är av riksintresse för 
naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken och/eller som är  planerat för marint 
områdesskydd. Användning natur omfattar således inte alla värdefulla eller 
känsliga naturområden som bör värnas i enlighet med miljöbalken, ekosys-
temansatsen och målet om en hållbar utveckling. Havsplanerna behöver på 
ett tydligt sätt redogöra även för dessa övriga värdefulla och känsliga områ-
dena. Vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden används för att 
visa att alla användningar på den aktuella platsen behöver beakta de höga 
naturvärdena. Särskild hänsyn till höga naturvärden anges för områden som 
har höga eller särskilt känsliga naturvärden i jämförelse med sin omgivning.

Havsplanerna speci�cerar inte vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att 
uppfylla den särskilda hänsynen. Lämpliga åtgärder kan vid behov speci�-
ceras av regeringen eller av andra myndigheter både vid tillståndsprövning 
och vid annan förvaltning. 

Trots tidigare och pågående insatser inom marin kartering råder idag en 
påtaglig osäkerhet om naturvärden i havet. Vissa områden kan med lätt-
het pekas ut som värdefulla eller känsliga men en transparent och enhetlig 
process krävs för att identi�ering av sådana områden ska vara heltäckande 
och rättvisande. Därför har identi�eringen av områden med särskild hänsyn 
till höga naturvärden genomförts utifrån en rikstäckande analys baserad på 
utvalda kriterier. 

Identi�eringen av områden med särskild hänsyn till höga naturvärden byg-
ger på en stor mängd underlagsinformation. Processen och kriterierna bör 
dock justeras och förbättras i takt med att metoder och kunskapsläge för-
bättras.
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Följande underlag har använts för att identi�era områden med särskild hän-
syn till höga naturvärden:

• Yrkes�skets riksintresseanspråk avseende lek- och uppväxtområden. 

• Länsstyrelsen. Kustlänsstyrelsernas underlag om särskilt höga naturvär-
den i havet59.

• Gröna kartan 2. Underlaget är en aggregering av naturvärden och vi-
sar viktiga områden för bottendjur, �sk, marina däggdjur och sjöfågel.  
Gröna kartan 2 visar om ett område är viktigt för minst tre av de fyra 
kategorierna60. 

• Gröna kartan 3. Underlaget är en aggregering av 32 olika ekosystemkom-
ponenter och visar vilka områden som har högst samlade värden. Bland 
de 32 komponenterna ingår bottenmiljöer, �sk, marina däggdjur och sjö-
fågel. Gröna kartan 3 identi�erar om ett område har värden som är mar-
kant högre än sin omgivning61. 

• Symphony kumulativ miljöpåverkan. Underlaget visar fördelningen av 
kumulativ, sammanlagd, miljöpåverkan i Sveriges hav. Underlaget iden-
ti�erar de områden som utgör de 10 procent mest påverkade områdena 
i havsplanen62.  

• Symphony ursprunglighet. Underlaget visar fördelningen av kumulativ, 
sammanlagd, miljöpåverkan i Sveriges hav där särskilt låg miljöpåver-
kan indikerar ursprunglighet förutsatt att området samtidigt har höga 
ekologiska värden. Underlaget identi�erar de områden som utgör de 10 
procent minst påverkade områdena i havsplanen om området samtidigt 
är identi�erat enligt Gröna kartan 363. 

• Osäkerhetskartan. Underlaget visar osäkerheten i de miljödata som ingår 
i Gröna kartan 3 och Symphony. Kategorin bra modell indikerar låg osä-
kerhet medan kategorin svag modell/extrapolering indikerar hög osäker-
het64. 

• HELCOM/OSPAR områdesskydd. Av regionala havsmiljökonventioner 
utpekade förslag till marint områdesskydd (MPA)65. 

59  Länsstyrelsen. 2017. Länsstyrelsernas redovisning av Uppdrag 2017-06 välj värdeområ-
den.
60  Havs- och vattenmyndigheten. Rapport 2018:X. Symphony - Integrerat planeringsstöd 
för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats.
61  Sveriges Geologiska Undersökning. Gröna Kartan baserat på Symphony ekosystem-
komponenter. 2017-11-20. Opublicerat.
62  Havs- och vattenmyndigheten. Rapport 2018:X. Symphony - Integrerat planeringsstöd 
för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats.
63  Havs- och vattenmyndigheten. Rapport 2018:X. Symphony - Integrerat planeringsstöd 
för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats.
64  Havs- och vattenmyndigheten. Rapport 2018:X. Symphony - Integrerat planeringsstöd 
för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats.
65  HELCOM Maps & Data website och OSPAR website 2018.

Symphony är en bedömningsmetod 
som beräknar samlad miljöpåver-
kan ur ett rumsligt perspektiv. För 
varje område i havsplanen ges ett 
skattat värde som beskriver hur 
mycket människor påverkar den 
marina miljön. Metoden bygger på 
tre huvudkomponenter: kartor över 
belastningar, kartor över ekosystem-
komponenter, samt en tabell över 
hur känslig varje ekosystemkompo-
nent är för varje belastning.  
 
Läs mer i Symphony - Integrerat pla-
neringsstöd för statlig havsplanering 
utifrån en ekosystemansats. 
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• Förslag till klimattill�ykter, så kallade klimatrefugier. Underlaget ger för-
slag på områden som bör skyddas för att bevara nyckelarter i ett framtida 
Östersjön. Klimatförändringar väntas ge stora förändringar i bland annat 
salthalt och temperatur66. Underlaget omfattar inte Västerhavet. 

• Bedömning av god miljöstatus i havet. Underlaget ger en indikation på 
vilka organismgrupper som inte uppfyller god ekologisk status enligt 
havsmiljöförordningen i olika områden. Arbetsmaterialet från Havs- och 
vattenmyndighetens samråd om inledande bedömning har använts67. 

Område betecknas med särskild hänsyn till höga naturvärden - n om ett eller 
�era av följande gäller:

A. Området är riksintresseanspråk för yrkes�ske avseende lek- och up-
pväxtområden.

B. Området har �erfaldigt bekrä�ade naturvärden eller hänsynsbehov. 
Kriteriet uppfylls om minst två av följande underlag har identi�erat 
området: Länsstyrelsen, Gröna kartan 2, Gröna kartan 3, Symphony 
kumulativ miljöpåverkan, Symphony ursprunglighet, HELCOM/
OSPAR områdesskydd.

C. Området har säkra naturvärden eller hänsynsbehov. Kriteriet uppfylls 
om Länsstyrelsens underlag på egen hand är särskilt väl underbyggt 
med data eller om någon av underlagen Gröna kartan 3 och Sympho-
ny kumulativ miljöpåverkan har identi�erat område, samtidigt som 
osäkerheten är låg enligt osäkerhetskartan. Detta medför att värden 
som har identi�erats utifrån underlag med låg osäkerhet (alltså hög 
säkerhet) på egen hand kan resultera i särskild hänsyn till höga natur-
värden medan mindre säkra underlag behöver bekrä�as �erfaldigt 
(enligt punkt ovan).

D. Området har särskilt hög ursprunglighet. Kriteriet uppfylls om in-
dikatorn Symphony ursprunglighet ger utslag samtidigt som osäker-
heten är låg enligt osäkerhetskartan. Detta innebär att områden som 
är bland de 10 procent minst påverkade områdena i havet uppfyller 
kriteriet om det samtidigt kan konstateras att osäkerheten i underla-
get är låg. 

E. Området har hänsynsbehov på grund av framtida hot. Kriteriet upp-
fylls om området har föreslagits som framtida klimattill�ykt, det vill 
säga klimatrefugium.

66  Havs- och vattenmyndigheten. Rapport 2017:37. Möjliga klimatrefugier i Östersjön 
baserat på två olika scenarier.
67  Havs- och vattenmyndigheten Rapport 2017:32. Samråd om inledande bedömning 
2018, genomförande av havsmiljöförordningen.

Figur 15: Kartbild från Gröna kartan som 
visar aggregerade naturvärden.

Figur 16: Kartbild från Symphony som 
visar sammanlagd miljöpåverkan. 
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Alla områden med grön infrastruktur har inte fått hänsynsbeteckningen 
särskild hänsyn till höga naturvärden, utan endast de som har behov av sär-
skild hänsyn. Områden med särskild hänsyn till höga naturvärden repre-
senterar således inte en kartering av grön infrastruktur utan är ett resultat 
av avvägningar mellan intressen och områdenas behov av särskild hänsyn, 
baserat på be�ntlig kunskap om deras marina naturvärden.

Övervakning och undersökningar till havs
Det pågår övervakning och undersökningar i havsområdena, såväl vad 
gäller oceanogra�ska förhållanden som maringeologi, djup, vattnets fysi-
kaliska och kemiska egenskaper och biologisk mångfald, inklusive �skbe-
stånd. Det �nns särskilda områden och lokaler i havsplaneområdet där det 
sker övervakning av sediment i fråga om metaller och organiska miljögi�er. 
Övervakningen är lokal och rör små områden. Områden för miljöövervak-
ning redovisas därför inte i havsplanen.
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Karta 15. Allmänna intressen och övriga förutsättningar för 
tema natur - marina skyddade områden 7 kap. miljöbalken 
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Samspel mellan land och hav
Det �nns tydliga kopplingar mellan land och hav. Aktiviteter på land påver-
kar naturmiljön i havet. Det sker bland annat genom avrinning och utsläpp 
av både näringsämnen och föroreningar. 

I de underlag för belastningar som använts för att analysera den samlade 
miljöpåverkan ingår data för påverkan från land till exempel näringsämnen,  
metaller och syntetiska ämnen.

Särskild hänsyn till höga natur-
värden och god miljöstatus 
Urvalet av områden med särskild 
hänsyn till höga naturvärden har tagit 
hänsyn till kända arters miljöstatus. 
I förslag till inledande bedömning av 
havsmiljön redovisas att vadande 
fåglar, gråsäl, vikare, bottenfödo-
sökande fåglar och kustfisk inte når 
god miljöstatus i vare sig Väster-
havet eller Östersjön (inklusive 
Bottniska viken).

I Östersjön med Bottniska viken når 
inte heller knubbsäl, tumlare, botten-
levande arter som till exempel torsk, 
eller fiskar och livsmiljöer i den fria 
vattenmassan som till exempel sill, 
god miljöstatus. Att god miljöstatus 
inte uppnås gör det än viktigare 
att peka ut områden med särskild 
hänsyn till höga naturvärden.

Figur 17: Allt hänger samman från källa till hav. Havsplaneringen är en del i ett större 
sammanhang. Planeringen måste ta hänsyn både till hur den påverkar och påverkas av 
omvärlden i ett större systemperspektiv. 

Landsystem

Sötvattens-
system

Flodmynningar
och deltan

Kustnära
system

Avgränsade 
hav, 

kontinental-
sockel

Öppna
hav

Ekosystemtjänster
vatten, sediment, 

föroreningar,

livsformer, material

Internationellt samspel
Förvaltning och planering av havet kräver samarbete mellan grannländer. I 
den svenska havsplaneringen har avstämningar gjorts gentemot grannlän-
der om deras planering och nätverk av skyddade områden. 
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Figur 18. Internationella skyddade marina områden runt Sverige och i 
grannländernas havsområden. 
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Framtiden
Förvaltningen av marina skyddade områden är inne i en aktiv fas. En natio-
nell handlingsplan för marint områdesskydd har tagits fram och tre regio-
nala planer för områdesskydd är under utveckling. 

Länsstyrelsen är ansvarig för att ta fram bevarandeplaner för 
Natura 2000-områden. I bevarandeplanerna beskrivs bland annat vilka ar-
ter och livsmiljöer som ska skyddas. Användningen av havet i och i närhe-
ten av be�ntliga och planerade skyddade områden får inte skada utpekade 
skyddsvärden. Bevarandeplaner håller på att tas fram för nyligen inrättade 
Natura 2000-områden.

Samtidigt visar analysen av tillståndet i havsmiljön att många miljöer och 
arter inte har god miljöstatus. Sverige har en skyldighet att se till att havs-
miljön ska uppnå god miljöstatus till 2020, alltså om två år, enligt havsmil-
jöförordningen68 som grundar sig i havsmiljödirektivet69.

Därutöver �nns mer långsiktiga mål inom FN:s Agenda 2030. FN:s globala 
hållbarhetsmål 14 om hav och marina resurser innehåller krav på skydd och 
restaurering av kust- och havsområden. Målet är att bevara biologisk mång-
fald och �skeresurser, men även att stärka motståndskra�en mot klimatför-
ändringar. 

Maritima strategin
Regeringens vision för utveckling av de maritima näringarna förutsätter en 
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt. Utgångspunkten är att 
miljö- och kulturvärden relaterade till havs- och kustområden bevaras eller 
återställs för att bidra till utvecklingen av näringarna. 

En stark tillväxt inom de maritima näringarna, ökade anspråk på havs- och 
kustområden liksom en ökad användning av marina resurser innebär utma-
ningar för samhället. Det handlar exempelvis om behovet av att åstadkom-
ma ett hållbart nyttjande av land och hav, att bidra till klimat- och miljömål 
och att säkerställa möjligheter till rekreation och bibehålla kulturvärden i 
havs- och kustområden. 

Förvaltningen av havet och dess resurser lägger grunden för att havet fort-
satt ska kunna leverera varor, tjänster och andra värden. En god miljöstatus 
enligt havsmiljödirektivet ska därför nås. Föroreningar behöver åtgärdas 
vid alla källor, både på land och vid maritima verksamheter. Det kustnära 
områdesskyddet ska säkra tillgången till naturområden för rekreation och 
turism.

68 Havsmiljöförordningen (2010:1341)
69 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG
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Ekosystemtjänster
Naturområden och naturvärden innefattar grundläggande strukturella och 
funktionella ekosystemtjänster, exempelvis livsmiljöer, såsom lek- och upp-
växtområden för �sk, näringsvävar och biologisk mångfald. Dessa stöd-
jande tjänster skapar förutsättningar för direkta tjänster som exempelvis 
�sk- och skaldjur för kommersiellt �ske och fritids�ske, samt naturmiljöer 
för frilu�sliv och rekreation som är betydande för välbe�nnande och hälsa. 
Naturmiljöer kan i sin tur bidra till regional utveckling inom exempelvis 
hållbar turismnäring. 

Natur innefattar även funktioner som reglering av miljögi�er, föroreningar 
och närsalter och bidrar därmed även till en förbättrad vattenkvalitet. Att 
säkerställa dessa ekosystemtjänster främjar såväl återuppbyggnad av kom-
mersiella �skebestånd som biologisk mångfald. Det kan i sin tur bidra till 
en ökad återhämtningsförmåga vid eventuella störningar, exempelvis föro-
reningar, och klimatförändringar. 

Natur omfattar således tjänster vilka till stor del är förutsättningar för en 
långsiktigt hållbar förvaltning av havet och för att säkerställa ett långsiktigt 
hållbart nyttjande av marina resurser.

Fortsatt arbete
Sverige utvecklar en havsmiljöförvaltning som tar sitt avstamp i havsmil-
jöförordningen. Havsplaneringen har en roll att spela i detta sammanhang 
och ska bidra till att god miljöstatus nås och upprätthålls. Utpekandet av 
områden med särskild hänsyn till höga naturvärden är ett nytt tillskott i 
havsmiljöförvaltningen. 

Som ett led i det fortsatta genomförandet av havsmiljöförordningen 
kommer Havs- och vattenmyndigheten under 2018 besluta om en inledande 
bedömning om tillståndet i det svenska havet, det vill säga hur havet mår, 
hur det används och vilka belastningar som påverkar. Myndigheten kommer 
även under 2018 att genomföra nödvändiga ändringar av myndighetens 
föreskri�er (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 
samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön.
Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att under 
2018 identi�era områden som kan utgöra marina skyddade områden 
med ett starkt skydd utan lokal mänsklig påverkan samt ta fram förslag 
till process för det fortsatta arbetet med sådana områden70. I arbetet ska 
myndigheten särskilt beakta handlingsplanen för marint områdesskydd 
samt ett regeringsuppdrag om bevarandeåtgärder vad avser �ske i marina 
skyddade områden71, läs mer i avsnitt i 6.8 Yrkes�ske. 

70  Miljö- och energidepartementet, 2017-12-21. Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende 
Havs- och vattenmyndigheten
71   Miljö- och energidepartementet, 2017-10-19, Uppdrag om bevarandevärden vad avser 
�ske i skyddade områden
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Havs- och vattenmyndigheten har också fått i uppdrag av regeringen att un-
der 2018 föreslå nödvändiga kompletteringar och justeringar i nätverket av 
Helcom och Ospar Marine Protected Areas (MPAs). Arbetet ska fokusera 
på områden som idag är helt eller delvis skyddade. 

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur är en viktig åtgärd 
i regeringens proposition Svensk strategi för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster72. Länsstyrelserna ska ta fram handlingsplanerna för sina län 
till 2018. Ett ramverk för marin naturvärdesbedömning, kallat MOSAIC73 har 
utvecklats, varit ute på remiss och testats av �era län. I den fortsatta havs-
planeringsprocessen kommer MOSAIC-underlag och regionala handlings-
planer för grön infrastruktur som omfattar havsområden att tas med som 
underlag. 

72  En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (prop. 2013/14:141).
73 Havs- och vattenmyndigheten. Förslag om ramverk för naturvärdesbedömning i marin 
miljö – MOSAIC, 2017-06-20

Läs mer om förutsättningar i havs-
planeringens nulägesbeskrivning, 
färdplan, tematiska rapport om na-
tur, och rapporten ekosystemtjänster 
från svenska hav som du hittar på 
www.havochvatten.se.
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6.6 Transport och  
  kommunikationer
Transport och kommunikationer avser de fyra tra�kslagen väg, järnväg, 
lu�fart och sjöfart och kommunikationskablar för tele- och datatra�k. Sjö-
farten är en global sektor av mycket stor betydelse för Sverige, som berör 
över 90 procent av vår export och import mätt i volym74. Fartygen rör sig 
främst i ett omfattande nätverk av farleder och fartygsstråk i Sveriges hav 
och större sjöar. Sjöfarten har ett stort behov av ytmässig �exibilitet för säk-
ra och e�ektiva transporter, medan endast ett fåtal vägar och järnvägar har 
anspråk i havet via broar och färjeförbindelser. Lu�farten har anspråk på 
lu�rummet över vissa delar av havet, då inga byggnader över 300 meter får 
uppföras i in�ygningsområdena (MSA-område, Minimum Sector Altitude, 
civil de�nition).

Användningar i havsplanen för temat:

De områden i plankartan där sjöfart anges som användning är antingen om-
råden som omfattas av riksintresseanspråk för kommunikation sjöfart eller 
områden som anses vara av väsentligt allmänt intresse för kommunikation.

Riksintresseanspråk 

Anläggningar för kommunikationer, 3 kap. 8 § miljöbalken
Be�ntliga och planerade anläggningar för sjöfart, hamn, väg, järnväg och 
�yg är riksintresseanspråk för tra�kslagens anläggningar. 

Inga riksintresseanspråk har pekats ut för havsbaserad data- och telekom-
munikation.

74  Tra�kverket. 2013. Kunskaps- och planeringsunderlag för en nulägesbeskrivning av 
havet. 

Planeringsmålen som relaterar till 
transport och kommunikation är: 
Skapa förutsättningar för hållbar 
sjöfart och Skapa förutsättningar för 
god tillgänglighet.  

Läs mer om intresseanspråken på 
Trafikverkets och Post- och Telesty-
relsens webbplatser. 

Läs mer om begrepp i Sjöfartsver-
kets Ordlista och begreppsdiagram 
- Farleder och hamnar

Sjöfart 
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Karta 16. Riksintresseanspråk för tema  
transport och kommunikationer
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Allmänna intressen och övriga planeringsförutsättningar

Andra lämpliga områden för sjöfart
Under havsplaneringsprocessen har tra�kmyndigheterna tagit fram under-
lag för andra särskilt lämpliga områden för sjöfart utöver riksintressean-
språken som har legat till grund för användning sjöfart.

Om ruttsystem
Ruttsystem sy�ar till att minska olycksriskerna. Begreppet ruttsystem om-
fattar bland annat tra�ksepareringssystem (TSS), enkel- och dubbelriktade 
leder, rekommenderade leder, djupvattenleder och förbudsområden.

FN:s internationella sjöfartsorganisation, International Maritime Organiza-
tion (IMO), är det internationella organ som får inrätta och anta bestäm-
melser om ruttsystem för den internationella sjöfarten. Ruttsystem är re-
kommenderade men kan göras obligatoriska genom beslut av IMO. Dessa 
förändringar förhandlas med alla medlemsländer i IMO av Transportstyrel-
sen, som på uppdrag av regeringen för Sveriges talan vid förhandlingarna.

Juridiska förutsättningar
I territorialhavet har Sverige suverä-
nitet, vilket innebär obegränsad rätt 
att reglera olika verksamheter, med 
undantag av andra staters rätt till 
oskadlig genomfart med fartyg. Sve-
rige har rätt att reglera trafiken inom 
territorialhavet genom att bestämma 
farleder och inrätta trafiksepare-
ringssystem. Denna rätt måste dock 
utövas med hänsyn till bland annat 
IMO:s rekommendationer.

Andra länders fartyg har rätt att fär-
das inom Sveriges ekonomiska zon. 
Inom ekonomisk zon har kuststaten 
begränsad möjlighet att lagstifta för 
att till exempel skydda den marina 
miljön, på grund av IMO-normer. 
Förändringar av internationella 
farleder av miljöskäl är ändå möjlig 
om de förankras med grannländerna 
och beslutas av IMO
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Karta 17. Allmänna intressen och övriga förutsättningar 
för tema transport och kommunikationer - ruttsystem 
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Kablar för data- och telekommunikation 
Samhällets beroende av internet ökar hela tiden liksom behovet av kommu-
nikation mellan Sverige och andra länder. Merparten av denna kommuni-
kation med andra länder sker genom kablar i havet. 

Även om överföringskapaciteten i kablarna ökar, behövs �er kablar för att 
skapa utrymme och säkerhet i näten. 
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Karta 18. Allmänna intressen och övriga förutsättningar som berör trans-
port och kommunikationer - data- och telekablar

Karta 18. Allmänna intressen och övriga förutsätt-
ningar för tema transport och kommunikationer 

- data- och telekablar
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Samspel mellan land och hav
Planeringen har tagit hänsyn till delar av landet som har anslutna eller pla-
nerade tra�knoder, till exempel vägar och järnvägar via broar eller färje-
förbindelser. Dessutom innefattar riksintresseområdena för sjöfart in- och 
utlopp till och från hamnar. Sveriges ambition att öka närsjöfart samt kust- 
och inlandssjöfart kan innebära ökad användning av fartygsstråk nära och 
utmed kusten på sikt, vilket beaktas i planen genom tillräckliga områden 
för sjöfart.

Internationellt samspel
Fartygsleder delas i stora delar med Danmark och i viss grad med Norge. 
Under planeringen har dialog förts med grannländer om sjöfartsområden. 

Figur 19: Koncentration av fartygsrörelser (AIS) runt Sverige och i grannländer.
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Framtiden 
Den yta som behövs för kommunikationer på och över havet förväntas inte 
förändras inom överskådlig framtid, men bevarande av be�ntliga ytor är av 
stor vikt för att säkra framkomlighet och tillgänglighet. Förändrade han-
delsmönster och krav på nya förbindelser kan dock på sikt förändra ytbe-
hoven. 

Ny teknik såsom automatiserade fartyg och fartyg med andra utformningar 
och bränslen är under utveckling, men svåra att planera för i dagsläget. Dä-
remot kan det �nnas behov att peka ut områden för pilotprojekt och testan-
läggningar. Mängden gods som transporteras till havs bedöms öka till 2030 
och 205075.

En övergång till �er fartyg som använder �ytande naturgas (LNG), metanol 
eller andra alternativa bränslen kan bidra till ett minskat beroende av olja. 
Det kan innebära att vissa hamnar behöver byggas om eller att tra�kintensi-
teten till bunkerhamnar med LNG intensi�eras.

Maritima strategin 
Regeringen har i strategin pekat ut transport innefattande rederier, hamn- 
och logistikföretag som en av de fem näringarna som strategin omfattar. 
För att bidra till ett mer utvecklat transportsystem och ytterst för att svensk 
industri ska kunna vidmakthålla och utveckla sin konkurrenskra�, är det av 
vikt att svenska hamnar och svensk sjöfart är konkurrenskra�iga. Sjöfarten 
är, sett till mängden gods som transporteras i relation till dess miljöpåver-
kan, ett miljöe�ektivt sätt att transportera gods. En överföring av gods från 
land- till sjötransporter bidrar till att minska såväl miljöbelastningen från 
transportsektorn, som trängseln på land.

Ekosystemtjänster 
Transport och kommunikationer kan påverka ekosystemtjänster. Kablar 
och ledningar kan medföra fysiska skador och slitage på marina miljöer och 
kulturlämningar. Även djur- och fågelliv kan påverkas. Sjöfart kan medföra 
buller, vatten�ödes- och sedimentpåverkan såsom stranderosion och ut-
släpp av farliga ämnen och klimatgaser. Det ökar behovet av reglering, till 
exempel av lu�föroreningar och försurande ämnen som kväveoxider.

75  Havs- och vattenmyndigheten. Rapport 2016:24. Sjöfart – rapport från havsplaneringens 
tematiska arbete från oktober 2015 till mars 2016.
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Aktivitet

Potentiell  
påverkan eller
belastning

Temaområde 
havsmiljö-
direktivet   
(deskriptorer)

Sveriges miljö- 
kvalitetsmål

Maritima  
transporter

Undervattensbuller

Luftutsläpp såsom 
försurande, klimat-
påverkande ämnen, 
förorenande ämnen 

Införsel/ 
omflyttning av  
främmande,  
potentiella, invasiva 
arter

Stranderosion

D1 Biologisk mång-
fald

D2 Främmande 
arter

D5 Övergödning

D8 Främmande 
ämnen

D11 Tillförsel av 
energi

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Ett rikt djur och 
växtliv 

Bara naturlig 
försurning

Begränsad klimat-
påverkan

Ingen övergödning

Giftfri miljö

Farleder -  
muddring och 
deponering av 
muddermassor

Fysiska skador

Biologisk störning

Spridning av förore-
nande ämnen

D1 Biologisk mång-
fald

D6 Havsbottens 
integritet

D7 Hydrologiska 
villkor

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Ett rikt djur och 
växtliv 

Tabell 8. Relationen mellan transport och kommunikation och relevanta miljöaspekter

Läs mer om förutsättningar i havs-
planeringens nulägesbeskrivning, 
färdplan, tematiska rapport om sjö-
fart, och rapporten ekosystemtjänster 
från svenska hav som du hittar på 
www.havochvatten.se.

Relevanta miljöaspekter
Aktiviteter och verksamheter inom temat kan relateras till olika påverkan 
på miljön, temaområden inom havsmiljödirektivet och olika miljökvalitets-
mål. Relationerna, som visas i tabellen nedan, är viktiga vid bedömning av 
temats miljöpåverkan. 
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Planeringsmålet som relaterar till 
vattenbruk och blå bioteknik är: 
Skapa beredskap för framtida eta-
blering av hållbart vattenbruk. 

Juridiska förutsättningar
Det krävs tillstånd från länssty-
relsen för att anlägga och driva 
en fiskodling enligt 2 kapitlet 16 § 
förordningen om fisket, vattenbru-
ket och fiskerinäringen (1994:1716). 
Med fiskodling avses även odling av 
vattenlevande blötdjur och vattenle-
vande kräftdjur, jämför 4 § fiskela-
gen (1993:787).

En fiskodling (inte skaldjur) kan ock-
så vara anmälnings- eller tillstånds-
pliktig som miljöfarlig verksamhet 
enligt 9 kap. miljöbalken. Ärendet 
prövas enligt miljöprövningsförord-
ningen (2013:251) av länsstyrelsen 
eller är anmälningspliktig till berörd 
kommun beroende på hur mycket 
foder som förbrukas i odlingen.

6.7 Vattenbruk och blå bioteknik
Vattenbruk och blå bioteknik är exempel på verksamheter inom det som 
kallas blå ekonomi. Vattenbruk är odling av alla slags djur och växter i vat-
ten så som �sk, krä�or, musslor och alger. Blå bioteknik handlar om att ut-
forska och utnyttja olika marina organismer för att utveckla nya produkter. 
I Västerhavet bedrivs vattenbruket idag endast nära kusten och inte inom 
havsplaneområdet. Det pågår forskning och teknikutveckling både vad gäl-
ler användning av olika arter och odlingsmetoder. I framtiden förväntas det 
bli aktuellt med odlingar i utsjön.

I dagsläget �nns ingen samlad kartläggning av möjliga geogra�ska utveck-
lingsområden för vattenbruk i planområdet. I den nationella strategin för 
vattenbruk är ett av målen att en majoritet av Sveriges kommuner identi-
�erar och inkluderar lämpliga platser för vattenbruk i sina översiktsplaner. 
Sådana nya underlag tillsammans med utvecklad odlingsteknik kan bli pla-
neringsförutsättningar för vattenbruk i planområdet på sikt. I detta skede 
skapar havsplanen en beredskap för vattenbruk, men anvisar inga speci�kt 
avgränsade områden avsedda för vattenbruk i havsplaneområdet.

I Västerhavet odlas framförallt blåmusslor, men det �nns även en testodling 
av makroalger. Det pågår även forskning om kriterier och identi�ering av 
speci�ka områden för odling av sjöpungar. Vattenbruk i Västerhavet kan 
skapa utveckling av maritim ekonomi och samtidigt bidra till förbättrad 
havsmiljö genom till exempel näringsupptag vid odling av blåmusslor, mak-
roalger och sjöpungar.

Allmänna intressen och övriga planeringsförutsättningar 
Enligt 3 kap. 5 § första stycket miljöbalken ska vattenområden som har bety-
delse för vattenbruk så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtag-
ligt kan försvåra näringens bedrivande.

I stort sett hela den svenska produktionen av konsumtionsmusslor odlas i 
Västerhavet. Även ostronodling �nns i Västerhavet, än så länge i liten skala. 

Samspel mellan land och hav
Den havsbaserade odlingen kräver infrastruktur på land.

Internationella samspel
Det internationella samspelet avser framförallt marknadsutveckling för 
skaldjursprodukter eller �sk. 
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Framtiden 
Medvetna konsumenter som e�erfrågar innovativa, miljöanpassade och 
nyttiga alternativ gör att det �nns betydande utvecklingspotential för od-
ling av marina livsmedel. Algodling är en bransch under tidig utveckling i 
Sverige. Odling av alger kan ge både biogas och marina livsmedel. Odling av 
sjöpungar kan ge djurfoder eller biogas.

Odling musslor i Västerhavet kan även bidra till minskning av närsalter.

Maritima strategin
Regeringen har i strategin pekat ut Havet som naturresurs där bland annat 
livsmedel, substrat för biobränslen och mineral ingår, som en av de fem nä-
ringarna som strategin omfattar. Vattenbruket har vuxit starkt globalt sett 
och bedöms ha en tillväxtpotential i Sverige. Förutsättningar för vattenbruk 
är dock begränsade med hänsyn till vattenkvalitetsstatus och då främst gäl-
lande övergödning och ökad belastning av närsalter. Odling av �sk och skal-
djur bör därmed ske med minsta möjliga belastning. 

Odlingen av mikro- och makroalger har stor potential att producera hög-
värdesprodukter som oljor, vitaminer och speciella proteiner och ersätta 
produkter som i dag kommer från ett ohållbart �ske. Därför kan vattenbruk  
bidra till utveckling av näringsliv och företag, livsmedelproduktion och sys-
selsättning på regional nivå.

Ekosystemtjänster
Genom vattenbruk tillhandahålls �sk, skaldjur och alger. Odlingen är bland 
annat beroende av att det �nns ekosystemtjänster i form av biologisk mång-
fald och god vattenkvalitet. Vattenbruk påverkar ekosystemtjänster genom 
utsläpp av näringsämnen, övergödning, genetisk påverkan och utsläpp av 
farliga ämnen. Odling av alger och musslor och deras upptag av näringsäm-
nen kan dock bidra till att minska övergödningen och därmed ha positiva 
e�ekter på ekosystem.

Vattenrening/ 
musselodling  

Produktion  
av fisk,  

skaldjur och 
annan  

biomassa  

Livsmedel 
Råvaror och 

djurfoder 
Vattenkvalitet 

Indirekt tjänst Tjänst Nytta

Reglering av 
närsalter och 

miljögifter 
med påverkan 

på vatten-
kvalitet  

Livs- och 
uppväxt- 

miljöer för fisk 
och skaldjur 

Biologisk 
mångfald, 

näringsväv-
dynamik 

Figur 20. Viktiga ekosystemtjänster för vattenbruket

Ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster kan skapa förutsättning för re-
gional näringslivsutveckling. Detta dels utifrån livsmedelsförsörjning och 
råvaror, dels lokal identitet och kulturella värden. Det kan i sin tur innebära 
andra ekosystemtjänster som är viktiga för samhället och näringar som tu-
rism. 
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Läs mer om förutsättningar i havs-
planeringens i havsplaneringens 
nulägesbeskrivning, färdplan, tema-
tiska rapport om regional utveckling 
och rapporten ekosystemtjänster 
från svenska hav som du hittar på 
www.havochvatten.se.

Relevanta miljöaspekter
Aktiviteter och verksamheter inom temat kan relateras till olika påverkan 
på miljön, temaområden inom havsmiljödirektivet och olika miljökvalitets-
mål. Relationerna, som visas i tabellen nedan, är viktiga vid bedömning av 
temats miljöpåverkan. 

Aktivitet

Potentiell på-
verkan eller
belastning

Temaområde 
havsmiljö-
direktivet 
(deskriptorer)

Sveriges miljö-
kvalitetsmål

Odling fisk, 
skaldjur och 
alger

Påverkan genom 
ökad reglerande 
förmåga, närsalts-
reduktion och mins-
kad övergödning.

Tillförsel av 
näringsämnen och 
organiskt material

Tillförsel av förore-
nade ämnen

Biologisk störning

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Levande sjöar och 
vattendrag

Giftfri miljö

Tabell 9. Relationen mellan vattenbruk och relevanta miljöaspekter
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6.8 Yrkesfiske
På västkusten �nns en lång tradition av att nyttja och hantera �sk och 
skaldjur från havet. Yrkes�ske är viktigt såväl regionalt som lokalt och bidrar 
till kustsamhällens identitet och livskra� genom såväl �sket i sig som �skets 
betydelse för landbaserade näringar som �skberedning, varvsindustri och 
redskapstillverkning. Även besöksnäringen gynnas av ett levande lokalt 
yrkes�ske. 

I Västerhavet är yrkes�sket varierat med �ske e�er nordhavsräka, havskrä�a 
och bland�ske e�er torsk, kolja och gråsej. Det �skas även e�er makrill, sill 
och skarpsill. Det förekommer både passivt �ske med till exempel burar och 
aktivt �ske med trål och vad. Fångsten används huvudsakligen som marina 
livsmedel76.

Småskaligt �ske sker normalt inom begränsade områden, på grund 
av fartygens kapacitet och �skeinriktning, medan annat  �ske är mer 
dynamiskt och rör sig över stora områden. I Skagerrak och Kattegatt är den 
gränsöverskridande aspekten av svenskt yrkes�ske tydlig. Svenska fartyg 
�skar även utanför svenskt territorialhav och ekonomisk zon. På samma 
sätt bedrivs utländskt �ske  i svenskt territorialhav och i svensk ekonomisk 
zon. Var �ske bedrivs varierar mellan säsongerna, men beror också på hur 
�skemöjligheterna utvecklas över tid, det vill säga hur �skbestånden och 
regleringen av dessa utvecklas. 

En grundförutsättning för yrkes�sket är tillgång till goda �skbestånd. 
Goda �skbestånd är i sin tur beroende av olika livsmiljöer under �skens 
livsstadier. Särskilt kustområden är lek- och uppväxtområden för många 
marina organismer, men lekområden förekommer även längre ut. Det 
krävs skydd av framförallt viktiga lek-, uppväxt och �skvandringsområden 
i förhållande till exploateringstryck i omgivningen för att säkra livskra�iga 
�skbestånd. Förutom skydd av �skens livsmiljöer behöver ett fortsatt 
yrkes�ske utrymme att använda resursen i områden där resursen be�nner 
sig och ta sig till och från �skeplatser till �skehamnar.

76  Havs- och vattenmyndigheten. 2017. Fiskedata. 

Planeringsmålet som relaterar till 
yrkesfiske är: Skapa förutsättningar 
för ett hållbart yrkesfiske.
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Läs mer om riksintresseanspråken 
på Havs- och vattenmyndighetens 
webbplats.

Användningar i havsplanen för temat:

Yrkesfiske 

Juridiska förutsättningar
Det yrkesmässiga fisket regleras 
inom ramen för EU:s gemensamma 
fiskeripolitik med kompletterande 
nationell svensk fiskelagstiftning. 

Geografiskt reglerar fiskeripolitiken 
det yrkesmässiga fisket ut till den 
yttre gränsen för den ekonomiska 
zonen, men gäller EU-fartyg även 
utanför EU-vatten enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1380/2013 . Medlemsländer-
na kan ha vissa egna regler innanför 
territorialgränsen och därutöver 
vissa regler för landets fiskare i alla 
EU-vatten. För fiske som inte är 
yrkesmässigt finns de flesta bestäm-
melserna i nationell lagstiftning, som 
i Sverige är fiskelagen (1993:787).

EU:s medlemsstater har fritt tillträde 
till EU:s vatten in till 12 nautiska 
mil från baslinjerna utanför andra 
medlemsstaters kuster. När det 
gäller svenska vatten har Danmark 
och Norge dessutom tillträde intill 4 
nautiska mil från baslinjen i Skager-
rak och Danmark in till 3 nautiska 
mil från kustlinjen i Kattegatt. Enligt 
de tillträdesavtal som Sverige har 
med Danmark och Norge får den 
fiskande staten bedriva fiske enligt 
sina egna regler, det vill säga flagg-
statens regler. 

Avgränsningen är densamma som 
gäller för den så kallade trålgränsen, 
Trålgränsen innebär att trålfiske är 
förbjudet innanför trålgränsen med 
undantag av trålfiskeområden.

Riksintresseanspråk 

Yrkesfiske, 3 kap. 5 § miljöbalken
Riksintresseanspråk för yrkes�ske avser områden i havet, insjöar, älvar samt 
hemma- och landningshamnar. Riksintresseområdena meddelades av dåva-
rande Fiskeriverket 2006. För havet avser riksintresseanspråken fångstområ-
den eller lek- och uppväxtområden och vandringsstråk för �sk.

Riksintresseanspråk fångstområden de�nieras huvudsakligen utifrån fångst-
värde per ytenhet, alltså ett ekonomiskt kriterium. De enskilda riksintresse-
områdena utgår från speci�ka �skarter. Områdena benämns riksintressean-
språk yrkes�ske (fångstområde). I Västerhavet �nns några sammanhängande 
riksintresseområden som sträcker sig över plangränsen mot land. 

Riksintresseanspråk lek- och uppväxtområden och vandringsstråk är de�-
nierade och avgränsade utifrån områdenas betydelse för speci�ka �skarter. 
I Västerhavet �nns ett riksintresseanspråk yrkes�ske som avser lekområden 
för torsk.

Områden av riksintresse ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada 
intresset. 

Allmänna intressen och övriga planeringsförutsättningar 
Allmänt intresse av väsentlig betydelse för yrkes�ske baseras på de största 
landningsvärden för tolv olika de�nierade �skerier under åren 2003-2015. 
För varje �skeri har 75 procent av fångstvärdet tagits med när summan av 

De områden i plankartan där yrkes�ske anges som användning är antingen 
områden som omfattas av riksintresseanspråk för yrkes�sket som fångst-
områden, eller områden som anses vara av allmänt intresse av väsentlig 
betydelse för yrkes�sket. Lek- och uppväxtområden som är riksintressean-
språk för yrkes�sket omfattas istället i planen av särskild hänsyn till höga 
naturvärden.
 
Endast riksintresseanspråk som ingår i områden med fångster som motsva-
rar 75 procent av värdet av landningar från svenska fartyg under perioden 
2003-2015 ingår i användning yrkes�ske. Riksintresseanspråk med låga el-
ler inga ekonomiska landningsvärden under perioden 2003-2015 redovisas 
således inte som användning i havsplanen. 

De riksintresseområden eller delar därav som inte tillgodoses redovisas i 
kapitel 5. Havsområden. Havs- och vattenmyndigheten ska genomföra en 
mer detaljerad analys av de riksintresseområdena under 2018.
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värdet för respektive �skeri har beräknats77. De delar av de identi�erade om-
rådena som inte utgör riksintresseanspråk bedöms som allmänt intresse av 
väsentlig betydelse.

Samspel mellan land och hav
Samspelet mellan land och hav handlar bland annat om landnings- och 
hemmahamnar och annan nödvändig infrastruktur för yrkes�sket och att 
�sket bidrar till den lokala ekonomin. Företag på västkusten svarar även för 
en stor del av det svenska yrkes�sket i Östersjön.

Yrkes�ske är också viktigt som kulturbärare på många platser utmed kusten. 
Planen tar generell hänsyn till dessa aspekter genom att ge rumsliga förut-
sättningar för �skets bedrivande i havsplaneområdet.  I planarbetet har även 
olika typer av �sken beaktats, såväl stor- som småskaligt yrkes�ske. 

Internationella samspel
I Västerhavet är den gränsöverskridande aspekten av svenskt yrkes�ske tyd-
lig. Det bedrivs ett stort �ske i norska vatten och i Danmark landas stor 
andel av den västsvenska �ske�ottans fångst. Det pågår även danskt �ske 
i svenskt territorialhav och i svensk ekonomisk zon. Bland annat bedrivs 
�ske med norska och danska �skefartyg i svenskt territorialhav. I ekonomisk 
zon �skar förutom norska och danska �skefartyg, även tyska fartyg. Regle-
ring av �ske utanför Sveriges nuvarande nationella trålgräns, men inom i 
svenskt territorialhav kräver överenskommelser med berörda grannländer 
och beslut inom EU. Detta gäller till exempel den be�ntliga regleringen i de 
ekologiskt känsliga områdena i södra Kattegatt och vid Bratten i Skagerrak. 

Framtiden
God yrkeskunskap och medvetna konsumenter som e�erfrågar innovativa, 
miljöanpassade och nyttiga alternativ gör att det �nns betydande utveck-
lingspotential för yrkes�sket.

Liksom i andra branscher pågår sedan länge en rationalisering och e�ekti-
visering i yrkes�sket vilket inneburit färre yrkes�skare och �skefartyg. Sam-
tidigt �nns det samhällsmål om att det småskaliga kust�sket ska främjas. 
Andra faktorer som kan förändra verksamheten är ändrade konsumtions-
mönster samt teknikutveckling och anpassning för att minska �skets påver-
kan på exempelvis bottenmiljöer.

Vid sidan av rådande dynamik kan klimatförändringar ytterligare medföra 
att yrkes�sket behöver ändra �skemönster och �skeområden e�ersom olika 
�skarters utbredningsområden förändras. Det ställer krav på att havsplanen 
inrymmer yrkes�skets framtida �exibilitet och dynamik.

77  Sveriges lantbruksuniversitet. 2018. Sammanställning och analys av yrkes�skets utbred-
ning.

Figur 21. Ekonomiskt landningsvärde av 
trålfiske efter havskräfta, nordhavsräka 
och tork  i Västerhavet under perioden 
2003-2015. Ljusblått visar låga värden 
och mörkblått de högsta värdena.

Figur 22. Ekonomiskt landningsvärde 
av pelagiskt fiske i Västerhavet under 
perioden 2003-2015. Ljusgrönt visar låga 
värden och mörkgrönt de högsta värdena.
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Karta 20. Allmänna intressen och övriga förutsättningar 
för tema yrkesfiske - landningsvärden
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Karta 21. Allmänna intressen och övriga förutsättningar 
för tema yrkesfiske - fiskeregleringar
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Maritima strategin
Regeringen har i strategin pekat ut Havet som naturresurs där bland annat 
livsmedel ingår som en av de fem näringarna som strategin omfattar. En 
prioriterad fråga för regeringen är att stärka �skbestånden och långsiktigt 
bibehålla dem på en säker nivå. Detta är viktigt, dels för att nå en hållbar 
förvaltning av alla bestånd, dels för att öka förutsättningarna för en ökad 
avkastning inom �sket. Långsiktigt förutsägbara förutsättningar och en ba-
lans mellan �ske�otta och �skemöjligheter är centralt för fortsatt utveckling 
inom �skerinäringen. För �ske med mindre fartyg med begränsad räckvidd 
behövs det goda logistikmöjligheter och en lokal mottagning av �skråvaran.

Ekosystemtjänster
Yrkes�sket och utvinning av marina livsmedel är beroende av ett �ertal 
ekosystemtjänster, både direkt som av �sk och skaldjur, och indirekt i form 
av förutsättningar för �sk och skaldjur. Exempel på förutsättningar är goda 
livs- och uppväxtmiljöer för olika arter och näringsvävsdynamik. Fisket 
påverkar också ekosystemtjänter. Exempel på påverkan är förändringar i 
födovävar orsakat av fångst, påverkan på marina kulturmiljöer och påverkan på 
livsmiljöer genom bland annat skador, slitage, skräp och förlorade �skeredskap.  

Genetiska 
resurser

Produktion av 
fisk, skaldjur 
och annan 
biomassa

Livsmedel 
Insatsvaror 

Råvaror

Indirekt tjänst Tjänst Nytta

Reglering av 
närsalter och 

miljögifter 
med påverkan 

på vatten-
kvalitet  

Livs- och 
uppväxt-miljö-
er för fisk och 

skaldjur 

Biologisk 
mångfald, 

näringsväv-
dynamik 

Ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster kan skapa förutsättning för re-
gional näringslivsutveckling. Detta dels utifrån livsmedelsförsörjning och 
råvaror, dels lokal identitet och kulturella värden. Det kan i sin tur innebära 
andra ekosystemtjänster som är viktiga för samhället och näringar som tu-
rism. 

Figur 23. Viktiga ekosystemtjänster för yrkesfisket.
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Relevanta miljöaspekter
Aktiviteter och verksamheter inom temat kan relateras till olika påverkan 
på miljön, temaområden inom havsmiljödirektivet och olika miljökvalitets-
mål. Relationerna, som visas i tabellen nedan, är viktiga vid bedömning av 
temats miljöpåverkan.

Aktivitet

Potentiell på-
verkan eller
belastning

Temaområde 
havsmiljö-
direktivet
(deskriptorer)

Sveriges miljö- 
kvalitetsmål

Bentisk  
trålning  
(botten- 
trålning)

Selektiv uttag av 
arter, fysiska skador 
(havsbotten), 
bifångster av fisk, 
fågel och däggdjur

Fartyg; buller, ut-
släpp av farliga äm-
nen och luftutsläpp 
och klimatgaser

D1 Biologisk mång-
fald

D3 Fisk och skal-
djur

D4 Marina näring-
svävar

D6 Havsbottens 
integritet

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Ett rikt djur och 
växtliv

Pelagisk  
trålning  
(trålning i fria 
vattenmassan)

Selektiv uttag av 
arter, bifångster 
av fisk, fågel och 
däggdjur

Fartyg; buller, ut-
släpp av farliga äm-
nen och luftutsläpp 
och klimatgaser

D1 Biologisk mång-
fald

D3 Fisk och skal-
djur

D4 Marina näring-
svävar

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Ett rikt djur och 
växtliv

Övrigt fiske Selektiv uttag av 
arter, bifångster av 
fisk, fågel och dägg-
djur, marint skräp 
(spökgarn)

Fartyg; buller, ut-
släpp av farliga äm-
nen och luftutsläpp 
och klimatgaser

D1 Biologisk mång-
fald

D3 Fisk och skal-
djur

D4 Marina näring-
svävar

D10 Marint avfall

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Ett rikt djur och 
växtliv

Tabell 10. Relationen mellan yrkesfiske och relevanta miljöaspekter
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Fortsatt arbete
Översyn av riksintresse yrkes�ske kommer inledas under 2018 av Havs- och 
vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i dialog 
med andra berörda EU-medlemsstater utarbeta en gemensam rekommen-
dation om bevarandeåtgärder i sy�e att nå bevarandemålen i de marina 
skyddade områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och 
Röde bank samt Morups bank. Bakgrunden är en hemställan från Länssty-
relsen i Hallands läns om �skeregleringar i områdena och det förslag som 
åtgärderna som Havs- och vattenmyndigheten remitterade under 201778. 

Förslagen till åtgärder innebär bland annat förbud mot �ske i delar av om-
rådena.

För att stärka skyddet i marina skyddade områden har regeringen även gett 
Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå �skeregleringar i både 
nya och redan etablerade skyddade områden. Målet är att värdefulla mil-
jöer ska bevaras. Myndigheten ska också utreda bottentrålningens e�ekter 
inom skyddade områden och inom trålgränsen, och vid behov föreslå åt-
gärder. En mängd olika regleringar kan bli aktuella, till exempel områden 
med totalt �skestopp eller förbud mot användning av vissa �skeredskap. En 
eventuell reglering kan ändra �skemönster och de planeringsmässiga förut-
sättningarna för användning yrkes�ske i havsplanen. Myndigheten ska även 
se över och modernisera regelverket för det kustnära �sket. Uppdraget ska 
redovisas till Miljö- och energidepartementet under 201879.

78  Näringsdepartementet, 2017-11-23. Uppdrag att utarbeta en gemensam rekommenda-
tion om bevarandeåtgärder
79  Miljö- och energidepartementet, 2017-10-19. Uppdrag om bevarandevärden vad avser 
�ske i skyddade områden

Läs mer om förutsättningar i 
havsplaneringens nulägesbeskriv-
ning, färdplan, tematiska rapport om 
yrkesfiske och rapporten ekosys-
temtjänster från svenska hav som du 
hittar på www.havochvatten.se.
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https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2015-10-06-ekosystemtjanster-fran-svenska-hav---status-och-paverkansfaktorer.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2015-10-06-ekosystemtjanster-fran-svenska-hav---status-och-paverkansfaktorer.html
http://www.havochvatten.se
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Genomförande  
och tillämpning
Havsplanen är statens samlade vägledning till myndigheter 
och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på 
användning av områden i havet. I tillämpningen av planen 
ska berörda kommuner, myndigheter och andra aktörer  
beakta planens ställningstaganden i sin planering, beslut 
och andra förvaltningsåtgärder.
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Så ska planen användas
Havsplanens vägledning riktar sig till:

• kommuner och regionplaneorgan som planerar användningen av havet 
eller områden som berörs av havet 

• myndigheter och kommuner som planerar, beslutar och utvecklar eller 
genomför, förvaltningsåtgärder som rör havet 

• näringsidkare inom havsrelaterade verksamheter, genom att bidra med 
förutsägbarhet och underlätta företagande 

Havsplanen utgör statens samlade uppfattning om hur havet i ett visst om-
råde ska användas.

För att planens sy�e om en långsiktigt hållbar utveckling ska uppnås krävs i 
vissa fall att havsförvaltningen med tillhörande regelverk utvecklas. Det kan 
exempelvis handla om åtgärder i form av reglering eller annat som underlät-
tar samexistens mellan olika intressen i havet. När det gäller åtgärder inom 
yrkes�sket eller sjöfarten krävs i många fall överenskommelser eller beslut 
inom EU eller den internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

Havsplanens roll vid tillståndsprövning
Vid olika tillståndsprövningar och andra ärenden enligt miljöbalken80 kom-
mer havsplanerna att vara ett vägledande underlag. Varje myndighet eller 
kommun som tillämpar miljöbalken ska alltså, vid prövning av en verksam-
het eller åtgärd inom havsplaneområdet, se till att havsplanerna är tillgäng-
liga i målet eller ärendet. Vid frågor som rör ny eller ändrad användning av 
ett havsområde ska 3 och 4 kapitlen miljöbalken tillämpas. Vid tolkningen 
av vad som utgör mest lämplig användning enligt dessa bestämmelser kom-
mer havsplanerna att vara vägledande. 

Även vid tillståndsprövningar enligt andra lagar, exempelvis lagen om Sve-
riges ekonomiska zon81, kontinentalsockellagen82 samt lagen om inrättande, 
utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn83, kommer 
havsplanerna att vara ett vägledande underlag. Bestämmelserna i 3 och 4 
kap miljöbalken ska tillämpas även vid prövningar i mål och ärenden enligt 
dessa lagar. 

80  Miljöbalken (1998:808)
81  Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
82  Lag (1966:314) om kontinentalsockeln
83  Lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän 
hamn
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Havsplanens roll i kommunal översiktsplanering
Kommunen ska enligt plan- och bygglagen84 ta fram en översiktsplan för 
hela kommunytan, inklusive territorialhavet. Den statliga havsplanen har 
sin grund i miljöbalken och sträcker sig ut till och med ekonomisk zon. 
Översiktsplanen och havsplanen överlappar i en del av territorialhavet. I 
området där planerna överlappar verkar båda planerna, i det yttersta havs-
området verkar endast havsplanen och i kustområdet verkar endast över-
siktsplanen.

Sverige har 65 kustkommuner vars havsyta delvis överlappar en kommande 
havsplan. Utöver dessa har omkring 15 kommuner havskust, men överlap-
par inte någon havsplan. 

Både den statliga havsplanen och kommunens översiktsplan ska integrera 
näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål, men havsplanen och kom-
munernas översiktsplan har olika detaljeringsgrad och skala. Havsplanens 
strategiska nivå och grova avgränsningar för olika intressen kan preciseras 
mer detaljerat i den kommunala översiktsplanen. Havsplanens grova skala 
kan även medföra att något som är utpekat i en översiktsplan inte gra�skt 
kan återges i havsplanen. 

Samrådet om förslag till havsplan är ett tillfälle för kommunen att uppmärk-
samma Havs- och vattenmyndigheten på redan gjorda och eventuellt kom-
mande ställningstaganden i det överlappande havsplaneområdet, så att en 
gemensam uppfattning om skalskillnadernas konsekvenser kan växa fram 
under havsplaneringens skeden: samråd och granskning. 

84  3 kapitlet 1 § Plan- och bygglag (2010:900)

Ekonomisk zon

Grannland ekonomisk zon

Havsplan

Territorialhavet

överlapp

Översiktsplan

Figur 24: Kommunens översiktsplan och statens havsplan överlappar i en del av  
territorialhavet. Där verkar båda planerna. 
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Status för kommunernas planering av havet
Få kommuner har idag antagna översiktsplaner som omfattar hela territori-
alhavet och som redovisar genomarbetade kommunala ställningstaganden. 
Orsaker till detta kan vara havets traditionellt fria nyttjande och avsaknaden 
av fastigheter i utsjövatten. Under 2016 och 2017 har många kustkommu-
ner  antingen inlett förarbete för planering av havsområdet eller inlett arbete  
med översiktsplanering enligt plan- och bygglagen. Den statliga havsplane-
ringen har medfört en stark ökning av kommunal kust- och havsplanering. 

Vägledning för kommunal planering
Havsplanen ska ge den vägledning som behövs för att uppfylla kraven på 
god mark- och vattenanvändning, enligt 4 § havsplaneringsförordningen85.  
Havsplanen är vägledande för den kommunala planeringen.

Samordning mellan havsplan och översiktsplan och frågor 
som ännu inte är besvarade
Få kommuner har i dag en fysisk planering som omfattar utsjön. Nu gäl-
lande översiktsplaner kan därför i marginell omfattning vara grund för den 
statliga havsplaneringen, och detta avspeglar sig i detta samrådsförslag till 
havsplan - bara ett fåtal kommunala anspråk redovisas i planen. När kust-
kommunerna e�er hand antar planer över havsområdena kommer det att 
visa sig vilka kommunala ställningstaganden som lämpligen kan återspeglas 
i kommande havsplaner. 

En annan fråga är på vilka sätt havsplanen blir vägledande för den kom-
munala planeringen:

• Vilka ställningstaganden kan göras med översiktsplanens högre detalje-
ringsgrad utan att komma i kon�ikt med havsplanen? 

• Hur ska samverkansprocessen mellan kommun, länsstyrelse och Havs- 
och vattenmyndigheten se ut? 

Samtliga tre dialogsteg i havsplaneringsarbetet sy�ar bland annat till att be-
svara dessa frågor, där också kommunerna kan delta i processen. 

85  Havsplaneringsförordningen (2015:400)
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Uppföljning av planen
När havsplanerna har beslutats är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig 
för uppföljning genom att löpande hålla sig underrättad om utvecklingen 
inom berörda områden. Vid behov eller minst vart åttonde år ska Havs- och 
vattenmyndigheten ta fram och lämna över nya havsplaneförslag. 

Dessutom ska Havs- och vattenmyndigheten särskilt följa upp och utvär-
dera den miljöpåverkan som planerna i praktiken medför. Avsikten är att 
tidigt få kunskap om betydande miljöpåverkan som inte har identi�erats 
tidigare i processen så att denna påverkan stoppas eller minskas. Uppfölj-
ningen sy�ar också till att bevaka den miljöpåverkan som förväntas och 
som har beskrivits i planens miljökonsekvensbeskrivning.

Ett kontrollprogram kommer därför att tas fram som beskriver hur uppfölj-
ningen ska genomföras och vilka parametrar som ska följas upp. Kontroll-
programmet ska samordnas med annan be�ntlig miljöuppföljning för att 
säkra ett e�ektivt genomförande.
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Konsekvenserna av havsplanen bedöms utifrån  
ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. Arbetet 
med att bedöma konsekvenserna har skett parallellt och 
integrerat med planeringen. Dessutom analyseras  
konsekvenserna i en separat miljökonsekvensbeskrivning 
och en separat hållbarhetsbedömning.

8

Konsekvenser
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Konsekvenser av planeringen bedömas både löpande och för förslagen till 
havsplaner i samråds- och granskningsskedet. 
• I det löpande arbetet används särskilt beställda utredningar, rapporter, 

interna analyser, samtal med riksintressemyndigheterna och länsstyrel-
serna, resultat av dialogen med branscher, kommuner, myndigheter, in-
tresseorganisationer och grannländer och andra underlag. 

• För förslagen till havsplaner i samråds- och granskningsskedet bedöms 
hållbarhet och miljökonsekvenser av externa konsulter. Resultat och me-
tod för de externa konsekvensbedömningarna beskrivs i separata doku-
ment. 

Både hållbarhetsbedömning och miljökon-
sekvensbeskrivning
Havsplaneringsförordningen ställer krav på att en strategisk miljöbedöm-
ning ska göras för varje havsplan. Sy�et med miljöbedömningen är att in-
tegrera miljöhänsyn i havsplanerna. Genom att analysera vilken miljöpå-
verkan som olika val i havsplanerna kan få, kan ställning tas till olika sätt 
att minska negativ påverkan och öka positiv påverkan. Den så kallade be-
tydande miljöpåverkan analyseras och beskrivs i ett dokument som kallas 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

Utöver miljöbedömningen av havsplanerna görs hållbarhetsbedömningar 
med ett bredare perspektiv. Sy�et med dem är att analysera havsplanernas 
påverkan ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Både mil-
jöbedömningen och hållbarhetsbedömningen beskriver ekosystemtjänster 
och hur de påverkas av havsplanerna. I hållbarhetsbedömningen analyseras 
vilken förändring i samhällsnytta som påverkan på ekosystemtjänsterna ger. 
Det bidrar till en bred helhetsbedömning av hur planen förhåller sig till en 
hållbar utveckling. Frågor som ”Går vi åt rätt håll? Vad kan vi göra bättre i 
planen?” ska både miljö- och hållbarhetsbedömningen ge svar på, svar som 
sedan kan tas med i revideringen av planen inför nästa steg, gransknings-
skedet.

Integrerad konsekvensbedömning – en del i 
planeringen
Konsekvensbedömningarnas resultat återkopplas till planeringsprocessen. 
Det är den återkopplingen som gör det möjligt att ta hänsyn till och ändra 
i planutkast utifrån de resultat konsekvensbedömningarna visar. På så sätt 
kan miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter integreras i planeringen. 
En utgångpunkt i arbetet med att utveckla detta samrådsförslag har varit de 
konsekvensbeskrivningar som togs fram för utkasten i tidigt skede, och de 
synpunkter som kom in på både utkasten till havsplaner och konsekvensbe-
skrivningarna under dialogen 2017.
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Härutöver har gjorts mer löpande bedömningar av konsekvenser av olika 
planeringsalternativ. Bland annat har Havs- och vattenmyndigheten un-
der arbetets gång tagit fram nationella tematiska underlag, och särskilda 
utredningar som rör speci�ka planeringsfrågor eller geogra�ska områden. 
Underlagen och utredningarna rör såväl miljöpåverkan som påverkan på 
verksamheter som berörs av havsplanerna, till exempel yrkes�ske, etable-
ring av vindkra� och sjöfart. Underlag och utredningar har tagits fram av 
Havs- och vattenmyndigheten, samverkande myndigheter, eller på beställ-
ning av externa aktörer.

För att bättre kunna planera för att undvika hög miljöpåverkan i känsliga 
områden har även planeringsverktyget Symphony utvecklats. Med  Symp-
hony bedöms den samlade miljöpåverkan från olika mänskliga aktiviteter 
och den samlade belastningen på djur- och växtliv i havet. Planeringsverk-
tyget gör ett integrerat arbetssätt möjligt och gör att miljöpåverkan för olika 
planeringsalternativ kan bedömas mer löpande.

De underlag som tas fram i det löpande bedömningsarbetet används också 
som ett av �era underlag för den miljökonsekvensbeskrivning och den håll-
barhetsbedömning som tas fram för detta samrådsförslag.
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Figur 25. Arbetet med att analysera och bedöma konsekvenser görs i cykler som följer 
skedena i planeringen. 

Utkast för dialog Samråd 

Slutgiltigt förslag Granskning 
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– �skeregleringar
Fredningsområde, Trål�skeområde, Trålgräns

Underlag figurer
Figurer utan hänvisning till underlag är framtagna av 
Havs- och vattenmyndigheten.
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Bergman m.�. 2017. Havsbaserad vindkra� potential och kostnader – en rap-
port till Energimyndigheten

Figur 15. Kartbild från Symphony som visar sammanlagd miljöpåverkan
Havs- och vattenmyndigheten. Rapport 2018:1. Symphony - Integrerat plane-
ringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats

Figur 16: Kartbild från Gröna kartan som visar aggregerade naturvärden 
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Granit m.�.2017. Water Policy 
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Figur 18. Internationella skyddade marina områden runt Sverige och i grann-
länder
Enligt OSPAR (OSPAR MPA), Enligt HELCOM (HELCOM MPA), Natura 
2000, Fredningsområde torsk

Figur 19 Gränsöverskridande sjöfart 
Koncentration av fartygsrörelser (AIS) runt Sverige och i grannländer

Figur 21. Ekonomiskt landningsvärde av trål�ske e�er havskrä�a, nordhavs-
räka och torsk  i Västerhavet under perioden 2003-2015.
Sveriges lantbruksuniversitet. 2018. Sammanställning och analys av yrkes�s-
kets utbredning.

Figur 22. Ekonomiskt landningsvärde av pelagiskt �ske i Västerhavet under 
perioden 2003-2015. 
Sveriges lantbruksuniversitet. 2018. Sammanställning och analys av yrkes�s-
kets utbredning.
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Förslag till  
Havsplan Västerhavet 

Detta är det förslag till havsplan för Västerhavet som vi samråder om. 
Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för  
Östersjön och en för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring 
vad som är den bästa användningen av havet. Havsplanen ska vägleda 
nationella myndigheter, kommuner och domstolar i kommande beslut, 
planering och tillståndsprövningar. Näringsidkare kan också få vägled-
ning av planen.

Nu samråder Havs- och vattenmyndigheten med dig och andra för att 
få bra och förankrade havsplaner. Därför vill vi gärna att ni ger förbätt-
ringsförslag och berättar om sådant vi bör veta. Samrådet pågår  
15 februari till 15 augusti 2018.

Havs- och vattenmyndigheten diarienummer 396-18 

Havs- och vattenmyndigheten
Postadress: Box 11 930, 404 39 Göteborg
Besök: Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg
Tel: 010-698 60 00
www.havochvatten.se
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KS § 110  Dnr KS 000496/2018 - 600 

Akuta åtgärder - Päronbyns förskola  

 
Beskrivning av ärendet Det råder stor brist på förskoleplatser i Båstad tätort. Eftersom inga befintliga 

lokaler är lämpliga på längre sikt behöver en modul etableras i väntan på beslut 
kring en optimal förskoleorganisation. Tidigare år har vårdnadshavare blivit 
erbjudna förskoleplats inom en garantitid på fyra månader. I oktober 2017 
visade sammanställningen av barnantal och nettokö att garantitiden skulle bli 
omöjlig att uppfylla om inte antalet förskoleplatser ökade.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från förskoleutvecklare Birgitta Berséus, daterad 2018-05-16.  
 
Förvaltningens förslag Etablera en modul i anslutning till Päronbyns förskola inför hösten 2018. 
 
Föredragande Förskolestrateg Birgitta Berséus föredrar ärendet.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Etablera en modul i anslutning till Päronbyns förskola inför hösten 2018.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

  
Datum: 2018-05-16 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Birgitta Berséus 

Dnr: 000496/2018  

 
 

Förskoleorganisation – akuta åtgärder 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Etablera en modul i anslutning till Päronbyns förskola inför hösten 2018. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det råder stor brist på förskoleplatser i Båstad tätort. Eftersom inga befintliga lokaler är lämp-
liga på längre sikt behöver en modul etableras i väntan på beslut kring en optimal förskoleor-
ganisation. 
 
Bakgrund 
Tidigare år har vårdnadshavare blivit erbjudna förskoleplats inom en garantitid på fyra måna-
der. I oktober 2017 visade sammanställningen av barnantal och nettokö att garantitiden skulle 
bli omöjlig att uppfylla om inte antalet förskoleplatser ökade. Förvaltningen fick i uppdrag av 
kommunstyrelsens arbetsutskott att hitta alternativ bland i första hand Båstadhems befintliga 
lokaler. Den 3 april började Malens och Päronbyns barn födda 2012 på en extra avdelning till 
Malen på Strandängsskolan. Denna lösning var en akut lösning som blev både kostsam och 
sårbar. Den 20 mars tog KSAU beslut om att följa upp kösituationen i Båstad på sammanträ-
dena i april och maj för att se om behovet av förskoleplatser kvarstod. 
Inför hösten behöver Strandängsskolan dessa lokaler till fritidshem. Förskolan behöver en 
långsiktig lösning i Båstad.  
 
Aktuellt 
När placeringarna inför hösten är gjorda är det fortfarande ca 20 barn i Båstad som inte kan bli 
erbjudna förskola på hemorten. Det finns fortfarande platser kvar på flertalet förskolor men 
om det inte tillkommer en extra avdelning i Båstad kan kösituationen blir densamma under 
2018/2019 som under 2017/2018. 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
2020 beräknas barnantalet i Båstads kommun att öka stort utifrån planerade nybyggnationer. 
Det är därför av stor vikt att beslut tas så att vårdnadshavare kan erbjudas plats för sina barn 
inom garantitiden på fyra månader.  
 
Ekonomi  
Hyreskostnad för en modul är 24 100kr/mån. 
Engångskostnad för montage och demontage är 345 000kr som engångskostnad. 
Förberedelse för markbädd mm är 700 000kr. 
Modulen kan med fördel placeras i anslutning till Päronbyns förskola. 
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2 (2) 

 

 
Barnkonsekvensanalys 
En modul i anslutning till Päronbyns förskola medför att barn kan få permanent förskoleplats 
på hemorten istället för att först börja på förskola i annan kommundel och sedan flytta när 
plats i Båstad blir ledig. 
 
 
Barn och Skola 
Birgitta Berséus, förskoleutvecklare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och Service 
 
Samråd har skett med: 
Henrik Wagersten och Margaretha Ekelund Svensson, Barn och Skola samt Jan Bernardsson 
och Sofia Boivie, Teknik och Service 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-22 1 av 2 

 

 

KS § 114  Dnr KS 000467/2018 - 200 

Exploateringsavtal för Böske 38:1 m.fl 

 
Beskrivning av ärendet Området som är aktuellt för exploatering omfattas av detaljplan för Böske 38:1 

m.fl., lagakraftvunnen den 18 november 2010. Detaljplanen möjliggör för 
byggnation av 14 bostäder i form av friliggande villor. Fastigheten Böske 38:1 
förvärvades 2017 av Peter Nidelius som initierade påbörjad exploateringen. 
Fastighetsbildning har genomförts och de avstyckade tomterna har överlåtits 
till den juridiska personen Markutveckling Timmergården AB medan 
resterande mark, utgörande allmän plats, fortfarande ägs av Peter Nidelius som 
privatperson. Detaljplanen anger att exploateringsavtal ska upprättas innan 
utbyggnad av området sker, varför förslag till exploateringsavtal har 
upprättats. Exploateringsavtalet säkrar genomförandet av detaljplanen, styr 
upp standarden av gator och grönområden samt ger kommunen rätt att på 
exploatörens bekostnad genomföra planen i det fall exploatören förhindras 
fullgöra sitt åtagande. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 2018-

05-08, med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag Godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal för exploateringsområdet 

Böske 38:1 m.fl.      
 
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 
       
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 

Godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal för exploateringsområdet 
Böske 38:1 m.fl.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

180508\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-05-08. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000467/2018 – 200 
 
 

Exploateringsavtal för Böske 38:1 m.fl 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till exploateringsav-
tal för exploateringsområdet Böske 38:1 m.fl. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Området som är aktuellt för exploatering omfattas av detaljplan för Böske 38:1 m.fl, lagakraft-
vunnen den 18 november 2010. Detaljplanen möjliggör för byggnation av 14 bostäder i form 
av friliggande villor.  
Fastigheten Böske 38:1 förvärvades 2017 av Peter Nidelius som initierade påbörjad exploate-
ringen. Fastighetsbildning har genomförts  och de avstyckade tomterna har överlåtits till den 
juridiska personen Markutveckling Timmergården AB medan resterande mark, utgörande all-
män plats, fortfarande ägs av Peter Nidelius som privatperson.  
Detaljplanen anger att exploateringsavtal ska upprättas innan utbyggnad av området sker, var-
för förslag till exploateringsavtal har upprättats. Exploateringsavtalet säkrar genomförandet av 
detaljplanen, styr upp standarden av gator och grönområden samt ger kommunen rätt att på 
exploatörens bekostnad genomföra planen i det fall exploatören förhindras fullgöra sitt åta-
gande. 
 
 

Bakgrund 
Genomförandet av detaljplanen för Böske 38:1 har dröjt sedan planen antogs 2010. 
Exploateringen bedrivs helt i privat regi och ett exploateringsavtal som säkrar genomförandet 
borde ha upprättats redan innan detaljplanen antogs. Att exploateringen intitierats kom till 
kommunens kännedom genom NSVA som bjudits in till samråd varefter kommun och 
exploatör samrått om fortsatt arbete och upprättade bygghandlingar granskats.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 

Exploateringen kommer resultera i 14 nya bostäder i Samhället Grevie. Generellt leder 
inflyttning till-, och befolkningsökning i Båstads kommun till fortsatt goda förutsättningar för 
kommunen att utvecklas.  
 
 

Ekonomi 
Exploateringen genererar inga kostnader för kommunen annat än för administration, 
kostnader som exploatören enligt avtal ska bekosta. 
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Teknik och Service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Peter Nidelius, Markutveckling Timmergården AB 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till exploateringsavtal 
 
Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med trafikplanerare, projektingenjör samt avdelningen för samhälls-
byggnad.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-22 1 av 2 

 

 

KS § 113  Dnr KS 000436/2018 - 200 

Markavtal för ledningsägare på kommunal mark 

 
Beskrivning av ärendet Med anledning av att det allt oftare uppkommer konflikter mellan kommunal 

samhällsplanering och rättigheter kopplade till ledningar bör Båstads kommun 
reglera under vilka förutsättningar ledningsägare får anlägga och bibehålla 
ledningar i kommunal mark. Teknik och service har med utgångspunkt i SKLs 
mall arbetat fram ett förslag till markavtal som Båstads kommun kan använda 
vid alla framtida förfrågningar från ledningsägare, men även för att reglera 
villkoren kring de ledningar som redan lagts i kommunens mark.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 2018-

05-03, med tillhörande avtal.  
 
Förvaltningens förslag Godkänna upprättat förslag till markavtal.       
 
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Godkänna upprättat förslag till markavtal.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180503\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (3) 

 
Datum: : 2018-05-03. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000436/2018 – 200 
 
 

Markavtal för Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till markavtal.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att det allt oftare uppkommer konflikter mellan kommunal samhällsplane-
ring och rättigheter kopplade till ledningar bör Båstads kommun reglera under vilka förutsätt-
ningar ledningsägare får anlägga och bibehålla ledningar i kommunal mark.   
 
Teknik och service har med utgångspunkt i SKLs mall arbetat fram ett förslag till markavtal 
som Båstads kommun kan använda vid alla framtida förfrågningar från ledningsägare, men 
även för att reglera villkoren kring de ledningar som redan lagts i kommunens mark.  
 
Förslag till markavtal omfattar alla ledningar i ”allmän plats” ägd av kommunen. Markavtalet 
omfattar således inte ledningar på mark som inte är planlagd, ledningar som förlagts på ”kvar-
tersmark” eller på mark som inte tillhör kommunen. Dock kan särskild överenskommelse träf-
fas om att tillämpa avtalet även på sådan mark där kommunen är fastighetsägare. 
 
Markavtalet syftar till att skapa en förutsägbarhet som båda parter har vinning av och som 
främjar informationsutbyte.  Markavtalet skapar tydlighet kring ansvars och kostnadsfördel-
ning men binder också ledningsägare som ingått avtalet att inte söka ledningsrätt. Ledningsrät-
ten är en stark rättighet som i många fall komplicerar kommunens planarbete och tvingar 
kommunen att stå alla kostnader för att få ledningen flyttad. 
 
Förevarande förslag till markavtal omfattar framtida ledningsförläggningar, vilket innebär att 
avtalet måste anpassas något i de fall det ska omfatta befintliga ledningar. Anpassningarna görs 
i de delar som rör ersättningsnivå och kostnadsansvaret vid ledningsflytt. Ledningsägaren 
måste således också i det senare scenariot även redovisa när ledningen anlades för att § 11 
(bestämmelse om kostnadsfördelning) ska vara tillämplig.  
 

Bakgrund 
Båstads kommun växer, nya områden planläggs och förutsättningarna för andra ändras genom 
planändringar. Ledningsdragning i landets tätorter sker normalt i gatumark och annan allmän 
platsmark. Det är i de flesta fall önskvärt och ändamålsenligt att använda dessa utrymmen för 
ledningsändamål. Ledningarna tjänar regelmässigt ett allmänt ändamål vars tillgodoseende för 
kommunen själv utgör ett viktigt intresse. Utvecklingen mot fler ledningsägare har inneburit 
att konkurrensen om utrymmet har ökat. 
 
Det finns många samhällsnyttiga funktioner som distribueras genom ledningsnät och ägs av 
extern part. I många fall uppstår frågan om ekonomisk kompensation när kommunen ändrar 
markplaneringen och ledningarna måste flyttas för att frigöra byggrätt mm. Ibland löser par-
terna det genom att dela upp kostnaderna men i många fall får kommunen stå hela kostnaden. 
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Risken för förändringar är känt för alla parter och ett markavtal efterfrågas av företagen som 
har ledningar i Båstads kommun för att få en tydlighet i hur konfliksituationer ska hanteras.    
 
Andra syften med bifogat avtal är att skapa förutsättningar för effektivt markutnyttjande, sam-
ordnade gräv- och anläggningsarbeten samt god planering. 
 
Förslag till avtal ersätter alla tidigare avtal och andra överenskommelser avseende ledningsä-
garens ledningar i kommunens allmänna platsmark samt i annan kommunen tillhörig mark när 
särskild överenskommelse träffats om att tillämpa avtalet på sådan mark 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att använda upprättat förslag till markavtal kommer förutsättningarna för samtliga 
ledningsägare bli tydliga och risken för att nya ledningsrätter skapas och försvårar planlägg-
ning av kommunal mark blir mindre.  Kommunikationen parter emellan kommer bli tätare i 
och med de avstämningar som nämns i avtalet vilket borde resultera i bättre möjligheter att 
lägga en långsiktig planering.  
 
Verksamhet 
Markavtalet får vissa konsekvenser för verksamheten i form av tidsåtgång. Initialt ska 
befintliga ledningar kartläggas och avtal tecknas med ledningsägarna. Sedan följer det löpande 
arbetet som omfattar  samråd och upprättande av nya avtal. Dock bör en strukturerad 
hantering spara tid för kommunen, då vi kan förekomma situationer som annars möste lösas 
akut.  
 
Ekonomi 
Att använda ett markavtal har ekonomiska fördelar för kommunen. Dels får ledningsägaren 
som vill lägga ner ledning i kommunal mark betala för rättigheten per löpmeter ledning och 
dels sprids den ekonomiska risken för ledningsflytt på parterna över tid.  
 
Ersättningen till kommunen ska täcka de kostnader och olägenheter som uppstår för kommu-
nen pga. att ledningsägaren har sina ledningar och tillbehör i kommunens mark. Häri inklude-
ras administrativa merkostnader, ökade framtida drifts- och underhållskostnader samt ökade 
kostnader för hänsynstagande vid framtida användning av marken. Eftersom ledningsägaren 
själv bekostar ev. flyttning av ledningarna efter att viss tid förflutit och kommunen ska bära 
risken för flyttningar dessförinnan, ska ersättningen inte inkludera framtida flyttkostnader för 
kommunen. Kostnader som har direkt samband med själva grävningen (t.ex. ev. avgift för ad-
ministration av grävningstillstånd och återställningskostnader) omfattas inte av ersättningen 
utan regleras separat i samband med grävningen. 
 
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
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Beslutet ska expedieras till: 
E.ON, Bjäre Kraft, Skanova, Södra Hallands kraft, NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till markavtal 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-22 1 av 2 

 

 

KS § 128  Dnr KS 000511/2018 - 200 

Försäljning av Förslöv 2:100 - Tomt för vård- och omsorgsboende 

 
Beskrivning av ärendet Projektet för det nya vård och omsorgsboende i Förslöv har nått 

byggprojekteringsfas och den fastighet som bildats för ändamålet ska överlåtas 
till byggherren, Båstadhem AB. Fastigheten föreslås överlåtas för en 
köpeskilling om 1 600 000 kronor med föreslaget tillträde efter 
lagakraftvunnet beslut i kommunstyrelsen. Köpets genomförande föreslås 
villkoras med att Båstadhem AB erhåller startbesked för vård och 
omsorgsboendet senast den 1 februari 2019.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Susanna Almqvist, daterad 2018-05-17, med tillhörande 

bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Båstad Förslöv 2:100 
 
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 

Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Båstad Förslöv 2:100  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180517\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-05-17. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000511/2018 – 200 
 
 

Försäljning av Förslöv 2:100, tomt för vård och omsorgsboende 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för 
fastigheten Båstad Förslöv 2:100.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Projektet för det nya vård och omsorgsboende i Förslöv har nått byggprojekteringsfas och den 
fastighet som bildats för ändamålet ska överlåtas till byggherren, Båstadhem AB. Fastigheten 
föreslås överlåtas för en köpeskilling om 1 600 000 kronor med föreslaget tillträde efter la-
gakraftvunnet beslut i kommunstyrelsen. Köpets genomförande föreslås villkoras med att 
Båstadhem AB erhåller startbesked för vård och omsorgsboendet senast den 1 februari 2019.  
 

Bakgrund 
Den ursprungliga detaljplanen för området, omfattande även bostäder, delades upp i två etap-
per varav delen för vård och omsorgsboendet var den första att vinna laga kraft.  Fastighets-
bildning söktes i januari 2018 och fastigheten Båstad Förslöv 2:100 är nu bildad för ändamålet 
vård och omsorgsboende. Köpeskillingen är framräknad med utgångspunkt i de kostnader som 
fastigheten ska bära av detaljplanens genomförande, samt kostnad för fastighetsbildning.  
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Ett nytt vård och omsorgsboende är efterfrågat i kommunen och Båstadhem AB, i egenskap av 
kommunens fastighetsbolag, har i uppdrag att bygga det i Förslöv.  Boendet omfattar 48 styck-
en lägenheter och den totala produktionskostnaden är beräknad till 120 miljoner kr.  
 

Ekonomi 
Ovanstående förslag till beslut påverkar kommunens budget såtillvida att kommunens 
kommande kostnad för hyra av lägenheter i det färdiga vård och omsorgsboendet påverkas av 
produktionskonstnaden. Köpeskilling har därför föreslagits motsvarar de faktiska kostnaderna 
för tomten  för att inte driva upp kommunens kommande hyra.  
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
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Beslutet ska expedieras till: 
Båstadhem AB 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till köpeavtal 
 
Samråd har skett med: 
Samråd har skett internt 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-22 1 av 2 

 

 

KS § 112  Dnr KS 000266/2018 - 200 

Svar från myndighetsnämnden på remiss avseende köpekontrakt 
för del av Vistorp 7:111 - Bjäre biovärme Förslöv  

 
Beskrivning av ärendet Bolaget Bjäre Biovärme AB kontaktade Båstads kommun i syfte att förvärva en 

verksamhetstomt belägen i Vistorps verksamhetsområde, Förslöv. Båstads 
kommun har upprättat ett förslag till köpehandling för överlåtelsen som 
omfattar 4 000 kvm av fastigheten Båstad Vistorp 7:111, till en köpeskilling om 
544 000 kronor. Bjäre Biovärme AB förvärvar markområdet under villkor att 
de söker och erhåller bygglov, vilket återges i avtalets § 7 och tidsätts i avtalets 
§ 6. Under förutsättning att angivet krav på bygglov följs och ersättning erläggs 
på tillträdesdagen ska Båstads kommun söka om fastighetsbildning. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 2018-

03-06, med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag Godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Båstads kommun och 

Bjäre Biovärme AB      
 
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet.        
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
 

Godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Båstads kommun och 
Bjäre Biovärme AB.  
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-03-06. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000266/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Köpekontrakt för del av Vistorp 7: 111, Förslöv 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till köpekon
trakt mellan Båstads kommun och Bjäre Biovärme AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Bolaget Bjäre Biovärme AB kontaktade Båstads kommun i syfte att förvärva en verksamhets
tomt belägen i Vistorps verksamhetsområde, Förslöv. Båstads kommun har upprättat ett för
slag till köpehandling för överlåtelsen som omfattar 4 000 kvm av fastigheten Båstad Vistorp 
7:111, till en köpeskilling om 544 000 kronor. Bjäre Biovärme AB förvärvar markområdet un
der villkor att de söker och erhåller bygglov, vilket återges i avtalets § 7 och tidsätts i avtalets § 
6. Under förutsättning att angivet krav på bygglov följs och ersättning erläggs på tillträdesda
gen ska Båstads kommun söka om fastighetsbildning 

Bakgrund 
Bolaget Bjäre Biovärme AB har under tid undersökt möjligheterna att etablera sig i Förslöv för 
att bedriva sin verksamhet, att tillverka och distribuera fjärrvärme till kunder i närområdet. 
Teknik och service har därför föreslagit bolaget en tomt om 4000 kvadratmeter i Vistorps 
verksamhetsområde som lämpar sig väl för verksamheten och erbjuder närhet till bolagets 
kunder. Bjäre Biovärme AB har mottagit förslag till köpeavtal och undertecknat detsamma. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Teknik och service anser att en försäljning av aktuellt markområde till bolaget bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling. Produktionen av värme härrör från förnyelsebar källa och distri
butionen sker primärt till kunder i närområdet som ges möjligheten att välja en miljösmart 
uppvärmning. 

Verksamhet 
Båstads kommun har sålt merparten av den mark i Förslöv som är planlagd för ändamålet 
verksamheter. I Vistorpsområdet kvarstår ca 5 300 kvadratmer tillgänglig tomtmark jämte den 
fastighet som är upplåten till Lindab genom arrende. 

Ekonomi 
Försäljningen genererar en intäkt till kommunen om 544 000 kronor, vilket motsvarar ett 
värde om 136 kr/kvm tomtmark. Intäkten beräknas komma kommunen tillhanda kvartal 4 
2018. Bolaget erlägger anslutningsavgift för VA i anslutning till byggnation. 
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Beslutet ska expedieras till: 
Bjäre Biovärme AB och enheten för samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till köpeavtal, översiktskarta 

Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med berörda förvaltningar 
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Köpekontrakt 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (org.nr 212000-0944), nedan kallad Kommunen. 

Köpare: Bjäre Biovärme AB (org.nr 559092-6167), nedan kallad Bolaget. 

1§. Bakgrund 

Bolaget har under en tid utvärderat förutsättningarna för att etablera sig i Förslöv för att där 

bedriva verksamhet som leverantör av fjärrvärme. Efter genomförda marknads

undersökningar har Bolaget funnit möjligt att genomföra etableringen av den avsedda 

verksamheten och har därför hos Kommunen efterhört förutsättningarna för att få förvärva 

verksamhetsmark lämplig för Bolagets värmeproduktion. Värmen kommer i en första etapp 

produceras i en flispanna om ca 950 KW. Kommunen förfogar över planlagd mark inom 

fastigheten Vistorp 7:111 som Bolaget anser vara en lämplig plats utifrån 

produktionsförutsättningar och rimlig närhet till kunder. Fastigheten utgör totalt 9.293 

kvadratmeter och Bolaget vill förvärva ca 4000 kvadratmeter. Av Bilaga 1 framgår 

fastigheten Vistorp 7:111 utbredning och belägenhet. Det avsedda överlåtelseområdet är 

avgränsat med blå begränsningslinje på bilagan. Bolaget planerar att innevarade vår, ca 

mars-april, påbörja utbyggnad av anläggningen. 

2§. Överlåtelseförklaring 

Kommunen överlåter del av fastigheten Vistorp 7:111, omfattande ca 4000 kvadratmeter, se 

kartskiss Bilaga 1, i det följande kallad Fastigheten. Överlåtelsen sker på de villkor som 

framgår av detta köpekontrakt. 

§3. Köpeskilling 

Köpeskillingen för Fastigheten är överenskommen till femhundrafyrtiofyratusen (544.000} 

kronor. I den händelse Fastighetens storlek avviker med mer än 3 % av den i § 2 angivna 
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omfattningen efter genomförd lantmäteriförrättning skall avräkning med 136 kronor per 

kvadratmeter göras mot den överenskomna köpeskillingen. 

§4. Köpeskillingens erläggande 

Bolaget skall på Tillträdesdagen erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning till det 

konto som kommunen anvisar. Sedan köpeskillingen erlagts ankommer det på Bolaget att 

ansöka om och bekosta erforderlig fastighetsbildning samt därefter söka, bekosta och ta ut 

lagfart på Fastigheten. 

§5. Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper på tiden fram till Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Kommunen. De 

intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper på tiden från och med Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Bolaget. 

§6. Tillträdesdag 

Bolaget skall tillträda Fastigheten senast på den tionde bankdagen efter det datum när 

villkoren enligt §7 nedan uppfyllts och vidtagits. Har Bolaget inte uppfyllt villkoren senast 

2018-08-01 är detta avtal till alla delar förfallet varvid parterna skiljs åt och envar bär de 

kostnader som detta köpekontrakt föranlett respektive part. 

§ 7. Villkor för tillträde 

Före tillträdesdagen skall Bolaget ha ansökt om och erhållit bygglov .Av Bilaga 2 framgår 

översiktligt hur Bolaget planerar att nyttja Fastigheten. Bolaget har redovisat att finansiering 

av den första utbyggnadsetappen är löst inom Bolagets koncerntillhörighet. 

§8. Åtgärder på tillträdesdagen 

På tillträdesdagen skall Bolaget betala köpeskillingen i sin helhet enligt §3. Kommunen skall 

till Bolaget utfärda köpebrev avseende Fastigheten baserat på Köpeskillingen. 
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§9. Fastigheten 

Fastigheten ingår i sin helhet i den laga kraftvunna detaljplanen för Vistorp 7:19 m.fl. Bolaget 

är väl insatt i de bestämmelser som detaljplanen reglerar för bebyggelse av Fastigheten även 

innefattande att densamma förutsätts anslutas till en gemensamhetsanläggning. Kommunen 

skall omgående efter det att Bolaget erlagt köpeskillingen ansöka om fastighetsbildning hos 

Lantmäteriet med begäran om att erforderlig fastighetsbildning vidtas i enlighet med Bilaga 

1 så att Fastigheten bildas med den avgränsning som framgår av bilagan. 

Fastighetsbildningsåtgärden skall bekostas av Bolaget. 

Fastigheten överlåtes gravationsfri. 

§10. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpekontrakt skall vara skriftliga och undertecknas av 

parterna för att vara giltiga. 

§11. Överlåtelse 

Bolaget äger ej rätt att överlåta detta köpekontrakt till annan part utan Kommunens 

skriftliga samtycke. 

§12. Tvist 

Eventuell tvist som uppstår i anledning av detta köpekontrakt skall slutligt avgöras i allmän 

domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2018- - Svedala 2018-03-03 

Båstads kommun Bjäre Biovärme AB 

Bo Wendt, KS ordf, Båstads kommun Sven Persson, firmatecknare 

Kristina Geiger, Kommundirektör 
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Nybyggnadskarta eol.KF2010.02-06§220 

Kommunstyrelsen 

Båstads kommun 
Fostlghotsbetecknlng:Vlstorp7:111 

Areal enligt Fastlgholsreglstret: 9293 kvm 

Sökande:Bjlire Biovärme 

Platsbesök:2017-03-01 

Tomtlndelningsplan:-

• 
Gällandedetaljplan:1664 

Planbctccknlngar: 

JK e 0,5 a 3 <©>-
+o.o Awögd höjd 
8m:J Projekterad höjd 
Anmt1rkning11r: 

Kartan upprättad 2017-03-07 av; SS 

D.nr.: B 2017-000207 

Lugakmft; 2015-06-12 

-0.0-Avslånd mellan grllnotör 
(-0.0.)Avrotånden!lgtförrtlttningukt 

Vattenledning med aVGtängnlngoventll och 1mrv!n Y..QQQ.11-

Spillvattenlednlng modtl!lsynsbrunn 

Dagvattenlodnlng med tll!synsbrunn 

Ungefärligt vattentryck l förbindelsopunkton tlr .. § ..... bar 

~ 
~ 

1
Förblndelsopunkt Vattengångens höjd Motorlalochdlamcter 

Förbindelsepunkt lförblndeloopunkt 

Vatten V PE63 

Spl!lvatton S +33,10 m PP160 

Dagvatten D 

DoD:11111nvl9nln111u11rbarllkn11dohöjdorachlllgon,ab1111rv11rn11ttdok11n11~k11frAnbofinlllgtlllgo, 

Anmärkning VA: 

D VA-uppg. granskado av NSVA (Nordvtlstra Sktmes Vatten och Avlopp AB) 
Vid frågor om VA kontakta NSVA, www.nsva.se all 010-490 9700, 

FöreslagenFG-höjdpå nya byggnader: 

ANM: Kartunderliiget får ej förlindras, 
Redovisningen av grönsor och rtlttlghetor är !nio juridiskt blndnndo. 
Ul:llaknlng och lltgeskontroll kan tlllhandahallas av Samhtlllsbyggm1d 0431-nooo. 
Belecknlngsstandard Koordinatsystem plan Koordinatsystem höjd Skala 
HMK-Ka SWEREF 9913 30 RH 2000 1:500 I A2 

' m m -

Plats för ark!tDktsJprojektörs signatur, datum och ev, revidering 

0 Jag intygar härmed att tillhandahållet underlag ej ! något aweendo har fötändral5, 

11 

380



översiktskarta, Vistorp 7: 111 

381



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-22 1 av 2 

 

 

KS § 111  Dnr KS 000470/2018 - 350 

Arrendeavtal med Båstad GIF - Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 
2 

 
Beskrivning av ärendet Befintligt arrendeavtal mellan Båstads GIF och kommunen reglerar inte 

villkoren för skötsel och nyttjande av den nya friidrottsanläggningen på 
Riddarsporren 9. På grund av det måste befintligt arrendeavtal sägas upp och 
ett nytt arrendeavtal måste tecknas. I samband med beslutsfattande om att 
bygga och anlägga en ny friidrottsanläggning blev Båstads GIF beviljade en 
miljon kronor av stiftelsen Gripen för att delfinansiera investeringskostnaderna 
för anläggningsprojektet. För att reglera Båstad GIFs medfinansiering har ett 
avtal härom upprättats och ska godkännas av båda parter.  

 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-14 av mark- och fritidschef Sven-Inge 
Granlund samt Avtal om anläggningsarrende inklusive bilagor. 

 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad 
kommundirektör ges i uppdrag att underteckna uppsägning av gällande 
arrendeavtal för Riddarsporren 9 och del Nejlikan 2 med Båstad GIF. 

      
 2. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad 

kommundirektör ges i uppdrag att teckna nytt arrendeavtal för Riddarsporren 
9 och del Nejlikan 2 med Båstad GIF. 

 
 3. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad 

kommundirektör ges i uppdrag att med Båstads GIF, teckna 
medfinansieringsavtal för uppförandet at friidrottsanläggning på 
Riddarsporren 9. 

 

Föredragande Mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet.      
 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad 

kommundirektör ges i uppdrag att underteckna uppsägning av gällande 
arrendeavtal för Riddarsporren 9 och del Nejlikan 2 med Båstad GIF. 

      
 2. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad 

kommundirektör ges i uppdrag att teckna nytt arrendeavtal för Riddarsporren 
9 och del Nejlikan 2 med Båstad GIF. 

 
 3. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad kommundirektör ges i 
uppdrag att med Båstads GIF, teckna medfinansieringsavtal för uppförandet at friidrottsanläggning på 
Riddarsporren 9.    
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Datum: : 2018-05-30. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: KS 000470/2018 – 350 
 
 

Arrendeavtal med Båstad GIF - Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 

 Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad kommundirektör ges i 
uppdrag att underteckna uppsägning av gällande arrendeavtal för Riddarsporren 9 och 
del av Nejlikan 2 med Båstads GIF. 

 Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad kommundirektör ges i 
uppdrag att teckna nytt arrendeavtal för Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2 med 
Båstads GIF. 

 Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad kommundirektör ges i 
uppdrag att, med Båstads GIF, teckna medfinansieringsavtal för uppförandet av fri-
idrottsanläggning på Riddarsporren 9.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Befintligt arrendeavtal mellan Båstads GIF och kommunen reglerar inte villkoren för skötsel 
och nyttjande av den nya friidrottsanläggningen på Riddarsporren 9. På grund av det måste 
befintligt arrendeavtal sägas upp och ett nytt arrendeavtal måste tecknas. I samband med be-
slutsfattande om att bygga och anlägga en ny friidrottsanläggning blev Båstads GIF beviljade en 
miljon kronor av stiftelsen Gripen för att delfinansiera investeringskostnaderna för anlägg-
ningsprojektet. För att reglera Båstad GIFs medfinansiering har ett avtal härom upprättats och 
ska godkännas av båda parter. 
 
Bakgrund 
Båstads GIF har under många år arrenderat kommunens fastigheter Riddarsporren 9 och del 
av Nejlikan 2 för att bedriva föreningens verksamheter. Gällande arrendeavtal tecknades janu-
ari 2012 och sträcker sig 25 år framåt, Ks001206/10-350. De senaste åren har kommunen 
uppfört en friidrottsanläggning på Riddarsporren 9 och därmed har fastigheten en helt annan 
anläggning än vad som fanns på fastigheten när gällande avtal ingicks. Befintligt avtal måste 
därför sägas upp och ett nytt arrendeavtal som reglerar villkor och skötsel av friidrottsanlägg-
ningen måste tecknas mellan parterna.  
 
Kommunfullmäktige fattade 2015-06-10 (Ks000643/2015-200) beslut om avsiktsförklaring 
att kommunen skulle uppföra en ny friidrottsanläggning. Beslutet var bland annat en förut-
sättning för Stiftelsen Gripen att bevilja Båstads GIF en gåva om en miljon kronor att medfinan-
siera projektet med. Stiftelsens stadgar och reglemente omöjliggjorde en gåva direkt till kom-
munen/projektet. De var styrda att bevilja gåvan till en förening (BGIF) för att den sedermera 
kunde stödja anläggningsprojektet ekonomiskt.  
 
Aktuellt 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till anläggningsarrende, se bilaga 1 (med tre tillhörande 
bilagor, varav den sista bilagan om skötselinstruktioner för bevattningsanläggning saknas i 
skrivande stund). Vidare har förvaltningen tagit fram ett förslag på uppsägning av befintligt 
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arrendeavtal, se bilaga 2. Förvaltningen har slutligen även tagit fram ett förslag på medfinan-
siering om en miljon kronor från Båstads GIF till anläggningsprojektet, bilaga 3.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Arrenden måste eller ska regleras genomskriftliga avtal. Då föreslaget arrendeavtal sträcker 
sig 25 år och förvaltningen saknar delegation att ingå arrendeavtal med arrendetid längre än 5 
år kräver kommunens riktlinjer att beslut ska fattas av kommunstyrelsen. Ett beslut härom är 
nödvändigt för att reglera arrendatorns och kommunens respektive rättigheter och skyldig-
heter. För att fatta beslut om nytt arrendeavtal krävs beslut om att säga upp existerande ar-
rendeavtal som gäller till december 2036. 
 
Båstads GIFs medfinansiering om en miljon kronor får och kan anses vara en gåva till uppfö-
randet av friidrottsanläggningen som kommunen äger. En miljon kronor får anses vara en 
större gåva och enligt, av kommunfullmäktige antagna (2009-05-27, Dnr 261/09-940) riktlin-
jer för sponsring, gåvor mm ska sådan gåva hanteras i respektive nämnd. Förvaltningen bedö-
mer att ett beslut om att ingå ett medfinansieringsavtal, enligt bilaga 3, kan ses som beslut om 
att formellt acceptera att motta gåvan. 
 
Verksamhetsområde 
Sven-Inge Granlund, Avdelningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Båstads GIF 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtal om anläggningsarrende inklusive tre bilagor, bilaga 1 
Uppsägning av befintligt anläggningsarrende, bilaga 2 
Medfinansieringsavtal, bilaga 3  
 
Samråd har skett med: 
Båstads GIF 
Båstads kommuns mark- och exploateringsingenjör. 
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ARRENDEAVTAL 
 

Parter	 	 UPPLÅTARE	
	 	 Båstads	kommun	212000‐0944	
	 	 Kommunstyrelsen	
	 	 269	80	BÅSTAD	
	 	 0431	–	770	00	
	
	 	 ARRENDATOR	
	 	 Båstad	GIF	839400‐2797	
	 	 Örebäcksvallen	
	 	 269	31	BÅSTAD	
	 	 0722	–	53	11	91	
	
	
Ovanstående	parter	träffar	arrendeavtal	enligt	de	villkor	som	följer	av	§§	1‐19	och	till	
kontraktet	knutna	bilagor	1‐3.		
	
	
Arrendeställe	 §	1	

Arrendestället	utgörs	av	två	områden	för	sportanläggning.	Ar‐
rendestället	omfattar	fastigheten	Riddarsporren	9	och	del	av	
Nejlikan	2,	se	bilagd	karta.	
På	arrendestället	finns	en	konstgräsplan	som	ägs	av	arrendatorn	
och	två	byggnader	som	ägs	av	kommunen,	en	läktare	och	ett	för‐
råd.	

	
Ändamål	 	 §	2	

Det	upplåtna	området	ska	användas	för	arrendatorns	verksam‐
heter.		
Med	verksamheter	avses	lek	och	motion,	bollsporter	och	friid‐
rott	samt	arrangemang	och	service	kring	verksamheternas	utö‐
vande.	
Det	upplåtna	området	får	inte	användas	i	strid	med	gällande	de‐
taljplan.			
	

Inskränkningar	 §	3	
Det	upplåtna	området	är	av	värde	för	allmänheten.	Parternas	
gemensamma	avsikt	är	att	området	i	möjligaste	mån	öppnas	upp	
och	görs	tillgängligt	för	allmänheten,	varför	arrendatorn	god‐
känner	att	hålla	arrendestället	tillgängligt	för	allmänheten	när	
verksamhet	inte	bedrivs.		
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Arrendatorn	äger	dock	rätt	att	utestänga	allmänhet	ifrån	nöd‐
vändiga/tillräckliga	delar	av	området	vid	arrangemang,	tävling‐
ar	eller	om	det	bedöms	nödvändigt	vid	anläggnings‐	och	repa‐
rationsarbete.	Vidare	tillåts	arrendatorn	utestänga	allmänhet	
från	delar	av	området	(idrottsplaner)	vid	dåliga	mark‐	och	vä‐
derförhållanden	då	risk	för	slitage	och	skador	bedöms	extra	
stor.		
	
Arrendatorn	godkänner	också	att	kommunen	ges	fri	tillgång	till	
arrendestället	i	syfte	att	bedriva	skol‐	och	utbildningsverksam‐
het	under	skol‐	och	terminstid.	
Upplåtaren	ska	även	efter	överenskommelse	med	arrendatorn	
vid	enstaka	tillfällen,	för	annan	verksamhet	hos	upplåtaren,	ges	
nyttjanderätt	till	friidrottsanläggningen	med	tillhörande	utrust‐
ning	och	byggnader.		
Med	undantag	för	Båstads	kommun	och	kommunens	verksam‐
heter	är	området	endast	tillgängligt	för	företag,	föreningar	och	
andra	organisationer	efter	särskild	överenskommelse	med	ar‐
rendatorn.			

	
Arrendetid	 	 §	4	

Arrendetiden	är	25	år	räknat	från	2018‐07‐01.	Detta	avtal	upp‐
hör	automatiskt	att	gälla	vid	arrendetidens	slut	utan	föregående	
uppsägning.	

	
Indirekt	 	 	
besittningsskydd	 §	5	 	
	 	 Detta	avtal	är	inte	förenat	med	något	besittningsskydd.		

Bestämmelserna	i	11	kap.	5‐6	a	§§	jordabalken,	om	rätt	till	er‐
sättning	för	arrendatorn	med	anledning	av	arrendets	upphö‐
rande,	gäller	alltså	inte	för	denna	upplåtelse.	
	

Arrendeavgift	 §	6	
	 	 Arrendeavgiften	är	25.000	kr	för	varje	arrendeår.	Avgiften	ska	

betalas	i	förskott	senast	den	1	januari	varje	arrendeår.	För	2018	
ska	halva	arrendeavgiften	erläggas	senast	30	dagar	efter	detta	
avtals	undertecknande.	Arrendeavgiften	är	anpassad	till	förhål‐
landet	att	arrendatorn	har	skötselansvar	enl.	§	14	samt	att	om‐
rådet	göras	tillgängligt	för	allmänhet	enl.	§	3.		
Kommunen	aviserar	beloppet.		

	
Index	 	 §	7	
	 	 Arrendeavgiften	är	anpassad	till	konsumentprisindextalet	

(totalindex)	för	oktober	månad	2017	(indextal	323,38)	som	är	
basmånad.	Jämförelse	sker	med	index	för	oktober	månad	året	
före	prisjustering	träder	ikraft	och	avrundas	till	närmsta	hund‐
rakrona.		
Första	prisjustering	sker	den	1	januari	2019.	Prisjustering	ska	ej	
medföra	sänkning	av	arrendeavgift	mot	föregående	år.	
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Särskilda	avgifter	 §	8	
Arrendatorn	erlägger	brukningsavgifter	för	vatten	och		

	 	 avlopp	samt	svarar	för	renhållnings‐	och	andra	liknande	avgifter	
som	hänför	sig	till	arrendatorns	verksamhet	på	arrendestället.		
Kommunen	svarar	för	de	fasta	kostnaderna	för	elabonnemang.	
De	rörliga	elkostnaderna	debiteras	arrendatorn	fortlöpande.	

	
Oförutsedda		
kostnader	 	 §	9	

Om	upplåtaren	tvingas	genomföra	åtgärder	inom	arrendestället	
som	är	kopplad	till	arrendatorns	verksamhet	eller	myndighets‐
beslut	skall	arrendatorn	betala	ersättning	till	upplåtaren	för	på	
arrendeområdet	belöpande	andel	av	kostnadsökningen	genom	
höjning	av	arrendeavgiften.	

	
Förbud	mot		
överlåtelse	 	 §	10	

Arrendatorn	får	inte	överlåta	arrenderätten	utan	skriftligt	med‐
givande	från	upplåtaren.		

	
Upplåtelse	 	
i	andra	hand	 §	11	

Arrendatorn	får	inte	utan	upplåtarens	skriftliga	samtycke	vida‐
reupplåta	nyttjanderätt	till	någon	del	av	arrendestället.	Arrenda‐
torn	får	däremot	bereda	andra	aktörer	möjlighet	att	bedriva	täv‐
lingar	eller	andra	kortvariga	arrangemang,	i	enlighet	med	vad	
som	anges	i	§	2.	

	
Arrendeställets	skick	 §	12	

På	arrendestället	har	det	de	senaste	18‐20	månaderna	uppförts	
en	friidrottsanläggning	på	Riddarsporren	9	och	samt	en	konst‐
gräsplan	på	del	av	Nejlikan	2.	Färdigställanden	av	anläggningar‐
na	är	i	slutfasen.	Upplåtaren	är	ansvarig	för	att	färdigställa	an‐
läggningen	och	omkringliggande	ytor	på	Riddarsporren	9	till	
planerat	skick.	Arrendatorn	är	ansvarig	för	att	färdigställa	del	av	
Nejlikan	2	till	planerat	skick.		

	 	 	
Anläggningar	m	m	 §	13	 	

Arrendatorn	får	inte	utan	upplåtarens	skriftliga	godkännande	
uppföra	byggnader	eller	iordningställa	nya	anläggningar	på	ar‐
rendestället.	Ett	godkännande	från	kommunen	innefattar	ingen	
befrielse,	för	arrendatorn,	från	skyldighet	att	söka	bygglov	och	
andra	nödvändiga	tillstånd.	

	
Skötsel	och	underhåll	 §	14	

Med	undantag	för	belysningsanläggningen	(arenabelysningen)	
ansvarar	arrendatorn	för	att	samtliga	anläggningar	inom	arren‐
destället	och	underhålls	på	egen	bekostnad.	
	

387



 

 

4 (5)

Staket	och	stängsel	–	Arrendatorn	ska	hålla	staket	och	stängsel	
fria	från	inväxande	gräs	och	vegetation.	
	
Byggnader	–	Arrendatorn	ska	hålla	byggnaderna	rena	och	väl	
avstädade	invändigt	och	utvändigt.	Arrendatorna	ska	vid	behov	
utföra	underhållsmålning	av	fasaderna.	
	
Bevattningsanläggning	–	Arrendatorn	ska	sköta	och	serva	be‐
vattningsanläggningen	enligt	bifogade	instruktioner.	Extra	vik‐
tigt	är	att	förbereda	pumpanläggning	inför	vinterperioden.		
	
Bollplaner	–	Arrendatorn	skall	sköta	bollplanerna	till	den	kvali‐
tet	bollspel	kräver.	
	
Gummibeläggningen	på	Friidrottsanläggningen	–	Arrendatorn	
ska	vid	behov	rengöra	gummibeläggningen.	Rengöring	ska	ske	
minst	en	gång	vartannat	år.		
	
Belysningsanläggning	(arenabelysningen)–	Kommunen	ansva‐
rar	för	utbyte	av	ljuskällor/lampor.	Utbyte	av	ljuskällor	sker	vid	
behov,	dock	vid	max	två	tillfällen	per	år	fördelat	en	gång	på	vår‐
vintern	och	en	gång	på	sensommaren.	
	
Övrig	vegetation	–	Arrendator	skall	hålla	övriga	gräsytor,	träd	
och	buskar/häckar/planteringar	inom	arrendestället	i	ett	väl	
vårdat	skick.	
	
I	det	fall	arrendatorn	underlåter	att	utföra	vad	som	listas	ovan	
kan	kommunen	på	arrendatorns	bekostnad	utföra	eftersatt	un‐
derhåll	på	kommunens	anläggningar.	

	
Inskrivningsförbud	 §	15	
	 	 Arrenderätten	får	inte	inskrivas.	
	
Bevattning	 	 §	16	

Vid	bevattning	ska	arrendatorn	följa	Länsstyrelsens	riktlinjer	för	
bevattningsuttag	ur	ytvatten.	Örebäcken	vars	ytvatten	kommer	
att	användas	för	bevattning	är	enlig	Länsstyrelsen	klassat	som	
ett	”Särskilt	värdefullt	vattendrag”,	klass	A.	Riktlinjerna	bifogas	
detta	avtal.	

	
Försäkringar	 §	17	

Upplåtaren	ska	hålla	Friidrottsanläggningen	med	tillhörande	
byggnader	och	utrustning	på	fastigheten	Riddarsporren	9	egen‐
domsförsäkrad.		
Arrendatorn	ska	hålla	konstgräsplanen	på	del	av	Nejlikan	2	
egendomsförsäkrad.		
Skulle	Arrendatorns	egendom	skadas	på	grund	av	kravet	i	§	3,	
ska	kommunen	bära	skadan,	med	undantag	för	skada	som	upp‐
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står	under	tid	då	arrendatorn	fattat	överenskommelse	med	an‐
nan	part.		

	 	
Övriga	villkor	 §	18	

Parterna	är	ense	om	att	utveckling	av	arrendeområdet	ska	ske	i	
nära	samarbete	mellan	parterna	samt	att	även	nya	anläggningar	
inom	området	görs	tillgängliga	för	allmänhet.	Exempel	på	nya	
anläggningar	kan	vara	toalett,	grillplats,	lekplats,	promenadstråk	
etc.		
Upplåtaren	ska	vid	behov	och	överenskommelse	med	arrenda‐
torn	ha	förfoganderätt	över	ett	av	de	tre	förvaringsutrymmen	
som	inryms	i	förrådsbyggnaden.	Sådan	situation	föranleder	ing‐
en	ändring	av	arrendeavgiften.	

	
I	det	fall	arrendatorn	önskar	söka	finansiering	av	investeringar	i	
arrendestället	och	kreditgivaren	kräver	ett	godkännande	från	
upplåtaren	för	att	bevilja	kredit,	ska	upplåtaren	medverka	i	möj‐
ligaste	mån.		Ett	sådant	godkännande	får	dock	inte	bära	ett	åta‐
gande	för	upplåtaren.	
	
Arrendatorn	ska	säkerställa	att	upplåtaren,	med	arbetsfordon,	
har	tillgänglighet	till	ytan	(del	av	Båstad	109:2)	mellan	fastig‐
heten	Nejlikan	2	och	örebäcken	vid	arrendeställets	nordöstra	
hörn.		

	
Tvist	 	 §	19	

Tvist	på	grund	av	detta	avtal	ska	avgöras	av	skiljenämnd	enligt	
lagen	om	skiljemän.	Länets	arrendenämnd	ska	vara	skiljenämnd.	

	
	
Detta	avtal	har	upprättats	i	två	likalydande	exemplar,	av	vilka	upplåtaren	och	arrendatorn	
tagit	var	sitt.	
	
Båstad	2018‐		
För	Båstads	kommun	
	
	
	
………………………………………………………	 	 …………………………………………………	
Bo	Wendt	 	 	 	 Jan	Bernhardsson	
Kommunstyrelsens	ordförande	 	 Tf.	Kommundirektör	
	
Båstad	2018‐		
För	Båstad	GIF	
	
	
	
………………………………………………………	 	
Johan	Zetterberg	 	 	 	 	
Båstads	GIF	ordförande	 	
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BESLUT ~ ~ LÄNS~TYRELSEN V ISKÅNELAN 2008-11-06 

Vår referens 

Miljöavdelningen 
Jan Grosen 
040/044-25 26 80 

Riktlinjer för vattenuttag för bevattning m.m. i Skåne län 

BESLUT 

Länsstyrelsen beslutar att anta de i detta beslut angivna riktlinjer för vattenuttag 
för bevattning m.m. i Skåne län. 

BAKGRUND 

De senaste årens torra somrars konflikter vid bevattningsuttag från värdefulla 
vatten, har visat på behovet av tydliga riktlinjer för verksamhetsutövare om hur 
vattenuttag kan ske enligt miljöbalkens bestämmelser. Problem uppstår när 
bevattningsbehovet ökar i samband med att nederbörden minskar. SMHI anger i 
sina prognoser att nederbörden kommer att minska under sommarmånaderna fram 
till år 2100, men att medelnederbörden totalt sett kommer att öka under året. 

Riktlinjerna för bevattningsuttag m.m. i Skåne län samt bifogat PM är framtagna i 
syfte att beskriva hur Länsstyrelsen ser på hur miljöbalken ska tillämpas i 
bevattningsfrågor, exempelvis vad gäller verksamhetsutövares egenansvar, vilka 
vattendrag som är särskilt känsliga samt vilket minsta flöde som krävs för att 
kunna ta vatten utan tillstånd. Detta gör att bevattnare kan få bättre möjlighet att 
anpassa sig till de krav som Länsstyrelsen kan komma att ställa vid tillsynen. 
Riktlinjerna har lagts på en nivå som innebär att försiktighetsprincipen enligt 
miljöbalken tillämpas. 

1(4) 

535-31045-07 

1200-001 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro/Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 040-25 20 00 vx 040- 6 88 11-9 lansstyrelsen@m.lst.se www.m.lst.se 

291 86 Kristianstad ö Boulevarden 62 A 044-25 20 00 vx 044- 5050-3739 

391



BESLUT ~ ~ LÄNSSTYRELSEN 
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Vid framtagande av riktlinjerna för bevattningsuttag har en omfattande dialog 
förts med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och en grupp lantbrukare längs 
Vramsån. Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Jordbruksverket, LRF, 
Hushållningssällskapet Skåne samt Länsstyrelserna i Halland och Blekinge har 
beretts tillfälle att yttra sig över riktlinjerna. 

LAG RUM 

Enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken (MB) har 
Länsstyrelsen ansvar för tillsyn över vattenverksamhet, både vattenverksamhet 
med tillstånd och vattenverksamhet som kan bedrivas utan tillstånd. 

Uttag av vatten för bevattning är en vattenverksamhet enligt 11 kap 2 § MB och 
huvudregeln är att vattenverksamhet kräver tillstånd enligt 11 kap 9 § MB. 11 kap 
12 § MB medger dock att om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda 
intressen skadas genom vattenuttagets inverkan på vattenförhållandena behövs 
inget tillstånd eller anmälan av verksamheten. Verksamhetsutövaren har 
bevisbördan för att undantagsregeln är tillämplig. 

Tillsynsmyndigheten kan begära in uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen av verksamheten enligt 26 kap 21 och 22 §§ MB. Uppgifterna ska 
inhämtas och bekostas av verksamhetsutövaren. 

RIKTLINJER FÖR VATTENUTTAG FÖR BEVATTNING M.M. I 
SKÅNE LÄN 

De skånska vattendragen delas in i två kategorier, A och B. Kategori A vattendrag 
har pekats ut av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket och omfattar de vattendrag 
som är utpekade inom miljökvalitetsmålet "Levande sjöar och vattendrag" och 
således hyser höga naturvärden som till exempel flodpärlmussla, tjockskalig 
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~I SKÅNE LÄN 2008-11-06 

målarmussla och/eller skyddsvärda fiskarter som lax och stensimpa. Övriga 
vattendrag placeras i kategori B. 

A. Särskilt värdefulla vattendrag 

• Bevattningsuttag från vattendraget kan enligt Länsstyrelsens 
bedömning ej förekomma vid flöden på 30 % av 
årsmedelvattenföringen eller lägre 

B. Övriga vattendrag 

• Bevattningsuttag från vattendraget kan enligt Länsstyrelsens 
bedömning ej förekomma när vattenföringen understiger 25 liter per 
sekund och meter åbredd, baserat på vattendragets bredaste punkt 
från uttagsstället och nedströms 

Länsstyrelsen gör bedömningen att det generellt sett är svårt för 
verksamhetsutövare att förlita sig på de utpekade kategori A vattendragen som 
resurs för vattenuttag. Dessa vattendrag har oftast för låga vattenflöden under 
sommaren för att klara uttag av vatten. 

Riktlinjerna kommer vid Länsstyrelsens tillsyn att tillämpas på alla icke 
tillståndsgivna vattenuttag i rinnande vatten. Verksamhetsutövare som anser att 
det finns utrymme för större vattenuttag än Länsstyrelsen anger har alltid en 
möjlighet att ansöka om tillstånd från Miljödomstolen för vattenuttaget eller att ta 
fram en beredskapsplan för vattenuttag för ett specifikt vattendrag. En 
beredskapsplan måste baseras på biologiska och hydrologiska undersökningar 
som visar på vilket flöde som måste rinna i vattendraget för att upprätthålla de 
biologiska värdena. 

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsöverdirektör Björn 
Risinger, beslutande, avdelningschef Elisabeth Hellmo, miljöavdelningen, 
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avdelningschef Per Almström, förvaltningsavdelningen, sektionschef Kristian 
W ennberg, vattensektionen, miljöavdelningen, länsassessor Leif Nyberin, 
förvaltningsavdelningen, vattenhandläggare Jan Grosen, föredragande, 
miljöavdelningen. 

Björn Risinger 
Jan Grosen 

Bilaga: 

PM: Bakgrund till och tillämpning av riktlinjerna för vattenuttag för bevattning m.m. i Skåne län 

Kopia för kännedom till: 

Naturvårdsverket 

Jordbruksverket 

Vägverket 

SGU 

Länsstyrelserna i Hallands län 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

LRF Skåne 

Hushållningssällskapet Skåne 

Miljöavdelningen (EH, KW, KHT, MLE, PD, WO, KF, ME, VL, LC, JW, AK, PJ, CJ) 

Landsbygdsavdelningen (KH, AG, PM, MG) 

Rättsektionen (LN) 

Akten 

4(4) 

535-31045-07 

1200-001 

394



395



396



397



Folkmängd efter region, civilstånd, ålder, kön och år

2017
1266 Hörby ogifta 70-74 år män 71

kvinnor 34
75-79 år män 30

kvinnor 16
80-84 år män 20

kvinnor 7
85-89 år män 15

kvinnor 11
90-94 år män 5

kvinnor 4
95-99 år män 1

kvinnor 0
100+ år män 0

kvinnor 0
gifta 70-74 år män 284

kvinnor 227
75-79 år män 186

kvinnor 164
80-84 år män 125

kvinnor 85
85-89 år män 66

kvinnor 41
90-94 år män 18

kvinnor 9
95-99 år män 5

kvinnor 1
100+ år män 0

kvinnor 0
skilda 70-74 år män 84

kvinnor 94
75-79 år män 63

kvinnor 41
80-84 år män 32

kvinnor 34
85-89 år män 5

kvinnor 19
90-94 år män 5

kvinnor 9
95-99 år män 1

kvinnor 1
100+ år män 0

kvinnor 0
änkor/änklingar 70-74 år män 36

kvinnor 78
75-79 år män 26

kvinnor 84
80-84 år män 21

kvinnor 115
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85-89 år män 30
kvinnor 101

90-94 år män 12
kvinnor 79

95-99 år män 4
kvinnor 31

100+ år män 0
kvinnor 1

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från 
Västmanlands län till Uppsala län. Hebys 
kommunkod ändras från 1917 till 0331. 

Uppgifterna avser förhållandena den 31 
december för valt/valda år enligt den regionala 
indelning som gäller den 1 januari året efter.
Registrerat partnerskap reglerade 
parförhållanden mellan personer av samma kön 
och fanns från 1995 till 2009. Registrerade 
partners räknas som Gifta, Separerade partners 
som Skilda och Efterlevande partners som 
Änka/änklingar.

Senaste uppdatering:
20180221 09:30

Källa:
Statistiska centralbyrån (SCB)

Kontaktperson:
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
 Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46 
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
 Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46 
e-post: information@scb.se

Sort:
antal

Datatyp:
Stock

Referenstid:
31 december respektive år
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Officiell statistik

Databas:
Statistikdatabasen 

Intern referenskod:
BE0101N1
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Folkmängd efter region, civilstånd, ålder, kön och år

2017
1292 Ängelholm ogifta 75-79 år män 65

kvinnor 51
80-84 år män 26

kvinnor 41
85-89 år män 23

kvinnor 26
90-94 år män 4

kvinnor 14
95-99 år män 2

kvinnor 6
100+ år män 1

kvinnor 0
gifta 75-79 år män 542

kvinnor 459
80-84 år män 348

kvinnor 255
85-89 år män 177

kvinnor 97
90-94 år män 76

kvinnor 33
95-99 år män 5

kvinnor 1
100+ år män 1

kvinnor 0
skilda 75-79 år män 147

kvinnor 202
80-84 år män 79

kvinnor 123
85-89 år män 34

kvinnor 58
90-94 år män 11

kvinnor 23
95-99 år män 2

kvinnor 5
100+ år män 0

kvinnor 2
änkor/änklingar 75-79 år män 84

kvinnor 269
80-84 år män 83

kvinnor 345
85-89 år män 96

kvinnor 377
90-94 år män 52

kvinnor 242
95-99 år män 16
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kvinnor 67
100+ år män 0

kvinnor 6

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från 
Västmanlands län till Uppsala län. Hebys 
kommunkod ändras från 1917 till 0331. 

Uppgifterna avser förhållandena den 31 
december för valt/valda år enligt den regionala 
indelning som gäller den 1 januari året efter.

Registrerat partnerskap reglerade parförhållanden 
mellan personer av samma kön och fanns från 
1995 till 2009. Registrerade partners räknas som 
Gifta, Separerade partners som Skilda och 
Efterlevande partners som Änka/änklingar.

Senaste uppdatering:
20180221 09:30

Källa:
Statistiska centralbyrån (SCB)

Kontaktperson:
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
 Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46 
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
 Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46 
e-post: information@scb.se

Sort:
antal

Datatyp:
Stock

Referenstid:
31 december respektive år
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Officiell statistik

Databas:
Statistikdatabasen 

Intern referenskod:
BE0101N1
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Folkmängd efter region, civilstånd, ålder, kön och år

2017
1257 Örkelljunga ogifta 70-74 år män 39

kvinnor 25
75-79 år män 22

kvinnor 16
80-84 år män 14

kvinnor 3
85-89 år män 4

kvinnor 6
90-94 år män 1

kvinnor 3
95-99 år män 2

kvinnor 2
100+ år män 1

kvinnor 0
gifta 70-74 år män 212

kvinnor 179
75-79 år män 150

kvinnor 121
80-84 år män 78

kvinnor 55
85-89 år män 44

kvinnor 19
90-94 år män 12

kvinnor 3
95-99 år män 2

kvinnor 0
100+ år män 0

kvinnor 0
skilda 70-74 år män 62

kvinnor 74
75-79 år män 48

kvinnor 42
80-84 år män 27

kvinnor 14
85-89 år män 8

kvinnor 14
90-94 år män 4

kvinnor 4
95-99 år män 0

kvinnor 1
100+ år män 0

kvinnor 0
änkor/änklingar 70-74 år män 26

kvinnor 66
75-79 år män 21
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kvinnor 66
80-84 år män 21

kvinnor 59
85-89 år män 26

kvinnor 88
90-94 år män 14

kvinnor 58
95-99 år män 2

kvinnor 18
100+ år män 1

kvinnor 4

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från 
Västmanlands län till Uppsala län. Hebys 
kommunkod ändras från 1917 till 0331. 

Uppgifterna avser förhållandena den 31 
december för valt/valda år enligt den regionala 
indelning som gäller den 1 januari året efter.

Registrerat partnerskap reglerade parförhållanden 
mellan personer av samma kön och fanns från 
1995 till 2009. Registrerade partners räknas som 
Gifta, Separerade partners som Skilda och 
Efterlevande partners som Änka/änklingar.

Senaste uppdatering:
20180221 09:30

Källa:
Statistiska centralbyrån (SCB)

Kontaktperson:
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
 Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46 
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
 Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46 
e-post: information@scb.se

Sort:
antal

Datatyp:
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Stock

Referenstid:
31 december respektive år

Officiell statistik

Databas:
Statistikdatabasen 

Intern referenskod:
BE0101N1
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‹  Jojo-kort 

Jojo Senior
Flera skånska kommuner erbjuder dig som är över 70 
år att resa fritt med kortet Jojo Senior. Du reser med 
våra bussar och tåg inom din hemkommun.

Så här gör du när du reser
• När du går ombord på bussen håller du fram ditt kort mot kortläsaren.

• När du ska resa med tåg i kommunen behöver du registrera din resa i 

biljettautomaten på stationen innan du stiger ombord. På tåget behöver du bara visa 

fram ditt kort för tågvärden.

• Kortet är personligt, därför måste du kunna visa en legitimation.

Om du vill resa utanför kommunen
• Om du vill resa med Jojo Senior utanför kommunen köper du tilläggsbiljett. Den 

gäller mellan det sista området eller den sista stationen i din kommun och till 

stationen dit du vill resa. För resan tillbaka köper du tillägg till första 

stationen/området i din kommun.

• Jojo Senior går inte att ladda. Ladda ett Jojo Reskassa eller använd bank- eller 

 kreditkort för att betala resor utanför din kommun.

Problem med kortet
Om du inte fått ditt kort eller har problem att få det att fungera, kontakta Skånetrafikens 

kundtjänst på telefon 0771 - 77 77 77 eller besök något av våra kundcenter.

Jojo Senior finns flera skånska kommuner
Helsingborg (75 år), Hässleholm (70 år), Höganäs (75 år), Kristianstad (75 år), Lomma (75 

år), Lund (75 år), Osby (70 år), Ängelholm (75 år), Örkelljunga (70 år) och Ystad (75 år), 

Landskrona 70 år) och Hörby (70 år).

Giltighet för Lund, Helsingborg, Landskrona och 
Lomma
I Lund, Helsingborg, Landskrona och Lomma gäller Jojo Senior endast mellan vissa tider. 

Tiderna är vardagar mellan klockan 9 och 15 samt mellan 18 och 04. Sista bytet måste 

göras inom dessa tider. På lördagar, söndagar och helgdagar samt midsommar-, jul- och 

nyårsafton gäller kortet hela dagen. 

Meny
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‹  Färdtjänst 

Jojo Serviceresor - fria resor
Jojo Serviceresor får du som är beviljad färdtjänst. Jojo 
Serviceresor gäller både för resor med färdtjänst och 
för resor i den allmänna kollektivtrafiken.

Jojo Serviceresor med fria resor i den allmänna 
kollektivtrafiken gäller dig som bor i dessa kommuner
Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, 

Höör, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lund, Lomma, Malmö, 

Osby, Perstorp, Simrishamn, Staffanstorp, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, 

Tomelilla, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge.

Så reser du med Jojo Serviceresor, fria resor
Jojo är Skånetrafikens betalsystem och reskort.

• Du använder Jojo Serviceresor för att resa både med färdtjänst och med 

Skånetrafikens bussar och tåg inom Skåne.

• När du reser med bussar och tåg fungerar det som ett reskort som ger dig fria resor 

inom Skåne.

• Kortet är personligt. Du får inte överlåta det till någon annan. Tänk på att du alltid 

måste kunna legitimera dig när reser med kortet.

• När du reser med färdtjänst fungerar kortet som ett färdbevis som du visar upp för 

föraren.

• Du som har Jojo Serviceresor har alltid rätt att ta med dig en ledsagare utan kostnad 

på bussar och tåg, oavsett om du betalar din resa med kortet eller med något av våra 

andra kort eller biljetter.

• Du som vill kan köpa ett tillägg för att få åka 1a klass på Öresundstågen.

• Om du förlorar ditt kort, kontakta oss så spärrar vi kortet och ordnar ett nytt till dig. 

Ring telefon 0771-77 77 77 och säg "tappat kort".

• Om du blir försenad kan du inte få prisavdrag men du har rätt till taxi eller 

milersättning. Läs mer om Ersättning vid försening.

Ventrafiken och resor med Jojo Serviceresekort
• Om du reser med Jojo Serviceresekort ska du alltid boka biljett i förväg innan du 

reser med Venbåten. Biljett bokar du hos Ventrafikens biljettkontor. Biljetten kan 

därefter e-postas till dig, hämtas ut på biljettkontoret eller i rederiets biljettautomater.

• När du går ombord visar du upp både biljetten och giltigt Jojo Serviceresekort.

Meny
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Jag behöver: Information för:

• Behöver du ledsagare? Precis som i kollektivtrafiken kan du ta med dig en 

ledsagare/medresenär utan kostnad. Ledsagaren ska också ha en giltig biljett. 

Biljetten bokas och hämtas i förväg på samma sätt som när du köper din egen biljett.

• Om du inte hämtat ut din och/eller din ledsagares biljett i förväg gäller 

Ventrafikens ordinarie taxa.

• Läs mer om att Resa med Ventrafiken

Ledsagare utan extra kostnad
Jojo Serviceresor ger dig rätt att kostnadsfritt ta med dig en ledsagare när du reser med 

Skånetrafikens bussar och tåg inom Skåne och med Öresundståg till Danmark. 

Färdtjänstresenärer i Skåne kan även ta med sig en ledsagare kostnadsfritt inom hela 

Hallandstrafikens allmänna kollektivtrafik. Det som krävs är att resenären visar upp sitt 

serviceresekort. 

Vi anpassar trafiken för dig med funktionsnedsättning
Vi har kommit långt i arbetet med att anpassa vår trafik så att fler kan välja att resa i 

den allmänna kollektivtrafiken. Har du ett giltigt färdtjänstbevis - Jojo serviceresor? Då 

kan alltid ta med dig en ledsagare utan kostnad på våra bussar och tåg. 

Läs mer om vår tillgängliga trafik 

Information för dig som har synskada
Om du på grund av synskada vill ha uppläst information om hur du använder Jojo 

Serviceresor, kontakta oss så får du hjälp.

Resor utanför Skåne
Jojo Serviceresor gäller inte utanför Skåne, så för resor utanför länet köper du biljett på 

vanligt sätt.

Banarbeten ›

Ladda ner våra appar ›

Tidtabeller ›

Kartor ›

Företag ›

Skolpersonal ›

Ombud ›

Färdtjänst ›
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-02 1 av 2 

 

 

KS § 118  Dnr KS 000359/2018 - 350 

Utredning om kostnadsfria resor med kollektivtrafiken 
för pensionärer 

 
Beskrivning av ärendet En motion har inkommit till kommunfullmäktige om att erbjuda gratis resor för 

seniorer. Motionen inkom 2017-10-27 från Thomas Andersson (L). I dialog 
med Skånetrafiken har det framkommit att det i nuläget finns 13 kommuner 
som erbjuder denna förmån till sina seniorer, varav 4 kommuner har begränsat 
det till vissa tider ”lågtrafik”. Kommunerna har olika gränser för åldersurvalet. 
Alla kommunerna har ett avtal med Skånetrafiken som innebär att seniorerna i 
dessa kommuner kan åka gratis inom kommunen.  Upplägget för Båstads 
kommun skulle kunna vara att alla seniorer 70+ alternativt 75+ åker gratis.   
Konceptet finns hos Skånetrafiken och de har rutiner för hur det ska skötas 
både administrativt och praktiskt.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Alexander E Johanzon, daterad 2018-04-12. 
 
Föredragande Trafikingenjör Alexander E Johanzon föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
 
Yrkande Thomas Nerd (S) och Thomas Andersson (L): Förvaltningen får i uppdrag  

att arbeta vidare med ärendet. Ett antal ytterligare frågeställningar ska  
belysas och redovisas i budgetarbetet.        

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1.  Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med ärendet. Ett antal 
ytterligare frågeställningar ska belysas och redovisas i budgetarbetet.         
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 Tjänsteskrivelse 
 

 

 
Datum: 2018-04-12 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Alexander E Johanzon 

Dnr: KS001166/2017-903 

 
 

Avgiftsfria resor för seniorer 70+ för kollektivresande 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit till kommunfullmäktige om att erbjuda gratis resor för seniorer. 
Motionen inkom 2017-10-27 från Thomas Andersson (L).   
 
I dialog med Skånetrafiken har det framkommit att det i nuläget finns 13 kommuner som 
erbjuder denna förmån till sina seniorer, varav 4 kommuner har begränsat det till vissa tider 
”lågtrafik”. Kommunerna har olika gränser för åldersurvalet. 
 
Alla kommunerna har ett avtal med Skånetrafiken som innebär att seniorerna i dessa 
kommuner kan åka gratis inom kommunen.  Upplägget för Båstads kommun skulle kunna vara 
att alla seniorer 70+ alternativt 75+ åker gratis.   Konceptet finns hos Skånetrafiken och de har 
rutiner för hur det ska skötas både administrativt och praktiskt. 
 
 
Bakgrund 
Möjligheten att erbjuda seniorer avgiftsfria resor inom kommunen med buss är något positivt 
och öppnar upp för att använda kollektivtrafiken mer än vi gör idag. Seniorer kan lättare  åka 
till/från centrum med mera.   
 
Skånetrafiken har idag avtal med 13 stycken kommuner som erbjuder avgiftsfria resor för 
seniorer. Några av kommunerna är Hässleholm, Kristianstad, Lomma, Helsingborg, Landskrona 
och Lund.  Responsen man fått från de som använder erbjudandet är god enligt Skånetrafiken.  
Det normala upplägget är att man skickar ut resekort till alla seniorer över beslutade 
åldersgränsen. Utav de som får kortet är det 40 % som använder det.  Den genomsnittlige 
resenären gör ca 75 resor per år. De flesta av resorna sker under ”lågtrafik” fastän att det är 
möjligt för de äldre i flertalet kommuner att resa utanför ”lågtrafik”. Erbjudandet från 
Skånetrafiken gäller för alla bussresor inom hemkommunen. 
 
Aktuellt 
Enligt färska siffror från mars 2018 finns det idag 3322 personer som är 70+ i Båstads 
kommun.  2043 stycken av dessa personer är 75+.  
 
 Ersättning till Skånetrafiken består av: 
 

● Uppstartskostnad vid tecknande av avtalet. 
● Kostnad för varje nytt kort som utfärdas av Skånetrafiken. 
● Kostnad för varje överföring av information (ca 1-4 ggr i månaden) om de som 

tillkommer resp. utgår ur systemet som t.ex. in- och utflyttning. 
● Kostnad för varje resa som görs där Skånetrafiken ger 30% rabatt. 
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Skånetrafiken förordar att vi skickar ut till alla som är berättigade enligt urvalsgruppen 
seniorer. Däremot är det inget krav. 
 
 
 
Konsekvenser av beslut 

 

 
Samhälle 
Att vi som kommun ska bidra och skapa förutsättningar till ökat kollektivtrafikresande är 
viktigt ur olika perspektiv, inte minst för miljö, klimat och den hållbara utvecklingen. En 
långsiktig planering och kontinuitet för kollektivtrafiken är viktig för att kunna skapa 
resmönster och användbarhet av kollektivtrafiken. 
 
Enligt naturvårdverket https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-
luft/Luftfororeningar/ 
orsakar utsläpp från bland annat bilar tusentals människors förtidiga död i Sverige.  Det leder 
även till ökade kostnader inom sjukvården. Barn är mer sårbara  för förorening enligt WHO.  
http://www.who.int/features/factfiles/children_environmental_health/en/ 

 
Kollektivtrafiken kan ha en positiv verkan för att kunna minska utsläppen av bilavgaser i vår 
närmiljö.  
 
 

Verksamhet 

Om man väljer att öppna upp för denna möjlighet för seniorer, minskar man viss biltrafik och 
parkeringsbehov.  
 
 

Ekonomi 
Kostnaderna för denna förmån till seniorerna kan sammanfattas enligt nedan:   
 

 Kostnad per resa är 25 kr varav Skånetrafiken tar 30% av kostnaden. Detta innebär en 
kostnad 17,50 kr per resa för Båstads kommun. 

 Uppstartskostnad för kommunen vid tecknandet av avtalet är 10 000 kr. 
 Varje kort som skickas ut kostar 20 kr. I denna kostnad ingår utskick, administrering av 

kort samt hantering vid förlust av kort. 
 Överföring av lista med personuppgifter över seniorer kostar 300 kr per gång. Man 

rekommenderar att detta görs 1-4 ggr per månad. 
  
 
Avtalet löper från 1 till 3 år.  Från det att en ev. beställning görs tar det normalt 3 månader 
innan det träder i kraft. 
 
Beräkningsexempel 1: 
 
Om man utgår från Skånetrafiken erfarenhet skulle kostnad för Båstads kommun kunna bli 
följande per år: Det finns 3322 personer som är 70+.  Om vi utgår från att 40 % använder 
kortet blir antalet 1328 personer. Varje person reser i genomsnitt 75 gånger per år. Kostnad 
för att starta upp avtalet är 10 000 kr. Kostnaden för varje överföring av information till 
Skånetrafiken är 300kr per gång. Om vi uppdaterar 2 ggr per månad blir kostnaden 300kr * 
2*12=7200 kr. 
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Om det tillkommer ca 30 personer per år blir kostnaden för nya kort för dessa 30*20kr= 600 
kr. 
 
 
Summering: 
 
Kortkostnad: 3322 *20 kr =66 440 kr. 
Tillkommande kort: 30 * 20 kr= 600 kr. 
Reskostnad per år: 75 * 1328 * 17,50 kr=1 743 000 kr. 
Engångskostnad vid tecknande av avtal: 10 000 kr. 
 
Totalkostnaden enligt beräkningsexempel 1 ovan: 1 820 040 kr. 
 
 
Beräkningsexempel 2: 
 
Om vi endast ger kortet till de som är 75+ blir kostnaden: 
 
Summering: 
 
Kortkostnad: 2043 *20 kr= 40 860 kr 

Tillkommande kort: 30 * 20 kr= 600 kr 

Reskostnad per år: 75 * 817 * 17,5 kr =1 072 312 kr 

Engångskostnad vid tecknande av avtal: 10 000 kr. 
 
Totalkostnad enligt beräkningsexempel 2 ovan: 1 123 772 kr. 
 

 

Alexander Ejwertz Johanzon, Trafik- och gatuingenjör  
Teknik och Service 

 
Beslutet ska expedieras till: 
Alexander Ejwertz Johanzon 
 
Referenser:  
 
https://www.skanetrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/jojo-kort/jojo-senior/ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-22 1 av 2 

 

 

KS § 115  Dnr KS 000770/2012 - 500 

Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun  

 
Beskrivning av ärendet Förvaltningen har i uppdrag att utreda lokalisering av en ny 

återvinningscentral (ÅVC). Kommunstyrelsen gav 2017-06-07 förvaltningen i 
uppdrag att utifrån landskapsbild, logistik, ekonomi, miljö och hållbarhet belysa 
Förslövsalternativen i förhållande till Svenstadalternativet. De föreslagna 
lokaliseringarna kring Förslöv var Vistorps industriområde, 
Bokesliden/Killerödsvägen norr om Förslöv, norr om stationen väster om väg 
105 och norr om stationen öster om väg 105 intill tunnelmynningen. 

 
 Lokaliseringsutredningen var underlag för beslut av kommunstyrelsen 2017-

12-06. Förvaltningen föreslog i utredningen en placering i Förslöv, öster om väg 
105 vid tidigare upp lagsplats för tunnelmassor intill tunnelmynningen. 

 
 NSR har gjort en lokaliseringsutredning daterad 2017-01-18 och ansett att 

område kring Förs löv har bäst förutsättningar för lokalisering av en ny ÅVC 
vilket också NSR's styrelse har beslutat. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Teknik och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 2018-

05-18, med tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag 1. Förslöv, väster om 105 intill tunnelmynningen förordas som huvudalternativ 

för lokliseringen av ny återvinningscentral inom Båstads kommun. 
 
 2. Beslut i kommunfullmäktige § 86 2015-05-04 upphävs.  
 
Föredragande Teknik och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 
 
Notering Gösta Gebauer (C), Ingela Stefansson (S) och Christer de la Motte (M) deltar ej i 

beslutet.      
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Återvinningscentralen placeras på Bokesliden/Killerödsvägen 

norr om stationen.     
 
Propositionsordningar Ordförande ställer propostion på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifalla det.   
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1.  Återvinningscentralen placeras på Bokesliden/Killerödsvägen norr om 
stationen.      

 Beslut i kommunfullmäktige, § 86, 2015-05-04 upphävs. 

420



421



422



423



424



425



426



427



428



429



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Sida 
 

2018-05-22 1 av 2 

 

 

KS § 116  Dnr KS 000724/2017 - 500 

Uppsägning av arrendeavtal - Svenstads kretsloppsanläggning 
(Västra Karup 15:30) 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun arrenderar mark inom del av fastigheten Västra Karup 15:30 i 

Svenstad för kommunens återvinningscentral (ÅVC). Mellan NSR och Båstads 
kommun finns ett ramavtal upprättat som korresponderar till det 
arrendekontrakt som Båstads kommun har med jordägaren. Detta ramavtal är 
uppsagt av NSR och upphör 2019-12-31. Förvaltningen föreslår att Båstads 
kommun säger upp arrendekontraktet med upphörande 2019-12-31 då 
arrendet korresponderar med det uppsagda ramavtalet med NSR och att slut 
täckning och avveckling av återvinningscentralen i Svenstad planeras. 

 
Förvaltningens förslag Uppsägning av arrendekontrakt för återvinningscentralen på del av fastigheten 

Västra Karup 15:30 i Svenstad med upphörande 2019-12-31. 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Teknik och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 2018-

05-18, med tillhörande bilaga.  
 
Föredragande Teknik och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 
 
Notering Ingela Stefansson (S), Gösta Gebauer (C) och Christer de la Motte deltar ej i 

beslutet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Uppsägning av arrendekontraktet för återvinningscentralen på del av 
fastigheten Västra Karup 15:30 i Svenstad med upphörande 2019-12-31.   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Sida 
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KS § 123  Dnr KS 000634/2017 - 500 

Svar på motion - Återvinningscentralen i Svenstad 

 
Beskrivning av ärendet Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att, 

tillsammans med NSR, ta fram handlingsplaner för återvinningscentralen i 
kommunen. Efter samråd med ansvariga i förvaltningen framkommer att ett 
det redan pågår ett projekt som hanterar frågeställningarna från motionärerna. 
Därmed kan motionen anses vara besvarad.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-05-14, med 

tillhörande motion från Thomas Andersson (L) m.fl.  
 
Förvaltningens förslag Motionen anses besvarad.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

Motionen anses besvarad.  
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Datum: 2018-05-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000634/2017 – 500 
 
 

Svar på motion - Återvinningscentralen i Svenstad 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att, tillsammans 
med NSR, ta fram handlingsplaner för återvinningscentralen i kommunen. Efter samråd med 
ansvariga i förvaltningen framkommer att ett det redan pågår ett projekt som hanterar fråge-
ställningarna från motionärerna. Därmed kan motionen anses vara besvarad. 
 
Aktuellt 
Thomas Anderson (L) och Mats Lundberg (L) motionerade 2017-06-05 om att kommunen ska 
ta fram två handlingsplaner för ÅVC-verksamheten i Båstads kommun. Den ena handlingspla-
nen ska omfatta hur servicen och säkerheten kan bibehållas på anläggningen i Svensstad efter 
sommaren 2018. Den andra handlingsplanen ska omfatta hur ÅVC-verksamheten ska upprätt-
hållas om en ny anläggning inte är klar när den nuvarande ska stänga 2020. 
 
Efter samråd med verksamhetsområdet Teknik och service framkommer att kommunen har 
ett pågående projekt med NSRs kontaktperson i frågeställningarna. Ett arbete pågår med att ta 
fram provisoriska lösningar, som sedan kommer att kommuniceras ut. I det pågående arbetet 
kommer även frågeställningen om handlingsplanerna att hanteras. 
 
Eftersom ett arbete är påbörjat av förvaltningen som omfattar motionens frågeställningar kan 
den därmed anses vara besvarad. 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion. 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och service. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-22 1 av 2 

 

 

KS § 127  Dnr KS 000478/2018 - 700 

Beslut om tillbyggnation av Myllefallet 

 
Beskrivning av ärendet Daglig verksamhet främjar delaktighet i samhället och är en viktig del i 

samhällsbygget.  Habiliteringsersättning finns i Båstads kommun för att 
uppmuntra deltagande i den dagliga verk-samheten. För 2018 ges 
stimulansmedel från staten i syfte att införa eller höga dagpenningen. Båstads 
kommun avser att höja ersättningen för hel dags arbete till 60 kr medan 
ersättningen för halv dags arbete är oförändrad. Detta ger för 2019 en ökad 
kostnad om cirka 60 tkr som tas inom befintlig ram.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Vård och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2018-04-30.  
 
Förvaltningens förslag Uppdra åt Båstadhem att snarast bygga till en sjätte lägenhet avsedd för vård 

och omsorgstagare på Myllefallet, gruppboende inom LSS.        
 
Föredragande  Vård och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Samtliga ledamöter: bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Uppdra åt Båstadhem att snarast bygga till en sjätte lägenhet avsedd för vård- 
och omsorgstagare på Myllefallet, gruppboende inom LSS.  
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-04-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000056/2018-700 

 
 

Beslut om tillbyggnation av Myllefallet 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Båstadhem att snarast bygga till en sjätte lägenhet 
avsedd för vård- och omsorgtagare på Myllefallet, gruppboende inom LSS. 
  
Sammanfattning av ärendet 
Daglig verksamhet främjar delaktighet i samhället och är en viktig del i samhällsbygget.  Habili-
teringsersättning finns i Båstads kommun för att uppmuntra deltagande i den dagliga verk-
samheten. För 2018 ges stimulansmedel från staten i syfte att införa eller höga dagpenningen. 
Båstads kommun avser att höja ersättningen för hel dags arbete till 60 kr medan ersättningen 
för halv dags arbete är oförändrad. Detta ger för 2019 en ökad kostnad om cirka 60 tkr som tas 
inom befintlig ram.  
  

Bakgrund 
En bostad enligt 9 § 9 LSS kan utformas på olika sätt, det finns tre huvudformer: 
Servicebostad: är en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där omfattande service och vård 
kan ges dygnet runt. Bostäderna upplåts på sedvanligt sätt och är i regel anpassade efter den 
enskildes behov samt kan vara samlade i samma hus eller i kringliggande hus. Oftast finns en 
baslägenhet med fast personalbemanning med tillgång till gemensamma utrymmen för säll-
skap och aktiviteter. 
Gruppbostad: är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. 
Gruppbostaden beskrivs i lagens förarbeten som ett litet antal lägenheter som är grupperade 
kring gemensamma utrymmen med en fast kollektiv bemanning som i huvudsak ska kunna 
täcka alla behov den enskilde har i form av omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktivi-
teter. 
Antalet boende i gruppbostad ska enligt Socialstyrelsens rekommendationer vara max sex lä-
genheter. 
Annan särskilt anpassad bostad: avser en bostad med viss grundanpassning till funktions-
hindrade personers behov men utan fast bemanning. I denna boendeform ingår inte omvård-
nad, fritidsaktiviteter eller kulturella aktiviteter. 
 
Kommunen har ett gruppboende med fem lägenheter i Båstad (Aromagården), ett gruppbo-
ende med två lägenheter i Förslöv (Myllefallet) samt ett serviceboende med tolv lägenheter i 

Båstad (Ängen). Gruppboende kan omfatta som mest sex lägenheter för att vara ett optimalt 

boende. Idag finns inga lediga gruppboendeplatser.  
 
Förvaltningen fick i mars 2017 i uppdrag av Vård och omsorgsnämnden att utreda möjlighet-
erna för tillbyggnation av en lägenhet vid såväl Aromagården som Myllefallet. Underlag har nu 
inkommit från Båstadhem. 
 
 
 

440



 
 

 

2 (3) 

 

 

Aktuellt 
Båstadhem äger fastigheterna Myllefallet och Aromagården och har gjort en preliminär beräk-
ning på kostnaden för tillbyggnation.  
 
På Myllefallet i Förslöv finns möjlighet att på ett relativt enkelt sätt bygga till ytterligare en 
lägenhet då ingrepp i befintlig verksamhet sker sent i förloppet och under en kort tid. Grupp-
boendet vid Myllefallet omfattar då tre lägenheter vilket kommer att ge en väsentlig resursop-
timering. På Aromgården krävs större ingrepp inne i huskroppen vilket kommer att påverka 
verksamheten negativt. 
 
Lägenheten kommer att hyras av en vård och omsorgstagare med biståndsbeslut om gruppbo-
ende och bära större delen av kostnaden för lägenheten. Dock krävs ett beslut från Båstads 
kommun om att Båstadhem ska starta byggnationen. 
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Att kunna flytta till en ändamålsenlig bostad är av vikt. Idag finns inga lediga lägenheter inom 
gruppboende i kommunen. Kommunstyrelsen har fattat beslut om nybyggnation av en helt ny 
gruppbostad, geografiskt placerad i Båstads omedelbara närhet, men det förtar inte vinsten av 
ytterligare en lägenhet i Förslöv. 
 

Verksamhet 
Idag drivs Myllefallet som ett gruppboende för två vård och omsorgstagare. Att öka med 
ytterligare en vård och omsorgstagare innebär inte ytterligare behov av bemanning, det vill 
säga en resursoptimering kommer att ske. 
 

Ekonomi 
Att bygga till Myllefallet beräknas kosta 1,42 mkr exklusive moms vilket kommer att till största 
delen finansieras av hyresintäkter från hyresgästen. En bebodd lägenhet på gruppboende 
påverkar kommunen positivt i LSS-utjämningssystemet om cirka 0,9 mkr årligen baserat på 
2017 års nivå. 
 
 
 
Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Båstadhem 
Vård- och omsorgsnämnden 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ritning Myllefallet 
 
Samråd har skett med: 
Båstadhem 
Teknik och service 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-22 1 av 2 

 

 

KS § 126  Dnr KS 000425/2018 - 906 

Begäran hos kommunstyrelsen från vård- och omsorgsnämnden om 
budgettillägg för 2018 

 
Beskrivning av ärendet Verksamheten inom Stöd och omsorg har sent under 2016 utökats och har för 

helåret 2017 avsevärt högre kostnader än budgeterat. Det är inte möjligt att 
effektivisera i motsvarande grad som tillkommande kostnader varför vård- och 
omsorgsnämnden begär budgetförstärkning för 2018 om 4,15 mkr.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2018-04-16, 

med tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag 1. Vård- och omsorgsnämnden begär budgettillägg om 4,15 mkr för 

innevarande år. 
  
 2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att budgetunderskottet för 2018 delvis 

finansieras genom den minskade kostnaden i utjämningssystemet.  
 
Föredragande Vård och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Det är positivt att budgetavvikelse signaleras, men begäran 

avslås,  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkanden och finner att 

arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Det är positivt att budgetavvikelsen signaleras, men begäran avslås. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-23 1 av 2 

 

 

VN § 36  Dnr VN 000049/2018 - 906 

Begäran hos kommunstyrelsen om budgettillägg för 2018 

 
Beskrivning av ärendet Verksamheten inom Stöd och omsorg har sent under 2016 utökats och har för 

helåret 2017 avsevärt högre kostnader än budgeterat. Det är inte möjligt att 
effektivisera i motsvarande grad som tillkommande kostnader varför vård- och 
omsorgsnämnden begär budget-förstärkning för 2018 om 4,15 mkr.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2018-04-16.  
 
Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 
 
Notering Redaktionell ändring i bilagan till protokollet: 2016 ska ändras till 2017 och 

2017 ska ändras till 2018. 
 
Yrkande Iréne Ebbesson (S) och Ulf Jiewertz (M): Bifall med följande tillägg: Vård- och 

omsorgsnämnden föreslår att budgetunderskottet för 2018 delvis finansieras 
genom den minskade kostnaden i utjämningssystemet.      

 
Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 

bifallit detta yrkande.      
             
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgettillägg  
om 4,15 mkr för innevarande år. 
 

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att budgetunderskottet för 2018 
delvis finansieras genom den minskade kostnaden i utjämningssystemet.  

      _____ 
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Datum: 2018-04-16 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: KS 000425/2018-906, VN 000049/2018-906 

 
 

Budgettillägg  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgettillägg om 4,15 mkr 
för innevarande år. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten inom Stöd och omsorg har sent under 2017 utökats och har för helåret 2018 
avsevärt högre kostnader än budgeterat. Det är inte möjligt att effektivisera i motsvarande 
grad som tillkommande kostnader varför vård- och omsorgsnämnden begär budget-
förstärkning för 2018 om 4,15 mkr.  
 
 
Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 
Ekonomiavdelningen 
 
Samråd har skett med: 
Ekonomichef 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018‐05‐16 
Handläggare: Christel	Crespin 
Dnr: 	 	 	 	 	  
Till:  Kommunstyrelsen	
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten	
	

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Budgetuppföljning	2018‐04‐30	
	

Samråd har skett med: 
	 	 	 	 	 	
	
	
Budgetuppföljning 2018-04-30 
	
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per 2018-04-30. Resultatet för helåret beräknas bli ett 
överskott på +6,2 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 9,2 mkr. 
 
Bedömningen för helåret 2018 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Bedömningen är att 
kommunen inte kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende 
överskott och finansiering av investeringar. 
	
	
Förslag till beslut 
	
Kommunstyrelsen	beslutar		
	
1.	Budgetuppföljning	per	2018‐04‐30	för	Båstads	kommun	godkänns.	
	
2.	Kommunfullmäktige	delges	budgetuppföljning	per	2018‐04‐30.	
	
	
Båstad	2018‐05‐16	
	
	
	
Elisabet	Edner	
Ekonomichef	
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Förvaltningsberättelse Målredovisning BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Målredovisning 

Båstads	kommun	har	tre	övergripande	fullmäkti‐
gemål	samt	sex	nämndsmål	och	har	under	året	
arbetat	efter	den	budget	som	Kommunfullmäk‐
tige	beslutade	om.	
	
 

	
 

Måluppfyllelse:	Målet	är	uppfyllt.	

Enligt	den	senaste	medborgarundersökningen	är	
invånarna	i	Båstad	nöjdare	än	genomsnittet	med	
sin	kommun.	Över	hälften	skulle	rekommendera	
sina	vänner	och	bekanta	att	flytta	till	Båstad.	

	

 

 

 

Måluppfyllelse:	Målet	är	delvis	uppfyllt	

Även	här	får	Båstad	ett	något	bättre	betyg	än	
genomsnittet	för	Sveriges	samtliga	kommuner.	
Det	finns	dock	mycket	som	kan	ytterligare	för‐
bättras.	Till	exempel	måste	vi	bli	snabbare	på	att	
svara	på	e‐mail.	Vi	har	ett	relativt	nyinrättat	
kundcenter	som	kontinuerligt	arbetar	med	att	
förbättra	sina	rutiner.	

	

 

 

Kommunen	har	satt	upp	följande	finansiella	mål:	

 

Överskott ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter 
och generella bidrag.  

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt	

Efter	första	tertialen	prognostiseras	ett	resultat	
på	+6,2	mkr	för	2018,	vilket	innebär	0,8	procent	
av	skatteintäkter	och	generella	statsbidrag.	Det	är	
kommunens	drift	och	verksamheter	som	drar	
resultatet	neråt	medan	överskottet	på	den	finan‐
siella	sidan	gör	att	vi	totalt	redovisar	ett	över‐
skott.	

	

 

Investeringarna ska finansieras fullt ut med skatte-
medel. Härmed avses de skattefinansierade investe-
ringarna. 

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt.	

Endast	47	procent	av	investeringarna	beräknas	
kunna	täckas	med	skattemedel.	Båstads	kommun	
har	för	närvarande	ett	mycket	stort	investerings‐
behov,	vilket	medför	att	det	egna	kapitalet	inte	
räcker	till	att	finansiera	allt.		

Det	är	dock	viktigt	att	på	längre	sikt	kunna	finan‐
siera	investeringarna	utan	att	öka	skuldsätt‐
ningsgraden.	

	

 

 
 

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt.	

Vi	kommer	förmodligen	inte	att	placera	oss	bland	
de	10	bästa	kommunerna	även	om	vi	får	bra	re‐
sultat	i	de	flesta	delmålen	(se	bifogad	tabell).	

	

 

 

 

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt.	

Detta	är	ett	högt	uppsatt	mål.	Även	om	vi	når	
många	av	delmålen,	uppfyller	vi	inte	huvudmålet.	
94	procent	av	vård‐	och	omsorgstagarna	tycker	
att	hemvården	håller	en	god	kvalitet.	Även	sär‐
skilt	boende	får	ett	gott	betyg.	Alla	vård‐	och	om‐
sorgstagare	har	möjlighet	att	vara	delaktiga	i	sin	
genomförandeplan,	vilket	är	positivt.	Däremot	
önskas	mer	tid	hos	vård‐	och	omsorgstagare.	

Verksamheten	arbetar	kontinuerligt	med	att	öka	
kvaliteten	i	den	vård	och	omsorg	som	bedrivs.	

	

 

 
 

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt	

Enligt	2016	år	mätning	”löpande	Insikt”	ligger	vår	
kommun	på	plats	49.	Båstad	har	inte	deltagit	i	
2017	års	mätning,	men	kommer	att	delta	under	
2018.	Det	finns	delområden	som	Båstad	är	myck‐
et	bra	på,	exempelvis	antal	nystartade	företag	

Fullmäktigemål 1  

Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och 

verka i 

Fullmäktigemål 2  

Båstads kommun är välkomnande, proffessionell 

och tydlig 

Fullmäktigemål 3  

Båstads kommun är i ekonomisk balans 

Nämndsmål 1  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 

skolkommuner 

Nämndsmål 2  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 

kommuner inom vård och omsorg 

Nämndsmål 3  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa 

näringslivskommuner 
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Förvaltningsberättelse Målredovisning BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 
som	finns	kvar	efter	tre	år.	Däremot	måste	vi	bli	
ännu	bättre	på	att	samverka	och	ge	service	till	
våra	företagare.	

	

 

 
 

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt	

Miljöaktuellts	ranking	är	inte	klar	för	2018.	Det	är	
svårt	att	nå	en	placering	bland	de	25	bästa	kom‐
munerna.	Genom	att	systematiskt	arbeta	med	
vårt	nya	miljöprogram	har	vi	möjlighet	att	nå	
målet	på	lite	längre	sikt.		

På	vissa	områden	ligger	Båstad	bra	till.	Vi	är	på	
femte	plats	i	Sverige	avseende	återvinning	av	
hushållsavfall	med	en	återvinningsgrad	på	58	
procent.	

	

 

 
 

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt.	

Båstad	placerar	sig	på	plats	166	enligt	SKL:s	
Öppna	Jämförelser.	Antalet	inbrott	är	högt	och	

även	antal	våldsbrott	har	ökat.	Kommunen	har	
vidtagit	åtgärder	för	att	minska	inbrotten	(pro‐
jektet	DNA‐märkning).	Även	på	trygghetsområ‐
det	kan	vi	nå	längre	genom	att	samverka	med	
andra	aktörer	(polisen,	allmänheten,	föreningar	
med	flera).	

	

 

 

 

 

Måluppfyllelse:	Målet	är	uppfyllt.	

Båstad	har	ett	rikt	kulturliv	med	många	arrange‐
mang	året	runt.	

Utvärdering god ekonomisk hus-
hållning 
Vi	kan	konstatera	att	vi	i	stor	utstreckning	inte	
når	upp	till	de	uppsatta	målen.	Detta	beror	delvis	
på	att	målen	är	högt	uppsatta	och	att	vi	är	en	liten	
kommun	med	små	resurser.	

Utifrån	målredovisningen	görs	bedömningen	att	
Båstads	kommun	åtminstone	delvis	uppfyller	
kravet	på	god	ekonomisk	hushållning.	

	

	

Nämndsmål 4  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa 

kommuner inom miljö och samhällsbyggande 

Nämndsmål 5 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa 

kommuner inom trygghet och säkerhet 

Nämndsmål 6 

Båstads kommun ska främja allas möjligheter till 

kulturupplevelser året runt genom att vara bland 

de 25 bästa i Sverige 
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Förvaltningsberättelse Målredovisning BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30

Båstads kommuns mål 2018
Kommunfullmäktigemål RT = Resultatindikatorer     E = Effektivitetsindikatorer     V = Volymindikatorer

KF-mål 1 Mätmetod Mått Prognos 
2018

Utvärdering/Kommentar

Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och Bo på. 
(medborgarundersökningen).

RT Nöjd-Region-Index är 66, vilket är något bättre än genomsinittet 
för samtliga kommuner. 53 % skulle rekommendera vänner och 
bekanta att flytta till Båstad

Nöjd inflytandeidex för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter 
och beslut i Båstads kommun. (medborgarundersökningen)

RT Nöjd-Inflytande- Index är 43. Samtliga kommuners medelindex är 
40. Mest nöjd är man inom frågeområdet information

En av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 
mätning INSIKT

RT I 2016 års mätning ligger Båstads kommun på plats 49 enligt 
SKL:s insikt.   

KF-mål 2 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de 
kommunala verksamheterna  i Båstads kommun 
(medborgarundersökningen)

RT Nöjd-Medborgar-Index är 56, villket är något bättre än 
genomsnittet för samtliga kommuner. Mest nöjd är man med 
räddningstjänsten och V&A-verksamheten, minst nöd med 
verksamheten för utsatta personer.

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-
post och får svar inom två arbetsdagar. (KKIK)

V 79 % får ett svar inom två arbetsdagar. Medelvärde för alla 
kommuner är 86 %.

Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med 
handläggareför att få svar på en enkel fråga . (KKIK)

V 43% fpr ett svar på en enkel fråga vid kontakt via  telefon. 
Medelvärde för alla kommuner är 51 %.

Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott 
bemötandenär de via telefon ställt en enkel fråga till 
kommunen. (KKIK) 

V 81 % uppfattar att de får ett gott bemötande när ställt en enkel 
fråga via telefon. Medelvärde för samtliga kommuner är 81 %.

KF-mål 3 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är i 
ekonomisk balans

Båstads kommuns resultat, finansiella mål Enligt prognosen efter första tertialet kommer vi klara 
balanskravet, men inte nå våra ekonomiska mål. Årets budget 
styr inte heller mot att självfinansieringsgraden ska uppnås.

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag

RT Prognostiserat resultat uppgår till 6,2 mkr, vilket innebär 0,8 % 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därmed kommer vi 
inte  uppnå målet.

Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras 
fullt ut med skattemedel.  Undantag kan göras för 
finansiellt lönsamma projekt.

RT Endast 47 % av investeringarna beräknas täckas med 
skattemedel.

Nämndsmål
Nämndsmål 1 Mätmetod Mått Prognos

2018
Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
skolkommuner 

10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser RT

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år V 79 procent fullföljde inom tre år på de högskoleförberedande 
programmen

Andel elever som påbörjar studier vi högskola el 
universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning

V 64 procent på samtliga program påbörjade högre studier inom 
två år efter avslutad gymnasieutbildning. 

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät RT
80 % nöjda eller mycket nöjda enligt vårdnadshavarenkät RT

Andel examina V 83% tog examen vid yrkeshögskolan 
Andel yrkesutbildningar per invånare V 8 yrkesutbildningar har erbjudits 
Andel i arbete efter utbildning V 82% har efter 6 mån avslutad utbildning jobb
Genomströmmning SFI E 217 olika elever har studerat på SFI
Nivå SFI E 92 elever har gjort nationella prov. (100% klarat)

Båstads kommun är 
attraktiv att leva bo och 
verka i

Båstads kommun är 
välkommnande, 
professionell och tydlig
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Nämndsmål 2 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
kommuner inom vård 
och omsorg

En av Sveriges 10 bästa  ÄO-kommuner enligt öppna 
jämförelser 

RT Målet är ännu inte uppnått enligt SKL:s rankning Öppna 
Jämförelser "Vård och omsorg om äldre". Sedan förra 
redovisningen (T1) har Öppna jämförelser 2016 kommit och det 
är dessa resultat som nu redovisas.

Andel nöjda brukare i hemvården RT Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun tycker att 
hemvården håller en god kvalitet (94%) och resultatet har 
förbättrat sig jämfört med 2016. Båstad placerar sig på plats 48 
av Sveriges kommuner enligt den senast tillgängliga mätningen. 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i den 
vård och omsorg som bedrivs.

Andel nöjda brukare i särskilt boende RT Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun är nöjda med 
särskilda boende till 80% enligt Öppna Jämförelser 2017 vilket är 
en marginell försämring jämfört  med föregående år. 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i den 
vård och omsorg som bedrivs.

Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården RT Inom hemvården är 50 % av vård- och omsorgstagare nöjda med 
möjligheten till inflytande enligt Öppna Jämförelser 2017 vilket 
är en liten förbättring jämfört med tidigare år. Verksamheten 
arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i den vård och 
omsorg som bedrivs.

Andel personer med hemvård som varit delaktiga i 
genomförandeplanering

RT Samtliga vård- och omsorgstagare har möjlighet att vara 
delaktiga i sin genomförandeplan.

Andel tid hos brukare E Av vård- och omsorgstagarna inom hemvården anser 50% att det 
finns tillräckligt med tid och 46% av vård- och omsorgstagare 
inom särskilt boende anser att det finns tillräckligt med tid enligt 
Öppna Jämförelser 2017. Det är en förbättring inom spåväl 
hemvård som särskilt boende. 

Nämndsmål 3 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

En av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 
INSIKT

RT I 2016 års mätning ligger Båstads kommun på plats 49 enligt 
SKL:s insikt.   

En av de 25 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs 
ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens 
service till företagen

RT Båstads placering är på plats 150, vilket är en förbättring med 10 
placeringar.

En av de 25 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs 
ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens 
tillämpning av lagar och regler

RT Placering 228, 3 placeringar upp . Här finns förbättringspotential.

Antal nystartade företag efter tre år med anställda V Båstads kommun ligger alltid högt inom detta område och det 
finns inget som tyder på någon större förändring.

Antal lagvunna detaljplaner som möjliggör etableringar 
inom handel, besök eller tjänstesektorn

V Det finns mycket goda förutsättningar för att kommunen ska 
växa och att fler detaljplaner kan skapas.

Nämndsmål 4 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

En av Sveriges 25 bästa miljökommuner enligt 
Miljöaktuellts ranking

RT Miljöaktuellts ranking inte klar för 2018

30 procent av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta V Andelen miljömärkta livsmedel har uppnåtts och mäts 
kontinuerligt.

Båstads kommun ska halvera mängden hushållsavfall V Båstad är på 5:e plats i Sverige avseende återvinning av 
hushållsavfall med 58 % återvinningsgrad.

Kommunen ska öka andelen elbilar i verksamheten V Båstads kommun kommer troligen inte att flotta upp fler elbilar 
under 2018.

Båstads kommun ska öka mängden solenergianläggningar i 
kommunen

RT Detta område finns med i det nya mijöprogrammet. Intresse finns 
hos politiken. Det finns möjligheter att saker kommer att hända 
inom detta område.

Nämndsmål 5 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
kommun inom trygghet 
och folkhälsa

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 tryggaste och 
säkraste kommuner enligt SKL:s öppna jämförelser

RT Båstads kommun placerar sig på plats 166. Vi ligger dåligt vad 
gäller antal stölder och tillgreppsbrott (exempelvis inbrott). Även 
antal våldsbrott har ökat.

Nämndsmål 6 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun ska 
främja allas möjligheter 
till kulturupplevelser 
året runt genom att vara 
bland de 25 bästa 
kommunerna i Sverige

Medborgarnas upplevelser kring möjligheter till ett 
varierat kulturutbud

RT Vi har relativt bra resultat med tanke på de små resurserna vi har. 
Målet kan anses vara uppfyllt.

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
miljökommuner

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
näringslivskommuner
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Omvärldsanalys 

Befolkning 
Den	30	april	uppgick	antalet	invånare	till	14	830	
vilket	är	en	ökning	med	34	personer	sedan	års‐
skiftet	(14	796).	Motsvarande	uppgift	för	januari‐
april	2017	är	en	ökning	med	5	personer	till	
14	619.	

Ökningen	 innevarande	 år	 beror	 på	 ett	 positivt	
inflyttningsnetto	 på	 +73	 samt	 ett	 negativt	 födel‐
senetto	på	 ‐39.	Det	 flyttade	ut	276	personer	och	
349	 flyttade	 in	 och	 det	 föddes	 44	 barn	 och	 83	
personer	 avled.	 Uppgifterna	 är	 hämtade	 från	
Tekis	Kid.	

	

Finansiell analys 

Prognos årets resultat 

Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse 

Februari +15,4 +7,8 -7,6 

Mars +15,4 +0,2 -15,2 

April +15,4 +6,2 -9,2 
	

Båstads	kommuns	prognostiserade	resultat	för	
2018	uppgår	till	6,2	mkr,	vilket	är	en	negativ	
avvikelse	i	förhållande	till	budget	med	‐9,2	mkr.	
Resultatet	för	2017	var	16,5	mkr.		

Budgetavvikelserna	för	den	ordinarie	verksam‐
heten	uppgick	till	‐28,0	mkr	inklusive	demografi‐
reserven.	Att	årets	resultat	ändå	prognostiseras	
bli	positivt	förklaras	delvis	av	att	kommunen	
under	året	beräknas	få	exploateringsintäkter	med	
ca	11,7	mkr.	Dessa	är	för	försäljning	av	tomter	
och	är	således	engångsintäkter.	Pensionskostna‐
derna	och	övriga	finansiella	poster	bidrog	posi‐
tivt	med	+4,4	mkr	respektive	cirka	+1,6	mkr.	

Övriga	positiva	prognostiserade	budgetavvikelser	
är	 högre	 skatteintäkter,	 lägre	 räntekostnader,	
lägre	 avskrivningskostnader,	 samt	 högre	 utdel‐
ningsintäkter	än	budgeterat.		

Med	en	blick	bakåt	i	tiden	kan	vi	konstatera	att	
resultaten	under	den	senaste	femårsperioden	
varit	positiva	under	samtliga	år.	Senaste	året	med	
negativt	resultat	var	2008.	

Balanskravsutredning 
Enligt	kommunallagen	skall	kommunen	ha	en	god	
ekonomisk	hushållning.	Ett	minimikrav	för	detta	
är	balanskravet.	Enligt	balanskravet	ska	intäkter‐
na	överstiga	kostnaderna	och	ett	negativt	resultat	
efter	balanskravsjusteringar	ska	regleras	under	
de	närmast	följande	tre	åren.	Några	underskott	
från	tidigare	år	finns	inte	kvar	att	täcka.	Det	pro‐
gnostiserade	resultatet	på	6,2	mkr	innebär	där‐
med	att	balanskravet	kommer	att	uppfyllas.	
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Driftsredovisning 
	

	

Kommunens	driftsredovisning	beskriver	hur	
nämnder	och	styrelser	under	året	har	hante‐
rat	de	medel	de	har	fått	för	att	utföra	sina	
uppdrag.		

En	god	budgetföljsamhet	är	en	förutsättning	för	
en	ekonomi	i	balans.	Verksamhetsområdenas	
avvikelser	mot	budget	beräknas	bli	samman‐
lagt	‐28,0	mkr	inklusive	utnyttjad	demografi‐
reserv.	Trots	den	stora	avvikelsen	så	är	det	en	
förbättring	jämfört	med	2017	då	budgetavvikel‐
sen	uppgick	till‐33,2	mkr	för	verksamhetsområ‐

dena.	Årets	prognostiserade	avvikelse	motsvarar	
3,7	procent	av	nettokostnaderna.	

Verksamheternas	negativa	avvikelser	beror	
främst	på	stora	underskott	inom	skolpeng	barn‐
omsorg/grundskola	med	‐8,1	mkr,	vård	och	
omsorg	med	‐6,5	mkr,	bildning	och	arbete	ram	
med	‐6,0	mkr,	samt	kommunkontor	
med	‐5,2	mkr.	

En	närmare	beskrivning	av	varje	nämnds	resultat	
och	verksamhet	finns	att	läsa	i	kapitlet	Verksam‐
hetsberättelse.	

 

 
Prognostiserade avvikelser -9,2 (-15,2) 
Föregående	månads	prognostiserade	avvikelser	i	undre	stapel	med	ljusare	färg.	

	

Diagram:	Prognostiserade	avvikelser	(mkr)	
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KS - kommunstyrelse

KS - kommunkontor
KS - teknik och service sk.fin.

KS - samhällsbyggnad
KS - bildning och arbete

MN - myndighetsnämnd
MN - teknik och service sk.fin.

MN - samhällsbyggnad
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UN - barn och skola ram
UN - barn och skola RE

UN - bildning och arbete ram
UN - bildning och arbete RE
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VN - vård och omsorg
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Finansförvaltning
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Tabell:	Driftsredovisning	

(mkr) 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Kommunfullmäktige -1,7 -1,7 0,0 -1,5 

Skolpeng, barnomsorg/grundskola -177,0 -185,1 -8,1 -177,8 

Skolpeng, gymnasium -45,0 -47,0 -2,0 -46,9 

Hemvårdspeng -54,2 -50,2 -4,0 -45,3 

Boendepeng -62,1 -62,8 -0,7 -59,6 

Kommunstyrelsen -145,5 -154,3 -8,8 -146,2 

- varav kommunstyrelse -2,4 -2,7 -0,2 -2,7 

- varav kommunkontor -49,0 -54,2 -5,2 -52,8 

- varav teknik och service -50,7 -53,0 -2,2 -49,7 

- varav samhällsbyggnad -2,6 -2,6 0,0 -2,9 

- varav bildning och arbete -40,8 -41,9 -1,1 -38,1 

Myndighetsnämnd -2,9 -2,9 0,0 -1,9 

- varav myndighetsnämnd -0,3 -0,3 0,0 -0,2 

- varav teknik och service -0,3 -0,3 0,0 -0,3 

- varav samhällsbyggnad -2,5 -2,5 0,0 -1,4 

Utbildningsnämnd -113,5 -119,9 -6,3 -130,9 

- varav utbildningsnämnd -0,5 -0,5 0,0 -0,5 

- varav barn och skola ram -76,4 -76,4 -0,1 -80,4 

- varav barn och skola resultatenheter 0,0 -0,3 -0,3 -4,2 

- varav bildning och arbete ram -36,7 -42,7 -6,0 -46,2 

- varav bildning och arbete resultatenheter 0,0 0,0 0,0 0,3 

Vård- och omsorgsnämnd -116,3 -122,8 -6,5 -123,3 

- varav vård- och omsorgsnämnd -0,4 -0,4 0,0 -0,4 

- varav vård- och omsorg -115,9 -122,4 -6,5 -123,0 

Valnämnd -0,1 -0,1 0,0 -0,0 

Överförmyndare -1,2 -1,8 -0,6 -1,5 

Kommunrevision -0,8 -0,8 0,0 -0,8 

Reserv för demografi -1,0 0,0 1,0 0,0 

Summa verksamheter -721,7 -749,7 -28,0 -735,6 

Finansförvaltning 737,1 755,9 18,8 752,1 

SUMMA 15,4 6,2 -9,2 16,5 

VA 0 0 0 0,0 

TOTALT 15,4 6,2 -9,2 16,5 
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Investeringsredovisning
 	

Kommunens	investeringar	(skattefinansierade,	
avgiftsfinansierade	samt	medfinansiering)	under	
2018	beräknas	uppgå	till	207,0	(120,5)	mkr.	I	
budget	och	tilläggsbudget	finns	217,4	mkr	av‐
satta.		

Bland	de	större	investeringarna	finns	VA‐
investeringar	på	85,5	mkr	och	fastighetsrelate‐
rade	investeringar	på	51,0	mkr.		

I	plan	2019‐2020	är	det	avsatt	158,1	mkr	år	
2019	samt	239,7	mkr	år	2020.Detta,	tillsammans	
med	budget	för	2018,	uppgår	sammantaget	till	
615,2	mkr.	Dessa	avser	bland	annat	fortsatt	stor	
utbyggnad	av	VA‐verksamheten,	ny‐	och	reinve‐
steringar	i	skolfastigheter	samt	investeringsut‐
gifter	kopplat	till	anläggning	av	nya	exploate‐
ringsområden.		

Ett	av	kommunens	finansiella	mål	är	att	investe‐
ringar	inom	skattefinansierad	verksamhet	ska	
finansieras	fullt	ut	med	egna	medel.	Det	innebär	
i	så	fall	att	årets	resultat	och	avskrivningar	från	
gamla	investeringar	inom	skattefinansierad	
verksamhet	ska	täcka	nya	investeringsutgifter	
inom	skattefinansierad	verksamhet.	Om	självfi‐

nansieringsgraden	uppgår	till	100	procent	behö‐
ver	inga	nya	lån	tas	upp	för	att	täcka	utgifterna	
för	de	nya	investeringarna.	

Tabell:	Självfinansiering	årets	investeringar	

(%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Samtliga 

investeringar* 44 63 58 60 64 82 

Investeringar, 

skattefinansierad 

verksamhet* 47 84 79 64 79 100 

*	inklusive	bidrag	till	medfinansiering	av	statliga	infrastruk‐
tursatsningar	som	i	kommunens	redovisning	upplöses	över	
balansräkningen.	

Kommunen	klarar	inte	målet	att	självfinansiera	
investeringar	inom	skattefinansierad	verksam‐
het	2018.	Utifrån	prognostiserat	utfall	uppgår	
självfinansieringen	endast	till	47	procent.	Även	
sett	över	den	senaste	femårsperioden	hamnar	
självfinansieringsgraden	under	100	procent.	I	
kommunens	budget	för	2018	och	plan	för	2019‐
2020	uppnår	inte	den	budgeterade	självfinansie‐
ringsgraden	100	procent.	
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Tabell:	Investeringar	

(mkr) 

Utfall 

 

Jan-apr 

Budget 

 

2018 

Prognos 

 

2018 

Avvikelse 

mot budget 

2018 

KOMMUNKONTOR -1,1 -5,7 -6,2 -0,4 

TEKNIK OCH SERVICE     

Skattefinansierad verksamhet     

  Räddningstjänst -0,0 -0,7 -0,7 0,0 

  Måltid -0,2 -0,4 -0,4 0,0 

  Gata -0,6 -14,1 -13,0 1,1 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -0,1 -13,0 -12,7 0,3 

  Park -0,2 -3,1 -1,6 1,5 

  Fritid -0,2 -1,1 -1,0 0,1 

  Hamn -0,0 -1,7 -1,7 0,0 

  Övrigt -2,6 -2,6 -2,6 0,0 

  Fastighetsservice -19,3 -57,4 -51,0 6,4 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -23,2 -81,2 -72,1 9,1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -0,1 -13,0 -12,7 0,3 

Taxefinansierad verksamhet     

  Reinvesteringar -4,6 -17,1 -17,1 0,0 

  Landsbygdsinvesteringar -0,3 -10,3 -10,3 0,0 

  Nyinvesteringar -2,2 -52,1 -52,1 0,0 

  Exploatering VA -0,1 -6,0 -6,0 0,0 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -7,3 -85,5 -85,5 0,0 

Anslutningsavgifter 0 17,7 17,7 0,0 

Exploateringsområden (ej VA)     

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -1,9 -18,1 -18,5 -0,4 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) medfinansiering 0 -2 -0,2 1,8 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 16,9 25,4 26,5 1,2 

TS Summa (exploateringsområden ej VA)  15,0 5,3 7,9 2,6 

TEKNIK OCH SERVICE summa -32,6 -199,7 -188,9 10,8 

SAMHÄLLSBYGGNAD -0,0 -0,7 -0,6 0,1 

BARN OCH SKOLA -0,3 -6,8 -6,8 0,0 

BILDNING OCH ARBETE -0,0 -1,2 -1,2 0,0 

VÅRD OCH OMSORG -0,5 -3,3 -3,3 0,0 

     

TOTALT (inklusive exploatering, exklusive anslutningsavgifter) -17,5 -192,1 -180,5 11,6 

varav     

Skattefinansierad investering -27,1 -117,0 -108,6 8,4 

Medfinansiering statlig infrastruktur -0,1 -15,0 -12,9 2,1 

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exklusive anslutningsavgift) -7,3 -85,5 -85,5 0 

Exploatering 16,9 25,4 26,5 1,2 

     

Summa anslutningsavgifter 0,0 17,7 17,7 0,0 

Avgiftsfinansierad investering (netto, inklusive anslutningsavgifter) -7,3 -67,8 -67,8 0,0 
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Servicedeklarationer 
Servicedeklarationerna	är	en	del	i	kommunens	systematiska	kvalitetsarbete	som	följs	upp	och	prövas	
varje	år.	Varje	verksamhetsområde	kontrollerar	sina	respektive	servicedeklarationer.	Finns	det	ingen	
avvikelse	så	ska	den	gröna	färgen	kvarstå.	Har	det	upptått	någon	avvikelse	ska	cirkelns	färg	bytas	till	röd	
och	en	not	ska	skrivas.	

Kommunkontor   Not 
Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt tillgång till e-tjänster. 

 

  
Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor rent allmänt och service i alla kommunala myndighets-
frågor och erbjuder i mer komplexa ärenden ett möte med rätt konstellation tjäntemän inom sju dagar. 

 

  

Skrivelser från allmänheten ska besvaras skyndsamt 
 

  

      

Teknik och service   Not 
Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten från brandpost eller 
dricksvattentankar. 

 

  
Vid planerade avstängningar av vattenleverans ska abonnenten meddelas minst 2 dagar före avbrott. 

 

  

Avfallshämtning sker på utsatt dag. 
 

  

Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt kommunens skötselplaner. 
 

  

På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen enligt gällande skötsel-
planer ska sköta de offentliga ytorna. 

 

  

Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. 
 

  

Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år. 
 

  

Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla. 
 

  

Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö. 
 

  

Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga. 
 

  

Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i. 
 

  

Inom tio dagar efter en insats mot brand i byggnad ska räddningstjänsten ta kontakt med den drabbade i syfte att ge 
råd och stöd samt att följa upp räddningstjänstinsatsen. 

 

  

      

Samhällsbyggnad   Not 

Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. 
Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan ska kompletteras. 

 

1) 

Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett. 
 

  

I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer. 
 

  

Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande detaljplan, regler och lagar. 
 

2) 

Beslut i övriga bygglovsärenden, till exempel ansökan utanför detaljplanelagt område eller ansökan som avviker mot 
gällande detaljplan, fattas senast inom tio veckor förutsatt att ansökan är komplett. 

 

2) 

Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. 
Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan ska kompletteras. Kunden ska få åter-
koppling inom tio arbetsdagar efter inspektion. 

 

3) 

Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett. 
 

  

      

Barn och skola   Not 
Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning. 

 

  

Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter. 
 

  

Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början. 
 

  

Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen. 
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Bildning och arbete   Not 
Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och matematik ges möjlighet 
att studera bland annat dessa ämnen på Akademi Båstad. 

 

  

Kommuninvånare som står till arbetsmarknadens förfogande och saknar inkomst och statliga stödinsatser, skrivs in 
på arbetsmarknadsenheten och ges inom tre månader sysselsättning och sådant stöd så att de får fotfäste på arbets-
marknaden alternativt kan påbörja studier. 

 

  

På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten (IOF) och kontakt med en hand-
läggare på IOF senast följande arbetsdag. 

 

  

Bibliotek finns i alla sex tätorterna. 
 

  

Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och öppet minst fyra 
timmar på helgen. 

 

  

Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt. 
 

  

Inom biblioteken ska det genomföras minst tio barnaktiviteter per år. 
 

  

      

Vård och omsorg   Not 
Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och eventuellt hembesök. 

 

  
Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget uppdrag. 

 

  
På vård- och omsorgsboende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen gemensamma aktiviteter och kultur-
upplevelser vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på helg. 

 

4) 

Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. 
 

  

Personligt besök ska göras inom 30 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetslarmet. 
 

  
Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet. 

 

  
Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och få besked om när vi inte 
kommer. 

 

  

Åtgärder till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar. 
 

  
      

Avvikelser     
1) Rutin saknas, tas fram under hösten 2018.     

2) Nås inte i alla ärenden på grund av hög arbetsbelastning (vakant tjänst).     

3) 5 verksamheter har inte fått återkoppling efter tillsyn inom 10 arbetsdagar. Skälen är sjukdom samt hög arbetsbe-
lastning. 

    

4) På helgerna är det på grund av bemanning svårt att avsätta tid till detta.     
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Resultaträkning 

(mkr) 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Bokslut 

2017 

Verksamhetens intäkter 194 205 251 

Verksamhetens kostnader -891 -914 -937 

Avskrivningar -58 -56 -54 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -755 -766 -740 

Skatteintäkter 666 -668 657 

Generella statsbidrag och utjämning 106 -105 99 

Finansiella intäkter 2 2 3 

Finansiella kostnader -4 -3 -2 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 15 6 16 

Extraordinära kostnader 0 0 0 

Extraordinära intäkter 0 0 0 

Skatt 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 15 6 16 

	

Kassaflödesanalys 

(mkr) 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Bokslut 

2017 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Årets resultat 15 6 16 

Justering för av- och nedskrivningar 58 56 54 

Justering för upplösning av investeringsbidrag -3 -3 -2 

Justering för gjorda avsättningar 0 0 -1 

Justering för upplösning av bidrag till statlig infratstruktur 3 3 3 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 -1 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 73 63 74 
Minskning/ökning kortfristiga fordringar 0 0 29 

Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter 25 27 -4 

Minskning/ökning kortfristiga skulder 4 4 21 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 102 93 120 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Investering i materiella anläggningstillgångar -202 -194 -128 

Investeringsbidrag till anläggningstillgångar 0 0 16 

Anslutningsavgifter VA 18 18 6 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 1 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Försäljning av  finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Kassaflöde från den investeringsverksamheten -185 -176 -106 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Nyupptagna lån 119 119 40 

Amortering av skuld -22 -38 -15 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 

Kassaflöde från den finansieringsverksamheten 97 81 26 
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR    
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -15 -13 0 

Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -15 -13 0 
Årets kassaflöde 0 -15 39 
Likvida medel vid periodens början 56 56 17 
Likvida medel vid periodens slut 56 41 56 
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Kommunfullmäktige 

 (tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Kommunfullmäktige  

och beredningar och 

partistöd -673 -1 709 -1 709 0 

	

Hänt i verksamheten 
Kommunfullmäktige	är	kommunens	högsta	be‐
slutande	organ	och	beslutar	i	ärenden	av	princi‐
piell	beskaffenhet	eller	annars	av	större	vikt	för	
kommunen.	Kommunfullmäktiges	41	ledamöter	
under	mandatperioden	2015‐2018	är	fördelade	
på	Bjärepartiet	13,	Moderaterna	8,	Socialdemo‐

kraterna	5,	Sverigedemokraterna	5,	Centerpartiet	
5,	Liberalerna	3,	Miljöpartiet	2.		

Partistöd	till	de	politiska	partierna	tillhör	full‐
mäktige	och	betalades	ut	under	första	tertialet.	

Ekonomi 
Kommunfullmäktige	beräknas	hålla	budget.	
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Skolpeng 
	

Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola 
Skolpeng	barn	och	skola	prognostiserar	totalt	en	
negativ	 avvikelse	 om	 	8,1	mkr.	 Vid	 tillfället	 för	
månadsuppföljning	april	prognostiseras	det	bli	ca	
84	 fler	 barn	 och	 elever	 än	 vad	 det	 budgeterats	
med.	 Andelen	 barn	 som	 är	 inskrivna	mer	 än	 15	
timmar/vecka,	och	därmed	berättigad	full	försko‐
lepeng,	är	 fler	än	budgeterat.	Även	andelen	barn	
som	är	 inskrivna	mindre	än	15	timmar/vecka	är	
fler	 än	 budgeterat.	 Detta	 medför	 ökade	 kostna‐
der.	 Budget	 2018	 baseras	 på	 det	 antal	 som	 var	
folkbokförda	i	Båstads	Kommun	oktober	2017.		

Prognosen	 är	 än	 så	 länge	 oviss	 då	 det	 inte	 har	
tagits	hänsyn	 till	någon	nettoinflyttning	de	kom‐
mande	månaderna	under	2018.	

Tabell:	Antal	folkbokförda	barn	och	elever	barnom‐
sorg/grundskola	

 Budget Utfall Avvikelse 

Egen regi 2 307 2 379 72 

Fristående regi 335 354 19 

Annan kommun 49 42 -7 

Summa 2 691 2 775 84 

	
 

Skolpeng för gymnasium 
Skolpeng	 bildning	 och	 arbete	 prognostiserar	 en	
negativ	avvikelse	om	‐2,0	mkr.	Kostnaden	för	köp	
av	gymnasieplatser	beräknas	bli	högre	än	budget,	
detta	beror	på	att	antalet	elever	har	ökat	med	19.		

Eleverna	 som	 går	 i	 egen	 verksamhet	 och	 fri‐
stående	har	valt	program	som	är	dyrare	än	 som	
har	budgeterats	med.	Däremot	har	elever	som	går	
i	 annan	 kommun	 valt	 billigare	 program	 än	 vad	
som	budgeterats	med	 vilket	 gör	 att	 det	 inte	 blir	
någon	 prognostiserad	 avvikelse	 beroende	 på	
programval.	 Även	 prognosen	 för	 skolpengen	 för	
Bildning	 och	 arbete	 är	 osäker	då	höstens	nivåer	
ännu	är	osäkra.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tabell:	Antal	folkbokförda	elever	och	snittpeng	gymnasium	

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

Egen regi 174 178 4 74 697 85 530 10 833 

Fristående regi 103 101 -3 125 129 127 880 2 751 

Annan kommun 183 192 18 113 456 101 336 -12 120 

Summa 461 452 19    

	 	

	

 (tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Skolpeng, barnomsorg/ 

grundskola -60 577 -177 047 -185 147 -8 100 

Skolpeng, gymnasium -15 637 -44 971 -46 971 -2 000 
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Hemvårds- och boendepeng 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Hemvårdspeng -15 830 -54 187 -50 187 4 000 

Boendepeng -20 777 -62 079 -62 779 -700 

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 
Under	årets	första	månader	har	trenden	fortsatt	
från	2017	med	lägre	behov	av	hemvårdstimmar	
än	budgeterat.	Prognosen	visar	i	dagsläget	
141	500	timmar	jämfört	med	budgeterade	
142	750	timmar.	Mottagningsteamets	insatser	
bidrar	till	sänkta	hemvårdstimmar	2018	då	deras	
insatser	inte	inkluderas	i	systemet	för	hemvårds‐
peng,	mottagningsteamet	är	ramfinansierat.			

Boendepeng 
Några	av	vård	och	omsorgsboendena	har	inte	haft	
full	beläggning	under	perioden.	Detta	beror	till	
stor	del	på	att	lägenheter	har	varit	i	stort	behov	
av	renovering.	Beläggningsgraden	för	vård	och	
omsorgsboende	har	varit	98	procent.	

Det	har	under	årets	fyra	första	månader	funnits	
ett	större	behov	av	korttidsboende	än	vad	det	

funnits	platser	inom	kommunen	och	verksamhet‐
en	har	tvingats	köpa	externa	platser.	Förvaltning‐
en	arbetar	med	att	minimera	behovet	av	kort‐
tidsplatser	genom	att	så	fort	som	möjligt	säker‐
ställa	en	trygg	och	säker	hemgång,	bland	annat	
genom	Mottagningsteamet.		

Ekonomi 
Hemvårdspeng  
Köp	av	hemvårdstimmar	prognostiserar	en	posi‐
tiv	effekt	på	resultatet	i	jämförelse	med	budget	
om	+4	mkr.	Det	beror	dels	på	att	prognosen	av	
hemvårdstimmar	understiger	budgeterat	antal	
timmar	men	också	på	det	tillskott	som	gjorts	för	
kringtiden	i	hemvården.	Detta	tillskott	har	ännu	
inte	fördelats	ut	i	hemvårdspengen	och	ligger	
därmed	som	en	positivt	avvikelse	på	beställarsi‐
dan.		

Diagram:	Hemvårdspeng	–	Köp	av	timmar	månadsvis	
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Boendepeng 
Köp	av	boendedygn	prognostiserar	en	negativ	
avvikelse	om	‐0,7	mkr.	Underskottet	beror	på	köp	
av	korttidsplatser.	För	korttidsvård	i	intern	regi	
är	14	platser	budgeterade	och	under	året	har	det	
genomsnittligt	belagts	12	platser.	Det	har	inte	
varit	möjligt	att	ha	full	beläggning	inom	ramen	
för	egen	regi.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Förvaltningen	arbetar	kontinuerligt	i	enlighet	
med	den	Handlingsplan	för	en	ekonomi	i	balans	
som	tagits	fram	efter	fjolårets	genomlysning.	Den	
innebär	effektiviseringar	i	verksamheten	men	
också	fortsatta	processkartläggningar	för	att	
identifiera	förbättringsområden.	

Vid	årsskiftet	trädde	Lag	om	samverkan	efter	
slutenvård	in	vilket	ställer	högre	krav	på	kom‐
munen	att	ta	hem	invånare	från	den	slutna	vår‐
den	snabbare	än	tidigare.	Det	är	utmanande	för	
hela	verksamheten	och	kräver	ett	nytt	arbetssätt	
vilket	påbörjats	genom	Mottagningsteamet	och	
korttidsvården	i	samverkan.		

Verksamheten	är	beroende	av	engagerade,	inno‐
vativa	och	drivna	medarbetare	som	arbetar	med	
vård‐	och	omsorgstagaren	i	fokus	och	ständigt	ser	
smartare	lösningar	på	situationer.	Digitalisering‐
en	är	här	för	att	stanna	och	kommer,	rätt	använd,	
att	bidra	till	välfärd	och	möjligheten	att	rikta	
resurserna	på	ett	ännu	bättre	sätt	till	dem	som	
mest	behöver	det.		
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Kommunstyrelse 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Kommunstyrelse -809 -2 447 -2 662 -215 

	

Hänt i verksamheten 
Kommunstyrelsen	är	kommunens	 ledande	organ	
med	13	ledamöter	som	ansvarar	för	samordning,	
planering	och	uppföljning	av	all	kommunal	verk‐
samhet,	dess	utveckling	och	ekonomi,	 samt	upp‐
sikt	över	kommunala	verksamheter	som	bedrivs	i	
hel‐	eller	delägda	bolag.	

Kommunstyrelsens	arbetsutskotts	fem	ledamöter	
bereder	ärenden	till	kommunstyrelsen.	Arbetsut‐
skottet	är	även	kommunens	krisledningsnämnd.	

Kommunens	förhandlingsutskotts	fem	ledamöter	
ansvarar	 för	 kommunens	 lönerevision	 och	 är	
tillika	pensionsmyndighet	för	förtroendevalda.	

Till	kommunstyrelsen	hör	även	två	råd:		

Pensionärsrådet	 är	 ett	 organ	 för	 samråd	mellan	
företrädare	 för	 pensionärsorganisationer	 i	 kom‐
munen	och	kommunens	politiska	ledning	i	frågor	
som	rör	de	äldre	i	samhället.		

Handikapprådet	 är	 ett	 organ	 med	 uppgift	 att	
verka	för	att	funktionshindersperspektiv	beaktas	
i	 kommunens	 verksamheter,	 samt	 att	 vara	 refe‐
rensorgan	i	de	frågor	som	rör	funktionsnedsatta.	

Kommunstyrelsen	 beslutade	 att	 tillsätta	 en	 poli‐
tisk	styrgrupp	för	framtida	fastighetsinvestering‐
ar	i	för‐	och	grundskoleorganisationen.	

Ekonomi 
Kommunstyrelsen	beräknas	få	ett	visst	under‐
skott	2018.	Ramen	är	uppjusterad	inför	2018,	
dock	inte	fullt	ut.		

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Kommunstyrelsens	beslut	om	att	tillsätta	en	styr‐
grupp	kan	påverka	utfallet	negativt	beroende	på	
antal	möten.	
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Kommunkontor 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

KOMMUNKONTOR -16 591 -48 999 -54 199 -5 200 

Kommundirektör -922 -2 236 -4 636 -2 400 

Strategi och utveckling -1 055 -2 585 -2 885 -300 

Service/Kundcenter -904 -2 372 3 142 -770 

Kommunikationsavdelning -836 -1 749 2 479 -730 

Kommunkansli -1 382 -4 291 -4 291 0 

Verksamhetsstöd -11 494 -35 765 -36 765 -1 000 

INVESTERING -1 133 -5 744 -6 160 -416 

	

Hänt i verksamheten 
Kommundirektör 
Enligt	beslut	och	efterföljande	överenskommelse	
mellan	parterna	så	avgår	tidigare	Kommundirek‐
tör.	Kommunkontoret	har	omstrukturerats	och	
fått	en	ny	avdelning	och	ett	nytt	chefsled.		

Strategi och utveckling 
Efter	ett	KS‐beslut	kommer	vi	att	avsluta	kom‐
munens	medverkan	i	Life‐projektet	Biodolomer	
for	Life,	vilket	kommer	att	reducera	avdelningens	
bidragsintäkter.	Två	andra	stora	EU‐projekt	fort‐
går.		

Vid	tertialslutet	2018	har	både	avdelningschefen	
och	näringslivsstrategen	slutat	sin	anställning	i	
kommunen.	För	närvarande	finns	1	tillsvidarean‐
ställd	och	en	visstidsanställd	kvar,	vilket	medför	
en	högre	arbetsbelastning.	

Service/Kundcenter 
Kundcenter	ansvarar	för	reception,	telefonväxel	
och	inkommande	frågor	via	e‐mail	och	FB,	samt	
utlåning	av	cyklar	och	flytvästar,	anmälningar	om	
vigslar,	dop	och	lotteritillstånd	samt	utlämning	av	
busskort	etc.	Vidare	hanterar	Kundcenter	kom‐
munens	resebokningar,	mobiltelefoner,	ipads	och	
passerkort	samt	vissa	andra	administrativa	upp‐
gifter.	It‐stödet	Artvise	Kundtjänst	introduseras	i	
verksamheten	

Kommunikationsavdelning 
Utöver	ordinarie	kommunikationsarbete	lade	
kommunikationsavdelningen	stort	fokus	på	pro‐
duktion	av	det	nya	intranätet	som	ska	lanseras	i	
sommar.	Även	den	externa	webben	krävde	en	
ansenlig	tid	av	drift‐	utvecklingsarbete	då	den	
fortfarande	är	ganska	ny.	Den	nya	dataskyddsla‐

gen	krävde	också	stor	insats	eftersom	vi	efter	den	
25	maj	inte	längre	får	använda	bilder	med	identi‐
fierbara	människor	utan	särskild	samtyckesblan‐
kett.	Därutöver	har	vi	påbörjat	vårt	arbete	med	
större	fokus	på	rörlig	bild.	

Kommunkansli 
Kommunkansliet	hanterar	samtliga	politiska	
organs	administration	samt	registratur	och	arkiv.	
Kansliet	arbetar	aktivt	med	genomförande	av	
förberedelser	inför	införande	av	ny	dataskydds‐
lagstiftning.		

Verksamhetsstöd 
Verksamhetsstöd	är	en	del	av	den	organisations‐
förändring	som	genomfördes	vid	senaste	årsskif‐
tet	inom	Kommunkontoret.	Budgetramar	för	
Ekonomi,	HR,	IT	och	Upphandling	har	summerats	
upp	under	Verksamhetsstöd	som	en	total.	Samt‐
liga	delar	ser	sig	kunna	hålla	sin	budget	förutom	
HR	som	efter	tidigare	tagna	beslut	är	underbud‐
geterat	2018	avseende	administrativa	tjänster	
(externa	konsulter,	systemkostnader	för	drift	av	
befintliga	system,	etc.)	med	‐0,5	mkr,	och	även	
avseende	personalkostnader	med	‐0,5	mkr.	Ett	
arbete	är	påbörjat	med	djupgående	analys	av	
befintlig	budgetram	i	detalj.	Detta	arbete	sker	
parallellt	med	den	nyligt	tillträdda	HR‐chefens	
arbete	med	att	se	över	hur	HR‐avdelningen	ska	
vara	organiserad	framgent.	

I	slutet	av	maj	är	den	sista	avdelningschefen	på	
plats	av	de	fyra	chefsrekryteringar	som	gjorts	
inom	Verksamhetsstöd.	Ekonomi	har	fokuserat	
på	årsbokslut	2017,	färdigställandet	av	Budget	
2018,	samt	även	startat	upp	arbetet	med	Budget	
2019.	HR	har	varit	hårt	belastade	av	de	organisa‐
toriska	frågor	som	uppstått	inom	Kommunkon‐
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toret	som	en	följd	av	att	tidigare	Kommundirek‐
tören	slutade	med	kort	varsel,	samt	hanterat	
övrigt	som	inväntats	tillträdande	HR‐chef.	IT‐
avdelningen	har	vunnit	KommITs	pris	Årets	digi‐

taliseringsprojekt	2018,	bytt	mobiloperatör	till	
Telia,	infört	ett	nytt	ärendehanteringssystem	
tillsammans	med	Kundcenter,	samt	att	det	pågår	
flera	digitaliseringsprojekt.	

	

	

IT-avdelningen i siffror 2018T1 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2008 2003 

Antal system inklusive applikationer 393 402 384 394 373 353 420 550 300 

Antal datorer 1 600 1 500 1 500 1 700 1 750 1 700 1 600 1 200 600 

Antal mobiltelefoner 800 750 650 600 600 600 550 160 70 

Antal surfplattor 2 500 2 500 2 200 1 200 500 400 200   

Antal ärenden ej felanmälan 3 985 8 668 7 961 10 478 5 956 6 780 4 526 3 000  

Antal felanmälningar 114 156 109 404 221 957 1 114 1 000  

Handläggningstid felanmälan inom 24 timmar 45 % 57 % 52 % 70 % 76 % 74 % 67 %   

Antal anställda på IT-avdelningen 7,5 7(7,5) 7(7,5) 6  6 (8) 6 (8) 6 (7) 6 6 

Omkostnader IT (tkr) 11 905 10 887 9 565 9 637 9 748 9 696 7 937 7 003 5 147 

	

	

Ekonomi 
Kommundirektör  
Enligt	beslut	och	efterföljande	överenskommelse	
mellan	parterna	så	avgår	tidigare	Kommundi‐
rektör.	Kostnadskonsekvensen	utöver	budget	av	
denna	överenskommelse	summerar	till	‐2,1	mkr	
(9	månader	avseende	2019,	samt	kostnaderna	
för	en	tillförordnad	Kommundirektör	under	9	
månader	2018).	Därutöver	tillkommer	omstruk‐
turering	inom	kommunkontoret	av	historisk	ram	
som	påverkar	Kommundirektörens	budget	
med	‐0,3	mkr.	Sammantaget	en	negativ	avvikelse	
gentemot	budget	för	2018	om	‐2,4	mkr.	

Strategi och utveckling 
Endast	en	av	de	vakanta	tjänsterna	rekryteras	
för	att	avvikelsen	inte	ska	bli	större	än	‐300	tkr.	
Hela	kommunkontorets	besparingskrav	på	
600	tkr	har	lagts	på	strategi	och	utveckling.	

Service/Kundcenter 
Verksamheten	saknar	tillräcklig	ekonomisk	ram	
för	det	uppdrag	som	ska	utföras	vilket	medför	
negativ	budgetavvikelse.		

Kommunikationsavdelning 
Det	prognostiserade	ekonomiska	utfallet	förkla‐
ras	av	flytt	av	personal	inom	Kommunkontoret	
samt	nyrekrytering	och	temporär	resursför‐
stärkning	med	anledning	av	föräldraledighet.	

Kommunkansli 
Kommunkansli	beräknas	ha	budget	i	balans.	

Verksamhetsstöd 
Verksamheten	som	bedrivs	på	HR‐avdelningen	
ryms	inte	inom	den	ram	som	avdelningen	har	
tilldelats	vilket	förklarar	underskottet	för	2018.	
Övriga	enheter	inom	verksamhetsstöd	beräknas	
hålla	budget.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Kommunkontoret 
Kommunkontoret	har	haft	och	har	flera	vakan‐
ser	som	gör	att	totala	underskottet	blir	lägre	än	
det	annars	skulle	blivit.	Allmän	återhållssamhet	
tillämpas.
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Teknik och service 

		

	

Hänt i verksamheten 
Skattefinansierad verksamhet 
Verksamheterna	har	i	stort	fortskridit	som	plane‐
rat	under	det	första	tertialet.		

Park	och	gatuverksamheten	hade	höga	ar‐
betstoppar	i	samband	med	att	vintern	varade	
länge	och	påsken	var	tidig	i	år.	I	övrigt	innebar	
vintermånaderna	ingen	högre	belastning.	Inom	
fritidsverksamheten	har	de	brister	miljökontoret	
påtalade	vid	en	inspektion	på	Malenbadet	åtgär‐
dats	och	anläggningen	är	väl	i	ordning	inför	
kommande	säsong.		

Verksamheten	har	ett	uppdrag	att	utreda	ägandet	
och	förvaltning	av	kommunens	verksamhetsfas‐
tigheter.	Utredningen	är	återremitterad	och	för‐
väntas	tas	upp	för	politiskt	ställningstagande	
under	andra	tertialet.	

Sedan	en	längre	tid	har	inte	entreprenören	för	
lokalvård,	uppfyllt	sitt	åtagande	gentemot	Båstad	
kommun.	Trots	påtalade	brister	i	leverans	och	
kvalité,	har	enbart	någon	enstaka	punktinsats	
utförts,	utöver	den	vanliga	frekvensen.	Detta	har	
resulterat	i	beslut	av	kommunstyrelsen	att	utföra	

all	kommunens	lokalvård	i	egen	regi	från	och	
med	oktober	2018.	För	att	uppnå	basala	hygien‐
krav	och	komma	tillrätta	med	bristerna	i	lokal‐
vården	på	de	områden	som	entreprenaden	har	
idag,	sker	en	utökning	av	personal,	material	och	
utrustning.	

Räddningstjänstens	ledning	har	efter	omorgani‐
sationen	2016	haft	en	hög	arbetsbelastning	på	
befintlig	personal	och	därför	påbörjades	en	ge‐
nomlysning	av	verksamheten,	personalfördelning	
och	arbetsuppgifterna	i	december	2017.	Konse‐
kvensanalys	är	framtagen	som	påvisar	stor	per‐
sonalbrist,	och	arbetsuppgifter	behöver	dras	ner	
om	inte	personalstyrkan	utökas.	

Nytt	samverkansavtal	kring	larm	och	ledning	
tecknas	med	Räddningstjänsten	Halmstad	från	
och	med	24	maj,	tidigare	med	Familjen	Helsing‐
borg.	

Kommunen	inhandlar	ca	28	procent	ekologiska	
råvaror.	Högre	ställda	krav	genererar	högre	
kostnader,	och	även	priserna	för	livsmedel	ökar	
kontinuerligt.	Den	generella	prisökningen	från	
och	med	maj	2018	är	ca	5	procent.	Möjligheten	
till	utökad	måltidspeng	bör	därför	ses	över.	

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

TEKNIK OCH SERVICE -20 904 -50 716 -52 956 -2 240 

Tekniska kontoret -868 -1 220 -1 220 0 

Park, Gata och Natur -8 848 -22 632 -23 232 -600 

Fastighet -2 704 -6 632 -6 632 0 

Fritidsverksamhet -3 412 -8 963 -8 763 200 

Service (kontor, lokalvård och måltid) -1 140 -1 457 -2 217 -760 

Räddningstjänst -3 931 -9 812 -10 892 -1 080 

Renhållningsverksamhet -1 0 0 0 

VA-verksamhet -1 578 43 43 0 

Återställning VA-regleringsfond 0 -43 -43 0 

Resultat VA 0 0 0 0 

INVESTERING     

Skattefinansierad verksamhet 
-25 138 -99 231 -90 530 8 701 

Medfinansiering statlig 

infrastruktursatsning 

-69 -14 992 -12 900 2092 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -7 348 -85 454 -85 454 0 

Övrig Exploateringsverksamhet 16 935 25 350 26 540 1 190 
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Kommunrestaurangerna	är	i	stort	behov	av	upp‐
handlingsenheten,	som	under	2018	inte	varit	
bemannad.		

Renhållningsverksamhet 
Verksamheten	har	utrett	alternativa	placeringar	
till	Svenstad	för	en	ny	återvinningscentral	(ÅVC).	
Utredningen	har	utöver	ekonomin	även	belyst	
aspekter	för	miljö,	hållbarhet,	landskapsbild	och	
logistik.		

NSR	har	tidigare	tagit	fram	en	lokaliseringsut‐
redning	och	ansett	att	område	kring	Förslöv	har	
bäst	förutsättningar	för	lokalisering	av	en	ny	ÅVC.	
Detta	har	beslutats	av	NSR:s	styrelse.	

NSR	arbetar	tillsammans	med	verksamheten	för	
att	ta	fram	en	provisorisk	lösning	av	ÅVC	då	ny	
placering	inte	är	beslutad	och	befintlig	måste	
avvecklas.	

VA-verksamhet 
Delägarinträde	till	Sydvatten	är	beslutat.	Det	
innebär	att	arbetet	kan	påbörjas	med	att	trygga	
försörjningen	av	vatten	till	kommunens	södra	del	
avseende	kapacitet	och	kvalitet.	Anslutningen	
beräknas	vara	klar	årsskiftet	2020‐2021.	NSVA	
arbetar	med	att	ta	fram	alternativ	för	dragning	av	
nya	vattenledningar	som	anslutningen	medför.	

Ekonomi 
Skattefinansierad verksamhet 
Totalt	prognostiserar	teknik	och	service	en	nega‐
tiv	avvikelse	om	‐2,2	mkr.	

Parkeringsintäkter	förväntas	understiga	budget	
med	0,6	mkr,	och	detta	är	hänförligt	till	det	poli‐
tiska	beslutet	om	att	inte	höja	parkeringsavgifter	
i	enlighet	med	det	förslag	som	låg	till	grund	för	
2018	års	budget.	

Räddningstjänsten	prognostiserar	en	negativ	
avvikelse	om	1,1	mkr.	Avvikelsen	beror	delvis	på	
rekrytering	av	deltidsbrandmän	som	medför	
utbildningskostnader	samt	ökade	övningskost‐
nader	och	larmkostnader,	såsom	Rakel,	som	tidi‐
gare	täcktes	av	det	statliga	krisberedskapsbidra‐
get.	Konsekvensanalysen	tidigare	nämnd	innebär	
en	ökad	kostnad	på	1,6	mkr	för	utökade	tjänster,	
vilket	ej	är	medtaget	i	prognos.	

Uppdraget	för	återtagande	av	lokalvården	medför	
en	kostnadsökning	under	hösten	2018,	progno‐
stiserat	till	en	avvikelse	om	‐460	tkr.	Viss	investe‐
ringskostnad	finns	för	uppstart	av	uppdraget	och	
underskottet	i	driften	inkluderar	leasingavgifter,	
personalkostnad	och	initiala	inköp.	

Kommunrestaurangerna	prognostiserar	en	avvi‐
kelse	om	‐0,3	mkr	relaterade	till	prishöjning	på	
livsmedel	samt	övergång	från	mottagningskök	till	
tillagningskök	på	Skogsbyns	förskola	under	hös‐
ten	2018.	

Renhållningsverksamhet 
Prognostiserar	ingen	avvikelse.	

VA-verksamhet 
Prognostiserar	ingen	avvikelse.	

Årets investeringar 
Skattefinansierad verksamhet 
Sammantaget	prognostiseras	en	positiv	avvikelse	
om	+10,8	mkr	för	den	skattefinansierade	verk‐
samheten,	inklusive	medfinansierade	statliga	
infrastruktur	satsningar.		

Inom	den	skattefinansierade	verksamheten	pro‐
gnostiseras	en	större	avvikelse	för	GC‐väg	Förs‐
löv	till	Fogdarp	på	grund	av	ökade	entreprenad‐
kostnader.	Vidare	har	projektet	inneburit	att	
kommunens	belysningsanläggning	måste	flyttas	
utmed	vägen	och	ersättas	med	ny	anläggning,	
vilket	ger	en	negativ	avvikelse	för	projekt	”Gatu‐
belysning”.	Dessa	negativa	underskott	balanseras	
upp	av	ett	flertal	andra	projekt	med	positiva	av‐
vikelser	då	projekt	försenas	eller	inte	hinns	med	
på	grund	av	resursbrist.		

Arbetet	med	friidrottsanläggningen	har	på	grund	
av	årstiden	stått	stilla	under	merparten	av	det	
första	tertialet.	Arbetet	med	att	färdigställa	an‐
läggningen	påbörjades	under	april	månad	och	
förväntas	vara	klart	vid	månadsskiftet	maj‐juni.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
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Samhällsbyggnad 

	

	

	

	

	

	

	

	

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängd	har	varit	fortsatt	stor	för	alla	delar	
av	verksamheten.	Översiktsplanen	och	olika	stra‐
tegiska	styrdokument	har	det	arbetats	intensivt	
med	under	perioden	liksom	ett	stort	antal	detalj‐
planer.	Arbetsbelastningen	på	administration,	
miljö	och	bygglov	har	varit	hög	på	grund	av	va‐
kanser	och	sjukfrånvaro	vilket	lett	till	längre	
handläggningstider	för	vissa	typer	av	ärenden.	
Administrationen	har	fått	lägga	mycket	tid	på	att	
förbereda	verksamhetsområdet	för	det	nya	data‐
skyddsdirektivet	GDPR	och	implementering	av	
nya	e‐tjänster.	Rekrytering	av	ny	samhällsbygg‐
nadschef,	bostadsanpassningshandläggare,	regi‐
strator,	alkoholhandläggare	och	avloppsinvente‐
rare	har	genomförts	under	perioden.	Tjänsten	
som	bygglovchef	har	inte	lyckats	med	tillsätt‐
ningen	och	istället	kommer	ny	bygglovhandläg‐
gare	att	rekryteras.		

Planarbete 
Arbetet	med	en	ny	översiktsplan	har	fortskridit	
och	i	inledningen	av	året	antogs	planeringsun‐
derlag	för	landskap,	natur‐	och	kulturmiljö	som	
stöd	för	utpekande	av	skyddsvärda	områden	
inom	kommunen.	Avdelningen	har	även	tagit	
fram	en	ny	befolkningsprognos	för	åren	2018‐
2027.		

Planavdelningen	har	under	första	delen	av	2018	
arbetat	med	22	detaljplaner	innehållandes	allt	
ifrån	bostäder	till	verksamhetsmark,	två	detalj‐
planer	har	vunnit	laga	kraft.		

Kart/GIS 
Fokus	har	under	första	tertialen	varit	på	att	få	
fram	en	digital	kartlösning	enligt	Boverkets	mo‐
dell	samt	tillhörande	medborgardialog	inför	
kommande	process	kring	en	ny	översiktsplan.	
Med	anledning	av	byggprojekten	på	Heden	och	
Tuvelyckan	har	antalet	beställningar	av	nybygg‐
nadskartor	varit	högre	än	normalt	under	peri‐
oden.	En	ny	SWEPOS‐antenn	för	att	förbättra	
precisionen	vid	GPS‐mätning	i	Torekov	har	nu	
tagits	i	drift.	Den	befintliga	antennen	finns	i	Bå‐
stad.	En	ny	modul	till	befintligt	internt	kartittskåp	
har	installerat	för	att	kunna	bistå	med	mer	detal‐
jerat	underlag	över	lägenheter	och	befolkning	i	
kommunen.		

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad	som	helhet	förväntas	hålla	
årets	budget.	

Plan 
Intäktsmässigt	följer	planavdelningen	budget	
men	kommer	att	ha	svårigheter	att	nå	en	budget	i	
balans	till	årets	slut	på	grund	av	ofinansierat	
planarbete.	

Kart/GIS 
Många	beställningar	av	nybyggnadskartor	inne‐
bär	en	högre	intäkt	än	budgeterat	för	perioden.	
Budgeten	beräknas	vara	i	balans	vid	årets	slut.	

	

	

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

KS - SAMHÄLLSBYGGNAD -1 246 -2 584 -2 584 0 

Planarbete och övergripande -867 -1 352 -1 352 0 

Kart och mätningsverksamhet -284 -1 126 -1 126 0 

Miljö- och hälsoskydd 

 – hållbar utveckling -95 -106 -106 0 

INVESTERING -21 -192 -192 0 
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Bildning och arbete 

(tkr) 
Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Jan-apr 2018 2018 2018 

KS - BILDNING OCH ARBETE -15 503 -40 796 -41 896 -1 100 

Verksamhetsövergripande -375 -1 317 -1 317 0 

Vuxenutbildning (inklusive SFI) -2 923 -7 828 -7 828 0 

Yrkeshögskola och Yrkesvux -986 -638 -738 -100 

Arbetsmarknad -3 011 -7 971 -7 971 0 

Bibliotek -3 110 -9 127 -9 127 0 

Kultur -539 -2 236 -2 236 0 

Ungdomens hus -1 173 -3 305 -3 305 0 

Ekonomiskt bistånd -3 661 -8 378 -9 378 -1 000 

Integrationsenheten 276 5 5 0 

INVESTERING -38 -1 130 -1 130 0 

	

Hänt i verksamheten 
Vuxenutbildning och SFI 
Inom	grundläggande	vuxenutbildning		fortsätter	
antalet	elever	att	öka	något.	En	orsak	är	att	elever	
i	större	utsträckning	fortsätter	sina	studier	efter	
SFI.	Inom	de	gymnasiala	kurserna	går	trenden	
däremot	åt	färre	elever.	Verksamheten	försöker	
att	målgruppsanpassa	kursstarter	och	kursfart	
för	att	möta	behovet.	Totalt	antal	elever	är	117	
vid	komvux	och	yrkesvux.	Inom	SFI	fortsätter	
elevantalet	att	minska.	Flera	elever	har	nu	möj‐
ligheter	att	säsongsjobba.	En	ny	kurs	har	startat	
med	inriktning	yrkessvenska	och	arbetslivets	
förutsättningar.	Detta	innebär	att	eleverna	läser	
fler	timmar	tre	dagar	i	veckan.	155	elever	är	in‐
skrivna	vid	SFI.		

Yrkeshögskola och yrkesvux 
I	januari	beviljades	fyra	yrkeshögskoleutbild‐
ningar,	vilket	innebär	att	det	totalt	finns	sju	ut‐
bildningar.	Fyra	utbildningar	inom	besöksnäring‐
en,	två	inom	trädgårdsbranschen	och	en	vårdut‐
bildning.	Just	nu	pågår	rekrytering	av	nya	stu‐
derande	till	höstens	utbildningsstarter.	Utbild‐
ning	inom	yrkesvux	pågår	inom	restaurang	och	
trädgårdsområdena,	där	eleverna	har	stora	chan‐
ser	till	jobb	efter	utbildningen.	

Arbetsmarknad 
Arbetsmarknadsläget	är	ljust	och	de	arbetslösa	
som	anvisas	till	Arbetsmarknadsenheten	står	
därmed	allt	längre	ifrån	arbetsmarknaden.	I	april	
månad	har	21	personer	gått	ut	i	extratjänster.	

Extratjänsterna	är	subventionerade	fullt	ut	av	
staten.	Områden	där	tjänsterna	finns	är	barn‐och	
äldreomsorg,	skola	och	arbetsmarknadsenhet.	
Under	mars	hade	årets	Rekryteringsmässa	30	
företag	som	rekryterade	personal	och	besöksan‐
talet	var	över	1	200	personer.	Kommunen	har	
ingått	i	ett	finansiellt	samordningsförbund	
(FINSAM)	och	under	våren	har	Arbetsmarknads‐
senheten	tillsammans	med	Individ	och	Familj	
arbetat	med	en	projektansökan	som	ska	present‐
eras	i	Finsamstyrelsen	under	juni.	Arbetsmark‐
nadsenheten	har	deltagit	i	processen	och	förbe‐
redelserna	inför	att	starta	en	Kompetenshubb	
under	hösten	i	syfte	att	förkorta	kundens	väg	till	
egenförsörjning	och	följa	arbetsförmedlingens	
digitaliseringsarbete.	Arbetet	med	feriejobben	
har	på	börjats	och	40	inkomna	platser	har	mat‐
chats	till	de	84	ungdomar	som	sökt.	

På	arbetsmarknadscenter	Jv9	har	ett	samarbete	
med	Ernst	Textil	i	Östra	Karup	inletts	under	bör‐
jan	på	året.	Verksamheten	är	säsongsberoende	
och	den	sena	våren	har	påverkat	uppdragen	ne‐
gativt,	samt	en	viss	stagnation	hos	externa	upp‐
dragsgivare,	vilken	kunde	märkas	redan	sent	
under	hösten/vintern	2017.	En	brand	hos	en	
uppdragsgivare	under	april,	kan	eventuellt	på‐
verka	inflödet	av	externa	uppdrag	de	närmaste	
månaderna.	

Verksamheten	i	projekt	BiBi	har	ökat	och	lagerut‐
rymmet	börjat	minska,	omsättningen	av	möbler	
är	god.		
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Bibliotek 
Projektet	mellan	Bjäre	bokhandel,	Båstads	biblio‐
tek	och	Region	Skåne	där	man	planerade	och	
förberedde	ett	uppskattat	och	gemensamt	bok‐	
och	filmprojekt,	”Vi	läser	film”,	med	syfte	att	lyfta	
fram	skönlitteraturen,	har	nu	avslutats.	

Samverkansprojekt	mellan	Doc	Lounge,	Region	
Skåne	och	Film	i	Båstad	innebar	att	kommunens	
innevånare	åter	kunde	ta	del	av	aktuell	dokumen‐
tärfilm	som	har	visats	i	Aagardssalen.	

Barnverksamheten	på	huvudbiblioteket	har	fått	
utökade	lokaler	motsvarande	minskning	har	
gjorts	av	magasinytan.	Även	i	Förslöv	har	barn‐
ytan	ökad	då	biblioteket	fått	tillgång	till	ytterli‐
gare	ett	rum	enligt	den	plan	som	gjordes	vid	flyt‐
ten	av	verksamheten.		

Som	en	del	i	arbetet	med	att	stödja	individer	med	
ett	långvarigt	biståndsberoende	eller	utanförskap	
har	personal	kompetensutvecklats.	

Kultur 
Jubileumsåret	2018	startade	och	fortsätter	enligt	
program	som	finns	på	hemsidan	och	i	särskilt	
dokument,	utställning,	fyra	föredrag,	och	en	kon‐
sert		är	exempel	på	vad	kulturavdelningen	ansva‐
rat	för.	Kultursamordnaren	har	i	samverkan	med	
vård	och	omsorg	tillhandahållit	konst	som	
skänkts	av	Swedbank.	Kulturgarantin	för	försko‐
lebarn	och	elever	är	uppdaterad	för	2018/19	i	
samverkan	med	kulturskolan	och	biblioteket.	
Rektorerna	är	informerade.	Det	offentliga	konst‐
verket	”Gubben	med	geten”	har	flyttats	från	
Köpmansgatan	till	en	plats	utanför	biblioteket.	
Möten	har	hållits	med	alla	kulturföreningar.	Vux‐
enarrangemang	i	biblioteket	i	samverkan	med	
föreningslivet.		

Fritidsgårdar 
Besöksantalet	har	minskat	ca	15	procent	under	
andra	delen	av	vårterminen	på	båda	fritidsgår‐
darna.	Fredagar	är	den	dag	verksamheten	har	
flest	besökare	utan	någon	minskning	jämfört	med	
tidigare	under	vårterminen.	Det	har	varit	oroligt	
bland	ungdomar	i	Båstad	under	våren	vilket	är	en	
delförklaring	till	en	del	av	minskningen	av	besö‐
kare	på	Musteriet.	Det	finns	en	växande	oro	kring	
droger	bland	personal	som	arbetar	i	kommunen	
med	ungdomar.	I	ett	redan	befintligt	samarbete	
med	fritid,	skola,	polis	och	individ	och	familj	
(SPUFF)	diskuteras	hur	våra	verksamheterna	
skall	arbeta	med	att	komma	åt	detta	problem.		

Ekonomiskt bistånd 
Arbetet	inom	ekonomiskt	bistånd	har	präglats	av	
utveckling	och	tillförsikt	med	en	ökad	framtidstro	
och	arbetsglädje	i	gruppen.	Arbetsgruppen	är	
fulltalig	genom	att	vakanser	har	ersatts	med	fast	
anställd	personal.	

Årskostnaden	för	försörjningsstöd	beräknas	ligga	
ca	1,0	mkr.	över	budget.	Vi	har	ett	fortsatt	gynn‐
samt	läge	på	arbetsmarknaden	vilket	bidrar	till	
att	kostnaden	hålls	nere.	Antalet	hushåll	som	
ansöker	om	försörjningsstöd	har	ökat	med	cirka	
20	hushåll	per	månad	i	jämförelse	med	samma	
period	föregående	år.	Detta	leder	då	till	att	kost‐
naden	för	ekonomiskt	bistånd	har	ökat	med	drygt	
100	tkr	per	månad.	

Integration 
Antalet	flyktingar	som	kommer	till	landet	har	
minskat	dramatiskt	sannolikt	som	en	följd	av	
ändrade	regler	kring	gränskontroller	och	uppe‐
hållstillstånd.	I	etableringen	har	sex	personer	
anvisats	under	perioden.	Totalt	förväntas	kom‐
munen	ta	emot	17	personer	under	2018.	

Det	kommunala	HVB	hemmet	för	ensamkom‐
mande	barn	har	omvandlats	till	ett	stödboende.	
Personalstyrkan	har	minskats	kontinuerligt.	Inga	
ytterligare	barn	har	tagits	emot	under	perioden	

Ekonomi 
Kommunstyrelsen	Bildning	och	arbete	prognosti‐
serar	totalt	en	negativ	avvikelse	om	‐1,1	mkr.	
Yrkeshögskolan	prognosticerar	en	avvikelse	
om	‐0,1	mkr,	baserat	på	mindre	elevantal	än	för‐
väntat.	Försörjningsstödsverksamheten	förväntas	
belasta	med	en	negativ	avvikelse	om	‐1,0	mkr	
med	anledning	av	större	antal	inkomna	ärende	än	
förväntat.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
En	avvikelse	på	‐0,1	mkr	ligger	i	prognosen	för	
yrkeshögskola.	Avgörande	är	att	alla	utbildnings‐
platser	blir	fyllda.	Marknadsföringsinsatser	görs	
för	att	uppnå	detta.		

Arbetet	med	försörjningsstöd	kommer	att	kunna	
struktureras	om	när	den	ansökta	FINSAM	tjäns‐
ten	tillsätts.	Denna	tjänst	ska	rikta	in	sig	på	lång‐
tidsaktuella	för	att	få	dem	vidare	till	annan	för‐
sörjning	utifrån	deras	resurser	och	möjligheter.	

	

472



Verksamhetsberättelse Myndighetsnämnd – Myndighetsnämnd BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Myndighetsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Myndighetsnämnd -92 -338 -338 0 

	

Hänt i verksamheten 
Myndighetsnämnden	med	 sju	 ledamöter	 ansva‐
rar	för	myndighetsutövning	inom	miljö,	bygg	och	
säkerhet.	Nämnden	ansvarar	 även	 för	verksam‐
hetens	ekonomi	och	uppföljning.		

	

Ekonomi 
Myndighetsnämnden	beräknas	ha	budget	i	ba‐
lans.	
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Teknik och service 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Räddningstjänst -90 -271 -271 0 

	

Hänt i verksamheten 
Det	löpande	tillsynsarbetet	enligt	lagen	om	skydd	
mot	olyckor	samt	lagen	om	brandfarliga	och	ex‐
plosiva	varor	sker	enligt	tillsynsplanen.	Vår	an‐
tagna	tillsynsplan	följer	vi	med	goda	resultat	från	
verksamhetsutövare.	

Ekonomi 
Prognostiserar	ingen	avvikelse.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Konsekvensanalys	av	räddningstjänstens	verk‐
samhet	är	framtagen	som	påvisar	stor	personal‐
brist,	tillsynsplanen	behöver	revideras	om	inte	
personalstyrkan	utökas.	
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Samhällsbyggnad 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

MN - SAMHÄLLSBYGGNAD 109 -2 541 -2 541 0 

Bygglov 552 1 005 1 005 0 

Bostadsanpassning -357 -1 496 -1 496 0 

Miljö- & hälsoskydd  -295 -1 977 -1 977 0 

Alkohol-serveringstillstånd 208 73 -73 0 

INVESTERINGAR 0 -500 -450 50 

	

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängd	har	varit	fortsatt	stor	för	alla	de‐
lar	av	verksamheten.	Översiktsplanen	och	olika	
strategiska	styrdokument	har	det	arbetats	inten‐
sivt	med	under	perioden	liksom	ett	stort	antal	
detaljplaner.	Arbetsbelastningen	på	administrat‐
ion,	miljö	och	bygglov	har	varit	hög	på	grund	av	
vakanser	och	sjukfrånvaro	vilket	lett	till	längre	
handläggningstider	för	vissa	typer	av	ärenden.	
Administrationen	har	fått	lägga	mycket	tid	på	att	
förbereda	verksamhetsområdet	för	det	nya	
dataskyddsdirektivet	GDPR	och	implementering	
av	nya	e‐tjänster.	Rekrytering	av	ny	samhälls‐
byggnadschef,	bostadsanpassningshandläggare,	
registrator,	alkoholhandläggare	och	avloppsin‐
venterare	har	genomförts	under	perioden.	
Tjänsten	som	bygglovchef	har	inte	lyckats	med	
tillsättningen	och	istället	kommer	ny	bygglov‐
handläggare	att	rekryteras.		

Bygglov 
Byggaktiviteten	i	kommunen	är	fortsatt	hög	och	
antalet	ansökningar	om	bygglov	eller	förhands‐
besked	ligger	kvar	på	samma	nivå	som	motsva‐
rande	period	ifjol.	Antalet	ärenden	som	rör	an‐
mälan	och	tillsyn	har	under	samma	period	mins‐
kat	med	tio	procent	respektive	halverats	per	
ärendegrupp.	

Handläggningstiden	för	bygglov‐	och	anmälans‐
ärenden	har	ökat	på	grund	av	vakanser	på	både	
bygglovavdelningen	och	på	den	administrativa	
avdelningen.	Tillsynsärenden	har	prioriterats	
ner	och	endast	akuta	ärenden	handläggs	aktivt.	
Ny	registrator	har	rekryterats	och	började	den	
12	april.	

Bostadsanpassning 
Antalet	ärende	har	varit	på	samma	nivå	som	
motsvarande	period	förra	året.	Under	perioden	

har	tidigare	handläggaren	gått	i	pension	och	ny	
handläggare	rekryterats	internt.	

Miljö- och hälsoskydd 
Kommunens	miljösida	har	under	första	tertialet	
främst	arbetat	med	inspektioner	enligt	kontroll‐	
och	tillsynsplanen	med	tillsynsinriktning	mot	
energi.	Flera	ärenden	inom	miljötillsynen	har	
också	varit	händelsestyrda.		

Miljösidan	har	sedan	i	mitten	av	mars	en	längre	
sjukskrivning	vilket	innebär	att	avdelningen	
under	delar	av	perioden	har	haft	en	högre	ar‐
betsbelastning.	Detta	har	medfört	att	ompriori‐
tringar	har	genomförts.	Ingen	inventering	av	
enskilda	avlopp	kommer	därför	att	ske	till	miljö‐
sidan	åter	är	fulltalig.		

Under	perioden	har	det	pågått	rekrytering	av	en	
alkohol‐	och	tobakshandläggare	samt	en	miljö‐	
och	hälsoskyddsinspektör	med		inriktning	mot	
enskilda	avlopp.	Rekryteringarna	är	slutförda	
och	de	nya	inspektörerna	börjar	den	20	augusti	
respektive	den	11	juni.	Utökning	av	verksamhet‐
en	med	en	tidsbegränsad	anställning	för	inven‐
tering	av	enskilda	avlopp	är	en	förutsättning	för	
att	kunna	öka	inventeringstakten	så	att	invente‐
ringen	hinner	slutföras	till	2021	i	enlighet	med	
åtgärdsprogrammet	för	Västerhavets	vatten‐
distrikt.	

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad	som	helhet	förväntas	hålla	
årets	budget.	

Bygglov 
För	närvarande	visar	bygglov	ett	totalt	överkott	
på	drygt	0,3	mkr	vilket	i	huvudsak	beror	på	av‐
gifter	för	beslutade	bygglov	och	startbesked	är	
högre	än	budgeterat.	Prognosen	för	2018	är	att	
bygglov	håller	årets	budget.	
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Bostadsanpassning 
Prognosen	för	hela	2018	är	ett	nollresultat.	

Miljö- och hälsoskydd 
Miljösidan	ligger	något	efter	intäktsmässigt.	
Avvikelsen	beror	främst	på	att	all	årlig	fakture‐

ring	ännu	inte	är	genomförd	samt	att	invente‐
ringen	av	enskilda	avlopp	inte	kunnat	utföras	
enligt	planering.	Prognosen	för	årsskiftet	är	att	
miljösidan	håller	budget.	En	förutsättning	är	
dock	att	inventeringen	av	enskilda	avlopp	kom‐
mer	igång	och	till	stor	del	kan	arbetas	ikapp.	
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Utbildningsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Utbildningsnämnd -146 -505 -505 0 

	

Hänt i verksamheten 
Utbildningsnämnden	med	nio	ledamöter	ansva‐
rar	för	de	strategiska	frågorna	på	kort	och	lång	
sikt	för	all	utbildning	av	barn	och	unga	i	Båstads	
kommun,	samt	individ	och	familjeärenden	för	
barn,	unga	och	vuxna.	Nämnden	ansvar	för	eko‐
nomi,	myndighetsutövning	och	verksamhet	samt	
uppföljning.	Utbildningsnämnden	har	följande	
ansvarsområden:	Öppen	förskola,	förskola	
1‐5	år,	Grundskola	F‐9,	Fritidshem,	Grund‐

särskola,	Gymnasium,	Gymnasiesärskola,	Individ	
och	familj	för	barn,	unga	och	vuxna.		

Utbildningsnämnden	har	ett	arbetsutskott	som	
består	av	fem	ledamöter.		

Ekonomi 
Utbildningsnämnden	beräknas	ha	budget	i	ba‐
lans.	
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Barn och skola 

  Utfall Budget Prognos Avvikelse 

(tkr) Jan-apr 2018 2018 2018 

UN - BARN & SKOLA -33 760 -76 356 -76 706 -350 

Verksamhetsövergripande BS -19 939 -54 606 -54 856 -250 

Öppen förskola (familjecentral) -258 -1 098 -1 098 0 

Grundsär- specialskola -2 392 -9 531 -8 831 700 

Tilläggsbelopp extra ordinära stöd- 
åtgärder barnomsorg/grundskola 

-2 392 -6 171 -6 171 0 

Svenska som andra språk/ 
modersmålsundervisning 

-2 193 -4 950 -5 450 -500 

Summa -27 174 -76 356 -76 406 -50 

Resultatenheter     

Förskola 1-5 år -1 084 0 -100 -100 

Grundskola F-9 inklusive fritids -5 502 0 -200 -200 

Summa -6 586 0 -300 -300 

INVESTERING -257 -6 842 -6 842 0 

	

Resultatenheters 

ackumulerade resultat  

(tkr) 

Ingående  

ack. resultat 

 Disponerat 

 2018-04-30  

  Utgående 

  ack. resultat 

 Förskola 1-5 år 1 032 -6 1 026 

Grundskola F-9 inklusive fritids 1 718 -15 1 703 

Summa 2 750 -21 2  729 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
I	januari	inleddes	året	med	redovisning	av	för‐
skolornas	och	skolornas	kartläggningsresultat	av	
värdegrundsarbetet	för	nämnden.	Som	ett	led	i	
arbetet	inbjöds	Ida	Östensson	att	föreläsa	om	
lösningsfokuserat	jämlikhetsarbete.	En	represen‐
tant	för	Friends	har	inbjudits	till	utbildnings‐
nämnden	för	att	ge	inblick	i	det	pågående	arbetet	
på	förskolorna	och	skolorna.	

Rekrytering	av	fyra	förstelärare,	en	lärarcoach,	en	
förskolechef,	två	biträdande	rektorer,	rektor	till	
Sandlyckeskolan	samt	ny	skolexpert	har	pågått	
under	våren.	Rekrytering	av	skolchef	har	också	
inletts.	

Lärarcoachen	har	rekryterats	med	stöd	av	stats‐
bidrag	för	ökad	jämlikhet.	Rekryteringsarbetet	
har	medfört	ökad	arbetsbörda,	likaså	stasbi‐
dragshanteringen.	Kontoret	har	arbetat	med	
minskad	bemanning	under	en	ansträngande	pe‐
riod.	

Förberedelser	för	att	möta	nya	krav	och	stärka	
kompetensen	och	införa	rutiner	kring	regelverket	
GDPR,	har	också	medfört	ökad	arbetsbelastning	
på	kontoret.	

Barn	och	skolas	har	tagit	del	av	PWC	genomlys‐
ning	av	skolpeng	och	har	planerat	att	tillsätta	
arbetsgrupp	för	fortsatt	arbete.		

Samverkan	för	att	utveckla	ledarskapsförmågor	
att	även	omfatta	digitalt	ledarskap	har	skett	kon‐
tinuerligt	under	våren	i	ledningsgruppen.	Försko‐
lechefer,	rektorer	och	förvaltningen	tillsammans	
har	processletts	under	våren	i	ett	lokalt	och	
kommunövergripande	initiativ	för	att	möta	för‐
stärkta	skrivelser	i	läroplanen,	Lgr11.	Som	ett	led	
i	det	digitala	utvecklingsarbetet	gavs	kommunens	
samtliga	processledare	och	förstelärare	möjlighet	
att	förkovra	sig	som	digitala	ambassadörer	för	
Båstad	på	SETT,	Skandinaviens	största	mässa	och	
konferens	inom	det	moderna	och	innovativa	lä‐
randet.	Samverkansavtal	har	också	slutits	med	
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Halmstad	högskola	och	Hallandsregionen	för	
utveckling	av	framtidens	digitala	lärande	i	skolan.	

Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
Inom	ramen	för	samverkansavtalet	med	Halm‐
stad	högskola	har	arbetet	med	fjärrundervisning	
fortsatt	för	främst	modersmålsundervisning	och	
till	viss	del	studiehandledning.	De	kommunge‐
mensamma	träffarna,	där	kollegialt	lärande	stått	i	
fokus,	har	omfattats	av	dialoger	om	främst	
språkutvecklande,	formativa	och	digitala	arbets‐
sätt.	Skolorna	visar	ett	större	intresse	för	digitali‐
sering	och	kooperativt	lärande.	Efter	utvärdering	
har	personal	inbjudits	att	tycka	till	om	samver‐
kansformer	för	att	utveckla	skolornas	inre	arbete.	

Skolenheterna	har	fortsatt	haft	stora	rekryte‐
ringssvårigheter	för	att	få	legitimerade	och	behö‐
riga	ämneslärare	på	plats.	

Förskola 1-5 år 
Förskolorna	har	fortsatt	sina	utvecklingsarbeten	
tillsammans	med	kommunens	specialpedagoger	
och	IKT‐pedagoger	kring	barns	kommunikation	
och	samspel.	

Under	hösten	2017	stod	det	klart	att	kommunen	
inte	skulle	klara	av	att	uppfylla	garantitiden	på	
fyra	månader	för	vårdnadshavare	som	önskade	
förskoleplats	under	våren	2018.	På	utbildnings‐
nämndens	sammanträde	2017‐12‐05	fick	för‐
valtningen	i	uppdrag	att	skyndsamt	ta	fram	plat‐
ser	i	förskolan	för	att	uppfylla	lagkravet.	Den	
3	april	startades	därför	en	extra	avdelning,	Villa	
Villerkulla,	i	Strandängsskolans	lokaler	för	de	
barn	på	Päronbyns‐	och	Malens	förskolor	som	
ska	börja	förskoleklass	till	hösten	2018.	

Barnens	vistelsetid	i	förskolan	har	fortsatt	att	
öka.	I	en	jämförelse	visade	det	sig	att	snittiden	för	
ett	barn	har	ökat	från	29,6	timmar/vecka	2010	
till	33,9	timmar/vecka	2018.	Med	ca	520	barn	i	
verksamheten	motsvarade	detta	en	ökning	med	
ca	2	250	timmar/vecka	eller	ca	66	barn	som	
verksamheterna	inte	får	någon	ekonomisk	er‐
sättning	för	eftersom	förskolepengen	grundar	sig	
på	antal	barn	och	inte	antal	timmar.	Hög	vistelse‐
tid	och	svårigheter	att	rekrytera	legitimerade	
förskollärare	försvårar	möjligheterna	till	gemen‐
sam	reflektion	och	kollegialt	lärande	i	verksam‐
heterna.	

Ekonomi 
Utbildningsnämnden	Barn	och	skola	ramfinansi‐
erade	verksamheter	prognostiserar	totalt	en	ne‐
gativ	avvikelse	mot	budget	på	‐50	tkr.	Stöd‐	och	
utvecklingsenheten	prognosticerar	en	negativ	
avvikelse	om	‐250	tkr	beroende	på	lokalkostna‐
der	utöver	budget,	grundsär‐specialskola	pro‐
gnosticerar	en	postitiv	avvikelse	om	+700	tkr	
med	anledning	av	mindre	elevantal.	Svenska	som	
andra	språk/modersmålsundervisning	progno‐
sticerar	en	negativ	avvikelse	på	‐500	tkr	baserat	
på	en	satsning	för	att	tillgodose	stora	behov	un‐
der	vårterminen,	justeringar	kommer	göras	un‐
der	höstterminen	med	avseende	på	personal.	

Resultatenheter 
Kommunens	resultatenheter	visar	tillsammans	
en	negativ	avvikelse	om	–	6	586	tkr	per	den	30/4	
2018.	Underskottet	beror	på	en	negativ	se‐
mesterlöneskuld	om	–	6	270	tkr.	Efter	reglering	
av	semesterlöneskulden	som	kommer	att	utjäm‐
nas	under	året,	visar	resultatenheterna	en	nega‐
tiv	avvikelse	om	–	316	tkr.	Detta	beror	främst	på	
att	barn	och	elever	med	särskilda	behov	har	ökat,	
vilket	gör	att	tilldelad	budget	för	tilläggsbelopp	
inte	räcker	till.	Resultatenheterna	har	under	ja‐
nuari‐april	2018	fått	1	295	tkr	i	riktade	statsbi‐
drag	såsom	mindre	barngrupper,	fritidshems‐
satsningen	samt	lågstadiesatsningen.	Resultaten‐
hetscheferna	planerar	att	använda	del	av	tidigare	
års	överskott	till	riktade	engångsinsatser,	såsom	
personalförstärkning,	läromedel,	digital	utrust‐
ning,	arbetsmiljön	samt	till	att	hjälpa	barn	och	
elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	

Investeringar  
Samtliga	årets	budgeterade	investeringar	bedöms	
utnyttjas.	 Investeringarna	 avser	 främst	 inköp	 av	
en‐till‐en	 datorer	 eller	 läsplattor	 enligt	 IKT‐
planen.	 IT‐utrustning	 inom	 förskola	 och	 grund‐
skola,	 inköp	 av	 pedagogiska	 läromedel,	 möbler	
samt	förbättring	av	arbetsmiljön.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
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Bildning och arbete 

	

	

Resultatenheters 

ackumulerat resultat  

(tkr) 

Ingående 

ack. resultat 

Disponerat 

  2018-04-30 

Utgående 

ack. resultat 

 

Akademi Båstad Gymnasium 2 270 -389 1 881  

	

Hänt i verksamheten  
Gymnasium 
Tillsammans	med	familjen	Helsingborg	har	en	
gemensam	fortbildning	anordnats.	Professor	Jim	
Cummins	från	Kanada	föreläste	om	språkut‐
veckling	i	alla	ämnen	för	flerspråkiga	elever.	

Akademi	Båstad	gymnasium	har	arbetat	med	
näringslivet	genom	samverkan	med	bland	annat	
Vård	och	omsorgscollege	och	Båstad	turism	och	
näringsliv.	

Entreprenörskap	och	Ung	företagsamhet	har	
gett	skolans	elever	möjlighet	att	pröva	mer	prak‐
tiska	inslag.	

Skolan	har	drivit	internationaliseringsprojekt	
vilket	har	gjort	att	skolans	elever	under	våren	
tagit	emot	elever	från	Frankrike.		

En	grupp	elever	som	läser	spanska	har	varit	i	
Toledo	som	ligger	en	timmes	bilväg	från	Madrid.	
Ett	mycket	lyckat	utbyte	där	rektor,	som	åkte	
med,	fick	se	hur	eleverna	utvecklades	och	tog	
stora	kliv	utanför	sin	”comfortzon”,	såväl	språk‐
ligt	som	socialt.	

Ett	utmärkt	sätt	att	träna	sin	”ta‐sig‐för‐samhet”,	
en	viktig	ingrediens	för	att	lyckas	i	dagens	sam‐
hälle.	

Vidare	hade	skolan	Vård	och	omsorgselever	i	
London	på	praktik	i	tre	veckor.	Eleverna	bodde	i	
värdfamiljer	och	praktiserade	företrädesvis	på	
vårdboende.	Stora	skillnader	mot	arbetsplatser	i	
Sverige.	En	helt	annan	hierarki	och	arbetsmiljö.	

Skolan	har	beviljats	nya	medel	från	Erasmus	
(29	000	euro)	för	att	kunna	fortsätta	skicka	ele‐
ver	på	”utlandspraktik”	framöver	under	två	års	
tid.	

Samhälls	och	ekonomielever	från	andra	årskur‐
sen	har	varit	på	besök	i	Stockholm.	Riksdagen,	
Slottet	och	Wasamuseet	var	platser	som	besök‐
tes.	Ett	mycket	lyckat	besök	i	huvudstaden	som	
gav	mersmak.	

Skolan	har	varit	på	SVT	Sydnytt	och	Hallands‐
nytt	vid	två	tillfällen	under	våren.	Dels	för	att	
skolan	lyckats	bra	med	sina	betyg	och	resultat	
och	dels	för	att	intervjua	de	elever	som	går	på	
vårt	nya	Gymnasiala	lärlingsanställning	mot	
industriteknik.	

Gymnasiesärskola 
Verksamheten	köps	av	Ängelholms	kommun.	

Individ och familj 
Inom	avdelningen	genomförs	en	större	omorga‐
nisation	som	skall	vara	klar	den	1	september.	
Innehållet	i	avdelningens	enheter	organiseras	

(tkr) 
Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Jan-apr 2018 2018 2018 

UN - BILDNING OCH ARBETE -13 410 -36 686 -42 682 -5 996 

Gymnasiesärskola -456 -2 990 -2 990 0 

Gymnasium ramfinansierad  -2 765 -10 453 -10 453 0 

Individ- och familjeomsorg -8 100 -20 415 -26 411 -5 996 

Kulturskolan -928 -2 828 -2 828 0 

Summa -12 249 -36 686 -42 682 -5 996 

Resultatenhet     

Akademi Båstad Gymnasium -1 161 0 0 0 

Summa resultatenhet -1 161 0 0 0 
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för	att	bättre	svara	upp	mot	klienternas	behov	
av	stöd	och	tidiga	insatser.	Fokus	i	förändrings‐
arbetet	är	förebyggande	arbete	och	tidiga	insat‐
ser.	Förslaget	till	förändringen	har	tagits	fram	av	
en	arbetsgrupp	bestående	av	medarbetare	från	
samtliga	kompetensområden.	Arbetsmiljön	har	
förbättrats	avsevärt.	Det	har	uppnåtts	genom	
dialog	och	delaktighet	genom	hela	förändrings‐
processen.	Individ	och	familj	hade	tidigare	en	
mycket	stor	personalomsättning.	Idag	är	perso‐
nalomsättningen	låg.			

Arbetsbelastningen	inom	enheten	utredning	
barn,	unga	och	vuxna	har	varit	väldigt	stor	under	
våren.	Inflödet	av	ärenden	har	ökat	med	50	pro‐
cent	i	jämförelse	med	sista	kvartalet	2017.	

Antalet	ärenden	där	personer	är	utsatta	för	hot	
och	våld	har	ökat	vilket	kräver	ett	särskilt	sätt	
att	arbeta.	

Samarbete	med	Arbetsförmedling	och	Arbets‐
marknadsenhet	är	bra,	men	de	resurser	Arbets‐
marknadsenheten	som	kan	erbjuda	stämmer	
inte	alltid	med	behovet	hos	klienten.	Ett	samar‐
bete	där	Försäkringskassan	och	Arbetsför‐
medlingen	ingår	är	starkt	efterlängtat	då	många	
klienter	inte	är	redo	för	den	öppna	arbetsmark‐
naden.		

Egenkontroll	har	införts	kvartalsvis	med	redo‐
visning	till	nämnden	avseende	statistik	inom	
barn	och	vuxna	såsom	kontroll	av	utredningsti‐
der,	antal	inledda	utredningar,	förhandsbedöm‐
ningar	etc.	

Gällande	arbetet	med	att	minska	på	kostnader	
avseende	placerade	barn	och	vuxna	fortsätter	
arbetet.	I	april	2018	har	kostnaderna	för	place‐
ringar	minskat	med	68	procent	jämfört	med	
april	2017.	

Kulturskola 
Undervisning	inom	alla	instrument	och	drama	
pågår	som	beräknat.	Kulturskoleveckan	genom‐
förs	enligt	plan	liksom	en	satsning	på	två	konser‐
ter	och	öppet	hus.	Satsningen	på	marknadsföring	
och	utåtriktad	verksamhet	intensifieras.	Hemsi‐
dan	uppdateras	och	samverkan	med	andra	verk‐
samhetsområden	såsom	grundskola	fokuseras.	
Två	nya	medarbetare	anställdes	under	hösten	
2018	vilket	ger	resultat	nu.	Beslut	om	att	kultur‐
skolans	lokaler	återigen	kan	användas	för	kul‐
turskolan	från	hösten	2018	påverkar	verksam‐
heten	gynnsamt.	Ett	utvecklingsarbete	pågår	där	

både	struktur	och	innehåll	kommer	att	fokuse‐
ras.	En	ny	medarbetare	anställs	efter	sommaren	
som	kommer	att	arbeta	med	elevregistret.		

Ekonomi 
Utbildningsnämnden	Bildning	och	Arbete	ramfi‐
nansierade	verksamheter	prognostiserar	totalt	
en	negativ	avvikelse	om	‐6,0	mkr.	Individ‐	och	
familjeomsorg	står	för	detta	underskott	i	sin	
helhet	med	grund	i	kostnader	för	familjehems‐,	
HVB‐	samt	institutionsplacerade	barn‐	och	
vuxna	utöver	budget.	Prognosen	är	än	så	länge	
osäker	och	insatser	för	placeringar	är	stora	per	
individ	vilket	gör	att	varje	nytillkommen	individ	
påverkar	helårsprognosen	mycket.	

Resultatenhet	
Akademi	Båstad	gymnasium	visar	en	negativ	
avvikelse	om	‐1	161	tkr	per	den	30/4	2018.	Un‐
derskottet	beror	på	en	negativ	semesterlönes‐
kuld	om	‐971	tkr.	Efter	reglering	av	semesterlö‐
neskulden	som	kommer	att	utjämnas	under	året,	
visar	Akademi	Båstad	gymnasium	en	negativ	
avvikelse	om	‐190	tkr.	Detta	beror	främst	på	
minskade	intäkter	på	grund	av	att	asylsökande	
elever	har	minskat	under	året.	Rektor	har	an‐
vänt	‐389	tkr	av	tidigare	års	överskott	till	rik‐
tade	engångsinsatser	såsom	personalförstärk‐
ning,	läromedel,	digital	utrustning	samt	förbätt‐
ring	av	arbetsmiljön.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
För	att	komma	till	rätta	med	det	stora	under‐
skottet	avseende	placeringar	så	genomförs	nu	en	
förändring	av	arbetssätt	och	organisation.	Arbe‐
tet	har	organiserats	så	att	de	som	söker	vår	hjälp	
får	stöd	direkt.	De	kompetenser	som	en	individ	
har	behov	av	sätts	in	direkt.	IoF	sätter	fokus	på	
att	arbeta	förebyggande,	med	föräldrautbildning,	
utveckla	vårt	samarbete	med	skolan	och	fritids‐
gårdarna.	Målsättningen	är	att	man	inom	den	
nya	öppenvården	ska	arbeta	proaktivt	för	att	
förhindra	omhändertaganden	som	leder	till	pla‐
ceringar.	Det	finns	dock	särskilda	omständighet‐
er	som	gör	att	vi	måste	placera	där	inte	de	före‐
byggande	insatser	som	öppenvården	erbjuder	är	
tillräckliga.		

Målsättningen	är	att	placering	av	barn/unga	ska	
göras	i	kommunala	familjehem	och	inte	som	
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tidigare	i	de	betydligt	dyrare	konsulentstödda	
alternativen.	

De	tidigare	mycket	kostsamma	skyddsplacering‐
arna	i	kvinnoboenden	har	ersatts	av	placering	i	
lägenheter	som	vi	hyr.			

Samverkan	med	socialpsykiatrin	fungerar	nu‐
mera	bra	och	kostnader	hamnar	inom	rätt	verk‐
samhetsområde.	

Personalomsättningen	är	låg,	tidigare	år	har	
socionomkonsulter	tagits	in	för	att	täcka	upp	för	

de	vakanser	som	då	fanns.	Inom	avdelningen	har	
det	lagts	tid	på	att	förbättra	arbetsmiljön	genom	
förbättrad	kommunikation,	med	ett	förändrings‐
arbete	präglat	av	stor	delaktighet	och	tydlig	
ledning	och	styrning.		

Restriktiva	med	alla	utgifter,	kostnader	kopplade	
till	personalvård,	utbildningar	med	mera	hålls	
nere	till	ett	minimum.		
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Vård- och omsorgsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Vård- och omsorgsnämnd -131 -397 -397 0 

	

Hänt i verksamheten 
Vård‐	och	omsorgsnämnden	med	nio	ledamöter	
ansvarar	för	de	strategiska	omsorgsfrågorna	på	
kort	och	lång	sikt	med	syfte	att	möjliggöra	ett	så	
självständigt	och	tryggt	liv	för	kommunens	vård‐	
och	omsorgstagare	som	möjligt.	Nämnden	an‐

svarar	för	verksamhet,	ekonomi	och	myndig‐
hetsuppföljning.	

Ekonomi 
Vård‐	och	omsorgsnämnden	beräknas	ha	budget	
i	balans.
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Vård och omsorg 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

VN- VÅRD OCH OMSORG -45 038 -115 881 -122 381 -6 500 

Centralt -1 733 -8 490 -7 100 1 390 

Myndighetsenhet -1 789 -5 158 -5 158 0 

Stöd och omsorg -16 352 -40 556 -46 576 -6 020 

Hälso- och sjukvård -10 997 -31 816 -31 966 -150 

Verksamhetsövergripande  

äldreomsorg -9 728 -29 861 -28 961 900 

Summa -40 600 -115 881 -119 761 -3 880 

Resultatenheter     

Hemvård -1 805 0 -680 -680 

Vård- och omsorgsboende -2 633 0 -1 940 -1 940 

Summa -4 438 0 -2 620 -2 620 

     

INVESTERING -471 -3 294 -3 294 0 
	

Hänt i verksamheten 
Runt	 årsskiftet	 gick	 samtliga	 medarbetare	 över	
till	 fasta	 scheman	 efter	 en	 utvärdering	 av	 den	
modell	som	fanns	tidigare.	Övergången	fungerade	
bra	 och	 det	 är	 redan	 möjligt	 att	 se	 effektivise‐
ringsvinster	 i	 verksamheten	 i	 form	 av	 minskad	
vikarieanvändning	och	ökat	socialt	innehåll.	

Arbete	 pågår	 kontinuerligt	 kring	 Handlingsplan	
för	 en	 ekonomi	 i	 balans	 och	 styrkorten	 används	
på	 alla	 nivåer	 i	 verksamheten,	 allt	 ifrån	 arbets‐
platsträffar	till	nämndsmöte.	

Vid	årsskiftet	2017/2018	trädde	en	ny	lag	i	kraft,	
Lag	 om	 samverkan	 vid	 utskrivning	 från	 sluten	
hälso‐	 och	 sjukvård.	 Lagen	 innebär	 att	 kommu‐
nens	ansvar	att	ta	hem	invånarna	från	slutenvår‐
den	har	 skärpts	 från	 fem	arbetsdagar	 till	 tre	ka‐
lenderdagar.	Det	innebär	att	kommunens	arbets‐
sätt	 måste	 justeras.	 Vård	 och	 omsorgsnämnden	
fattade	 i	april	beslut	om	att	permanenta	Mottag‐
ningsteamet	vilket	är	ett	sätt	att	möta	invånarnas	
behov	 tillsammans	 med	 ordinarie	 hemvård	 och	
korttidsvård.	

Efter	 arbetsmiljöverkets	 inspektion	 i	 slutet	 av	
2017	 har	 en	 rad	 rutiner	 tagits	 fram,	 omarbetats	
och	 uppdaterats.	 Arbetsmiljöverket	 noterade	
också	att	utbildningsfrågan	var	eftersatt	och	för‐
valtningen	arbetar	nu	med	att	intensifiera	utbild‐
ningar	 inom	bland	annat	 förflyttningsteknik,	 hot	
och	 våld	 samt	 introduktionsutbildning	 för	 nyan‐

ställda.	Även	demensutbildning	för	vård	och	om‐
sorgsmedarbetare	 samt	 studiecirkel	 inom	pallia‐
tiv	vård	har	genomförts	i	kvalitetshöjande	syfte.	

Samtliga	 enhetschefer	 har	 deltagit	 i	 ett	 arbete	
tillsammans	med	kommunens	upphandlade	före‐
tagshälsovård	kring	att	minska	sjukskrivningarna	
i	verksamheten.		

Under	 april	 har	 mycket	 arbetstid	 gått	 åt	 till	
Trygghetslarmen.	Dels	har	det	varit	problem	med	
täckningen	i	samband	med	telefonoperatörsbyte,	
dels	 har	 det	 skett	 en	 digitalisering	 och	 slutligen	
har	 det	 funnits	 problem	 med	 den	 teknik	 som	
finns	i	kommunen	inom	området.		

Vid	 uppföljning	 av	 intern	 kontrollplan	 under	
2017	noterades	att	dokumentationen	kunde	 för‐
bättras	 och	 därför	 har	 en	 dokumentationshand‐
bok	 inom	 SoL	 färdigställts	 under	 våren	 och	 im‐
plementering	är	påbörjad.	

Verksamheten	har	problem	med	för	få	kontorslo‐
kaler	 vilket	 skapar	 arbetsmiljöproblem	 för	med‐
arbetare	med	administrativa	uppdrag.		

Säsongsinfluensa	och	vinterkräksjuka	har	påver‐
kat	 verksamheten	 under	 våren,	 både	 i	 form	 av	
sjuka	vård	och	omsorgstagare	men	också	många	
sjuka	medarbetare.	Ett	stort	bortfall	av	medarbe‐
tare	 under	 en	 förhållandevis	 lång	 tid	 är	 en	 på‐
frestning	 för	 verksamheten	 som	 slutligen	 leder	
till	dyra	vikarielösningar.	
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Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd – Vård och omsorg BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2108-04-30 

 

Stöd och omsorg 
Under	årets	 första	månader	har	Daglig	verksam‐
het	 utvidgat	 sin	 verksamhet	 vid	Bjäredalen	med	
ytterligare	öppet	på	caféet	samt	start	av	tvätt	av	
bland	annat	arbetskläder.	

Café	SoL	har	lämnat	A‐huset	och	flyttat	till	Vårli‐
den,	en	flytt	som	föll	väl	ut.	Denna	flytt	gav	också	
arbetsmiljövinster	för	då	det	har	tillkommit	kon‐
tor.	

Vård och omsorg 
Det	 är	 fortsatt	 svårt	 att	 rekrytera	 medarbetare,	
även	vikarier.	Verksamheten	erbjuder	sedan	tidi‐
gare	 fast	 anställning	 där	 det	 lämpar	 sig	 men	
också	genom	att	erbjuda	heltid	där	det	är	möjligt.	

DigiLitt.kom	 är	 ett	 projekt,	 medfinansierat	 av	
Europeiska	 socialfonden,	 och	 syftar	 till	 att	 för‐
ändra	attityd	och	inställning	till	tekniska	lösning‐
ar	 i	verksamheten	för	medarbetare.	Projektet	 in‐
riktar	sig	mot	medarbetare	inom	särskilt	boende	
men	 positiva	 effekter	 kommer	 att	 spridas	 i	 hele	
verksamheten	allt	eftersom.		

Ekonomi 
Utförarsidans	sammanlagda	negativa	avvikelse	
uppgår	till	‐6,5	mkr.	

Inom	stöd	och	omsorg	har	verksamheten	inom	en	
del	utökats	och	ger	en	prognostiserad	avvikelse	
om	drygt	‐6	mkr.		

Bemanningen	av	sjuksköterskor	är	fortsatt	skör	
och	extra	sjuksköterska	har	rekryterats	för	att	
möta	den	medicinska	säkerheten	för	vård	och	
omsorgstagarna.	Genomlysningen	2017	visar	att	
Båstads	kommun	har	ett	lågt	antal	sjuksköterskor	
i	jämförelse	med	andra	kommuner.	

Demensteamet	är	ännu	inte	startat	men	under	
våren	tillsattes	tjänsten	som	demenssamordnare	
på	heltid	igen	och	arbetet	med	att	forma	teamet	
är	påbörjat.	

Verksamhetsövergripande	äldreomsorg	progno‐
stiserar	en	positiv	avvikelse	om	ca	+0,9	mkr,	
främst	beroende	på	att	demensteamet	inte	star‐
tats	upp	fullt	ut	ännu.		

Resultatenheter 
Hemvårdens	 utförare	 prognostiserar	 en	 negativ	
avvikelse	 om	 ‐0,7	mkr.	 Dock	 ska	medel	 omföras	
från	 beställaren	 avseende	 kringtid	 så	 snart	 den	
utredningen	fastställt	en	nivå.	

Utförare	inom	vårdboende	prognostiserar	en	ne‐
gativ	avvikelse	om	‐1,9	mkr,	som	delvis	beror	på	
förändringen	 till	 ett	 renodlat	 somatikboende	 på	
Bjärehemmet.	Denna	avvikelse	aviserades	vid	det	
politiska	beslutet	2016.	En	annan	bidragande	fak‐
tor	 till	 avvikelsen	 är	 att	 det	 varit	 mycket	 sjuk‐
frånvaro	som	medfört	övertid	under	våren.		

Under	 perioden	 har	 vård	 och	 omsorgsboendena	
haft	 en	 beläggning	 på	 98	procent.	 Detta	 beror	
bland	annat	på	att	ett	flertal	lägenheter	har	krävt	
mer	 eller	 mindre	 omfattande	 renovering	 som	 i	
sin	tur	genererar	ett	inkomstbortfall.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Verksamheten	arbetar	kontinuerligt	med	en	jämn	
och	 stabil	 bemanning	 baserat	 på	 behovet	 hos	
vård	 och	 omsorgstagarna.	 Handlingsplan	 för	 en	
ekonomi	 i	 balans	 genomförs	 enligt	 plan	 och	
kommer	att	generera	effektiviseringar	i	takt	med	
att	delprojekten	implementeras.		

	

	

485



Verksamhetsberättelse Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Valnämnd -33 -113 -113 0 

Överförmyndare     

Överförmyndare -426 -308 -900 -592 

Överförmyndarkansli -392 -932 -932 0 

Överförmyndare ensamkommande barn -227 0 0 0 

Överförmyndare totalt -1 045 -1 239 -1 831 -592 

Kommunrevision -66 -849 -849 0 

	

Hänt i verksamheten 
Valnämnd 
Valnämndens	fem	ledamöter	ansvarar	för	att	
genomföra	allmänna	val.	Valnämndens	planering	
för	valet	i	september	pågår.	

Överförmyndare totalt 
Överförmyndaren	är	en	lagstadgad	verksamhet	
med	ansvar	att	utöva	tillsyn	över	förmyndare,	
förvaltare	och	gode	män.		

Överförmyndaren	redovisning	är	uppdelad	i	tre	
delar:	överförmyndare,	överförmyndarkansli	
samt	överförmyndare	ensamkommande	barn.	
Överförmyndare	avser	den	del	av	verksamheten	
som	omfattar	ställföreträdarna,	utom	avseende	
ensamkommande	barn.	Överförmyndarkansli	
avser	kostnader	för	personal	och	administration	
för	verksamheten.	Överförmyndare	ensamkom‐
mande	barn	avser	verksamhet	avseende	ensam‐
kommande	barn.		

Kommunrevision 
Kommunrevisonen	med	sju	ledamöter	granskar	
och	bedömer	årligen	all	verksamhet	som	bedrivs	

i	nämnder	och	styrelser	avseende	ändamålsen‐
lighet,	ekonomi,	räkenskaper	och	intern	kontroll.	
Kommunrevisionen	är	samordnad	vilket	innebär	
att	även	bolag	och	stiftelser	ingår	i	uppdraget.	

Ekonomi 
Valnämnd 
Valnämnden	beräknas	ha	budget	i	balans.	

Överförmyndare 
Överförmyndaren	totalt	beräknas	få	ett	stort	
underskott	på	grund	av	underbudgetering.		

Överförmyndaren	kan	även	påverkas	negativt	av	
de	förändrade	ersättningar	för	ensamkommande	
barn	som	staten	beslutat	om.	

Kommunrevision 
Revisionen	beräknas	ha	budget	i	balans.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Överförmyndare 
Verksamheten	är	underbudgeterad.	
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-22 1 av 2 

 

 

KS § 125  Dnr KS 000489/2018 - 906 

Budget 2019 och plan 2020-2023  

 
Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-

02-12,§ 29, samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03, § 23, ska 
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt 
plan för därefter följande två till fyra år. Förvaltningen kompletterar med 
plandelen 2020-2021 till KS. Beslutet om budget i juni är därefter föremål för 
en revidering under hösten senast i samband med november månads 
kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering 
behövs är att ny ekonomisk information som framkommer under hösten ska 
kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis 
vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan också uppstå för att 
uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, hemvårdstimmar eller 
boendedygn som ligger till grund för resursfördelningssystem. Eventuella 
uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i samband med 
budgetbeslutet i juni eller andra polisiska beslut under året kan också vara 
exempel på anledningar till varför budgeten beslutad i juni behöver 
revideras/justeras senast i november. 

 
 För att undvika framtagande av et budgetdokument som blir inaktuellt nästan 

omgående efter att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte 
upprättas och tryckas förrän i samband med revideringen av budgeten under 
hösten.          

 
Underlag till beslutet Budgetförslag från förvaltningen samt Bjärepartiets budgetförslag.      
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.  
 
Notering  Christer de la Motte (M), Gösta Gebauer (C) och Ingela Stefansson (S) deltar ej i 

beslutet.        
 
Ajournering Mötet ajourneras en timme för lunch. 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Bifall till Bjärepartiets budget      
 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifallit detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunfullmäktige besluta: 
 

Anta Bjärepartiets budget för 2019.       
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~ÅSTADS KOMMUN 
KommunstyrelHn 

Bjäreparticts förslag på budget för 2019 och budgetförutsättningar 2019-202 l~n~~.~~!t.~.;. !, 
.~ru.~ .. ~.r..9.t. ... t.::::. 

Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar inför framtiden. Låneskulden ökar 
kraftigt pga. mycket stora investeringar enligt plan 2019-2021, på ett sätt som gör oss 
bekymrade inför framtiden. Enligt budgetförutsättningar från förvaltningen behöver 608 mkr 
investeras inom det skattefinansierade området 2019-2021 och inom det avgiftsfinansierade
området drygt 170 mkr åren 2019-2021. För 2019 är motsvarande siffror 208 mkr och 88,5 
mkr. 

Vi måste få låneskulden att plana ut annars står kommunen inför allvarliga ekonomiska 
bekymmer framöver som kan äventyra välfärden. Vi kan inte förvänta oss nuvarande låga 
räntor i framtiden. Räntebördan framöver oroar då räntorna ej kan vara låga för evigt. 

På investeringssidan har vi ca 4 ggr så stor investerings budget mot vad vår kommunstorlek 
klarar av i ett längre perspektiv. Detta orsakat av år av eftersatt fastighetsunderhåll och 
uppskjutna investeringar på VA-området. Drygt 70 mkr är att hänföra till fastighetsunderhåll 
och ersättning av skadade byggnader i investerings budgeten för 2019. 
Bjärepaiiiets förslag till investeringsbudget för 2019 är ca 50 mkr lägre än förvaltningens 
förslag. 

Driftsbudgeten ger inget större utrymme för satsningar då skatteintäkter ökar med 33 mkr och 
med beräknade löneökningar på 14, 7 mkr återstår ca 18 mkr. I 2017 års bokslut var 
underskottet i verksamheterna vård-omsorg och bildning och arbete ca 18 mkr och upptar hela 
ekonomiska reformutrymmet för att få budget i balans. 

Vi står inför en osäker framtid med stora utmaningar för integration och att få nyanlända i 
arbete och de stora investeringar vi har framför oss. Därför lägger Bjärepartiet en stram 
ansvarsfull budget som innebär vissa besparingar i förvaltningarna för att överhuvudtaget 
kunna genomföra några förbättringar. 

Investeringar inför framtiden 

Satsningar på gång -cykelvägar sker med 11,5 mkr åren 2019-2021 varav 7 mkr gäller gamla 
järnvägsbanken. 2018 byggs första sträckan mellan Dala och Grevie. 
För cykelleder med statlig medfinansiering (Kattegattsleden) tillkommer 3,5 mkr. 

Med hänsyn till det alltmer extrema vädret och de skador som skett i samband med stormar de 
senaste tio åren vill vi satsa 7 mkr på klimatsäkring, utredning och åtgärder under åren 2019-
2021. 

Efter lång tid av eftersatt fastighetsunderhåll står vi inför stora skolfastighetsinvesteringar. 
Ca 500 mkr beräknas behöva investeras i ny- och ombyggnad av skolor och förskolor under 
2019-2023. 
Nya skolor på norra sidan i Båstad-Hemmeslöv ingår med ca 250 mkr och Förslöv 100 mkr 
Grevie skola ligger med i investeringsbudgeten för år 2020 med 50 mkr och 25 mkr 2021. 
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För löpande reinvestering i fastigheterna finns 7 mkr i investeringsbudgeten under de 
kommande åren. 

Beträffande vatten och avlopp gäller samma som inom fastighetsområdet att många år av 
eftersatt underhåll och uppskjutna investeringar nu kommit ifatt oss. Enligt budgetförslaget 
planeras investeringar inom området på ca 170 mkr under åren 2019-2021varav2019 88,5 
mkr. 

Vi fortsätter kommunens tidigare satsning på nya bostadsområden som Heden i Hemmeslöv, 
nya stationsområdet i Båstad, Grevie, V Kamp och Förslöv 2:4 och Förslöv västra 
industriområde. 

För nya exploateringsområden beräknas 21,5 mkr för 2019 och 51mkrunder3 årsperioden 
2019-2021. 

För strategiska markköp 2019-2021avsätts22 mkr. 

54 mkr beräknas som intäkter för tomtförsäljningar 2019-2021. 

Driftsbudget 2018 

Fortsatt bra anhörigverksamhet och verksamhet för socialt innehåll garanteras med att 
vi ökar anslagen med 300 tkr. Dessutom fortsatt satsning på lokal för socialt innehåll 
och matservering på Ängahällan i väntan på lokal på Haga Park, kostnad 470 tkr. 
Vi ökar bemanningen på särskilt boende, demensboende till en kostnad av 1000 tkr. 

Vi inför fria bussresor för pensionärer över 75 år inom Båstads kommun vilket 
beräknas kosta 800 tkr per år. Vi likställer pensionärsföreningar med övriga föreningar 
i kommunen och inför ett bidrag på 35 kr per medlem. Vi stöder pensionärsgymnastiken 
på Drivan som saknar ekonomiskt stöd med 70 tkr. Vi tror att den har stor 
förebyggande inverkan på fallolyckor. 

Vi satsar på lokalvård i egen regi till en kostnad ytterligare kostnad av 1100 tkr. 

Vi satsar på brottsförebyggande verksamhet med utredning att starta någon form av 
bevakning, larm och ronderingsverksamhet. Vi sätter även upp skyltar vid alla infarter 
för att markera att vi numera är en DNA kommun med över 1500 hushåll som märkt 
sina värdföremål. 
Vi inför en tjänst som säkerhetschef/beredskapsplanerare vilket ligger i tiden med tanke 
på oro såväl nationellt som globalt. Kostnad 700 tkr. 

Vi satsar på en ny fordonsorganisation för att på sikt få ner kostnaderna. Anslag med 
360 tkr. 

Slutligen till kommunstyrelsens förfogande finns 1180 tkr 
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Vård-och omsorg får en utökad ram på nästan 4,1 mkr för olika verksamheter med mål 
att få budgeten i balans. 
Gymnasium, vuxenutbildning, IFO och arbetsmarknad får en utökning 4,6 mkr. 
Grundskolan en utökning med ca 3 mkr. Begärd ökning av skolpeng för grundskola och 
gymnasium har halverats med hänsyn till budgetläget och de stora volymökningar som 
skett de senaste åren. 

Båstad 21 maj 2018. 

För Bjärepartiet 
Bo Wendt 
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Budgetförutsättningar (2019-2023) 

2017 2018 2019 

I Befolkning (nov året innan)+ befolkningsprognos beslutad i KF 14564 14 756 14 865 

Befolkningsförändiring jmf föregående år 163 192 109 

Löneökningar% enligt SKL (Konjunkturlönestatistik) (SKL 18:17) 2,5 2,8 3,1 

I Löneökningar% till grund för kommunens budget 2,5 2,4 3,0 

KPI %, enligt SKL (SKL 18:5) 1,9 1,8 2,3 
KPI %, till grund för kommunens budget 0,0 0,0 0,0 

!Pc-avgift: (SKL 18:17) 38,33 39,2 39,17 

Internränta %, enligt SKL (SKL 18:05) 1,75 1,75 1,5 
Internränta %, till grund för kommunens budget (SKL 18:05) 1,75 1,75 1,5 

Internränta %, avgiftsfinansierade investeringar 1,00 1,75 1,50 

- Uppdaterad utifrån SKL:s cirkulär nr 18:17 april 

2020 2021 2022 

15 240 15 600 15 999 

375 360 399 

3,4 3,4 3,4 

3,0 3,4 3,4 

2,9 2,6 2,0 

0,0 0,0 0,0 

39,17 39,17 39,17 

1,5 1,5 1,5 
1,5 1,5 1,5 

1,50 1,50 1,50 

2023 
16 387 

388 

3,4 

3,4 

2,0 

0,0 
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1,50 
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I Budgeterat resultat 2018 

Finansiering (förändringar) 2019 
Avskrivningar 

Räntekostnader 

Pensioner 

Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 

Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) 

Fastighetsavgift 

Fördelade kapitalkostnader 

Till KF & KS förfogande 

Övrigt 

Förändringar efter BPs investeringsbudget 

Avskrivningar (BPs inv budget) 

Räntekostnader (BPs investeringsbudget) 

Till KF & KS förfogande (Förslag från BP) 

Summa finansiering 

Verksamheter (förändringar) 2019 
Språk i åk 6 

Lokaler Stöd och utveckling 

Lovskola 

loF placeringar 

Försörjningsstöd 

Gymnasiesärskola 

loF avtal familjen Helsingborg 

Annonsering i press 

Programlicenser 

Utökning tjänst 25 % GDPR 

Kommunekolog/Miljöstrateg 

Detaljplan Torekov 

Ortofoto - flygfoto 

Hyreskostnader för moduler 

Ej justerade trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) 

Ökade kostnader för lokalvårdsavtal 

Räddingstjänst avseende nyanställningar av deltidsbrandmän 

Skötseluppdrag för nya bostads- och verksamhetsområden 

Ny leasingkostnad för kopiator till kontorservice 

Ytterliggare ökade kostnader (40 tkr 2018) drift cykelväg Banvallen 

Minskade el-kostnader energieffektivare belysning samt fastifgheter 

LSS ärende 

Mottagningsteam löses inom ramen för hemvårdspengen (netto) 
Lokalhyra för träffpunkt Sol inkl Anhörigstöd och socialt innehåll 

Hyra för ombyggnation av Skogsliden, kontor etc 

Lokaleffektivisering VoO 2019 

Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 

Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) 

Utökning tjänsterkommunkontoret 

Upphandlingar och minskade konsultkostnader 
Boendepeng 

Beslutade politiska prioriteringar 

Nytt arvodesreglemente 

Rätt till Heltid 

Ökad kostnad för tillköp av kollektivtrafik linje 523 

Ungdomsråd 2019 

Införande av höftskyddsbyxor 

Bjärepartietsförslag KSAU 2018-05-22 uppd 

15 4001 

-1 407 

-1 685 

31 

31 652 

-1 518 

1 040 

2 983 

0 

2 424 

1 112 

300 

-930 

34 002 

-344 

-135 

-94 

-2 500 

-313 

-313 

-94 

100 

-153 

-95 

-375 

-125 

-63 

-938 

-469 

-438 

-438 

-188 

-88 

-25 

50 

-2 594 

-31 
-94 

-25 

300 

-4 582 

-3 021 

-2726 

2 726 

47 

-563 

-406 

-241 

-156 

-16 

B&S Ram 

B&S Ram 

B&S Ram 

B&A Ram 

B&A Ram 

B&A Ram 

B&A Ram 

Kommunkontoret 

Kommunkontoret 

Kommunkontoret 

S&B 

S&B 

S&B 

T&S Fastighet 

T&S 

T&S 

T&S 

T&S 

T&S 

T&S 

T&S 

V&O ram 

V&O 
V&Oram 

V&Oram 

V&O ram 

B&S Skolpeng 

B&A Gymnasiepeng 

KK 
KK 
V&O Boendepeng 

KK 

KK 

T&S 

KK 

V&O 

Verkligt behov 
-550 

-216 

-150 

-4 000 

-500 

-500 

-150 

100 

-245 

-152 

-600 

-200 

-100 

-1 500 

-750 

-700 

-700 

-300 

-140 

-40 

50 

-4 150 

-50 
-150 

-40 

300 

-4 582 

-3 021 

-2 726 

2 726 

47 

-900 

-650 

-385 

-250 

-25 

-25 199 
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Förändringar Bjärepartiet 
Fria resor kollektivtrafik över 75 år 

Bidrag pensionärsföreningar 

Teaterföreningsbidrag 

Seniorträning 90+ 

Tjänst SäkerheUberedskap 

Ny fordonsorganisation 

Ökad kostnad för tillköp av kollektivtrafik linje 523 till full ersättning 

Utökad kostnad för arvodesreglemente (se beslutade politiska prioriteringar) 

Moduler 

Ej justerade trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) 

Lokalvård i egen regi 

Räddingstjänst avseende nyanställningar av deltidsbrandmän 

Ängahällan hyra 

Bemanning särskilt boende; demensboende 0,75 ÅA per plats och dag och 

somatikboende 0,65 ÅA per plats och dag 

Socialt innehåll 

Rodering bevakning 

Borttag Kommunekolog/Miljöstrateg 

Besparing skolpeng B&S -1 ,3% 

Besparing skolpeng B&A -3, 1 % 

Bespring tjänster Kommunkontoret 

Summa verksamheter 

I 1nf/ationskompensation 2019 

Löneökningar 2019 

Löneökningar 2018 3 mån 

Löneökningar 2019 9 mån 

Summa löneökningar 

!Budgeterat resultat 2019 
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-800 

-40 

-30 

-70 

-700 

-360 

-144 

-157 

-562 

-262 

-1100 

-262 

-470 

-1000 

-300 

-100 

375 

2 300 

1 500 

1 700 

-18 902 

ol 

-3 000 

-11 700 

-14 700 

1s aool 

KK 

KK 

BA 

vo 
TS 

TS 

TS 

KK 

TS 

TS 

TS 

TS 

vo 
vo 

vo 
TS 

SB 

B&S Skolpeng 

B&A Gymnasiepeng 

KK 
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Investeringar 2019-2023 

Tkr 

KOMMUNKONTOR 
Möbler allmännautrymmen och teknisk utrustning 
Il t . sh1redni 11? tscr kommunhuset 
Läsplattor politik 
Kundcenter 
Teknik allmänna utrymmen kommunhuset & teknik 
sessionssalen 
Inventarier (VoO) 
Inventarier Nytt vård och omsorgsboende Förslöv 
Inventarier, arbetsn!ljö bar11omsorg 
Inventarie•·, arbetsmlljö gru1 dskola 
Inventarier ny förskola Förslöv (nya Skogsbyn) 
Inventarier till skola Västra Karup 
Inventarier till skola och bibliotek Grevie 
Inventarier till skola Förslöv 
Inventarier till förskola Båstad 
Inventarier till förskola Västra Karup 
L'lr· rar tsp tser 
Inventarier bibliotek - Förslöv 
lnv nt ·te vuxen bil 1 

Individ och familj. barn/vuxna möbler 
Inventarier arbetsmarknad 
lnv ntari r/'11öbl r 1111 i kol n 
Läsplattor och mjukvara till ungdomsråd 
Arkiv 
Webb/E-tjänster 
Verksamhetsstödsystem - Kansli 
Teknik för rörlig media - kommunikation 
Beslutstödsystem 
System för rehabilitering - HR 
Fritt Wifi Accesspunkter 

E-arkiv 
Mailsystem 
Serverplattform 
IF-Telefoni 
Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät 
Pc 
Pc programvaror 
Automatisering av användarkonton och processer 
Verksamhetsstödssystem 
Singel sign on (SSO) 
lt-säke het 
Backup lösning/Hög tillgänglighetslösning 
Automatisering av mobila enheter 
E-handel 
Uppgradering av operativsystem 
Uppgradering av office programvaran 
SUMMA KOMMUNKONTOR 

TEKNIK & SERVICE 
Skattefinansierad verksamhet 

Räddningstjänst 
Räddningsfordon 
Skyddsutrustning 
Räddningsutrustning 
Personlarm 

Budget 
2018 

101 

360 
303 

0 
400 

100 
300 
600 

300 

so 
so 
so 
so 
30 

100 
200 

400 
300 
200 
900 
300 
100 

so 
200 
300 

5 744 

435 
100 
200 
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Budget 
2019 

70 
70 

160 
400 
soo 
100 
300 

300 

2S 
2S 
so 
so 

100 
200 
400 

7S 

70 

700 

400 
so 

400 
900 
300 
100 
so 
50 

200 
400 

6445 

100 
200 

Plan 
2020 

70 
70 

so 
400 

2000 
170 
S30 

900 

1200 

600 
610 
300 
so 
75 

100 
75 

100 
100 

400 

200 

lSO 

500 
so 

400 
900 
300 
100 

so 

10450 

2600 
100 
200 

Plan 
2021 

70 
70 

50 
400 

1100 
170 
S30 

700 
1000 

610 

so 
75 

100 
7S 

100 
200 

300 
1000 

400 
so 

400 
900 
200 
100 
so 
so 

200 
100 

100 
100 

1000 
10250 

soo 
100 
200 

Plan 
2022 

70 
70 

360 

so 
400 

170 
S30 

610 

so 
7S 

100 
7S 

100 
300 
400 

300 

600 
200 
400 

1000 
300 
100 
100 
so 

300 

lSO 

6860 

100 
200 

Plan 
2 023 

70 
70 

so 
400 

170 
S30 

1200 

610 

so 
75 

100 
75 

100 
300 

300 

600 
50 

400 
1 000 

300 
100 
100 
so 

400 
100 

100 

7300 

1 000 
100 
200 
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 

Måltid 
Ram Måltid 400 400 500 500 500 500 

Gata 
Ram Gata 500 500 500 500 500 500 
Trafiksäkerhetsåtgärder 500 500 500 500 500 500 

;ghetsJ g; rdl ~ g; gtl 1 1el Lyckan torget 0 0 
GC-vägar 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Cykelgarage vid Bås ads o 1 Förslövs jvstn 0 
GC-väg Järnvägs banken 6 725 4 000 3000 
R n v •ring gangbr öve ny GC-våg banvallen 0 
c:i 1 r• ver är -eken v· öresj n 0 800 
Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing 1000 1 000 1000 1000 1000 1 000 

Mätbar gatubelysning 891 500 500 500 500 500 
Reinvestering asfaltsbeläggning 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

ansJ Han uts1 1y• ·1olb1 ysn·ng 200 200 
Säkerhetshöjande åtgärder offentliga miljön 1 000 
F rslövs IF - gat;i parke ·11g 500 3 000 

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) 
Kattegattsleden 5 000 3 500 
Köpmansgatan upprustning 2 000 2 000 
GC-väg Förslöv-Fogdarp 5 992 
GC-väg Västra Karup-Grevie 6 000 
Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) 12 992 5 500 0 0 0 6 000 

Park 
1 rk/' J.:pl. t. /st,. 1d 500 500 500 800 800 800 

Dahlmanska Tomten 
'Hl . pa ·keri 200 200 200 

tra1 ~an 200 300 200 

Ludvig Nobels park 750 

Sankta Toras park 200 
Tunalelq latser 1000 1000 1000 
Alleplantering Inre kustvägen 700 700 700 
Renovering offentliga toa! 1yggnader 200 200 200 300 
Offentlig toalett Kattvlks hamn 200 
Offentlig toalett vid friidrottsplan/ konstgräsplan 0 
Offentli~ toalett Gulstad 0 
U prustning inkl sanering C.n.vie stal onsområde 1000 
Klimatsäkring utredning/ åtgärder 2 000 3 000 2000 1000 1000 
Tillgänglighetsanpassning Båstad torg 
Ombyggnad väg och parkeringsytor hamnområdet i Båstad 4000 
Upprustning lekplatser 

Fritid 
Ram fritidsanläggningar 500 500 500 500 500 

•ör:.t·1 lie/ progra1 ihandlln rv1al ts ut tckling framtid 0 
Kombinerad p-plats och aktivi tetsyta intill Drivan 4000 
Tillbyggnad brygga Torekov 497 
Omklädningsrum Malenbadet 100 
Toaletter Skåneleden 0 

Hamn 
Ram hamnverksamhet (Torekov) 1661 1000 1000 1000 1000 1000 
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 

Övrigt 
Utbyte fordon enligt utbytespl.in 2 647 0 2100 300 300 500 

Fastighet 
Kameraövervakning 68 300 
Passagesystem/ skyddsåtgärder 937 750 500 
Ram Fastighetsservice 1000 1 000 1000 1000 1000 1 000 
Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 4 643 6 000 
Datanät, kablage, övervakning 300 300 300 300 300 300 
Carport brandstationen i Båstad 0 
Förskola Skogsbyn 25 481 
Ombyggnation Förslövs skola F-6 10 679 52 321 47 000 
Tillbyggnad Ängsbyn förskola Förslöv 2000 4000 
Oförutsett (ombyggnation Bjäredalen) 2 748 
Nya avdelningar Klockarebyns förskola, Västra Karup 465 18 000 
0 ni ygg, a i r Vastn l«m.r. .kol -6 2 000 5 000 
R ·, vestering Sandlyckes~ I F 2 000 
Tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 4 000 2000 
Båstad F-9 Norra sidan, ev ö Kamps skola 2 000 60 000 80 000 80 000 20 000 
Ny F-6 skola Grevie 2 000 50 000 23 000 
Ny förskola Båstad 2 000 35 000 14 000 
I äddningsstation / cen ral crr d B. stad 
Räddningsstation Förslöv Bjäredalen 5 000 
Reinvestering fastighetsbestånd 2 8 475 7 000 7 000 6 000 6 000 6 000 

Utemiljö och lekredskao 600 600 600 600 600 600 
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 81152 124571 233 950 150 000 104 000 39 000 
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 12 992 5500 0 0 0 6 000 

1 2019 Arbeten utförs på Centra/förrådet 

2 Arbeten utförs på kommunhuset och 
TEKNIK & SERVICE 

Taxe(inansierad Y.erksamhet 

Reinvesteringar 
Ram 500 1500 1500 1500 
Ram samordning 0 0 500 2 500 
Projektering 400 400 400 400 
Serviser 900 900 1 000 1000 
Hagalundsgatan/ Hagagatan 5 022 
Avstängningsventiler 510 960 960 780 
Brandposter 140 350 490 280 
Ekorrvägen 0 8 000 600 
Bjärevägen 1330 
Heimers gata 500 2 000 
Karstorpsvägen 500 5 000 3 000 
Fjärdingsmanvägen 2 303 
Relining spillvatten Båstad 1000 1 000 1 000 
Slammarpsvägen 
Slättarödsvägen etapp 1 0 0 0 500 
Slättarödsvägen etapp 2 0 
Avloppsrening 5 250 2 800 4 080 6 630 
Dricksvatten produktion 725 2180 900 300 
Bygdegårdsv Vantingevägen 500 
Åslidsvägen Björkvägen 1300 1200 
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 

Landsbygdsinvesteringar 
Ängalag, vatten+spillvatten 300 9 200 500 

Lyavägen, vatten+spillvatten 90 2 200 100 

Förslöv /Vadebäck, vatten+spillvatten 5 900 

Margeretetorpsvägen 4 300 
Rotelyckevägen 300 1800 

Nyinvesteringar 
Ängstorp, nytt reningsverk 22 750 3 000 500 

Ledning till Ängstorp 22 500 5 000 
Ängstorp - Hedhuset utjämningsmagasin 1500 
Driftövervakning Dricksvattenproduktion 10770 200 200 200 200 

Nytt tillstånd Torekovs RV so 100 

Serviser, V S D 800 800 1 000 1500 

MätningVS D 200 200 150 150 

Skalskydd 200 200 200 200 

Åtgärder en!. saneringsplan 0 3 000 3 000 

Säkerhetsbarriär (UV-ljus) 300 300 300 

Åtgärder en! dagvattenplan 0 1 000 2 000 

Ekorrvägen 150 
Ny vattenledning Hallandsvägen 0 0 0 

Rl Ramsjö Rl Grevie 5 000 
Reservkraft mobil, generell 250 
Vattentankstationer 700 

Bräddavlopp Båstad 0 600 325 

Sydvatten anslutning - belopp kommer justeras 35 000 

Skottorp, nytt vattenverk 0 0 

Vattenståndmätning 150 

Exploatering VA 
Heden exploatering 
Förslöv 2:4 exploatering 2 984 10 000 0 500 13 000 13 000 

Grevie skoltomt 1000 
Ledningsrätt Håle 3:4 
Exploatering Åstad Bas Va inv 
Exploatering Grevie Böske Va 3 000 

Anslutning Sydvatten 5 000 17 000 

Exploatering Trollbäcken VA 
Dagvattenåtgärder Förslöv 2 000 
T&S Summa (faxejinansierad verksamhet) 85454 88490 55905 25 690 13 000 13 000 

(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2019-2020) 

Anslutningsavgifter 
Anslutningsavgifter Förslöv /Vadebäck -2 388 55 

Anslutningsavgifter Ängalag -2 388 
Anslutningsavgifter Lyavägen -955 
Anslutningsavgifter Östra Karup -1194 -1800 -1280 -1280 -1280 -1280 

Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -7164 -5 280 
Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr -2 500 
Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500 
Anslutningsavgifter Trollbäcken -1 500 
Anslutningsavgifter Margretetorpsvägen -1242 

Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -2 290 -1450 -4 450 -1450 -1450 

Övriga anslutningsavgifter -1 500 -1 500 

Summa Anslutningsavgifter -17 701 -13 258 -2 730 -6 972 -2 730 -2 675 
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 

TEKNIK & SERVICE 
Exn.Ioateringsområden (!Ii VA l 

Östra Karup 6:7 (Etapp 1) 
Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt 

Gator (ägs av kommunen) 1000 
Grönområden/park (ägs av kommunen) 

Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" 0 0 0 1000 0 0 
Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" 

Tomtförsäljning -3 450 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -1 000 
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" -3450 -2 000 -2 000 -2 000 -2000 -1000 

Grevie "Skoltomt" 
Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Skoltomt" 0 

Rivnings- och planutgifter 
Tomtförsäljning -1 750 

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Skoltomt" -1750 0 0 0 0 0 

Heden, Hemmeslöv 10:10 
Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv 

Vägar 990 2 000 1500 
Belysning 490 300 
Grönområden/park (ägs av kommunen) 800 
Lekplats 

Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv 2 280 2 300 1500 0 0 0 
Övriga exploateringsutgifter 100 400 
Tomtförsäljning -20 000 -26 240 

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" -19 900 -25 840 0 0 0 0 

Förslöv 2:4 
Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4 

Vägar 1500 4 500 1500 0 
Belysning 200 1400 
Grönområden/park (ägs av kommunen) 200 1500 300 
Lekplats i Förslöv 200 1800 

Summa Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 2100 9200 1800 0 0 0 
Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 

Diverse exploateringsutgifter 250 300 
Tomtförsäljning -4 000 -3 900 -3 900 -3 900 -3 900 

Summa övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 250 -3 700 -3 900 -3 900 -3 900 -3 900 

Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde) 
Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde 

Vägar 2 000 0 
Vägar (investeringsbidrag) 

Summa Skattefin. Investeringar Vistorp industriområde 0 2 000 0 0 0 0 
Intäkter 0 -500 

Förslöv Väst 105 (Industrimark) 
Skattefinansierade investeringar inom "Förslöv Väst 105" 

Vägar 4 000 4 000 
Summa Skattefin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 0 0 4000 4000 0 0 

Trollbäcken 
Slmttefinansierade investeringar inom "Troll bäcken" 

Vägar 199 
Summa Skattefin. investeringar inom "Trollbäcken" 199 0 0 0 0 0 
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 

Området kring Båstads nya station 
Skattefinansierade investeringar 

Mellanvägen/Karupsvägen 
Stationstorget (del 2) andra sidan inre kustvägen 3 500 

Summa skattefin. Investeringar 3 500 0 0 0 0 0 

Intäkter tomtförsäljning -1500 -3000 -3400 

Biiske37:1 
Skattefinansierade Investeringar inum '"Böske 37:1" 

Vägar 5 500 
Grönomrr'ide11/ park 1 000 

Summa Skattefi11. l11vesreri111J111· /110111"Böske37:1" 0 0 6500 0 0 

Tomtförsäljning -4 000 

\'ästr11 Karup Llnclstrföns backe 
Skattsjinm1slernde l11vesterlngar i11am "Li11dstl"öms backe" 

Vägar 7 500 
Grönomraden/ park 3 000 

Summa Skattefi11. lnvesteri119ar /110111 "L/11dstriims backe" 0 0 0 10500 0 
Tomtförsäljning -8 000 

Medfinansieringar statlig infrastruktur 
Bullerskydd järnväg (Trafikverket äger) 2 000 

Summa Medfin. statlig infrastr. 2 000 0 0 0 0 0 

Övrig exploateringsverksamhet 
Oförutsett projektet helhet 

Summa Övrig exploateringsverksamhet 0 0 0 0 0 0 
Intäkter tomtförsäljning -500 

Strategiska markinköp (markförsörjning) 
Övriga markinköp 10 000 8 000 8 000 6 000 4 000 4 000 

Ospec exploateringar 
Kostnader 
Intäkter 

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. 18079 21500 15 300 17 500 14500 4 000 
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 2 000 0 0 0 0 0 
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. -25 350 -35 040 -9300 -5 900 -9 900 -12 900 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
Uppgradering verksamhetssystem miljö 430 
Mätinstrument miljö 20 
Kartstöd i samband med ny ÖP 42 
Kvaliteetssäkring av befintlig kartdatabas 
Digital bygglovhantering- (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) 50 
Uppstart mätverksamhet 250 
3D-modell Båstad tätort 200 
3D-modell Båstad kommun 200 
Digitalisering av planarkiv - kopplas ihop med E-arkiv? 250 
Mätutrustning (ny totalstation) 400 
Mätinstrument (ny GPS) 150 
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 692 500 400 400 0 0 
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 

BARN&SKOLA 

Pedagogisk utrustning, barnomsorg 300 300 300 300 300 300 
IKT-plan 1800 1800 1800 1800 1800 1800 
Pedagogisk utrust11'1,g, grundskola 600 600 1000 1 000 1000 1 000 
Stöd och utveckling so so so so so so 
Datorer förskola, grundskola, personal 1 SOO 1 SOO 1 SOO 1 soo 1 SOO 1 SOO 
Barn och elever i behov av särskilt stöd 392 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 
Besh1tstöd-/ verks nhetstöd yste i skol;i 100 
Kursplanerelater<ide, 9 grundskolor soo 200 200 200 200 200 
Skolbussar 1 700 1800 1900 2 000 2100 
SUMMA BARN & SKOLA 6842 6 600 7000 7100 7 200 5100 

BILDNING OCH ARBETE 

Instrument Kulturskola 100 100 100 100 100 100 
Individ och familj, kundmottagning 1SO 
IT-utrustning vuxenutbildning 100 100 100 100 100 100 
IT System IOF so so so so so so 
Datorer bibliotek 67 so so so so so 
Hyllsystem och inventarier Bibliotek 163 100 100 so so so 
IT-utrustning gymnasieskola so so so so so so 
Bio Scala 300 0 so 0 so so 
Galleriet Kunskapscentrum so 
Konstnärlig utsmyckning offentliga rum 200 200 200 200 200 
IT-utrustning/teknik AME 100 100 100 100 100 100 
Accesspunkter gymnasieskolan so 100 100 0 
Fritidsgårdar IT so so so 
SUMMA BILDNING & ARBETE 1180 850 950 700 850 750 

VÅRD & OMSORG 

Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och person; 7S4 0 0 0 0 
Trygghetstelefoner 200 so 3SO 3SO 3SO 
Elcyklar 100 100 50 50 50 so 
Larm vårdboende 
Arbetstekniska hjälpmedel 90 90 90 90 90 
Verksamhetssystem 1 SOO 0 0 0 0 
E-Hälsa 6SO sso 300 300 300 
SUMMA VÅRD & OMSORG 3 294 790 790 790 790 50 

TOTALT (inkl. exploatering) 192 079 220 206 315 445 206 530 137 300 62 300 
varav: 
Skattefinansierad investering 116 983 161256 268 840 186 740 134 200 56 200 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 14992 5 500 0 0 0 6000 
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 85 454 88490 55 905 25 690 13 000 13 000 
Exploatering -25 350 -35 040 -9 300 -5 900 -9900 -12 900 

Summa Anslutningsavgifter -17 701 -13 258 -2 730 -6972 -2 730 -2 675 
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 67 753 75 232 53175 18718 10 270 10 325 
Summa Exploateringsintäkter -25 700 -32 740 -5 900 -5900 -5900 -4900 
Summa utgifter relaterade till "Åstad"-projektet 4500 5 000 17 000 0 0 0 
Summa Inventarier 2164 2150 7 300 5 050 2 250 3 450 

500
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Datum: 2018-05-29 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000489/2018-906 

Till: Kommunfullmäktige 

 

Beslutet skall expedieras till: 
 

Ekonomienheten, kommundirektör, verksamhetsområdeschefer, kommunrevision, nämnder 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag förändringar till budget 2019 
Bjärepartiets förslag till budget 2019 
 
 

 
Förvaltningens förslag till Budget 2019 och plan 2020-2021 
 
Bakgrund 
 

I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12 § 29 
samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 §23 ska kommunfullmäktige i juni varje år 
besluta om en budget för kommande år samt plan för därefter följande två till fyra år. Förvalt-
ningen kompletterar med plandelen 2020-2021 till KS. Beslutet om budget i juni är därefter 
föremål för en revidering under hösten senast i samband med november månads kommun-
fullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering behövs är att ny ekonomisk 
information som framkommer under hösten ska kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. 
Sådan information kan exempelvis vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan också 
uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, hemvårdstimmar eller boen-
dedygn som ligger till grund för resursfördelningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar 
eller effektiviseringar som ges i samband med budgetbeslutet i juni eller andra politiska beslut 
under året kan också vara exempel på anledningar till varför budgeten beslutad i juni behöver 
revideras/justeras senast i november. 

För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan omgående efter 
att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän i 
samband med revideringen av budgeten under hösten. 

Aktuellt 
 

Drift 

Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt med den befolkningsför-
ändring som togs i befolkningsprognosen vilket innebär 109 fler invånare. 

Avsatta medel i budget 2019 för resterande 3 månaders löneökningar 2018 och 9 månaders 
löneökningar för 2019 uppgår till sammanlagt till 14,7 mkr. Medel för löneökningar har avsatts 
på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision.  

SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2019 uppgår till 
2,3 %. I de ekonomiska ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna 
för inflationens inverkan på kostnaderna.  
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Sammantaget innebär förslaget att budgeterat resultat för 2019 uppgår till 15,8 mkr. Detta 
motsvarar för 2019 ett resultat som uppgår till 2,0 % av skatteintäkter och generella bidrag.  

Investeringar och exploatering 

Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infra-
struktur uppgår enligt förslaget till 213 996 tkr för 2019 och 230 490 tkr för 2020 samt 168 
240 tkr för 2021.  
 
Ramarna för investeringar i vatten och avlopp exkl. anslutningsavgifter uppgår enligt förslaget 
till 88 490 tkr för 2019 och 55 905 tkr för 2020 samt 25 690 tkr för 2021. 
 
För exploateringsverksamheten beräknas under 2019 nettoinkomster om sammantaget 35 
040 tkr uppstå. För 2020 nettoinkomster om 9 300 tkr och för 2021 nettoinkomster om 5 900 
tkr.  
 
Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur beräknas under 2019 uppgå till ca 31 procent.  

Nivå på nyupplåningen för 2019 för att finansiera nya investeringar beräknas uppgå till drygt 
150 mkr. Amorteringar på befintliga lån beräknas uppgå till 18 mkr. 

 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1.  Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 

2.  Resultatet för 2019 budgeteras till 15,8 mkr.  
Resultaten för 2020 och 2021 planeras uppgå till -xx mkr respektive -xx mkr. 

3.  Medel för löneökningar 14,7 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad 
lönerevision. 

4.  Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering av statlig infra-
struktur uppgår till 302 486 tkr för 2019 och 286 795 tkr för 2020 samt 193 930 tkr för 2021. 
Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2019-2021 görs i budgeten avsteg från det 
finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras till 100 
procent med skattemedel. Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2019 till ca 31 procent. 

5.  Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2019 med totalt 
150mkr. 

6.  Kommunstyrelsen har rätt att under 2019 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp för de lån som förfaller för betalning under 2019. 

7.  Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga lån inom en ram 
om 20 mkr. 
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Båstad 2018-05-22 
 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
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Budgetförutsättningar (2019-2023)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Befolkning (nov året innan) + befolkningsprognos beslutad i KF 14 564 14 756 14 865 15 240 15 600 15 999 16 387

Befolkningsförändiring jmf föregående år 163 192 109 375 360 399 388

Löneökningar % enligt SKL (Konjunkturlönestatistik) (SKL 18:17) 2,5 2,8 3,1 3,4 3,4 3,4 3,4

Löneökningar % till grund för kommunens budget 2,5 2,4 3,0 3,0 3,4 3,4 3,4

KPI %, enligt SKL (SKL 18:5) 1,9 1,8 2,3 2,9 2,6 2,0 2,0

KPI %, till grund för kommunens budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PO-avgift: (SKL 18:17) 38,33 39,2 39,17 39,17 39,17 39,17 39,17

Internränta %, enligt SKL (SKL 18:05) 1,75 1,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Internränta %, till grund för kommunens budget (SKL 18:05) 1,75 1,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Internränta %, avgiftsfinansierade investeringar 1,00 1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

- Uppdaterad utifrån SKL:s cirkulär nr 18:17 april
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Budgeterat resultat 2018 15 400

Finansiering (förändringar) 2019

Avskrivningar -1 407

Räntekostnader -1 685

Pensioner 31

Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 31 652

Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) -1 518

Fastighetsavgift 1 040

Fördelade kapitalkostnader 2 983

Till KF & KS förfogande 0

Övrigt 2 424

Summa finansiering 33 520

Verksamheter (förändringar) 2019 Verkligt behov
Språk i åk 6 -344 B&S Ram -550

Lokaler Stöd och utveckling -135 B&S Ram -216

Lovskola -94 B&S Ram -150

IoF placeringar -2 500 B&A Ram -4 000

Försörjningsstöd -313 B&A Ram -500

Gymnasiesärskola -313 B&A Ram -500

IoF avtal familjen Helsingborg -94 B&A Ram -150

Annonsering i press 100 Kommunkontoret 100

Programlicenser -153 Kommunkontoret -245

Utökning tjänst 25 % GDPR -95 Kommunkontoret -152

Kommunekolog/Miljöstrateg -375 S&B -600

Detaljplan Torekov -125 S&B -200

Ortofoto - flygfoto -63 S&B -100

Hyreskostnader för moduler -938 T&S Fastighet -1 500

Ej justerade trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) -469 T&S -750

Ökade kostnader för lokalvårdsavtal -438 T&S -700

Räddingstjänst avseende nyanställningar av deltidsbrandmän -438 T&S -700

Skötseluppdrag för nya bostads- och verksamhetsområden -188 T&S -300

Ny leasingkostnad för kopiator till kontorservice -88 T&S -140

Ytterliggare ökade kostnader (40 tkr 2018) drift cykelväg Banvallen -25 T&S -40

Minskade el-kostnader energieffektivare belysning samt fastifgheter 50 T&S 50

LSS ärende -2 594 V&O ram -4 150

Mottagningsteam löses inom ramen för hemvårdspengen (netto) -31 V&O -50

Lokalhyra för träffpunkt SoL inkl Anhörigstöd och socialt innehåll -94 V&O ram -150

Hyra för ombyggnation av Skogsliden, kontor etc -25 V&O ram -40

Lokaleffektivisering VoO 2019 300 V&O ram 300

Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) -4 582 B&S Skolpeng -4 582

Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -3 021 B&A Gymnasiepeng -3 021

Utökning tjänsterkommunkontoret -2726 KK -2 726

Upphandlingar och minskade konsultkostnader 2 726 KK 2 726

Boendepeng 47 V&O Boendepeng 47

Beslutade politiska prioriteringar

Nytt arvodesreglemente -563 KK -900

Rätt till Heltid -406 KK -650

Ökad kostnad för tillköp av kollektivtrafik linje 523 -241 T&S -385

Ungdomsråd 2019 -156 KK -250

Införande av höftskyddsbyxor -16 V&O -25

Summa verksamheter -18 420 -25 199

Inflationskompensation 2019 0

Löneökningar 2019

Löneökningar 2018 3 mån -3 000

Löneökningar 2019 9 mån -11 700

Summa löneökningar -14 700

Budgeterat resultat 2019 15 800
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Investeringar 2019-2023

Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023

KOMMUNKONTOR

Möbler allmännautrymmen och teknisk utrustning 101 70 70 70 70 70
Kontorsinredning arbetsplatser kommunhuset 200 70 70 70 70
Läsplattor politik 360 360
Kundcenter 303

Teknik allmänna utrymmen kommunhuset & teknik 

sessionssalen 0 160 50 50 50 50
Inventarier (VoO) 400 400 400 400 400 400
Inventarier Nytt vård och omsorgsboende Förslöv 500 2000 1100
Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg 100 175 170 170 170 170
Inventarier, arbetsmiljö grundskola 300 530 530 530 530 530
Inventarier ny förskola Förslöv (nya Skogsbyn) 600
Inventarier till skola Västra Karup 900
Inventarier till skola och bibliotek Grevie 1 200
Inventarier till skola Förslöv 1 200 700
Inventarier till förskola Båstad 1 000
Inventarier till förskola Västra Karup 600
Lärararbetsplatser 300 630 610 610 610 610
Inventarier bibliotek - Förslöv 300
Inventarier vuxenutbildning 50 50 50 50 50 50
Individ och familj, barn/vuxna möbler 50 50 75 75 75 75
Inventarier arbetsmarknad 50 100 100 100 100 100
Inventarier/möbler gymnasieskolan 50 75 75 75 75 75

Läsplattor och mjukvara till ungdomsråd 30

Arkiv 100 100 100 100 100 100
Webb/E-tjänster 200 200 100 200 300 300
Verksamhetsstödsystem - Kansli 400 400
Teknik för rörlig media - kommunikation 75
Beslutstödsystem 400
System för rehabilitering - HR 70

Fritt Wifi Accesspunkter 200

E-arkiv 700 150 300 300 300

Mailsystem 1 000

Serverplattform 400 400 500 400 600 600

IP-Telefoni 300 50 50 50 200 50

Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät 200 400 400 400 400 400

Pc 900 900 900 900 1 000 1 000

Pc programvaror 300 300 300 200 300 300

Automatisering av användarkonton och processer 100 100 100 100 100 100

Verksamhetsstödssystem 50 50 100 100

Singel sign on (SSO) 50 50 50 50 50 50

It-säkerhet 200 400 200 300 400

Backup lösning/Hög tillgänglighetslösning 300 400 100 100

Automatisering av mobila enheter 150

E-handel 100 100

Uppgradering av operativsystem 100

Uppgradering av office programvaran 1000

SUMMA KOMMUNKONTOR 5 744 7 535 10 450 10 250 6 860 7 300

TEKNIK & SERVICE

Skattefinansierad verksamhet

Räddningstjänst

Räddningsfordon 435 2600 500 1 000
Skyddsutrustning 100 100 100 100 100 100
Räddningsutrustning 200 200 200 200 200 200
Personlarm
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023

Måltid

Ram Måltid 400 500 500 500 500 500

Gata

Ram Gata 500 500 500 500 500 500
Trafiksäkerhetsåtgärder 500 500 500 500 500 500
Trygghetsåtgärder gångtunnel Lyckantorget 0 1 000
GC-vägar 1 500 1 500 1500 1500 1500 1 500
Cykelgarage vid Båstads och Förslövs jvstn 500
GC-väg Järnvägsbanken 6 725 4 000 3000
Renovering gångbro över ny GC-väg banvallen 1 000
Gångbro över  Örebäcken vid Öresjön 800
Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing 1 000 1 000 1000 1000 1000 1 000
Mätbar gatubelysning 891 500 500 500 500 500
Reinvestering asfaltsbeläggning 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Köpmansgatan utsmyckning / julbelysning 2 000 2 000
Säkerhetshöjande åtgärder offentliga miljön 1 000
Toppbeläggning väg Torekov 98:50

Väg, GC-Väg och Parkering, Trollbäcken

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning)

Kattegattsleden 5 000 3 500
Köpmansgatan upprustning 2 000 2 000
GC-väg Förslöv-Fogdarp 5 992
GC-väg Västra Karup-Grevie 6 000
Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) 12 992 5 500 0 0 0 6 000

Park

Ram Park/lekplats/strand 500 800 800 800 800 800
Dahlmanska Tomten

Brunnsparken 200 900 900

Lejontrappan 200 1500

Ludvig Nobels park 750

Sankta Toras park 200
Temalekplatser 2000 2000 2000
Alléplantering Inre kustvägen 700 700 700
Renovering offentliga toalettbyggnader 200 500 500 300
Offentlig toalett Kattviks hamn 600
Offentlig toalett vid friidrottsplan / konstgräsplan 600
Offentlig toalett Gulstad 600
Upprustning inkl sanering Grevie stationsområde 2 000
Klimatsäkring utredning/åtgärder 2 000 3 000 2000 1000 1000
Tillgänglighetsanpassning Båstad torg

Ombyggnad väg och parkeringsytor hamnområdet i Båstad 4000
Upprustning lekplatser

Fritid

Ram fritidsanläggningar 500 500 500 500 500

Ombyggnad lekpool Malenbadet
Förstudie/ programhandling Malenbadets utveckling framtid 350

Allvädersanläggning Örebäcksvallen

Kombinerad p-plats och aktivitetsyta intill Drivan 4000
Tillbyggnad brygga Torekov 497

Omklädningsrum Malenbadet 100

Toaletter Skåneleden 0

Hamn

Ram hamnverksamhet (Torekov) 1 661 1 000 1000 1000 1000 1 000
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023

Övrigt

Utbyte fordon enligt utbytesplan 2 647 2 100 1050 300 300 500

Fastighet

Kameraövervakning 68 300
Passagesystem/skyddsåtgärder 937 750 500
Ram Fastighetsservice 1 000 1 000 1000 1000 1000 1 000

Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1
4 643 6 000

Datanät, kablage, övervakning 300 300 300 300 300 300
Carport brandstationen i Båstad 0
Förskola Skogsbyn 25 481
Ombyggnation Förslövs skola F-6 10 679 52 321 47 000
Tillbyggnad Ängsbyn förskola Förslöv 2000 4000
Oförutsett (ombyggnation Bjäredalen) 2 748
Nya avdelningar Klockarebyns förskola, Västra Karup 465 18 000
Ombyggnation Västra Karups skola F-6 2 000 39 000 5 000
Reinvestering Sandlyckeskolan F-6 2 000 8000 8000
Tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 4 000 2000
Båstad F-9 Norra sidan , ev Ö Karups skola 2 000 60 000 80 000 80 000 20 000
Ny F-6 skola Grevie 2 000 50 000 23 000
Ny förskola Båstad 2 000 35 000 14 000
Räddningsstation / centralförråd Båstad 40 000 30 000
Räddningsstation Förslöv Bjäredalen 5 000
Reinvestering fastighetsbestånd 2 8 475 7 000 7 000 6 000 6 000 6 000

Utemiljö och lekredskap 600 600 600 600 600 600
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 81 152 169 821 196 000 138 000 194 000 92 000

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 12 992 5 500 0 0 0 6 000

2 Arbeten utförs på kommunhuset och

TEKNIK & SERVICE

Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar

Ram 500 1 500 1 500 1 500
Ram samordning 0 0 500 2 500
Projektering 400 400 400 400
Serviser 900 900 1 000 1 000
Hagalundsgatan/ Hagagatan 5 022
Avstängningsventiler 510 960 960 780
Brandposter 140 350 490 280
Ekorrvägen 0 8 000 600
Bjärevägen 1 330
Heimers gata 500 2 000
Karstorpsvägen 500 5 000 3 000
Fjärdingsmanvägen 2 303
Relining spillvatten Båstad 1 000 1 000 1 000
Slammarpsvägen

Slättarödsvägen etapp 1 0 0 0 500
Slättarödsvägen etapp 2 0
Avloppsrening 5 250 2 800 4 080 6 630
Dricksvattenproduktion 725 2 180 900 300
Bygdegårdsv Vantingevägen 500
Åslidsvägen Björkvägen 1 300 1 200

1  2019 Arbeten utförs på Centralförrådet
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023

Landsbygdsinvesteringar

Ängalag, vatten+spillvatten 300 9 200 500

Lyavägen, vatten+spillvatten 90 2 200 100

Förslöv/Vadebäck, vatten+spillvatten 5 900

Margeretetorpsvägen 4 300

Rotelyckevägen 300 1800

Nyinvesteringar

Ängstorp, nytt reningsverk 22 750 3 000 500
Ledning till Ängstorp 22 500 5 000
Ängstorp - Hedhuset utjämningsmagasin 1 500
Driftövervakning Dricksvattenproduktion 10770 200 200 200 200
Nytt tillstånd Torekovs RV 50 100
Serviser, V S D 800 800 1 000 1 500
Mätning V S D 200 200 150 150
Skalskydd 200 200 200 200
Åtgärder enl. saneringsplan 0 3 000 3 000
Säkerhetsbarriär (UV-ljus) 300 300 300
Åtgärder enl dagvattenplan 0 1 000 2 000
Ekorrvägen 150
Ny vattenledning Hallandsvägen 0 0 0
R1 Ramsjö R1 Grevie 5 000
Reservkraft mobil, generell 250
Vattentankstationer 700
Bräddavlopp Båstad 0 600 325
Sydvatten anslutning - belopp kommer justeras 35 000
Skottorp, nytt vattenverk 0 0
Vattenståndmätning 150

Exploatering VA

Heden exploatering

Förslöv 2:4 exploatering 2 984 10 000 0 500 13 000 13 000
Grevie skoltomt 1 000
Ledningsrätt Håle 3:4

Exploatering Åstad Bas Va inv

Exploatering Grevie Böske Va 3 000
Anslutning Sydvatten 5 000 17 000
Exploatering Trollbäcken VA

Dagvattenåtgärder Förslöv 2 000
T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) 85 454 88 490 55 905 25 690 13 000 13 000
(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2019-2020)

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter Förslöv/Vadebäck -2 388 55
Anslutningsavgifter Ängalag -2 388
Anslutningsavgifter Lyavägen -955
Anslutningsavgifter Östra Karup -1 194 -1 800 -1 280 -1 280 -1 280 -1 280
Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -7 164 -5 280
Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr -2 500
Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500
Anslutningsavgifter Trollbäcken -1 500
Anslutningsavgifter Margretetorpsvägen -1 242
Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -2 290 -1 450 -4 450 -1 450 -1 450
Övriga anslutningsavgifter -1 500 -1 500
Summa Anslutningsavgifter -17 701 -13 258 -2 730 -6 972 -2 730 -2 675
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023

TEKNIK & SERVICE

Exploateringsområden (Ej VA)

Östra Karup 6:7 (Etapp 1)
Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt

Gator (ägs av kommunen) 1000
Grönområden/park (ägs av kommunen)

Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" 0 0 0 1 000 0 0

Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup"

Tomtförsäljning -3 450 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -1 000
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" -3 450 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -1 000

Grevie "Skoltomt"
Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Skoltomt" 0

Rivnings- och planutgifter

Tomtförsäljning -1 750
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Skoltomt" -1 750 0 0 0 0 0

Heden, Hemmeslöv 10:10
Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv

Vägar 990 2 000 1500
Belysning 490 300

Grönområden/park (ägs av kommunen) 800

Lekplats
Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv 2 280 2 300 1 500 0 0 0

Övriga exploateringsutgifter 100 400
Tomtförsäljning -20 000 -26 240

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" -19 900 -25 840 0 0 0 0

Förslöv 2:4
Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4

Vägar 1 500 4 500 1 500 0
Belysning 200 1 400
Grönområden/park (ägs av kommunen) 200 1 500 300
Lekplats i Förslöv 200 1800

Summa Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 2 100 9 200 1 800 0 0 0

Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4

Diverse exploateringsutgifter 250 300
Tomtförsäljning -4 000 -3 900 -3 900 -3 900 -3 900

Summa övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 250 -3 700 -3 900 -3 900 -3 900 -3 900

Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde)

Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde

Vägar 2 000 0

Vägar (investeringsbidrag)
Summa Skattefin. Investeringar Vistorp industriområde 0 2 000 0 0 0 0

Intäkter 0 -500

Förslöv Väst 105 (Industrimark)

Skattefinansierade investeringar inom "Förslöv Väst 105"

Vägar 4 000 4 000
Summa Skattefin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 0 0 4 000 4 000 0 0

Trollbäcken

Skattefinansierade investeringar inom "Trollbäcken"

Vägar 199
Summa Skattefin. investeringar inom "Trollbäcken" 199 0 0 0 0 0
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023

Området kring Båstads nya station
Skattefinansierade investeringar

Mellanvägen/Karupsvägen

Stationstorget (del 2) andra sidan inre kustvägen 3 500
Summa skattefin. Investeringar 3 500 0 0 0 0 0

Intäkter tomtförsäljning -1 500 -3 000 -3 400

Medfinansieringar statlig infrastruktur

Bullerskydd järnväg (Trafikverket äger) 2 000
Summa Medfin. statlig infrastr. 2 000 0 0 0 0 0

Övrig exploateringsverksamhet

Oförutsett projektet helhet
Summa Övrig exploateringsverksamhet 0 0 0 0 0 0

Intäkter tomtförsäljning -500

Strategiska markinköp (markförsörjning)

Övriga markinköp 10 000 8 000 8 000 6 000 4 000 4 000

Ospec exploateringar

Kostnader 

Intäkter

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. 18 079 21 500 15 300 11 000 4 000 4 000
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 2 000 0 0 0 0 0
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. -25 350 -35 040 -9 300 -5 900 -5 900 -4 900

SAMHÄLLSBYGGNAD

Uppgradering verksamhetssystem miljö 430
Mätinstrument miljö 20
Kartstöd i samband med ny ÖP 42
Kvalitéetssäkring av befintlig kartdatabas

Digital bygglovhantering - (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) 50

Uppstart mätverksamhet 250

3D-modell Båstad tätort 200

3D-modell Båstad kommun 200

Digitalisering av planarkiv - kopplas ihop med E-arkiv? 250
Mätutrustning (ny totalstation) 400
Mätinstrument (ny GPS) 150
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 692 500 400 400 0 0
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023

BARN & SKOLA

Instrument Kulturskola

Pedagogisk utrustning, barnomsorg 300 300 300 300 300 300
IKT-plan 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Pedagogisk utrustning, grundskola 600 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Stöd och utveckling 50 50 50 50 50 50
Datorer förskola, grundskola, personal 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Barn och elever i behov av särskilt stöd 392 250 250 250 250 250
Beslutstöd-/ verksamhetstödsystem skola 300
Kursplanerelaterade, 8 grundskolor 500 500 200 200 200 200
Skolbussar 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100
SUMMA BARN & SKOLA 6 842 7 500 7 000 7 100 7 200 5 100

BILDNING OCH ARBETE

Instrument Kulturskola 100 100 100 100 100 100
Individ och familj, kundmottagning 150
IT-utrustning vuxenutbildning 100 100 100 100 100 100
IT System IOF 50 50 50 50 50 50
Datorer bibliotek 67 50 50 50 50 50
Hyllsystem och inventarier Bibliotek 163 100 100 50 50 50
IT-utrustning gymnasieskola 50 50 50 50 50 50
Bio Scala 300 0 50 0 50 50
Galleriet Kunskapscentrum 50
Konstnärlig utsmyckning offentliga rum 200 200 200 200 200
IT-utrustning/teknik AME 100 100 100 100 100 100
Accesspunkter gymnasieskolan 50 100 100 0
Fritidsgårdar IT 50 50 50
SUMMA BILDNING & ARBETE 1 180 850 950 700 850 750

VÅRD & OMSORG

Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och personalplanering754 0 0 0 0

Trygghetstelefoner 200 50 350 350 350
Elcyklar 100 100 50 50 50 50
Larm vårdboende 

Arbetstekniska hjälpmedel 90 90 90 90 90
Verksamhetssystem 1 500 0 0 0 0
E-Hälsa 650 550 300 300 300
SUMMA VÅRD & OMSORG 3 294 790 790 790 790 50

TOTALT (inkl. exploatering) 192 079 267 446 277 495 188 030 220 800 123 300

varav:

Skattefinansierad investering 116 983 208 496 230 890 168 240 213 700 109 200

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 14 992 5 500 0 0 0 6 000

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 85 454 88 490 55 905 25 690 13 000 13 000

Exploatering -25 350 -35 040 -9 300 -5 900 -5 900 -4 900

Summa Anslutningsavgifter -17 701 -13 258 -2 730 -6 972 -2 730 -2 675

Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 67 753 75 232 53 175 18 718 10 270 10 325

Summa Exploateringsintäkter -25 700 -32 740 -5 900 -5 900 -5 900 -4 900

Summa utgifter relaterade till "Åstad"-projektet 4 500 5 000 17 000 0 0 0

Summa Inventarier 2 164 3 040 7 300 5 050 2 250 3 450
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-25 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS 000384/2018-905 

 
 

Beträffande återremiss av vakansprövning 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera tjänsteskrivelsen angående vakansprövning för 
ytterligare utredning av konsekvenserna av vakansprövning samt utreda möjligheterna att ha 
fortsatt vakansprövning av vissa tjänster. 
 
Utredning av konsekvenserna av beslutet 
 
Sedan beslutet  KS001098/2016 – 905 gällande ”Åtgärder för ekonomi i balans” infördes 2016-09-07 
har samtliga vakansprövningar beviljats av kommundirektören för samtliga tjänster inom Båstads 
kommun.  En analys av antalet nyanställda tillsvidareanställningar som har ingåtts visar på en ökning  
av antalet anställningar mellan åren 2016 då vakansprövningen infördes och år 2017. 
 

 
År Antal nya tillsvidareanställningar 
2014 31 

2015 41 
2016 63 (Vakansprövning infördes 2016-09-07) 
2017 94 
 
 
Slutsatsen är att vakansprövningen i sig inte har  haft någon märkbar effekt på antalet tjänster som  
faktiskt har varit föremål för prövning.  
 
Kommunstyrelsen lyfter vidare frågan huruvida man kan behålla vakansprövningen för vissa tjänster. 
Undertecknad hänvisar till tidigare tjänsteskrivelse gällande avskaffande av vakansprövning för  
samtliga tjänster inom Båstads kommun. 
 
Att behålla vakansprövningen för vissa tjänster skulle få negativa konsekvenser för verksamheten  
och de chefer som påverkas av särregleringen. Följden skulle bli att Båstads kommun gör skillnad 
i förutsättningarna för cheferna att utföra sitt chefsuppdrag för kommunen. 

 
 
Philipp Seuffer 
HR-chef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga chefer inom Båstads kommun, HR-avdelningen samt representanter för  
arbetstagarorganisationerna och huvudarbetsmiljöombud. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tjänsteskrivelse Vakansprövning enligt tidigare beslut KS 001098/2016-905 avskaffas och  

beslutanderätten om anställning återgår till chefsansvaret. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-02 1 av 2 

 

 

KS § 131  Dnr KS 000384/2018 - 905 

Vakansprövning 

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har beslutat att ”Förvaltningen uppmanas till största möjliga 

sparsamhet. Alla anställningar ska prövas av kommunchefen, så även 
återbesättning av tjänster.”  Konsekvensen av beslutet blev att 
Kommundirektören får godkänna samtliga anställningar genom en särskilt 
framtagen blankett. Vidare innebar beslutet att chefens möjlighet att leva upp 
till sitt arbetsmiljöansvar har påverkats. Båstads kommun har i sitt 
personalpolitiska program tydliggjort vad som förväntas och vilket ansvar som 
ligger på en chef. Båstads kommun har vidare klargjort enligt bilaga vad som 
gäller kring chefens ansvar samt fördelat arbetsmiljöuppgifter i chefsleden.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer, daterad 2018-04-10,  

med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens och  
Arbetsutskottets förslag Vakansprövning enligt tidigare beslut - KS 001098/2016-905 - avskaffas  

och beslutanderätten om anställning återgår till chefsansvaret. 
 
Föredragande Biträdande HR-chef Anna Löfström föredrar ärendet. 
 
Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP) och Thomas Nerd (S): Ärendet återremitteras för ytterligare 

utredning av konsekvenserna av vakansprövning samt utreda möjligheterna  
att ha fortsatt vakansprövning av vissa tjänster. 

 
 Thomas Andersson (L): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framfört återremissyrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifallit detsamma. 
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 
 Ärendet återremitteras för ytterligare utredning av konsekvenserna av 

vakansprövning samt utreda möjligheterna att ha fortsatt vakansprövning 
av vissa tjänster.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-22 1 av 2 

 

 

KS § 124  Dnr KS 001506/2016 - 200 

Ägardirektiv för Båstadhem AB avseende villkor för försäljning av 
Hamnen 3 

 
Beskrivning av ärendet Ärendet av försäljningen av Hamnen 3 i Torekov återremitterades på 

kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-02 för klargörande av hur 
ägardirektiv uppdateras i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
Arbetsutskottets förslag var till sammanträdet att Båstads kommun överlåter 
fastigheten Hamnen 3 i Torekov till Båstadhem för en köpeskilling av 3,6 Mkr 
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att tillföra i ägardirektiv 
för Båstadhem att fastigheten inte får överlåtas till någon utan att 
kommunfullmäktige prövat frågan.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax daterad 2018-05-11, med 

tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag 1. Anta ägardirektiv för Båstadhem AB avseende Hamnen 3 Torekov. 
  
 2. Kommunfullmäktige kallar snarast till extra bolagsstämma för att fastställa 

ägardirektiv för Båstadhem AB avseende Hamnen 3 Torekov. 
  
 3. Kommunfullmäktige överlåter Hamnen 3 i Torekov till Båstadhem AB.      
 
Föredragande Kommunjurist Elin Ax föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1.  Anta ägardirektiv för Båstadhem AB avseende Hamnen 3 Torekov. 

2.  Kommunfullmäktige kallar snarast till extra bolagsstämma för att fastställa 
 ägardirektiv för Båstadhem AB avseende Hamnen 3 Torekov. 

3.  Kommunfullmäktige överlåter Hamnen 3 i Torekov till Båstadhem AB. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-11 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 001506/2016-200 

 
 

Försäljning av hamnen 3 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Båstadhem AB avseende Hamnen 3 Torekov 

 
Kommunfullmäktige kallar snarast till extra bolagsstämma för att fastställa ägardirektiv för 
Båstadhem AB avseende Hamnen 3 Torekov 

  
Kommunfullmäktige överlåter Hamnen 3 i Torekov till Båstadhem AB 
 

 
Bakgrund 
Ärendet av försäljningen av Hamnen 3 i Torekov återremitterades på kommunstyrelsens 
sammanträde 2018-05-02 för klargörande av hur ägardirektiv uppdateras i enlighet med ar-
betsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag var till sammanträdet att Båstads kommun 
överlåter fastigheten Hamnen 3 i Torekov till Båstadhem för en köpeskilling av 3,6 Mkr under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att tillföra i ägardirektiv för Båstadhem att fas-
tigheten inte får överlåtas till någon utan att kommunfullmäktige prövat frågan. 
 
 

Aktuellt 
Ärendet har remitterats av kommunstyrelsen för att klargöra hur ägardirektiven kan uppdate-
ras för att villkora försäljningen av fastigheten Hamnen 3 Torekov, så att inte denna säljs vi-
dare utan fullmäktiges utlåtande.  
 
Detta skulle kunna ske genom att gällande ägardirektiv uppdateras med ett angivande av att 
Hamnen 3 är ett sådant principiellt innehav som inte får överlåtas vidare utan underställande 
av kommunfullmäktige. För att effektivisera hanteringen av ärendet föreslår dock förvaltning-
en att kommunfullmäktige antar ett separat ägardirektiv riktat enbart som direktiv för inneha-
vet av fastigheten Hamnen 3. Förslag på sådant ägardirektiv biläggs tjänsteskrivelsen. 
 
Det av förvaltningen föreslagna ägardirektivet för Hamnen 3 innebär att Båstadhem AB inte 
kan sälja eller på annat sätt avyttra Hamnen 3 i Torekov, utan kommunfullmäktiges samtycke.  
 
För att ett ägardirektiv ska vara juridiskt bindande för bolaget, krävs att detta också fastställs 
på bolagsstämma. Det till kommunstyrelsen tidigare föreslagna köpekontraktet föreslås av 
förvaltningen också kompletteras med ett svävarvillkor som gäller till dess att köpebrevet un-
dertecknas. Villkoret innebär att registreringen av lagfart vilar till dess att ägardirektivet anta-
gits av kommunfullmäktige och fastställts av bolagsstämman för Båstadhem AB.Bi 
 

Bilägges: 
Förslag till ägardirektiv för Båstadhem AB avseende Hamnen 3 i Torekov 
Köpekontrakt uppdaterat 2018-05-11   
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-12 

516



 

 

 

 

 

                                                                 Köpekontrakt 

 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (org.nr 212000-0944), nedan kallad Kommunen. 

Köpare: Båstadhem AB (org.nr 556527-7059), nedan kallad Bolaget. 

 

§1. Bakgrund 

Kaptenen F F Wulff och hans hustru Johanna Paulina Wulff överlämnade den 6 juni år 1886 

fastigheten ”Kroneskatte gatetomt under No 17 i Torekov efter 1823 års karta” till Torekovs 

Hamnbryggor som gåva. Fastigheten har idag beteckningen Hamnen 3 i Torekov och 

omfattar en areal om 846 kvadratmeter. Fastigheten har såvitt kunnat dokumenteras sedan 

gåvotillfället förvaltats och ägts av kommunen, idag Båstads kommun. Inom fastigheten är 

en äldre byggnad belägen som innehåller sex betalande hyresobjekt; fyra lägenheter, 

restaurang och turistinformation. Bolaget har under en längre tid förvaltat fastigheten och 

därvid svarat för drift och underhåll samt uppburit hyror. 

Kommunen och Bolaget har under ett par års tid vid ägarmöten samtalat om att fastigheten 

eventuellt borde överlåtas till Bolaget. Inom fastigheten bedrivs ingen verksamhet som 

kommunen är huvudman för och ingen kommunal verksamhet är under planerad framtid 

avsedd att lokaliseras till fastigheten. Då Bolaget inte har någon av Kommunens 

verksamheter i fastigheten att hantera framstår det som effektivare att Bolaget driftar, 

underhåller och investerar i fastigheten mot hyresgästernas behov och hyresmarknadens 

förutsättningar på orten. Parterna har mot denna bakgrund funnit lämpligast och mest 

ändamålsenligt att Kommunen överlåter fastigheten Hamnen 3 i Torekov till Bolaget på de 

villkor nedan närmare regleras. 

 

 

517



§2. Överlåtelseförklaring 

Kommunen överlåter fastigheten Hamnen 3 i Torekov, i det följande kallad Fastigheten, till 

Bolaget på de villkor som framgår av detta köpekontrakt. 

 

3§. Köpeskilling 

Den överenskomna köpeskillingen för Fastigheten uppgår till 3.600.000 kronor  

(Tremiljonersexhundratusen kronor) 

 

4§. Särskilda villkor 

Kommunen har erhållit Fastigheten i gåva vari gåvogivarna till mottagaren uttryckt att 

densamme genast ”tillträda samt nyttja, bruka och besitta samt allt hvad där till framledes 

lagligen tillvinnas kan”. Gåvan har således ej villkorats med att mottagaren ej får avyttra 

fastigheten. Kommunen gör dock den bedömningen att gåvogivaren i första hand avsett att 

låta Fastigheten utgöra en resurs som långsiktigt i sig kan utgöra ett värde för 

kommuninvånarna. Det skall därför föreligga synnerliga skäl för att Fastigheten helt eller till 

någon del skall avyttras från koncernen Båstads kommun och sådana skäl skall prövas och 

avgöras av kommunfullmäktige varvid den långsiktiga avsikten sålunda är att Fastigheten 

skall förbli i kommunens ägo. Parterna har därför förutsatt att Båstads kommunfullmäktige 

vid godkännande av detta köpekontrakt även beslutar tillföra bestämmelse i ägardirektiv för 

Båstadhem att Fastigheten  helt eller delvis inte får överlåtas till någon utan att 

kommunfullmäktige prövat frågan. 

Förvärvets fullbordan är villkorad av att sagda ägardirektiv antas av Båstads 

kommunfullmäktige och fastställs på bolagsstämma för Båstadhem AB. 

 

5§. Köpeskillingens erläggande 

Bolaget skall på tillträdesdagen erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning till det 

konto Kommunen anvisar. 

 

6§. Intäkter och kostnader 

Bolaget svarar, i enlighet med gällande förvaltningsavtal mellan parterna, för Fastighetens 

samtliga driftskostnader, exklusive fastighetsavgift samt försäkring, och uppbär samtliga 

hyresintäkter. Förvaltningsavtalet reglerar att Kommunen erhåller en intäkt för fastigheten 
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om 130.000 kronor/kalenderår. Fastigheten genererar ingen vinst till bolaget. Förutsatt att 

Bolaget tillträder Fastigheten på tillträdesdag före 2018-06-30 justeras Kommunens intäkt till 

65.000 kronor för kalenderåret 2018. Senareläggs tillträdesdagen skall Bolaget till  

 

kommunen utge en 1/12del av 130.000 kronor för varje månad from 2018-01-01 fram till det 

att tillträdet sker.  

De kostnader i övrigt för Fastigheten, fastighetsskatt/fastighetsavgift samt försäkring, som 

belöper på tiden fram till Tillträdesdagen belastar kommunen. Nyssnämnda kostnader för 

fastigheten som belöper på tiden efter Tillträdesdagen belastar Bolaget. 

 

7§. Tillträdesdag 

Bolaget skall tillträda Fastigheten senast på den tionde bankdagen efter det datum  

Kommunens beslut att godkänna detta avtal vunnit laga kraft. 

 

8§. Åtgärder på tillträdesdagen. 

På tillträdesdagen skall Bolaget betala köpeskillingen i sin helhet i enlighet med § 3. 

Kommunen skall till Bolaget utge kvitto, köpebrev, på att köpeskillingen erlagts. 

 

9§. Fastigheten 

Fastigheten överlåtes gravationsfri och i befintligt skick. Bolaget har under flera år förvaltat 

fastigheten med dess byggnad och är således väl förtrogen med dess skick. Köpeskillingen är 

överenskommen med beaktade av byggnadens skick. 

 

10§. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpekontrakt skall vara skriftliga och skall undertecknas av 

parterna för att vara giltiga. 

 

11§. Tvist 

Eventuell tvist som uppstår i anledning av detta köpekontrakt skall slutligt avgöras i allmän 

domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 
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Detta köpekontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

 

Båstad 2018-   -                                                                         Båstad 2018- 

 

Båstads kommun                                                                      Båstadhem AB 

 

……………………………………………………………                                ……………………………………………………… 
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 Ägardirektiv 
 

 

1 (1) 

 
 

Fastställt av Båstads kommunfullmäktige den xx/x  

 

 
 
 

 

 

Ägardirektiv för Båstadhem AB avseende Hamnen 3 Torekov 
 
Båstads kommun erhöll genom gåva år 1886 fastigheten Hamnen 3 i Torekov.  Båstads kom-
mun har sedan gåvotillfället förvaltat och ägt fastigheten. Fastigheten utgör för närvarande 
hyresobjekt med sex betalande hyresgäster.  
 
Under senare år har Båstadhem AB genom avtal förvaltat fastigheten åt Båstads kommun. Bo-
laget har därvid svarat för drift och underhåll samt uppburit hyror. 
 
I syfte att förbättra förutsättningarna för ändamålsenlig förvaltning av fastigheten överlåter 
Båstads kommun genom försäljning Hamnen 3 i Torekov till Båstadhem AB. Försäljningen är i 
köpekontrakt villkorad med att vidare överlåtelse av fastigheten får ske först efter att kom-
munfullmäktige prövat frågan. 
 
I avsikt att försäkra detta villkor antar Båstads kommunfullmäktige innan överlåten följande 
ägardirektiv: 
 

1. Båstads kommuns samtycke krävs för att Båstadhem AB ska få överlåta eller på annat 
sätt avyttra fastigheten Hamnen 3 i Torekov till annan part än Båstads kommun. 

 
2. Detta ägardirektiv utgör ett komplement till övriga ägardirektiv antagna av Båstads 

kommun för Båstadhem AB. 
 

3. Detta ägardirektiv gäller tillsvidare. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-04-12 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr: KS 001133/2015-200 

 
Försäljning av fastigheten Hamnen 3 i Torekov till Båstadhem. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att överlåta fastigheten Hamnen 3 i Torekov för en köpeskilling av 

3,6 Mkr till Båstadhem AB under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att tillföra i ägardirektiv för 

Båstadhem att fastigheten inte får överlåtas till någon utan att kommunfullmäktige prövat frågan. 

 

Sammanfattning av ärendet 
 

Kommunen har erhållit fastigheten Hamnen 3 i Torekov i gåva. 

Gåvan är inte villkorad med att mottagaren inte får sälja fastigheten men intentionen från gåvogivaren är att 

låta fastigheten utgöra en resurs som långsiktigt kan utgöra ett värde för kommuninvånarna.  

Inom fastigheten finns en äldre byggnad som innehåller sex betalande hyresobjekt; fyra lägenheter, restaurang 

och turistinformation. Båstadhem har under en längre tid förvaltat fastigheten och därvid svarat för drift och 

underhåll samt uppburit hyror enligt ett hyres- driftavtal med Kommunen. Avtalet är uppsagt av Båstadhem 

och upphör 2018-06-30. Båstadhems styrelse har beslutat att inte förlänga avtalet. 

Kommunen och Båstadhem har under ett par års tid vid ägarmöten samtalat om att fastigheten eventuellt borde 

överlåtas till Båstadhem. 

Förvaltningen föreslår att Kommunen överlåter fastigheten Hamnen 3 i Torekov till Båstadhem för en köpe-

skilling av 3,6 Mkr under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att tillföra i ägardirektiv för Båstadhem 

att fastigheten inte får överlåtas till någon utan att kommunfullmäktige prövat frågan. 

 

 
Bakgrund 
 

Kaptenen F F Wulff och hans hustru Johanna Paulina Wulff överlämnade den 6 juni år 1886 fastigheten ”Kro-

neskatte gatetomt under No 17 i Torekov efter 1823 års karta” till Torekovs Hamnbryggor som gåva.  

Fastigheten har idag beteckningen Hamnen 3 i Torekov och omfattar en areal om 846 kvadratmeter.  

Fastigheten har såvitt kunnat dokumenteras sedan gåvotillfället förvaltats och ägts av kommunen, idag Båstads 

kommun.  

1998 upprättades ett hyres- och driftavtal mellan Kommunen och Båstadhem AB beträffande Hamnen 3.  

Båstadhem har förvaltat fastigheten och därvid svarat för drift och underhåll samt uppburit hyror. 

Inom fastigheten är en äldre byggnad belägen som innehåller sex betalande hyresobjekt; fyra lägenheter, re-

staurang och turistinformation.  

2015 skickade Båstadhem en uppsägning av avtalet för villkorsändring. Båstadhem framförde att det inte fanns 

något ekonomiskt utrymme för Båstadhem att ta de investeringar som var nödvändiga för att förvalta fastighet-

en och önskade att ersättningen i avtalet ändrades. 

 

Kommunen och Båstadhem har under ett par års tid vid ägarmöten samtalat om att fastigheten eventuellt borde 

överlåtas till Båstadhem. Inom fastigheten bedrivs ingen verksamhet som kommunen är huvudman för och 

ingen kommunal verksamhet är under planerad framtid avsedd att lokaliseras till fastigheten. Då Båstadhem 

inte har någon av kommunens verksamheter i fastigheten att hantera framstår det som effektivare att Båstad-

hem driftar, underhåller och investerar i fastigheten mot hyresgästernas behov och hyresmarknadens förutsätt-

ningar på orten.  

Avtalet upphör 2018-06-30 då Båstadhems styrelse beslutade 2018-03-08 att inte förlänga avtalet och är intres-

serade av att köpa fastigheten för 3,6 Mkr.  

Fastigheten har behov av reinvesteringar för ca 4 Mkr.  

Nivån på köpeskillingens möjliggör en affärsmässig avkastning på fastigheten för Båstadhem.  

Marknadsvärdet bedöms betydligt högre.  
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Kommunen har erhållit Fastigheten i gåva vari gåvogivarna till mottagaren uttryckt att densamme genast ”till-

träda samt nyttja, bruka och besitta samt allt hvad där till framledes lagligen tillvinnas kan”.  

Gåvan har således ej villkorats med att mottagaren ej får avyttra fastigheten.  

Kommunen gör dock den bedömningen att gåvogivaren i första hand avsett att låta fastigheten utgöra en resurs 

som långsiktigt i sig kan utgöra ett värde för kommuninvånarna. Det skall därför föreligga synnerliga skäl för 

att fastigheten helt eller till någon del skall avyttras från koncernen Båstads kommun och sådana skäl skall 

prövas och avgöras av kommunfullmäktige varvid den långsiktiga avsikten sålunda är att fastigheten skall 

förbli i kommunens ägo.  

 

Förutsättning för överlåtelsen är att kommunfullmäktige beslutar att tillföra bestämmelse i ägardirektiv för 

Båstadhem att fastigheten helt eller delvis inte får överlåtas till någon utan att kommunfullmäktige prövat frå-

gan. 

 

 
Jan Bernhardsson, Teknik och service 
 
Teknik och servicechef 
 

Bilaga: Förslag till köpekontrakt. 

 

 

Beslutet ska expedieras till:  

Teknik och service 

Ekonomiavdelningen 

Båstadhem AB 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-31 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 000134/2018-902 

 
 

Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 

 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med bifogad skrivelse. 
 

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade den 4:e april 2018 beslut om att delegera till förhandlingsutskottet 
att teckna överenskommelse med kommundirektören om avslut av dennes anställning. Kom-
munstyrelsen delegerade också till förhandlingsutskottet att rekrytera ersättare. Beslutet 
överklagades och förvaltningsrätten har nu förelagt kommunen att inkomma med yttrande 
över överklagat beslut. Då det var kommunstyrelsen som fattade beslutet är det kommunsty-
relsen som ska avge yttrande. Detta går enligt kommunallagen inte att delegera.  
 
Aktuellt 
Laglighetsprövning innebär en möjlighet för kommunmedlem att få kommunalt beslut prövat 
av statlig instans. Endast de omständigheter vilka uppges i överklagan prövas. Svaret bemöter 
därmed dessa omständigheter. Beslutet bedöms varken innebära att det inte kommit till på 
lagligt sätt eller strida mot lag eller annan författning.  
 

Konsekvenser av beslut 
Utöver den funktion laglighetsprövningen har som medborgarkotroll och demokratiskt ut-
tryck, bedöms varken överklagande, yttrande eller kommande domslut innebära några större 
konsekvenser för kommunens verksamhet. Högst troligt kommer överenskommelse kvarstå 
oavsett utgång av besvärsmyndighetens prövning.   
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen, daterat 2018-05-31 
 
 
Samråd har skett med: 
Phillipp Seuffer, HR-chef. 
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Datum Förvaltningsrätten i Malmö 

2018-05-31 Avdelning 1 

Handläggare Box 4522 

Elin Ax 203 20 MALMÖ 
       
Målnummer  
4449-18 Fiskal 113 
 

 
 

Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 
Målnr 4449-18 
 
Förvaltningsrätten har förelagt Båstads kommun att yttra sig över av Csaba Illyés överklagat beslut 
om arbetsmiljöenkät i kommunhuset. Csaba Illyés har till förvaltningsrätten överklagat kommun-
styrelsens beslut KS § 113, av den 4:e april 2018. Csaba Illyés begär prövning av de omständighet-
erna att ärendet inte fanns med i sammanträdets kallelse och att beslut inte föregåtts av beredning. 
Csaba Illyés anser vidare att beslutet innebär uppsägning av kommundirektör, vilket kräver saklig 
grund. Båstads kommunstyrelse återkommer nu med yttrande över ingivet överklagande. 
 
Kommunallagen innehåller inga beredningsregler för styrelsens beslut. Reglemente för kommun-
styrelsen anger i § 17 att kallelse ska vara skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet. 
Reglemente anger också att kallelse bör åtföljas av föredragningslista och att ordförande bestäm-
mer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ärende på föredragningslista ska bifogas kallelse.  
 
Detta innebär att reglemente för kommunstyrelsen i Båstads kommun inte förhindrar beslut i 
ärende, vilket inte återfinns på föredragningslistan. Reglementet innebär inte heller något bered-
ningstvång för de ärenden vilka beslutas på sammanträdet. Kommunstyrelsens beslut KS § 113, av 
den 4:e april 2018 har därmed tillkommit på lagligt sätt.  
 
Kommunstyrelsens beslut är en delegering till förhandlingsutskottet att besluta om att teckna över-
enskommelse om avslut av kommundirektörs anställning samt att uppdra åt förhandlingsutskottet 
att rekrytera ersättare för denna.  
 
Ett avtal av om upphörande av tjänst är ett civilrättsligt avtal och därmed i sig inte överklagbart. Det 
innebär enligt kommunens mening att så länge det är möjligt att ingå sådant avtal och detta medfört 
en skälig överenskommelse, är beslutet inte olagligt. Enligt kommunens mening ska därmed över-
enskommelsen inte prövas av besvärsmyndighet.  
 
Kommunen anser att det inte finns skäl att upphäva beslut KS § 113, av den 4:e april 2018. Beslutet 
har tillkommit i laga ordning, det strider inte mot lag och har förlorat sin betydelse genom att det 
redan verkställts. Anställningen har genom överenskommelse mellan kommunen och kommundi-
rektör upphört. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180412\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-04-12 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000883/2017 – 100 
 
 

Svar på medborgarförslag - vänort Vidin, Bulgarien 
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avslås. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkommit medborgarförslag föreslår att kommunen blir vänort med Vidin i Bulgarien. Baserat 
på att kommunen redan har en vänort idag, Mielno i Polen, föreslås att medborgarförslaget 
avslås. Att skapa ytterligare vänorter, oavsett plats, är ej att rekommendera om förutsättning-
arna ej finns för att driva ett aktivt samarbete. Bedömningen är att det i nuläget saknas eko-
nomiska och personella resurser för att åta sig ytterligare ett vänortsprojekt. 
 

Aktuellt 
I medborgarförslaget framförs förslag om att kommunen ska ingå vänortsavtal med staden 
Vidin i Bulgarien. Kommunen har inget att erinra om syftet, val av ort eller nation – utan istället 
kring formerna för vänortssamarbete. 
 
Genom beslut i kommunfullmäktige 2010-10-27 (§ 169) ingick kommunen i ett vänortsavtal 
med staden Mielno i Polen. Det har initialt varit ett aktivt samarbete, men över åren övergått 
till en mer passiv samverkan. Anledningen till det är inte av ointresse utan istället för att kom-
munens kärnverksamheter måste prioriteras ekonomiskt och personellt. Att ingå i ytterligare 
ett vänortsavtal utan ytterligare ekonomiska och personella resurser kommer ej att leda till de 
positiva samverkansvinster som samarbetet syftar till. På basis av det rekommenderas att 
medborgarförslaget avslås.  
 
Om det råder en vilja att bifalla medborgarförslaget bör kommunfullmäktige i sådana fall före-
slå att en utredning får göras kring konsekvenser för den kommunala ekonomin och verksam-
heterna. Alltså hur finansiering ska ske och vilka personella resurser som krävs för ett aktivt 
samarbete. 
 
Verksamhetsområde 
Olof Nilsson, Kommunarkivarie 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-22 1 av 2 

 

 

KS § 121  Dnr KS 000290/2017 - 900 

Svar på motion - Verksamhets- och kvalitetssystem 

 
Beskrivning av ärendet Moderaterna motionerade under 2017 om att kommunen ska revidera sitt 

nuvarande kvalitets- och verksamhetssystem. Syftet med det är att säkerställa 
att invånarna får rätt information och känner sig delaktiga i den politiska och 
kommunala verksamheten. Det finns möjligheter, inom ramen för nämndernas 
och kommunstyrelsens ansvar, att redan idag öppna upp för ytterligare 
kvalitetssäkring och genomförande av medborgardialoger. Det i kombination 
med att kommunrevisionen ska granska kommunens styrmodell gör att 
motionen kan anses vara besvarad.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-05-15 med 

tillhörande bilaga.    
 
Förvaltningens beslut Motionen anses besvarad       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

Anse motionen besvarad.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180531\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2018-05-31 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000290/2017 -900  
 
 

Svar på motion – Verksamhets- och kvalitetssystem 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna motionerade under 2017 om att kommunen ska revidera sitt nuvarande kvalitet-
s- och verksamhetssystem. Syftet med det är att säkerställa att invånarna får rätt information 
och känner sig delaktiga i den politiska och kommunala verksamheten. 
 
Det finns möjligheter, inom ramen för nämndernas och kommunstyrelsens ansvar, att redan 
idag öppna upp för ytterligare kvalitetssäkring och genomförande av medborgardialoger. Det i 
kombination med att kommunrevisionen ska granska kommunens styrmodell gör att motionen 
kan anses vara besvarad. 
 
Aktuellt 
Göran Brauer (M) m.fl. motionerade 2017-02-27 om att Båstads kommun ska revidera sitt nu-
varande kvalitets- och verksamhetssystem, för att på så vis säkerställa att invånarna får rätt 
information i rätt tid och att man känner sig delaktig i den politiska och kommunala verksam-
heten. Vidare inleds motionen med frågeställningar om varför verksamheterna inte klarar att 
uppfylla målen eller inte håller budget. 
 
Kommunen har en målstyrningsmodell där kommunfullmäktiges vision bryts ned till fullmäk-
tigemål och specifika nämndsmål. Målen utgör underlag för nämndernas och kommunstyrel-
sens antagna nämndsplaner. Planerna ska sedan omvandlas till avdelnings- och individmål, 
som tillsammans ska åstadkomma det som nämnderna och kommunfullmäktige beslutat. För 
att följa upp finns en rad olika instrument – såsom sevicedeklarationer, interna kontrollplaner, 
beslutsloggar, årsredovisning med mera. 
 
Politiken kan, med dagens verktyg, arbeta för att öka kvaliteten och medborgarnas inflytande i 
linje med motionärens intention. Detta görs med stöd av exempelvis 8 kap. 3 § kommunallagen 
om att nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster. Baserat 
på det kan nämnder och kommunstyrelse arbeta mer med sina interna kontrollplaner för upp-
följning, eller ställa krav på att medborgardialog genomförs i viktiga frågor. Det finns alltså 
inga hinder idag för att genomföra det som motionärerna önskar. 
 
Utöver vad som kan göras idag, så har kan nämnas att kommunrevisionen har ett uppdrag se-
dan 2017 att granska kommunens styrmodell. Den granskningen ska bland annat besvara föl-
jande frågeställningar: 

 Är kommunens styrmodell tydligt dokumenterad och kommunicerad? 
 Finns det ett tydligt motiv bakom valet av styrmodell? 
 Är modellerna för resursfördelning tydliga och ändamålsenliga? 
 Är ansvar och roller tydliga i styrmodellen? 
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 Är styrmodellen ändamålsenlig i relation till effektivitet och kvalitet? 
 
I februari meddelade även kommunrevisionen, genom skrivelse, till kommunfullmäktige att: 
 

Det är oroande att [styr]modellen inte verkar vara förankrad, inte ger rätt incitament för att 
styra verksamheten på nämnds- och förvaltningsnivå eller ger befogenheter i centrala frågor. 
Utifrån ett revisionellt perspektiv vill vi understryka att en styrmodell som inte uppfattas ge be-
fogenheter i relation till ansvaret, gör att vår ansvarsprövning av nämnderna riskeras att ur-
vattnas. 

 
Kommunrevisionens arbete med granskningen inväntar för närvarande utredningarna om 
nivåerna för pengar för skola och omsorg.  Sett utifrån motionärernas intention, om över-
syn/revidering, kommer granskningsrapportens utredning att ge svar på motionärernas fråge-
ställningar. 
 
Eftersom en utredning är nära förestående om styrmodellen, och möjligheter finns för att sä-
kerställa kvalitet och medborgardialog, föreslås att motionen därmed anses vara besvarad. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Om motionen bifalls, att en revidering ska ske, innebär det ett omfattande arbete för förvalt-
ningen. Ifall kommunfullmäktiges vilja är att bifalla motionen bör man istället besluta att frå-
gan, med dess konsekvenser, får utredas vidare inför slutgiltigt beslut. I en sådan utredning får 
exempelvis avstämning ske med kommunrevisionen om deras utredning. 
 
  
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-22 1 av 2 

 

 

KS § 117  Dnr KS 000487/2018 - 600 

Extratjänster - Beting från staten 

 
Beskrivning av ärendet Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor i bonus att fördelas under 2018 till 

kommuner och landsting som tar ett särskilt ansvar för att anställa personer 
som står långt från arbetsmarknaden med hjälp av extratjänster i välfärden. 

 Båstads kommun gavs ett beting om att tillhandahålla nio tjänster vid årsskiftet 
17/18. Vid den tidpunkten hade kommunen 14 personer i extratjänster, vilket 
inneburit att regeringen tilldelat Båstads kommun en bonus på 741 791 kr. 

 Förvaltningen önskar att få använda 466 000 kr av bonusen i syfte att 
ytterligare utveckla ar-betet med kvalitetshöjning av extratjänster och 
samverkan mellan olika verksamheter inom näringslivet och offentlig sektor. 

 
Förvaltningens förslag Förvaltningen beviljas 466 000 kr i syfte att ytterligare utveckla arbetet med 

kvalitetshöjning av extratjänster och samverkan mellan olika verksamheter 
inom näringslivet och offentlig sektor.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschef Ritva Veeborn, daterad 2018-05-04.  
 
Föredragande Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Kommunstyrelsen beviljar förvaltningen 466 000 kr i syfte att ytterligare 
utveckla arbetet med kvalitetshöjning av extratjänster och samverkan mellan 
olika verksamheter inom näringslivet och offentlig sektor.  
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Datum: 2018-05-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Ritva Veeborn 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Samverkan och kvalitetshöjande insatser av extratjänster 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar förvaltningen 466 000 kr i syfte att ytterligare utveckla arbetet med 
kvalitetshöjning av extratjänster och samverkan mellan olika verksamheter inom näringslivet 
och offentlig sektor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor i bonus att fördelas under 2018 till kommuner och 
landsting som tar ett särskilt ansvar för att anställa personer som står långt från arbetsmark-
naden med hjälp av extratjänster i välfärden. 
Båstads kommun gavs ett beting om att tillhandahålla nio tjänster vid årsskiftet 17/18. Vid den 
tidpunkten hade kommunen 14 personer i extratjänster, vilket inneburit att regeringen tillde-
lat Båstads kommun en bonus på 741 791 kr. 
Förvaltningen önskar att få använda 466 000 kr av bonusen i syfte att ytterligare utveckla ar-
betet med kvalitetshöjning av extratjänster och samverkan mellan olika verksamheter inom 
näringslivet och offentlig sektor. 

 
Bakgrund 
Särskilt anställningsstöd i form av extratjänst lämnas till arbetsgivare i syfte att stimulera an-
ställningar av personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och har svårt att få ett 
arbete utan stöd. Insatsen riktar sig till arbetsgivare som bedriver verksamhet inom vissa delar 
av välfärden samt kommunala och statliga myndigheter som inte bedriver näringsverksamhet. 
Målet med extratjänst är att arbetstagaren på sikt ska öka sina möjligheter till att få en osub-
ventionerad anställning. 
 
Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor i bonus att fördelas under 2018 till kommuner och 
landsting som tar ett särskilt ansvar för att anställa personer som står långt från arbetsmark-
naden med hjälp av extratjänster i välfärden. Fördelningen av de 500 miljoner kronorna är i 
huvudsak kopplad till antalet extratjänster i kommuner och landsting. I enlighet med uppdrag i 
regleringsbrevet avseende budgetåret 2018 har Arbetsförmedlingen redovisat hur många an-
ställningar hos respektive kommun och landsting som omfattades av ett beslut om extratjänst 
per den 31 december 2017. 
 

Aktuellt 
Båstads kommun gavs ett beting om att tillhandahålla nio tjänster vid årsskiftet 17/18. Vid den 
tidpunkten hade kommunen 14 personer i extratjänster, vilket inneburit att regeringen tillde-
lat Båstads kommun en bonus på 741 791 kr. I maj 2018 finns 22 pågående extratjänster inom 
förvaltningen. Förvaltningen önskar att 466 000 kr tillförs verksamheten i syfte att erbjuda 
samtliga avdelningars personal handledarutbildning samt stå för vikariekostnaderna under 
utbildningstillfällena. Förvaltningen önskar även erbjuda motivationshöjande kurser till de i 
extratjänsterna. Detta för att engagera till att utbilda/fortbilda sig till yrken inom kommunal 
verksamhet. Förvaltningen vill även arbeta med att underlätta arbetsåtergången för personer 
med erfarenhet av psykisk ohälsa genom att öka arbetsgivares och personalens kunskaper om 
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psykisk ohälsa och därmed öka tron på personer med psykisk ohälsas arbetsförmåga.  
Vinsterna är många, några exempel: 
 

 Förhindra att de anställda i extratjänster återgår till arbetslöshet efter periodens slut 
 Höja individen i tillfälligt arbete och skapa förutsättningar att komma vidare till ett nytt 

arbete/ egen försörjning/  studier 
 Skapa förståelse och intresse för personer med funktionshinder vid rekrytering. Alla 

ska få möjlighet att bli sedda, kunna jobba och bidra efter just sina förutsättningar. 
 Skapa en positiv ekonomisk effekt vilket kan omsättas i minskning av sjukskrivningar 

och utbrändhet, ökad produktivitet och värdet i att vara en attraktiv arbetsplats 
 Utveckla det psykosociala arbetsmiljöarbetet inom kommunen 
 Stärka Båstads kommuns varumärke och attraktivitet som arbetsgivare 

 
Förvaltningen önskar använda 466 000 kr till fördjupat arbete för att motverka att personerna 
efter två år i anställning återgår till arbetslöshet samt kartlägga hur samarbetet är idag och hur 
man jobbar med detta i de olika verksamheterna samt börja arbetet med att bygga en modell 
för samverkan inom Vård och Omsorg, Arbetsmarknadsenhet, Individ och Familj och näringsli-
vet.  
 

1. Utbildning för personal som är ansvariga för introduktion och handledning av nyan-
ställda, praktikanter, personer i arbetsträning och i extratjänster. 4 dagars utbildning 
för ca 20 personer. Kostnad 125 000 kr 

2. Vikariekostnader för personal som går handledarutbildningen ca 150 000 kr 
3. Värdskapsutbildning, halvdag för personer anställda i extratjänster. Kostnad 15 500 kr  
4. Inspirationsföreläsning och nästa steg i utvecklingen för personer anställda i extra-

tjänster för 20-30 personer. Kostnad för halvdag 15 500 kr 
5. Storföreläsning med Pär Johansson från Glada Hudikteatern på temat ”Kunskap om att 

arbeta med personer med funktionsnedsättningar”. Riktar sig mot ca 150 anställda 
inom Båstads kommun. Kostnad föreläsning, resa, logi, måltider.  Kostnad 90 000 kr. 

6. Inspirationsföreläsning från näringslivet hur man skapar utvecklande arbeten åt per-
soner med funktionsnedsättningar. Samt genom Hjärnkolls ambassadörer få en inblick 
i hur man som funktionshindrad kan utvecklas och se sitt handikapp som möjlighet 
istället för hinder. Hjärnkoll är sedan 2015 ett riksförbund som jobbar för att alla ska 
ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Forskning visar 
att det mest framgångsrika sättet att förbättra attityder och beteenden är när personer 
med egen erfarenhet för sin egen talan och här gör ambassadörerna ett oerhört viktigt 
arbete. Kostnad för dessa olika föreläsningar är ca 30 000 kr 

7. En processledare som genomför en kartläggning och behovsanalys gällande samarbetet 
inom verksamheterna samt starta arbetet med att ta fram en metod för samverkan, 
detta i form av ett gemensamt projekt under hösten 2018. Kostnad ca 40 000 kr. 

 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med: 
Klicka här för att ange text. 
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Datum: 2018-05-24 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Ritva Veeborn 

Dnr: KS 001043/2017 - 600 

 
 

Svar på motion - Båstads kommun erbjuder Boarps Hembygdsgård  
stöd i form av arbetsmarknadsinsatser 

 
 
Förslag till beslut 
Motionen avslås mot bakgrund till att statligt subventionerade arbetsmarknadsinsatser redan 
används för att stötta upp Boarps Hembygdsgård. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2017 kom frågan om det fanns möjlighet att tillsätta arbetsmarknadsinsatser till 
Boarps Hembygds gårdsförening. Regeringen hade beslutat om att extratjänster får tillsättas 
inom kommunal verksamhet och inom ideella föreningar, till exempel inom kulturell  
verksamhet eller verksamhet för bevarande av kulturarv. 
 
Arbetsförmedlingen fick nu möjlighet att tillsätta fyra extratjänster utifrån målgruppen  
personer med utländsk bakgrund, nyanlända från Etableringsuppdraget. Under perioden  
19 januari 2018 och ett år framåt har nu Boarps Hembygdsgård två personer med erfarenhet 
från snickeri, en målare och en person med erfarenhet från textil och väveri anställda i  
extratjänster. Dessa tjänster är 100 % subventionerade av staten. 
 

Bakgrund 
Boarps Hembygdsgård är en viktig kulturbärare av hur det såg ut i Sverige förr i tiden.  
Föreningen anordnar även olika evenemang. Byggnaderna kräver en hel del underhåll som är 
kostsamt samt arbetskrävande. Föreningen har påtalat för kommunen att föreningen har få 
medlemmar som kan bidra till renovering och målningsarbete mm. Även att deras ekonomi är 
kärv att klara detta uppdrag. Ingela Stefansson (S) yrkar att: Förvaltningen ges i uppdrag att 
utreda om arbetsmarknadsinsatser kan användas för att stötta upp hembygdsföreningen.  
 
 

 
Ritva Veeborn 
Avdelningschef, Bildning och arbete 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ingela Stefansson (S) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-22 1 av 2 

 

 

KS § 129  Dnr KS 000530/2018 - 900 

Väckt ärende: Genomlysning av utbildningsverksamheten 

 
Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väckte ärende om genomlysning av 

utbildningsverksamheten i kommunen, avseende både barn och skola och 
bildning och arbete. Vård- och omsorg har blivit genomlyst och politiker och 
ledning fick viktig information om läget. Utbildningsverksamheten behöver 
genomlysas för att se om pengarna används på ett effektivt och rätt sätt för att 
nå målen samt om medarbetarna har rätt förutsättningar för att klara sitt 
uppdrag.      

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

 Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.     
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-22 1 av 2 

 

 

KS § 122  Dnr KS 000747/2017 - 600 

Svar på motion - Ökning av antalet SFI-timmar  

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun uppfyller idag det lagstadgade kravet om minst 15 timmars 

undervisnings i svenska för invandrare. Socialdemokraterna har lämnat en 
motion om att man önskar öka antalet SFI timmar och att man gärna ser att 
detta kombineras med praktik eller möjlighet till arbete. I det beslut som 
fullmäktige tog avseende användande av de överskott som 
integrationsverksamheten genererat fram till och med utgången av 2016 ingår 
ett projekt med förstärkt SFI-undervisning. Syftet är att erbjuda mer SFI i tid 
men också på ett flexiblare sätt så att fler kan kombinera svenska och praktik. 
Ansvaret för projektet har Akademi Båstad vuxenutbildning, budgeten är 1 
miljoner kr under tre år. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2018-05-21 

med tillhörande bilaga.   
 
Förvaltningens förslag Motionens anses besvarad. 
 
Föredragande Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S) och Gösta Gebauer (C): Bifall till motionen.    
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

Anse motionen bifallen.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-21 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Dnr: 000747/2017 -600 

 
 

Motion om fler SFI-timmar 
 
 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
Bakgrund 
Båstads kommun uppfyller idag det lagstadgade kravet om minst 15 timmars undervisnings i 
svenska för invandrare.  
  

Aktuellt 
Socialdemokraterna har lämnat en motion om att man önskar öka antalet SFI timmar och att 
man gärna ser att detta kombineras med praktik eller möjlighet till arbete. 
I det beslut som fullmäktige tog avseende användande av de överskott som integrationsverk-
samheten genererat fram till och med utgången av 2016 ingår ett projekt med förstärkt SFI-
undervisning. Syftet är att erbjuda mer SFI i tid men också på ett flexiblare sätt så att fler kan 
kombinera svenska och praktik. Ansvaret för projektet har Akademi Båstad vuxenutbildning , 
budgeten är 1 miljoner kr under tre år. 
 

Konsekvenser av beslut 
Avsikten är att påskynda etablering och väg till fortsatta studier och/eller arbete för nyanlända 
i Båstads kommun. 
 
 
Bildning och arbete 
Henrik Andersson, Bildningschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Motionärerna 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-22 1 av 2 

 

 

KS § 118  Dnr KS 000997/2017 - 600 

Svar på motion - Kulturkort för barn och ungdomar. 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet i Båstad har inkommit med en motion som avser frågan om att 

kunna ge våra barn och unga möjlighet att delta i olika kulturevenemang och 
kulturkurser i syfte att bland annat bidra till en flerkulturell och innehållsrik 
utveckling.       

 
Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att ge 

våra unga möjligheter att konsumera och producera kultur genom ett för 
målgruppen anpassas kulturkort. I utredningen ska redovisas 
samverkansmöjligheter liksom ekonomiska, personella och andras 
förutsättningar som krävs för att kunna genomföra ett kulturkort för unga. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helen Steinlein, daterad 2018-05-21, med 

tillhörande bilaga.      
 
Föredragande Kulturstrateg Helen Steinlein föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C) och Christer de la Motte: Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att ge 
våra unga möjligheter att konsumera och producera kultur genom ett för 
målgruppen anpassas kulturkort. I utredningen ska redovisas 
samverkansmöjligheter liksom ekonomiska, personella och andras 
förutsättningar som krävs för att kunna genomföra ett kulturkort för unga. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180531\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-05-31 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000997/2015 – 600 
 
 

Svar på motion – Kulturkort för barn och ungdomar 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäkte  ger kulturavdelningen i uppdrag att utreda möjligheterna att ge våra 
unga möjligheter att konsumera och producera kultur genom ett för målgruppen anpassat kul-
turkort. I utredningen ska redovisas samverkansmöjligheter liksom ekonomiska, personella 
och andra förutsättningar som krävs för att kunna genomföra ett kulturkort för  unga.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet i Båstad har inkommit med en motion som avser frågan om att kunna ge våra 
barn och unga möjlighet att delta i olika kulturevenemang och kulturkurser i syfte att bland 
annat bidra till en flerkulturell och innehållsrik utveckling.  
 

Bakgrund 
Uno Johansson (C) motionerade 2017-09-20 om att kommunen ger förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheterna att söka samarbetspartners för ett kulturkort.  
 
Aktuellt 
I det av kommunfullmäktige beslutade ”Kulturprogrammet för Båstads kommun” finns ett mål 
som lyder ”Alla människor har lika rättigheter och möjligheter att uppleva och skapa kultur, 
med ett rikt och varierat utbud av kulturaktiviteter, inte minst för barn, unga och äldre”. De 
nationella kulturmålen liksom de regionala lyfter fram barns och ungas rätt till möjligheter att 
producera och konsumera kultur på olika sätt. I Båstads kommun finns en plan för hur kultur-
avdelningen i samverkan med kulturskolan, grundskolan, förskolan och biblioteket, arbetar  
med kultur för barn och unga ”Kultur för lärande”. Men det är positivt att utveckla arbetssätt 
och möjligheter att nå våra barn och unga på andra sätt till exempel genom ett kulturkort.  
Rent praktiskt innebär ett kulturkort ett kreativt tänk, administration och ekonomi.  I dagsläget 
är bedömningen att det inte finns ekonomiska eller personella resurser vid kulturarvdelningen 
att ombesörja verkställande och handhavande av ett kulturkort. Men det är av intresse att un-
dersöka möjligheterna att genomföra ett kulturkort för unga.   
 
 
 
Helene Steinlein 
Kulturstrateg och kulturskolechef  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001414/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg för kommunstyrelsen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Beslutsloggen för juni 2018 godkänns och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det från och 
med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde 
bifogas en förteckning över de fattade beslut som ska verkställas, återrapporteras eller som 
remitterats för beredning. 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Ärenderubrik Beslutsinstans Dnr Beskrivning	av	ärendet Status Prioritering
1 Båstads	kommuns	
näringslivsorganisation

§	163,	KS	2017‐06‐07 000321/2017			 Ärendet	återremitterat	i	juni	‐17.	
Förvaltningen	får	följande	
uppdrag:	A)	Förtydliga	samtliga	
beslutspunkter	för	hur	det	
kommunala	ansvaret	rörande	
näringslivsfrågor	ska	utformas.	
B)	Tydliggöra	förslaget	angående	
gränsdragningen	samt	inhämta	
synpunkter	från	tillväxtrådet.

KS	feb	beslutar:	1.	Arbetet	med	
destinationsutveckling	och	
turismservice	samt	företagsservice	till	
medlemsföretag	hanteras	av	Båstad	
Turism	och	Näringsliv	såsom	tidigare.	
2.	Båstads	kommuns	näringslivsarbete	
ska	prioriteras	inom	den	kommunala	
förvaltningen	och	ske	i	nära	
samarbete	med	kommunledningen.	3.	
Båstads	kommuns	näringslivarbete	
ska	ske	i	ett	nära	samarbete	med	
närliggande	näringslivsfunktioner,	för	
att	minska	behovet	i	Båstads	kommun	
av	mer	resurser,	minska	sårbarheten	
och	ge	större	effekt.	4.	Förvaltningen	
uppdrag	att	bryta	ner	beslutad	
näringslivspolicy	i	kommunledningens	
verksamhetsplan.	5.	
Destinationsutvecklingsärenden	i	
Familjen	Helsingborg	representeras	av	
kommunen	och	Båstad	Turism	och	
näringsliv.

2

2 Översyn	av	näringslivspolicy §	183,	KS	2017‐06‐07	 000652/2017 Översyn	av	näringslivspolicyn Avvaktar	översyn	av	
näringslivsorganisationen

2

3 Systematiskt	arbetsmiljöarbete §	82,	KF	2017‐04‐19						§	248,	
KS	2017‐11‐08

001231/2016		
000305/2017

Vid	uppföljning	gav	KS	uppdrag	
till	FU	att	bereda	ärende	om	
arbetsmiljö.	

Ärendet	väckt	november	2017.	För	
handläggning	i	förvaltningen.

1
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4 Lokalisering	av	ÅVC §	295,	KS	2017‐12‐06 000770/2012 Lokalisering	av	ny	
återvinningscentral	i	Båstads	
kommun.	Beslut	i	KF	,	NSR	ej	
nöjda,	åter	utredning.	Uppdrag	till	
förvaltningen	att	inleda	process	
innehållande	bl.a.	ett
tidigt	samråd	med	länsstyrelsen,	
för	att	studera	samtliga	alternativ	
för	
lokalisering	av	
återvinningscentral	i	
Förslövsområdet.	Länsstyrelsen	
på	besök	januari	2018.	

Information	på	KS	au	feb	2018						 1

5 Ansökan	om	dispens	för	sluttäckning	
av	Svenstad

§	213,	KS	2017‐09‐06 000935/2017 Väckt	ärende	sep	2017	‐	bereda	
ärende	om	sluttäckning	av	
Svenstad.

Ärendet	bör	ingå	i	helheten	för	
lokalisering	av	ÅVC

1

6 Framtida	fastighetsorganisation §	102,	KS	2016‐04‐27 000593/2016 Förvaltningen	fick	i	uppdrag,	
2016‐04‐27,	att	göra	en	översyn	
av	kommunens	fastigheter.	

Återremiss	i	KS	2018‐02‐14	med	
yrkande	1.	Inhämta	mer	kunskap	från	
andra	aktörer,	2.	Hur	"låser"	vi	in	
ägandet	av	fastigheterna	i	Båstadhems	
dotterbolag	så	att	de	inte	blir	föremål	
för	handel?,	3.	Ta	fram	en	ekonomisk	
analys	för	ombildningskostnaden	för	
kommunens	fastigheter	samt	
stämpelskatt	och	gör	en	bedömning	
utifrån	möjliga	lösningar.

1

7 Utredningsuppdrag	fastigheten	
Plommonet

§	304,	KS	2017‐12‐06 001313/2016 Väckt	ärende	nov	2016,	okt	2017	
och	dec	2017.	Ärendet	får	väckas	
och	läggs	till	tidigare	ärende	om	
hantering	av	Plommonet,	samt	
skickas	till	förvaltningen	för	
beredning.

Pågår	(byggnadens	status) 1
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8 Kommunalt	huvudmannaskap	el	
vägföreningar/samfälligheter

§	93,	KS	2016‐06‐13 000511/2016 Förvaltningen	gavs	enligt	beslut	i	
KS	2016‐04‐13	i	uppdrag	att	göra	
en	utredning	vad	kommunalt	
huvudmannaskap	får	för	
konsekvenser	samt	att	upprätta	
en	tidsplan	över	hur	detta	skulle	
kunna	genomföras.	Till	ärendet	
hör	även	frågan	om	driftning	av	
lekplatser	i	kommunen	(KS	
001262/2016).

Motion	och	medborgarförslag	
avgjorda.	Handläggning	av	ärendet	
pågår.	Primärt	en	förstudie.

2

9 Regler	för	resursfördelning	inom	
förskola,	fritidshem,	skola	och	
gymnasium	(skolpeng)

§	139,	KS	2017‐05‐03 000674/2016 En	politisk	styrgrupp	tillsätts	för	
att	ta	fram	
resursfördelningssystem	att	gälla	
från	2018.	Styrgruppen	består	att	
tre	ledamöter	från	KS	och	två	
ledamöter	från	UN.

Arbete	pågår	i	förvaltningen. 2

10 Utredning	gällande	HR	Servicecenter §	207,	KS	2017‐09‐06 000440/2017 Båstads	kommun	vill	ha	förslag	
på	SLA	(Service	Level	
Agreement).	Båstads	kommun	vill	
ha	utvecklingsarbetet	
konkretiserat	så	att	det	är	möjligt	
att	följa	upp	politiskt.	Det	
konkretiserade	
utvecklingsarbetet	ska	följas	upp	
senast	i	februari	2018.

Till	KS	mars	2018 1
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11 Medborgarförslag:	Brukarrevision	
av	överförmyndaren,	förvaltarna	och	
gode	mäns	arbete

§	17,	KS	2018‐01‐10 000454/2017 1.	Förslaget	remitteras	till	
pensionärs‐	och	handikapprådet	
för	yttrande,	samtidigt	som	
ärendet	om	framtida	organisation	
för	överförmyndar‐verksamheten	
behandlas.	2.	Återremiss	till	KS	au	
där	förvaltningen	redovisar	
följande:	1)	antalet	ärenden	som	
respektive	gode	män	har,	2)	
antalet	brukare	som	har	god	man	
och	hur	många	gode	män	vi	har,		
3)	svar	på	hur	lång	tid	och	
kostnader	för	brukarrevision	
samt		4)	hur	skulle	en	
brukarrevision	påverka	och	finns	
det	tid	och	möjlighet	att	
genomföra	en	sådan	innan	en	
eventuell	anslutning	till	ny	
överförmyndarorganisation	i	
Halland.

Remissvar	inkommit,	beredning	av	
återremissvar	pågår.

1

12 Utvärdering	av	kvalitén	på	
städningen	i	kommunens	lokaler

§	23,	KS	2017‐01‐11 000044/2017 Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	ta	
fram	en	utvärdering	av	kvalitén	
på	städningen	i	kommunens	
lokaler.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Ärendet	fastnat	i	handläggningen.	Till	
LG	för	lösning.

1

13 Ställplatser	för	husbilar	och	
husvagnar

§	178,	KS	2017‐06‐07 000619/2017 Ärendet	får	väckas	och	skickas	till	
förvaltningen	för	beredning.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Ärendet	fastnat	i	handläggningen.	Till	
LG	för	lösning.

2

14 Utvärdering	av	skötselavtal	avseende	
grönyteskötseln

§	210,	KS	au	2017‐09‐19 000979/2017 Ärendet	får	väckas	och	
förvaltningen	får	i	uppdrag	att	
bereda	ärendet.				

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Ärendet	fastnat	i	handläggningen.	Till	
LG	för	lösning.

2
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15 Lejontrappan	i	Båstad §	26,	KS	2018‐01‐10 000025/2018 Nytt	ärende	väcks	under	mötet.	
Socialdemokraterna	vill	ha	en	
utredning	av	förvaltningen	om	
hur	Lejontrappan	kan	renoveras	
till	ett	godtagbart	skick	samt	
kostnaderna	för	detta.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

16 Svar	på	motion	‐	Simning	för	
kommunens	barn	i	åldern	6‐12	år

§	91,	KS	2017‐04‐05 000792/2016 Ärendet	återremitteras	för	
inhämtande	av	yttrande	från	Barn	
och	skola	om	hur	kommunen	
uppnår	skollagens	krav	på	
simkunnighet.	Förvaltningen	får	i	
uppdrag	att	undersöka	om	
Vårlidens	och	Riviera	Strands	
bassänger	går	att	nyttja	för	
skolornas	simundervisning.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Planerad	KS	au	april	2018.

2

17 Hållbar	och	optimal	förskole‐	och	
grundskolestruktur	för	en	tidsenlig	
och	likvärdig	utbildning	
(skolutredningen)

§	170,	KS	2017‐06‐07 000553/2017 Remiss:	Skolchefen	har	bett	
partierna	representerade	i	
kommunfullmäktige	att	senast	
2017‐11‐10	inkomma	med	
ifrågasättande/synpunkter	på	
konsekvensanalysen	av	optimal	
skolorganisation	för	södra	sidan.

KS	feb	2018,	på	dagordningen	till	KF	
28	februari	2018

1

18 Planläggning	av	Lindströms	backe	i	
Västra	Karup

§	98,	KS	2015‐03‐11 000478/2015 Ärendet	skickas	till	förvaltningen	
för	beredning.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Vilande	i	avvaktan	på	
avveckling	av	vattentäkten.		

3

19 Svar	på	motion	‐	Ungdomsråd	i	
Båstads	kommun

§	13,	KF	2018‐01‐24 000501/2017 KF	2018‐01‐24	återremitteras	till	
kommunstyrelsen	med	följande	
motivering:	Förslaget	ska	
kompletteras	med	finansiering.	
Om	medel	ska	tas	ur	
kommunstyrelsens	förfogande	
eller	kommunfullmäktige.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2
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20 Svar	på	motion	‐	Inför	metoden	
huskurage	i	Båstads	kommun

§	14,	KF	2018‐01‐24 000389/2017 1.	Motionen	avslås.	2.	
Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	ta	
fram	en	policy	i	motionens	anda.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

21 Väckt	ärende:	Budgetprocessen §	268,	KS	2017‐11‐08 001218/2017 Nytt	ärende	väcks	under	
sammanträdet	mot	bakgrund	av	
otydligheterna	kring	kommunens	
budgetprocess.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

22 Väckt	ärende:	Policy	för	fortbildning §	39,	KS	au	2018‐02‐20 000241/2018
Ingela	Stefansson	(S)	väcker	
ärende	under	mötet	med	yrkande	
att	en	policy	tas	fram	för	att	
tydliggöra	hur	utbildning	och	
fortbildning	ska	hanteras	så	att	
alla	yrkeskategorier	får	tillgång	
till	fortbildning	för	att	nå	
måluppfyllelse.					

För	handläggning	i	förvaltningen. 2
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23 Väckt	ärende:	Rekryteringsprocessen §	69,	KS	2018‐03‐07 000291/2018
Ingela	Stefansson	(S)	väcker	ett	
nytt	ärende	under	sammanträdet:	
På	sista	tiden	har	det	anställts	
medarbetare	som	inte	uppfyller	
kommunens
kärnvärden	och	värdegrund	om	
alla	människors	lika	värde.	
Samverkan	och
MBL‐förhandlingar	har	brustit.	
Socialdemokraterna	vill	ha	en	
skriftlig
redogörelse	för	hur	förvaltningen	
säkerställer	att	de	som	är	
kandidater
till	lediga	arbeten,	
bakgrundkontrolleras	så	att	de	
lever	upp	till
kommunens	kärnvärden	och	alla	
människors	lika	värde.	Att	
samverkan	och
MBL	med	de	fackliga	
organisationerna	efterlevs.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

24 Väckt	ärende:	Översyn	och	revidering	
av	Personalpolitiskt	program	för	
Båstads	kommun

§	104,	KS	2018‐04‐04 000300/2018
Gösta	Gebauer	(C)	väckte	ärendet	
på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?

25 Väckt	ärende:	Utöka	
budgetberedningen	med	nämndernas	
presidium

§	105,	KS	2018‐04‐04 000342/2018
Ingela	Stefansson	(S)	väckte	
ärendet	på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?

26 Väckt	ärende:	Ta	fram	en	värdegrund	
för	Båstads	kommun

§	106,	KS	2018‐04‐04 000343/2018 Christer	de	la	Motte	(M)	väckte	
ärendet	på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?

27 Väckt	ärende:	GC‐väg	längs	med	
Glimmingevägen	i	Västra	Karup

§	110,	KS	2018‐04‐04 000368/2018 Thomas	Andersson	(L)	väckte	
ärendet	på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?

28 Väckt	ärende:	Återvinningscentral:	
tidsplan	mm

§	111,	KS	2018‐04‐04 000369/2018 Ingela	Stefansson	(S)	väckte	
ärendet	på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?

29 Väckt	ärende:	Långsiktigt	hållbar	
arbetsmiljö	för	såväl	medarbetare	
som	politiker	i	Båstads	kommun

§	112,	KS	2018‐04‐04 000362/2018
Gösta	Gebauer	(C)	väckte	ärendet	
på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?
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30 Försäljning	av	Hamnen	3 §	121,	KS	2018‐05‐02 001506/2016
Ärendet	återremitteras	för	
klargörande	hur	ägardirektiven	
uppdateras	i	enlighet	med	
arbetsutskottets	förslag.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?

31 Vakansprövning §	131,	KS	2018‐05‐02 000384/2018 Ärendet	återremitteras	för	
ytterligare	utredning	av	
konsekvenserna	av	
vakansprövning	samt	utreda	
möjligheterna	att	ha	fortsatt	
vakansprövning
av	vissa	tjänster.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?

32 Väckt	ärende:	Strategiskt	ägande	av	
Båstads	kommuns	fastigheter

§	133,	KS	2018‐05‐02 000446/2018

Thomas	Andersson	(L)	väcker	ett	
nytt	ärende	på	sammanträdet,	
mot	bakgrund	av	diskussionerna	i	
ärendet	som	gäller	
igångsättningsbeslut	av
vård‐	och	omsorgsboendet	i	
Förslöv.	Han	yrkar:	I	samband	
med	framtagande	av	förslag	till	
förvaltning	av	kommunens	och	
Båstadhems	fastigheter	ska	också	
underlag	för	beslut	om	strategiskt	
ägande	av
kommunens	fastigheter	tas	fram.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?

Ärenden	som	tas	bort	från	
beslutsloggen:
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29 Ändring	i	kommunstyrelsens	
delegationsordning

§	78,	KS	2018‐03‐07 000016/2015
Ärendet	återremitteras	med	
yrkande	att	i	samband	med	
redovisning	av	
rekryteringsrutiner	från	
förvaltningen	tas	
delegationsbestämmelserna	för	
rekrytering	av	
verksamhetsområdeschef	upp.					

För	handläggning	i	förvaltningen.

553



 Tjänsteskrivelse  
 

180103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-31 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001415/2017 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delgivningar: 
 
a). Ramprogram för gruppboende enligt LSS i Båstads kommun 
 
b). Protokoll Båstadhem AB - Årsstämma 2018-04-26 
 
c). Styrelseprotokoll nr. 3/2018 i Båstadhem AB 
 
d). Protokoll NSR AB - Styrelsemöte 2/2018 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkomna delgivningar. 
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[llJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Dnr VN 000063/2017 - 700 

Sida 

7av12 

Ramprogram för gruppboende enligt LSS i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Vård och omsorg har tagit fram ett ramprogram vars syfte är att sammanställa 
de riktlinjer som ska gälla för gruppboende enligt LSS i Båstads kommun, med 
ändamålsenliga lösningar för ett bra boende med god levnadsstandard och för 
att kunna uppfylla de myndighetskrav som ställs. Ramprogrammet har en 
allmän beskrivning av verksamheten och funktionen vid ett gruppboende enligt 
LSS. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från enhetschefEva-Marie Persson och vård- och omsorgschef 
Emma Pihl, daterad 2018-05-14, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Vård- och omsorgschefEmma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkande Ulf Jiewertz (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ramprogrammet för gruppboende inom LSS i Båstads kommun godkänns. 

2. Ramprogrammet lämnas över till kommunstyrelsen som underlag 
inför nybyggnationen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-14 

Handläggare: Eva-Marie Persson 

Dnr: VN 000063/2017-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Ramprogram för gruppboende enligt LSS i Båstads kommun 

Förslag till beslut: 

1 (1) 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Ramprogrammet för gruppboende inom 
LSS i Båstads kommun godkänns. 

2. Ramprogrammet lämnas över till Kommunstyrelsen som underlag inför 
nybyggnationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård och omsorg har tagit fram ett Ramprogram vars syfte är att sammanställa de riktlinjer 
som ska gälla för gruppboende enligt LSS i Båstads kommun, där ändamålsenliga lösningar för 
ett bra boende med god levnadsstandard, och för att kunna uppfylla de myndighetskrav som 
ställs. 
Ramprogrammet har en allmän beskrivning av verksamheten och funktionen vid ett 
gruppboende enligt LSS. 

Aktuellt 
Båstads kommun har i enlighet med lokalförsörjningsplanen beslutat att starta upp ytterligare 
ett gruppboende inom LSS. Ramprogrammet är tänkt att fungera som ett styrdokument för 
nybyggnationen av boendet. Programmet vill förmedla de erfarenheter som nämnden har med 
syfte att säkerställa att kvalitet och funktionalitet lever upp till de krav som ställs på byggnat
ion. Ramprogrammet ska fungera som styrdokument för både ombyggnation som vid 
nybyggnation samt skapa en samsyn mellan kommunens berörda aktörer så att de uppfyller 
verksamhetens krav på ändamålsenliga säkra och trygga miljöer. 

Eva-Marie Persson 
Enhetschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ramprogram 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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~ KOMMUN 

Ramprogram 
För bostad med särskild service enligt LSS 

med inriktning gruppbostäder och servicebostäder 

Vård- och omsorgsnämnden 
Maj 2018 

557



Innehållsförteckning 

1. Introduktion 

2. Allmänt om lokalernas utformning 

3 Den inre miljön 

4 Lägenheten/gemensamhetsutrymmen 

5 Ekonomiutrymmen 

6 Personal utrymmen 

7 Teknik 

B Boendets yttre närmiljö 
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1. Introduktion 

Syfte och bakgrund 
Det här programmet vänder sig till Dig som ska rita, projektera och bygga om eller bygga nytt 
boende med särskild service enligt Lagen om stöd och service, nedan benämnd LSS, i Båstad. 
Programmet vill förmedla de erfarenheter som Vård- och omsorgsnämnden har med syfte att 
säkerställa att kvalitet och funktionalitet lever upp till de krav som ställs på byggnation av boende 
med särskild service enligt LSS. Vidare ska programmet skapa en samsyn mellan kommunens 
berörda aktörer så att de uppfyller verksamhetens krav på ändamålsenliga säkra och trygga mil
jöer. Programmet ska även ses som en generell plattform för all ny- och ombyggnation av boende 
med särskild service LSS i form av gruppbostäder och servicebostäder inom Båstads kommun. 
Vid nybyggnation bör boendet utformas och vara förlagda till vanliga bostadsområden, lokali
seringen ska inte ha en institutionell prägel. 

Lagar som styr 
Den verksamhet som ska bedrivas och husens utformning styrs av en rad lagar, till exempel 
Lagen om Stöd och Service, Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Arbetsmiljölagen, Plan
och bygglagen, Livsmedelslagen med flera. Inblandade aktörer har att förhålla sig till samtliga 
aktuella lagar, även de ej nämnda här. Vuxna personer som omfattas av LSS har vid behov rätt till 
bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad. Sådana bostäder finns i tre hu
vudformer. Servicebostad, gruppbostad och annan särskilt anpassad bostad. 

Inom boendet ska den enskilde kunna erbjudas trygghet, omsorg och service samt hälso- och 
sjukvård. En bostad med särskild service enligt LSS består av den egna lägenheten samt del i ge
mensamma utrymmen. Detta tillsammans skapar en fullvärdig bostad där det finns plats för av
skildhet och umgänge. 

Ett gruppboende enligt LSS är avsett för personer med behov av stöd från personal dygnet runt. 
Boendet ska vara litet och begränsas till högst sex vård och omsorgstagare och ska helst vara i ett 
plan. Det ska finnas ett gemensamt kök med matplats, och gemensamma utrymme med till exem
pel en hobbylokal i boendet. 

En servicebostad är en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där det finns närhet till gemen
samma utrymmen såsom kök, matplats, allrum och eventuellt hobbyrum. Servicebostäder kan 
vara förlagda till vanliga bostadshus. 

Målgrupper 
En person som ansöker och får beslut om insatsen Boende med särskild service kan ha en intel
lektuell funktionsnedsättning, autism, förvärvad hjärnskada med betydande begåvningsmässig 
nedsättning, neurologisk-, neuropsykiatrisk-, fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning men 
också kombinationer av dessa. 

Placering 
Service- och gruppbostäder bör vara förlagda till vanliga bostadsområde. Placering av byggnaden 
ska säkerställa en trygg och säker utemiljö. En god utemiljö ska eftersträvas och prioriteras. För
råd och eventuella andra byggnader ska placeras på fastigheten så att det skapas rumslighet och 
vindskydd. Det får dock inte blockera viktiga siktstråk. Säkert och funktionellt trafiksystem där 
flöden och logistik planeras i samråd med verksamheten för att optimera grönytornas disposition. 
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Hänsyn ska tas till sol- och vindförhållanden och vid behov ska åtgärder för skydd mot buller vid
tas. Utformning och placering av entreer och varumottagning ska vara lätt att hitta. Bostaden ska 
utformas och placeras så att de inte får en institutionell prägel. 

Övergripande målsättning för boendet 
Vård- och omsorgsnämnden eftersträvar en hemlik miljö med människan i centrum i alla boende 
med särskild service enligt LSS. 

Målet med boendet är att vuxna med funktionsnedsättning som inte klarar eget boende ska ha 
möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem. Personer som är i behov av 
gruppbostad/bostad med särskild service enligt LSS har som regel livslångt behov av stöd service 
och omvårdnad. Vård och omsorgstagarens behov skall vara vägledande i utveckling och förny
else av bostäder. Eftersom fler människor med funktionsnedsättning saknar arbete eller syssel
sättning jämfört med befolkningen i övrigt har bostaden en större betydelse än för andra. Bosta
den behöver ibland även kunna tillgodose upplevelser som andra får genom aktiviteter utanför 
sitt boende. 

Med detta som utgångspunkt skall personer med funktionsnedsättning kunna erbjudas en bostad 
där kvalitetsmålet skall vara att förutsättningar ges till goda levnadsvillkor. Ett varierat utbud av 
olika former av bostäder med särskild service behöver utvecklas utifrån olika målgruppers indi
viduella behov och önskemål. En känsla av värme, trygghet, omsorg och omtänksamhet ska för
medlas. Det ska vara ett modernt boende med människan i centrum. 

Miljöer såväl exteriöra som interiöra ska verka för att stödja så att målen uppfylls. 

2. Allmänt om lokalernas utformning 
Lokalerna ska vara tillgängliga för personer som använder rullstol/ elrullstol samt anpassas för 
personer med till exempel kognitiva svårigheter, rörelsehinder och syn- och hörselnedsättning. 

Boendet ska utformas och planeras så att det passar in i det ordinära bostadsbeståndet. Boendet 
ska inte ligga i nära anslutning till andra boendeenheter för personer med funktionsnedsättning 
eller andra fastigheter av institutionell prägel. 

I gruppboendet har respektive lägenhet sin entredörr via gemensamhetsutrymmet. Ytterligare en 
dörr i respektive lägenhet kan användas som entre. 

Planlösningen ska vara överblickbar med logiska och enkla rumssamband. Lättskötta ytor och 
inredning är viktigt. Allmänt gäller att skapa en ombonad miljö genom bland annat färgval och 
material. 

Boendet ska förberedas för att kunna använda moderna IT-lösningar. 

Lägenheterna ska kunna anpassas utifrån självskadebeteende och utåtagerande beteende. 

Konsultation kring anpassning och hjälpmedel ska ske. 
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Färgsättningen ska präglas av ljusa och varma naturfärger och ska inte ha mycket mönster. En 
stresskartläggning av det inre klimatet i huset bör göras. 

Golven 
Golvmaterialet ska uppfylla höga krav på hållbarhet samtidigt som det är ljuddämpande, komfor
tabelt att gå på och mjukt vid fall. Golven ska vara lättstädade och i de flesta fall tåla våta städme
toder. 

I våtutrymmen ska halksäkra golvmaterial användas. I anslutning till entreerna ska golvbelägg
ning fånga upp smuts och hindra att smuts bärs in i lokalen. Golvmaterialet ska ha låga kemiska 
emissioner. Allergiframkallande material får inte förekomma. 

Ett golv där olika färger möts och kontrasterna är stora kan skapa oro och bidra till disharmoni. 
Golven får därför inte ha starka kontraster i kulör och mönster. Blanka golv bör undvikas ef
tersom de kan upplevas som hala och obehagliga att gå på. 

Väggar 
Väggarna ska ha en slät yta och vara utförda av lättskötta och tåliga material. Stöttåliga väg
gar /lister ska finnas på utsatta platser, med tanke på förslitning av rullstolar /rollatorer. Likaså 
ska rundade/fasade hörn på pelare och utstående vägghörn finnas. 

Okrossbart glas i eventuella glasväggar/ dörrar ska användas. 
Glasväggar och fönster från golv till tak skall undvikas. Glaspartier ska markeras. 

Dagsljus 
Rum där personer vistas i mer än tillfälligt, ska ha tillgång olika ljuskällor. Det är viktigt att orien
tera hus och fönster så det blir behagligt ljus inomhus och vackert att titta ut. 

Fönster förses med solavskärmning och det ska finnas möjlighet att mörklägga i alla rum. 
Ljus från två håll kan sudda ut skarpa ljusavskiljningar och har en lugnande inverkan vilket även 
kan även ske om ljuset följer solen. Solavskärmning kan skapa kvällskänsla och ge vård och om
sorgstagaren en antydan om att det är dags att påbörja kvällssysslorna. 

Samtliga rum ska ha ett öppningsbart vädringsfönster. 
Alla fönster ska ha låga bröstningar så det är möjligt att titta ut från en säng eller från en rullstol. 

Belysning 
En genomtänkt och varierad belysning understryker rummets olika funktioner och underlättar 
orientering. Belysningen kan användas som metodstöd för att vägleda till en syssla eller en plats i 
rummet. 

Allmänbelysning tillsammans med punktbelysning och dagsljus ger en variationsrik belysning av 
olika karaktär. Trappor ska förses med ledljus och trappräcken belysas för att underlätta för syn
skadade. Belysningen ska vara programmerbar, dimfunktion är önskvärt som vid behov ska 
kunna styras intuitivt. 

lnneklimat 
Temperaturen inomhus ska vara åtminstone 22 grader. Det ska vara möjligt för individuell juste
ring upp och ned. 
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4. Lägenheten/gemensamhetsutrymmen 

Allmänt 
Kännbar (taktil) ringklocka och plats för namnskylt, ska placeras på 0,8-1,0 m höjd nära lägen
hetsdörren, och punktbelysning ska finnas. 

Tillgång till låsbart lägenhetsförråd i anslutning till bostaden. 

Byggnaden ska kännetecknas av god ljudisolering med ljuddämpande material. Mycket isolering i 
byggnationen ger ett tyst hus trots all elektronik. Material som används ska vara av god kvalitet, 
vara slitstarka och vara lätta att rengöra och underhålla. Allergiframkallande material får inte 
förekomma. Färg kan avgränsa istället för vägg. 

Alla utrymmen ska utformas med tanke på den boendes eventuella behov av förflyttning med 
rullstol eller gånghjälpmedel. Långa korridorer och komplicerade kommunikationer ska undvi
kas. 

Trånga utrymmen och återvändsgränd innebär konfliktrisk för vård och omsorgstagaren och ska 
undvikas. Dörrar får inte finnas mitt emot varandra då det kan vara en konfliktkälla vid humör
svängning. Tung inredning ska skruvas fast. Lös elektronik ska inte finnas då det är en riskfaktor 
vid utåtagerande beteende. 

Programmerings bar aktivitetsknapp i varje rum är viktigt för att hantera de metodstöd som an
vänds i boendet. Aktivitetsknappar till exempel: l=skymning, 2= god natt, 3= god morgon, 4= gå 
på toaletten. Digital skärm ska finnas i lägenheten utrustad med piktogramval. 

Brandskydd enligt gällande föreskrifter. 

Teknikförråd kan vara tillbyggt separat utanför och ska ha egen entre. 

Gemensamhetsrum kan vara lika stora som lägenheterna för att underlätta en eventuell omdis
ponering. Det ska finnas utrymme för medarbetare i form av kontor, personalrum och rum för 
nattvila. 

Förråd till rullstolar och cyklar varav en av cyklarna är en Side by side cykel. 

Den enskilda lägenheten 
Lägenheten ska vara fullvärdig med hall, sovrum och vardagsrum-kök samt hygienutrymme. 

Utrymme ska finnas för att använda och förvara hjälpmedel. Lägenheten bör vara 40-55 kvm. 
Lägenheten ska ha en uteplats med egen altandörr. 

En ledstjärna vid utformningen av den enskilda lägenheten är att den vanliga lägenhetens funkt
ion, i så stor utsträckning som möjligt, ska finnas - om än i mindre skala. Utrymme för att sova, 
äta, förvara sina saker etcetera. Det ska också finnas plats för medicin/värdeskåp med maxtempe
ratur 25 grader (ej placerat i badrum). Det ska vidare finnas två-tre garderober samt städskåp i 
golvnivå. 

En boende med funktionsnedsättning ska själv utan hjälp kunna röra sig i lägenheten och mellan 
samtliga utrymmen inom byggnaden. Utrymme ska finnas så att förflyttning till och från säng och 
toalett kan ske med mobil personlyft. Att förbereda för taklift kan vara möjligt. Nivåskillnader i 
golv får inte förekomma i lägenheten eller mellan andra utrymmen. 
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Minst fem fiberuttag varav två ska vara placerade i tak. Vid samtliga fiberuttag ska även eluttag finnas. 
Viktigt att beakta uttagens placering i lägenheten utifrån att sängar kan vara höj- och sänkbara. 

Flexibilitet för parboende 
Förslag önskvärt. 

Entre/hall 
Hallen markerar gränsen till den privata sfären. Detta är viktigt för att skapa hemkänsla och be
vara den boendes integritet. 

Funktionskrav 
I hallen ska finnas plats för rullstol, hatthylla, garderober. Säng ska kunna rullas ut från rummet. 

Kök 
Fullvärdigt kök med inbyggda sensorer. Timer som kan individanpassas efter behov. Köket ska 
förberedas för att kunna anpassas till olika höjder. Handtag till kök och garderober ska vara inte
grerade. 

Rum 
Lägenheten ska ge ett trivsamt och ombonat intryck med god möblerbarhet. Tillgången till 
dagsljus ska vara god och fönster ska ha en låg bröstning. 

Sovplatsen ska ge möjlighet till två alternativa placeringar av sängen. Sängen ska också kunna 
rullas ut från rummet. Taket förbereds med förstärkningspunkter för att kunna installera travers
skenor. 

Hygienrum 
Hygienrummet ska erbjuda den boende möjligheten att sköta all sin hygien så självständigt som 
möjligt. Hygienutrymmet ska förses med tvättmaskin och torktumlare. Det ska finnas två dörrar 
på toaletten. 

Funktionskrav 
Rummets utformning och storlek ska vara sådan att rullstol, duschstol och motsvarande lätt kan 
användas och manövreras inom hygienutrymmet. Duschbrits ska kunna få plats, eventuellt med 
diagonal placering. 

Tvättmaskin och torktumlare ska placeras på ett hygienmässigt och för omsorgstagaren säkert 
sätt. 

Uteplats 
Uteplats ska kunna ge känsla av avskildhet. 

Gemensamma utrymmen inom boendeenheten 
De som bor i ett boende med särskild service enligt LSS ska kunna leva som andra och det all
männa utrymmet ska vara anpassat så att man kan umgås och göra aktiviteter tillsammans. 
Möjligheter till sysselsättning som till exempel att lyssna på musik, spela spel eller se på film ska 
finnas på boendet. 

De gemensamma utrymmena är den plats där det erbjuds gemenskap och samvaro i kontrast till 
den enskilda lägenhetens avskildhet. Här är det möjligt att äta måltider, umgås och ha gemen
samma aktiviteter. 
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Gemensamhetskök och matplats 
Köket med matplats ska ge ett sammanhang. Känslan av delaktighet ska finnas. Köket ska vara en 
god arbetsplats med genomtänkt logistik för en rationell hantering av vanligt förekommande ar
betsuppgifter. 

Matplatsen ska erbjuda möjlighet till att möblera med större bord eller flera mindre bord, där 
även rullstolar ska få plats. Köket ska ha mycket dagsljus med en miljö som inbjuder till triv
samma måltider. 

Funktionskrav 
Fullvärdigt kök med inbyggda sensorer. Timer som kan individanpassas efter behov. Köket ska 
förberedas för att kunna anpassas till olika höjder. Handtag till kök och garderober ska vara inte
grerade. 

Köket ska erbjuda möjlighet att förvara och tillreda mat samt hantera boendets disk efter gemen
samma måltider. Köket ska kunna avgränsas mot övriga gemensamma utrymmen om behov finns. 
Lösning med till exempel köksö ger avgränsning men skapar ändå närvaro i köket. 

Gemensamt allrum 
Rummet ska ge hemkänsla. Genom sin placering, sin storlek och utformning ska det inbjuda till 
gemenskap för de boende. 

Funktionskrav 
I allrummet ska det finnas utrymme för soffa, bord och fåtöljer, TV med mera. Även rullstolar ska 
få plats. 

Korridor 
Korridorer ska erbjuda säker förflyttning med och utan hjälpmedel. Korridorer ska minimeras till 
gagn för boendeytan. Trånga utrymmen och återvändsgränd innebär konfliktrisk för vård och 
omsorgstagaren och ska undvikas. 
Fönstervägg i korridor ger en positiv känsla vid dagsljus. Vid användande av glas ska det vara 
okrossbart. 

Funktionskrav 
Korridor ska medge förflyttning in och ut ur lägenheten. De boende ska tryggt kunna förflytta sig i 
korridoren. Två standardrullstolar ska kunna mötas. 

Uteplats alternativt balkong 
Uteplats/balkong ska kunna solavskärmas. 

Funktionskrav 
Ska vara tillräckligt stor så att rullstol kan rullas ut på balkongen/uteplatsen. 

5. Ekonomiutrymmen 
Ekonomiutrymmen omfattar här utrymmen för mathantering, tvätt, förråd, städ och 
sophantering, både inom och utom boendeenheten. 

Inom boendet 
Tvättutrymme 
På boendet ska hyresgästernas egen tvätt så långt det är möjligt hanteras inom den enskilda 
lägenheten. I detta tvättutrymme ska en större tvättmaskin finnas för det som inte får plats i 
tvättmaskinen i lägenheterna. Den ska också fungera som extra maskin när någon av lägenhets
maskinerna repareras. 
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Funktionskrav 
Tvättmaskinen ska klara tvätt och torkning av bäddmadrass, täcken med mera. 

Städ utrymme 
Förvaring av städutrustning för allmänna utrymmen ska finnas i utrymmet avsett för personal. 

Funktionskrav 
Det ska finnas plats för normalt förekommande städutrustning. 

Förråd 
Behovet av närförråd inom boendeenheten ska tillgodoses. Förråden förses med hyllor. 6-8 kvm. 
Utslagsvask ska finnas. 

Sophantering 
Den miljöpolicy som finns i Båstads kommun ska följas. Sophanteringen ska placeras för såväl 
källsortering som arbetsvänlig hantering för personal. Det blir ofta mycket sopor på ett boende 
med särskild service enligt LSS, varför samband och avstånd måste studeras noga. 

Funktionskrav 
Transporter med sopor ska minimeras för personal på boendet. Utrymme och utrustning för käll
sortering ska säkras inom boendet. 

Utanför boendet 
Centralt soprum 
Avståndet från huset till utvändigt soprum minimeras. 
Möjlighet till kompostering av matavfall och växter ska studeras. 

Riskavfall 
Utrymme ska finnas i soprum, behöver inte vara skiljt från annat avfall. 

Centralt förråd 
Förråd för trädgårdsmöbler, redskap och dylikt ska finnas men behöver inte vara uppvärmt. 
Lämplig storlek ca 15 kvm. Förrådet förses med hyllor. Dörröppningen ska vara minst 180 cm. 

6. Personalutrymmen 
Personalutrymmet ska medge rastutrymme samt utrymme för säng i samband med bland annat 
nattvila. 

Utanför boendeenheten 
Fastighetsskötsel och vaktmästeri 
Utrymmen för fastighetsskötselns behov diskuteras med fastighetsägaren. 

7. Teknik 
Nedan ges endast en översikt över den teknik som behöver byggas in i ett modernt boende med 
särskild service. Inför projekteringen behöver ingående delar tydliggöras. 

Mo bi ltäckn i ng 
Då nya byggnader ofta byggs med moderna värmebesparande material som till exempel treglas
fönster blir mobiltäckningen sämre inomhus och då behövs det sättas upp en mobilförstärkare för 
att förbättra täckningen. Kabeldragning för detta ska göras/förberedas när fastigheten byggs. 
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Brand 
Alla boende med särskild service inom Båstads kommun ska ha en god brandsäkerhet, vid såväl 
ny- som ombyggnation. Byggnaden ska till exempel förses med komplett överspänningsskydd. 
Byggandet av boende med särskild service ska följa Boverkets byggregler för vårdboende och en 
brandkonsult ska upprätta en brandskyddsdokumentation i samband med bygglovet. 

El - reservkraft 
Avsaknad av elektricitet under längre tid innebär svårigheter och risker för verksamheten. Kom
munens boende med särskild service ska därför förses med uttag för reservkraftanläggning så att 
en snabb och säker tillkoppling kan ske. 

TV 
Fiber ska dras fram till varje lägenhet så att varje boende själv kan välja vilken internetförbin
delse och tv-programpaket som önskas direkt från öppet fibernät. Övriga platser som ska ha TV 
ska via datanätet kunna ta emot kanalutbudet. 

Uttag för fiber i gemensamhetsutrymme ska placeras i samråd med beställaren. 

Hörslingor 
Gemensamhetsrum inom boendet ska förses med hörslinga för främst tv. 

Passagesystem 
Ska finnas på ytterdörrar och förråd. 
De boende ska kunna öppna sin lägenhetsdörr med en av kommunen godkänd trådlös teknik 
samt nyckel. 

Medicinskåp i samtliga lägenheter ska kunna öppnas med kommunens standardkort och nyckel. 

Larm 
Det särskilda boendet ska förses med en teknisk infrastruktur för olika typer av larm och senso
rer såsom dörrcensorer, rörelsesensorer och kommunikationslarm. Vård- och omsorgsförvalt
ningen köper och installerar larmet vid behov. 

Nätverk 
Ritningar över byggnaden med beskrivning av väggarnas material lämnas över till IT-avdelningen 
för beräknande var accesspunkter för WLAN ska finnas och därmed var datauttagen ska placeras 
för att personal ska ha en bra täckning på det trådlösa nätet men även för ett trådlöst fritt gästnät 
som erbjuds till besökande. Anslutning till Båstads öppna stadsnät ska ske. 

Generellt 
Den tekniska utvecklingen går snabbt varför nya teknikmöjligheter ska studeras inför varje pro
jektering. Noggrann genomgång med beställaren ska alltid ske i samband med slutprojektering. 

8.Boendets yttre närmiljö 
Miljön runt boendet är viktig. Anläggningen ska vara lätt att nå för boende, besökare och trans
porter. Utemiljön ska utformas så att hänsyn tas till de boendes säkerhet och integritet. 
Utemiljön ska vara tillgänglig för alla och den ska erbjuda både sol och skugga. Även den som 
sitter i rullstol ska ha möjlighet att vistas ute. Speciell omtanke bör ägnas åt de som saknar orien
teringsförmåga, där trygga inhägnader ökar säkerheten och ger möjlighet till större frihet. 

Varje lägenhet ska ha egen terrass och möjlighet att komma ut till den direkt från lägenheten. Det 
ska vara lätt att orientera sig och personalen ska ha en bra överblick över tomten. Plats på tom-
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ten ska finnas för mötesplats, aktivitet och vila. Plats ska finnas att odla lite blommor eller grön
saker. 

Entren 
Den gemensamma entren ska vara tydlig och ge ett välkomnande intryck. 
Entren ska vara dimensionerad för färdtjänst, sjuktransporter, taxi med mera. 
Lås vid entredörr ska kunna tidsstyras. 

Trädgården/tomten 
Det ska vara en god belysning som säkerställer utevistelse under mörka höst- och vinterkvällar. 
Belysningen får inte blända. 

Parkering 
Handikapparkering ska finnas i direkt anslutning till boendet. Besöks- och personalparkering ska 
tillgodoses i närområdet. 

Cykelställ 
Det ska finnas cykelställ med plats för minst 10 cyklar. Platsen för cyklar ska vara upplyst och 
trygg. 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-05-31 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001416/2017 – 900 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut - Individ och familj 2018-03-26 - 2018-04-22 
 
b). Delegationsbeslut - Dödsboanmälan t o m 2018-05-07 
 
c). Delegationsbeslut - Dödsboanmälan t o m 2018-05-21 
 
d). Delegationsbeslut - Individ och familj 2018-04-23 - 2018-05-23 
 
e). Delegationsbeslut - HR-avdelningen t o m 2018-05-17 
 
f). Delegationsbeslut - Trafikingenjören t o m 2018-05-28  
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delegationsbeslut. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Delegationsbeslut BÅSTADS KOMMUN 
KommunstyrEf13en 

2018 -05- 2 1 · 
onK~9.9.J.~./.y. .. 
. :!:: P.( $ .. :::.f. P. fl. .......... . 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/A026 2018-05-16 

KS/A026 2018-05-21 

KS/A026 2018-05-21 

Underskrift 
Datum 

2018-05-21 
Namnförtydligande 

Ann-Britt Nilsson 

Dödsboanmälan 

Dödsboanmälan 

Dödsboanmälan 

AB 20 kap. 8a§ Dödsboanmä Ann-Britt Nilsson 
Ian till 
Skatteverket 

AB 20 Kap. 8a§ Dödsboanmä Ann-Britt Nilsson 
Ian till 
Skatteverket 

AB 20 kap. 8a§ Dödsboanmä Ann-Britt Nilsson 
Ian till 
Skatterverke 
t 

600



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Delegationsbes I ut 

Individ och familj Båstads kommun 

2018-04-23-2018-05-23 
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Beslutsdatum 

2018-04-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-04-23 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-04-23 FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

2018-04-23 FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

2018-04-23 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-04-23 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-04-23 Vux Övr öppenvårdsinsats kostnad bifall 

2018-04-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urvalsparametrar: 20180423 - 20180523 
Organisation-

Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Alexandra Borbelj 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Nicolina Carlsson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Q-2/ 

A vslagsbelopp 

1 862,00 

500,00 

3 111,00 

963,00 

Sida l / 11 
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Beslutsdatum 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-26 

2018-04-26 

U rva !spa ram etra r: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

BoU Intern Öppenvård bifall 

BoU Beslut Intematboende e.dyl kostnad 

BoU Beslut Intematboende e.dyl kostnad 

OrganisatioD" 

Undemivåer 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Rose-Marie Paulsson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

400,00 

95 850,00 

2 137,00 

3 300,00 

3 300,00 

Sida 2 I 11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-05-01 

2018-05-01 

2018-05-01 

2018-05-01 

2018-05-01 

2018-05-01 

2018-05-02 

2018-05-02 

2018-05-02 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

Organisation

Undemivåer 

Handläggare-

20180423 - 20180523 Beslutsfattare

Orsak 

mM:. 

Personnummer * 

2018-05-24 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Rose-Marie Paulsson 

Rose-Marie Paulsson 

Helen Johansson 

J osephin Brecht 

Josephin Brecht 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 3 I 11 
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Beslutsdatum 

2018-05-02 

2018-05-02 

2018-05-02 

2018-05-02 

2018-05-02 

2018-05-03 

2018-05-03 

2018-05-04 

2018-05-04 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-05-24 

Vux Beslut Boende, tillfälligt 

Vux Institutionsplac 4 kap 1 § bifall 

Vux Beslut Boende, tillfälligt 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Vux Utredningskostnad mm 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

20180423 - 20180523 
Organisation: 

Undemivåer: 

Handläggare: 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut 

Personnummer· * 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Nicolina Carlsson 

PiaÅstrand 

Magnus Andersson 

282,00 
Rose-Marie Paulsson 

602,00 
Camilla Moritz 

2 947,00 
Camilla Moritz 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 4 / 11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-07 

Urvalsparametrar: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Intern Öppenvård bifall 

FR Faderskapsbekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Organisation

Undemivåer 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare

Orsak: 

Beslut: 

Personnummer * 

2018-05-24 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

PiaÅstrand 

J osephin B~echt 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

2 545,00 

Sida 5 Il l 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-05-07 

2018-05-07 

2018-05-07 

2018-05-07 

2018-05-07 

2018-05-07 

2018-05-08 

2018-05-08 

2018-05-08 

U rva lspa ram etra r: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Vux Utredningskostnad mm 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Utredningskostnad 

Vux Kostnader i utredning 

Vux Övr kostnad stödinsats bifall 

BoU Beslut Intematboende e.dyl kostnad 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare: 

20180423 - 20180523 Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

2018-05-24 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

48 649,00 
Linda Hedman 

47 400,00 
Linda Hedman 

66 780,00 
Linda Hedman 

500,00 
Linda Hedman 

615,00 
Linda Hedman 

3 720,00 
Linda Hedman 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 6111 
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Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-05-24 

Beslutsdatum 

2018-05-08 BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

2018-05-09 FR Samarbetssamtal FB 6:18 redovisas t TR 

2018-05-09 FR Samarbetssamtal FB 6:18 redovisas t TR 

2018-05-09 FR Samarbetssamtal FB 6: 18 redovisas t TR 

2018-05-09 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-05-15 BoU Intern Öppenvård bifall 

Urvalsparametrar: 20180423 - 20180523 Beslutsfattare· 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare· Personnummer * 

Beslutsfattare 

Socialnämnd 

Josephin Brecht 

J osephin Brecht 

Josephin Brecht 

Maria Ivarsson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

PiaÅstrand 

Urvalsdatum = Beslutsdaturn 

A vslagsbelopp 

6 650,00 

5 814,00 

379,00 

Si~a 7 I 11 
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Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsdatum A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

2018-05-15 BoU Intern Öppenvård bifall 
PiaÅstrand 

2018-05-15 BoU Intern Öppenvård bifall 
PiaAstrand 

2018-05-15 BoU Intern Öppenvård bifall 
PiaÅstrand 

2018-05-15 BoU Intern Öppenvård bifall 
PiaÅstrand 

2018-05-15 Gem Kostnader i samband med insats bifall 3 147,00 
Rose-Marie Paulsson 

2018-05-15 Gem Kostnader i samband med insats bifall 3 147,00 
Rose-Marie Paulsson 

2018-05-15 Gem Kostnader i samband med insats bifall 3 147,00 
Rose-Marie Paulsson 

2018-05-15 Gem Kostnader i samband med insats bifall 3 147,00 
Rose-Marie Paulsson 

2018-05-16 Ek bistånd beslut inleda utredning 
Annelie Zerman 

Urvalspararnetrar- 20180423 - 20180523 Beslutsfattare· Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 8 I 11 
Organisation: 

Undemivåer: 

Handläggare: Personnummer· * 
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Beslutsdatum 

2018-05-16 

2018-05-16 

2018-05-17 

2018-05-17 

2018-05-18 

2018-05-18 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

BoU Intern Öppenvård bifall 

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Organisation: 

Undemivåer· 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Alexandra Borbelj 

Ulrik Saurell 

Linda Hedman 

PiaÅstrand 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdattnn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 999,00 

6 650,00 

1 897,00 

Sida 9 I 11 
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Beslutsdatum 

2018-05-21 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-05-21 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-05-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-05-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-05-22 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-05-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-22 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-05-22 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-05-23 FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

Urvalsparametrar: 20180423 " 20180523 
Organisation: 

Underrivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Camilla Moritz 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

4 720,00 

3 147,00 

4 950,00 

9 564,00 

5 350,00 

239,00 

Sida 10 I 11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-05-23 

2018-05-23 

2018-05-23 

2018-05-23 

Urva I spa rametra r: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Kontaktp/-familj 4 kap§ 1 bifall 

Organisation

Undernjvåer 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Avslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Maria I varsson 

PiaAstrand 

PiaAstrand 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 11/ 11 
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Beslutsdatum 

2018-04-23 

2018-04-23 

2018-04-23 

2018-04-23 

2018-04-23 

2018-04-23 

2018-04-23 

2018-04-24 

Urvalsparametrar: 

Vux Utredningskostnad mm 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

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

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Beslut inleda utredning förmedlingsmedel 

Organisation· 

Undemjvåer: 

Handläggare: 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare-

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Ann-Britt Nilsson 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

18,00 

10 166,00 

2 324,00 

Sida 1 I 19 
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Beslutsdatum 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-24 

Urvalsparametrar: 

Ek Förrnedlingsmedel enl 4 kap 1 §beviljas 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

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

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare: 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Ann-Britt Nilsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Maria I varsson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Maria I varsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

551,00 

2 328,00 

12 395,00 

10 439,00 

Sida2 /19 
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Beslutsdatum 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

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

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation

Underniväer: 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

361,00 

500,00 

6 156,00 

Sida3I19 
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Beslutsdatum 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-26 

2018-04-26 

2018-04-26 

2018-04-26 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

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

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Madelene Colliander 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria I varsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Maria I varsson 

Nicolina Carlsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Akut/Tillfälligt behov, utan försi 
Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

10 085,00 

3 114,00 

34 960,00 

20 581,71 

10 291,00 

Sida 4 I 19 
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Beslutsdatum 

2018-04-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-04-26 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-04-26 Vux Utredningskostnad mm 

2018-04-26 Vux Kostnader i utredning 

2018-04-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-04-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-04-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-04-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-04-26 Ek bistånd beslut inleda utredning 

Urvalsparametrar: 20180423 - 20180523 
Organisatioll' 

Underniväer-

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Helen Johansson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetshinder, sociala skäl 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

500,00 

12 039,00 

Sida 5 /19 
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Beslutsdatum 

2018-04-26 

2018-04-27 

2018-04-27 

2018-04-27 

2018-04-27 

2018-04-27 

2018-04-27 

2018-04-27 

2018-04-27 

Urvalsparametrar: 

Ek Inleda försörjningsinsats 

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

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

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

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation-

Undernjyåer· 

Handläggare: 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Madelene Colliander 

Arbetar deltid, ofrivilligt - Otillr 
Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Arbetar deltid, ofrivilligt - Otillr 
Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Madelene Colliander 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Arbetar heltid - Otillräcklig inkc 
Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

577,00 

1 000,00 

12 363,00 

1 340,00 

8 784,00 

658,00 

Sida 6I19 
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Beslutsdatum 

2018-04-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-04-27 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-04-27 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-04-30 Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

2018-04-30 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-04-30 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-01 Vu:x Beslut Andrahandskontrakt 

2018-05-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urvalsparametrar: 20180423 - 20180523 
Organisation-

Undernivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer- * 

Beslutsfattare 

Maria I varsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Sjukskriven utan rätt till ersättni 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Linda Hedman 

Sjukskriven utan rätt till ersättni 
Anna Berg 

Sjukskriven utan rätt till ersättni 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 225,00 

9 815,00 

2 715,00 

3 277,00 

2 187,00 

18 856,00 

Sida 7 I 19 
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Beslutsdatum 

2018-05-02 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-02 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2018-05-02 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2018-05-02 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-05-02 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-05-03 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-03 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-03 Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

2018-05-03 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20180423 - 20180523 
Organisation: 

Undemivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-05-24 

Bes! utsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Anna Berg 

Maria Ivarsson 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

100,00 

5 919,00 

Sida 8 I 19 
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Beslutsdatum 

2018-05-03 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-05-03 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-04 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-04 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-05-04 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-05-04 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-05-04 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-04 Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

2018-05-04 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Urvalsparametrar: 20180423 - 20180523 
Ornanisation: 

Undemiyåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Sjukskriven med läkarintyg-ingE 
Maria I varsson 

Maria Ivarsson 

Arbetar heltid - Väntar på inkorr 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Pension otillräcklig 2017 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

10 175,00 

600,00 

964,00 

3 699,00 

Sida 9 /19 
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Beslutsdatum 

2018-05-04 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-04 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-04 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-07 Ek Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

2018-05-07 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

2018-05-07 Vux L VM Särskild kostnad bifall 

2018-05-07 Vux Kostnader i utredning 

2018-05-07 Vux Kostnader i utredning 

2018-05-07 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Urvalsparametrar: 20180423 - 20180523 
Organisation· 

Undernivåer. 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-05-24 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Maria I varsson 

F örvaltningsrätt 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Urvalsdati1m = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 725,00 

6 279,00 

15 000,00 

75 000,00 

500,00 

1 500,00 

Sida 10 / 19 
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Beslutsdatum 

2018-05-08 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-08 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-08 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-08 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-08 Vux L VM Särskild kostnad bifall 

2018-05-08 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-08 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-08 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-08 UT Familjehem medgivande enl 6 kap 6 § SoL 

Urvalsparametrar: 20180423 - 20180523 
Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Pension otillräcklig 2017 
Anna Berg 

Pension otillräcklig 2017 
Anna Berg 

Linda Hedman 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Socialnämnd 

Urvalsda!t!!D = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 823,00 

233,00 

61 600,00 

Sida 11/ 19 
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Beslutsdatum 

2018-05-09 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-05-09 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-05-09 Ek Beslut inleda utredning förmedlingsmedel 

2018-05-09 Ek Förmedlingsmedel enl 4 kap 1 §beviljas 

2018-05-09 Ek Beslut inleda utredning förmedlingsmedel 

2018-05-09 Ek Förmedlingsmedel enl 4 kap 1 §beviljas 

2018-05-09 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-11 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-14 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalspararnetrar: 20180423 - 20180523 
OrganisatioD" 

Undemiväer; 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Madelene Colliander 

Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 600,00 

Sida 12 I 19 
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Beslutsdatum 

2018-05-15 Vux Beslut Boende tillfälligt, avslutas 

2018-05-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-16 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-16 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-05-16 Ek Inleda försörjningsinsats 

Urvalsparametrar: 20180423 - 20180523 
Organisatiou-

Undemiväer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskri:ftsdatum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Urva!sdatum ~ Beslutsdatum 

Avslags belopp 

1 830,00 

9 142,00 

6 183,00 

Sida 13 I 19 
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Beslutsdatum 

2018-05-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-16 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-05-16 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-05-16 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-05-16 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-16 Ek Beslut inleda utredning överklagande 

2018-05-16 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-17 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20180423 - 20180523 
Organisation-

Underniväer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Linda Tillman Åkerhj elm 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Maria I varsson 

Annelie Zerman 

llrvalsdatmn = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

1 987,00 

7 478,00 

Sida 14I19 
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Beslutsdatum 

2018-05-17 FR Beslut inleda medgivandeutredning 

2018-05-17 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2018-05-17 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2018-05-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-05-18 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-05-21 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Urya lspararn etra r: 20180423 - 20180523 
Organisatioff 

Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerbjelm 

Väntar på etableringsersättning '. 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Maria I varsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Ann-Britt Nilsson 

Urvalsdaturn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

6 332,00 

11 565,00 

Sida 15 I 19 
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Beslutsdatum 

2018-05-21 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-05-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-21 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-05-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-21 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-05-21 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-05-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20180423 - 20180523 
Orgaui sati on-

Underniväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

.Qmik. 

Personnummer * 

2018-05-24 

Beslutsfattare 

Ann-Britt Nilsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetar deltid, ofrivilligt - Vänt: 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Ivona Widen 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

240,00 

28 641,00 

7 039,00 

Sida 16 I 19 

628



Beslutsdatum 

Avser 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-22 

Urvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ornanisation: 

Undernivåer 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhj elm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Maria Ivarsson 

Maria I varsson 

Maria Ivarsson 

Annelie Zerrnan 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

Sida 17I19 

629



Beslutsdatum 

2018-05-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-22 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-05-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Urvalsparametrar: 20180423 - 20180523 
Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Maria I varsson 

Bidrar ej till sin försörjning 
Anna Berg 

Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetshinder, sociala skäl 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

4 657,00 

3 621,00 

17 677,00 

Sida 18/ 19 

630



Beslutsdatum 

2018-05-23 

2018-05-23 

2018-05-23 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap I § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

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

Organisation

Undemivåer-

Handläggare· 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

5 017,00 

4 376,00 

Sida 19 I 19 

631



632



633



634




