
	

	

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 

Datum:	 Onsdagen den	6	februari	2019.

Tid	och	plats:	 Kl.	09.00	‐	Astrakanen,	kommunkontoret	i	Båstad.	

	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	 	 	

1. Val	av	justeringsperson	 ‐‐	 ‐‐	

2. Godkännande	av	dagordningen	 ‐‐	 ‐‐	

3. Informationsärenden:	
	
a).	Vattensituationen	i	Båstads	kommun	
						(NSVA,	Teknik	och	service)	‐	Bilaga	

b).	Nytt	LSS‐boende	(Jan	Bernhardsson,		
						Teknik	och	service)	

c).	Information	om	Miljöbokslut	
						(Carolina	Holgersson	Ivarsson,	Kommunkontoret)	

d).	Leda	och	styra	mot	goda	resultat	
						(Erik	Lidberg,	Kommunkontoret)		

e).	Information	om	arbetet	i	Familjen	Helsingborg	
						(Erik	Lidberg,	Kommunkontoret)	
	

‐‐	 ‐‐	

4. Remiss	‐	Trafikförsörjningsprogram	för	Skåne	2020‐2030		 Andreas	Jansson/	
Olof	Selldén	

KS	

5. Renhållningsordning	med	tillhörande	avfallsplan	 Andreas	Jansson	 KS	

6. Ansvarsfrihet	för	Medelpunkten		 Elisabet	Edner	 KS	

7. Förslag	på	ny	finansieringsmodell	för	beräkning	av	
medlemsavgift	för	Kommunförbundet	Skåne	

Elisabet	Edner	 KS	

8. Förslag	om	utvecklande	former	för	dialog	mellan	
kommunstyrelsen	och	nämnderna	inom	ramen	för	
kommunstyrelsens	uppsiktsplikt	

Erik	Lidberg	 KS	

9. Ändring	i	kommunstyrelsens	reglemente	gällande	
närvaro‐	och	yttranderätt	i	arbetsutskottet	

Olof	Nilsson	 KF	

10. Namnändring	av	det	kommunala	handikapprådet	 Olof	Nilsson	 KF	
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	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

11. Utbetalning	av	partistöd	2019	 Henrik	Andersson/	
Olof	Nilsson	

KF	

12. Delgivningar	 ‐‐	 ‐‐	

13. Anmälan	av	delegationsbeslut	2018	 ‐‐	 ‐‐	

14. Anmälan	av	delegationsbeslut	2019	 ‐‐	 ‐‐	

	
		Båstad	den	30	januari	2019	
	
	
Johan	Olsson	Swanstein	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2019-01-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001177/2018 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Ingela Stefansson. 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Thomas Nerd. 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 12 februari 2019 kl. 11.00. 

 
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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Datum: 2019-01-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001178/2018 – 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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Datum: 2019-01-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001179/2018 – 700 
 
 

Informationsärenden 
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 
a). Vattensituationen i Båstads kommun (NSVA, Teknik och service) - Bilaga 
 
b). Nytt LSS-boende (Jan Bernhardsson, Teknik och service) 
 
c). Information om Miljöbokslut (Carolina Holgersson Ivarsson, Kommunkontoret)  
 
d). Leda och styra mot goda resultat (Erik Lidberg, Kommunkontoret)  
 
e). Information om arbetet i Familjen Helsingborg (Erik Lidberg, Kommunkontoret) 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Kommunstyrelsen	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 	
Sammanträdesdatum 
	

Sida 
	

2018‐09‐05 1 av	1

	

	

KS	§	207	 	 Dnr	KS	000686/2018	‐	500	

Väckt ärende - Vattensituationen i Båstads kommun 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Gösta	Gebauer	(C)	och	Ingela	Stefansson	(S)	väckte	på	arbetsutskottet	i	juli	ett	

ärende	avseende	vattensituationen	i	kommunen.	Torkan	slår	hårt	på	Bjäre		
och	det	är	svårt	att	överblicka	påverkan	för	olika	delar	av	samhället.	
Livsmedelsproduktion	från	ax	till	limpa	är	påverkat.	Vilken	påverkan	har	
besöksnäringen	och	vilka	andra	grupper	påverkas?	Kommunen	upplåter	mark	
för	bete,	men	kan	kommunen	göra	mer?	Förvaltningen	kan	få	i	uppdrag	att	
utreda	ovanstående	samt	(tillsammans	med	NSVA)	ta	fram	åtgärdsplan	för	att	
få	ner	vattenkonsumtionen	i	kommunen	och	se	över	möjligheter	att	ta	tillvara	
dagvatten,	renat	vatten	m.m.	för	bevattningsändamål.	I	uppdraget	till	
förvaltningen	ingår	att	utreda	hur	kommunen	kan	hantera	liknande	situationer	
framöver	och	säkra	för	framtiden.		

	
Beslut	 Kommunstyrelsen	beslutar:	
	

Ärendet	får	väckas	och	skickas	till	förvaltningen	för	beredning.		
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Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-01-24 1 av 1 

 

 

KS § 7  Dnr KS 001063/2018 - 350 

Remiss - Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030  
 
Beskrivning av ärendet Region Skåne har tagit fram ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram. 

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver, enligt kollektivtrafiklagen 
(2010:1065), mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling och är 
tillsammans med Region Skånes budget det viktigaste dokumentet för 
styrningen av kollektivtrafiken i Skåne. Förslaget har arbetats fram av 
Avdelningen för regional utveckling och Skånetrafiken under 2017 och 2018. 
Tidiga samråd har genomförts och förslaget har nu skickats på remiss till 
kollektivtrafikintressenter. Det remitterade programmet (men även tidigare 
program) är övergripande i karaktär och innehåll. Familjen Helsingborg 
kommer bland annat därför under 2019 att gemensamt med Skånetrafiken 
arbeta fram en kollektivtrafikstrategi för nordvästra Skåne bland annat för att 
konkretisera trafikförsörjningsprogrammet. Detta gör att mer specifika 
frågeställningar kring olika linjers utveckling med mera istället hanteras i det 
gemensamma strategiarbetet inom Familjen Helsingborg. Föreliggande 
yttrande från Helsingborgs stad är framtaget av tjänstepersoner inom 
Helsingborgs stad i samarbete med kommunerna inom ramen för samarbetet i 
Familjen Helsingborg. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Selldén och projektingenjör Andreas 

Jansson daterad 2019-01-21, med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen tar det bilagda yttrandet angående 

Trafikförsörjningsprogram 2020-2030 som sitt eget och översänder till  
Region Skåne.       

 
Föredragande  Planchef Olof Selldén föredrar ärendet.       
 
Yrkande Tilläggsyrkande från Kerstin Gustafsson (M): Betona betydelsen av 

bussförbindelse i Båstads kommun i remissvaret.     
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

 
1.  Kommunstyrelsen tar det bilagda yttrandet angående 

Trafikförsörjningsprogram 2020-2030 som sitt eget och översänder till 
Region Skåne. 

2.  Betona betydelsen av bussförbindelse i Båstads kommun i remissvaret.  
 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-01-21 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Andreas Jansson, Olof Selldén 

Dnr: KS 001063/2018 

 
 

Remiss – Trafikförsörjningsprogram 2020-2030 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Kommunstyrelsen tar det bilagda yttrandet angående Trafikförsörjningsprogram 
2020-2030 som sitt eget och översänder till Region Skåne. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Region Skåne har tagit fram ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram. 
Trafikförsörjningsprogrammet beskriver, enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065), mål och 
inriktning för kollektivtrafikens utveckling och är tillsammans med Region Skånes budget det 
viktigaste dokumentet för styrningen av kollektivtrafiken i Skåne. Förslaget har arbetats fram 
av Avdelningen för regional utveckling och Skånetrafiken under 2017 och 2018. Tidiga samråd 
har genomförts och förslaget har nu skickats på remiss till kollektivtrafikintressenter. 
 
 

Aktuellt 
Det remitterade programmet (men även tidigare program) är övergripande i karaktär och 
innehåll. Familjen Helsingborg kommer bland annat därför under 2019 att gemensamt med 
Skånetrafiken arbeta fram en kollektivtrafikstrategi för nordvästra Skåne bland annat för att 
konkretisera trafikförsörjningsprogrammet. Detta gör att mer specifika frågeställningar kring 
olika linjers utveckling med mera istället hanteras i det gemensamma strategiarbetet inom 
Familjen Helsingborg. 
 
Föreliggande yttrande från Helsingborgs stad är framtaget av tjänstepersoner inom 
Helsingborgs stad i samarbete med kommunerna inom ramen för samarbetet i Familjen 
Helsingborg. 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Region Skåne 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Yttrande på förslag till nytt trafikförsörjningsprogram 2020-2030 

Helsingborgs stads remissvar på förslag till nytt trafikförsörjningsprogram 2020-2030 

Förslag till nytt trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030 

(https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/forslag-till-nytt-

trafikforsorjningsprogram-for-skane-2020-2030/) 
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Yttrande 

Region Skåne 
Avdelning för regional utveckling 

291 89 Kristianstad 

Remiss - Trafikförsörjningsprogram 2020-2030 Dnr 00582/2018 

Ärendet 
Region Skåne har tagit fram ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram. 
Trafikförsörjningsprogrammet beskriver, enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065), mål och 
inriktning för kollektivtrafikens utveckling och är tillsammans med Region Skånes budget 
det viktigaste dokumentet för styrningen av kollektivtrafiken i Skåne. Förslaget har 
arbetats fram av Avdelningen för regional utveckling och Skånetrafiken under 2017 och 
2018. Tidiga samråd har genomförts och förslaget har nu skickats på remiss till 
kollektivtrafikintressenter. 

Kommunstyrelsen svarar för staden och har med anledning av detta begärt synpunkter 
från Stadsbyggnadsnämnden. 

Ärendet har hanterats av tjänstepersoner vid avdelningen för strategisk 
samhällsutveckling vid stadsledningsförvaltningen i Helsingborgs stad, i samarbete med 
tjänstepersoner vid Stadsbyggnadsförvaltningen. Vidare har ärendet också hanterats i 
samarbete med tjänstepersoner i kommunerna inom Familjen Helsingborg. 

Region Skåne önskar svar på följande frågor på remissen: 
1. Beskrivs kollektivtrafikens roll för Skånes utveckling ett relevant sätt? 
2. Är de ställningstaganden som gjorts de rätta för att utveckla kollektivtrafiken i Skåne? 
3. Är beskrivningarna av ställningstagandena tydliga och relevanta? 
4. Är riktlinjerna som gjorts tillräckligt tydliga för att förstå hur kollektivtrafiken ska 

utvecklas? 
5. Saknas något som skulle stötta din organisation i kommande planering? 
6. Har ni några övergripande synpunkter på programmets innehåll och uppbyggnad? 

Det remitterade programmet (men även tidigare program) är övergripande i karaktär och 
innehåll. Familjen Helsingborg kommer bland annat därför under 2019 att gemensamt 
med Skånetrafiken arbeta fram en kollektivtrafikstrategi för nordvästra Skåne bland annat 
för att konkretisera trafikförsörjningsprogrammet. Detta gör att mer specifika 
frågeställningar kring olika linjers utveckling med mera istället hanteras i det 
gemensamma strategiarbetet och att föreliggande yttrande kan användas för alla 
kommuner inom Familjen Helsingborg. Respektive kommun kan göra kommunspecifika 
tillägg och förtydliganden. 

Kommunstyrelsen• Rådhuset• 251 89 Helsingborg 
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Yttrande 

Yttrande 
Sid 2 (6) 

Inledningsvis som en övergripande generell synpunkt behövs en större följsamhet och 
konkretiserad koppling mellan Trafikförsörjningsprogrammet och andra styrdokument 
för kollektivtrafiken inom Region Skåne och Skånetrafiken. I remissmaterialet står att en 
konkretisering görs i Skånetrafikens årliga planer och program, men på vilket sätt görs 
detta och med vilken insyn? 

Trafikförsörjningsprogrammet 2020-2030 har, jämfört med tidigare program, en mer 
övergripande karaktär vad avser vilka satsningar och konkreta åtgärder som planeras. Det 
remitterade programmet är nu ett tydligare "ambitionsdokument" med målet att 
kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor år 2030 ska uppgå till minst 40 
%, med de breda samhällsnyttor detta ger. Detta kan vara en konsekvens av att 
programmet nu är beslutat att tas fram vart fjärde år. Det är i sig kanske inget fel, men 
samtidigt finns det inget annat dokument eller process som i någon form av dialog med 
olika intressenter fångar upp det mer kortsiktiga eller medellånga tidsperspektivet kring 
kollektivtrafikens utveckling. Detta gör att gapet blir stort mellan den övergripande 
strategiska planeringen som redovisas i Trafikförsörjningsprogrammet och Region Skånes 
och Skånetrafikens årliga budget- och trafikplanearbete. Den röda tråden från 
programmet som ambitionsdokument till exempelvis Skånetrafikens årliga trafikplan 
saknas, något vi anser bland annat försvårar förutsättningarna att nå uppsatta mål. 

Inom ramen för flertalet av de skånska stadsbusstädernas trepartssamarbete så finns 
däremot en modell som gör det möjligt för en strukturerad dialog mellan kommun och 
Skånetrafiken om kollektivtrafikens konkreta utveckling de närmaste åren. Det kan gälla 
översyn och analyser av linjer och hållplatser samt gemensamma prioriteringar kring 
framkomlighet och nysatsningar. Men för regionbuss- och tågtrafiken finns inte detta, 
vilket är en stor brist. Bland annat på grund av detta kommer därför Familjen Helsingborg 
gemensamt med Skånetrafiken, under 2019, inom ramen för det nystartade regionala 
trepartssamarbetet i Nordvästskåne att göra en "kollektivtrafikstrategi" i syfte att i en 
samlad bild konkretisera kollektivtrafikens förutsättningar och utveckling. "Strategin", 
men också processen i sig, kommer bland annat att vara ett underlag för kommunernas 
översiktliga planering, de kommande transportinfrastrukturplanerna för åren 2022-2033 
och för ett tätare samarbete mellan kommunerna och Skånetrafiken i syfte att utveckla 
kollektivtrafiken inte minst. 

Ett liknande samarbete mellan kommunerna och Region Skåne, kanske uppdelat på de 
fyra hörnen bör startas avseende utvecklingen av färdtjänst. Region Skåne har idag 
ansvaret för färdtjänsten i stora delar av Skåne utifrån en ekonomisk fördelningsmodell. 
Färdtjänsten kan på sikt skatteväxlas så som redan är gjort för den allmänna 
kollektivtrafiken. Oavsett finansieringsmodell bör ett tätare samarbete startas för att öka 
kommunernas möjlighet till inflytande över den verksamhet som man idag bekostar. 

Antalet äldre blir fler vilket innebär särskilda krav och behov på kollektivtrafiken. 
Kopplingen mellan färdtjänst och den allmänna kollektivtrafiken bör därför synliggöras 
bättre, exempelvis ur ett ekonomiskt perspektiv. Konkret finns ett dilemma mellan bra 
tillgänglighet och närhet i stadsbusslinjenäten kontra utvecklingen av de starka 
stadsbusstråken. Trafikförsörjningsprogrammet beskriver att färdtjänstberättigade 
personer kostnadsfritt kan resa i den allmänna kollektivtrafiken och att en överflyttning 

Kommunstyrelsen• Rådhuset• 251 89 Helsingborg 
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från färdtjänst skapar flera nyttar. Men då måste det också finnas en allmän kollektivtrafik 
som möter de behoven. 

Nedan följer svar på Region Skånes 6 stycken frågor samt även på kapitel "Satsningar på 
kollektivtrafik. 

1. Beskrivs kollektivtrafikens roll för Skånes utveckling ett relevant sätt? 
På en övergripande nivå görs en bra genomgång av de viktigare 
utvecklingsförutsättningarna. Det krävs dock att man är tämligen väl insatt i andra 
styrdokument och processer för att få en tillräckligt god överblick och förstå 
sammanhanget och den konkreta kopplingen till Trafikförsörjningsprogrammet och 
utvecklingen av kollektivtrafiken. Det är svårt att veta hur alla andra program och 
processer samt även själva Trafikförsörjningsprogrammet kommer att konkretiseras i 
budgetarbetet och i Skånetrafikens verksamhetsplanering. 

Målformuleringarna är ambitiösa, men rimliga. Som också konstateras i materialet (och i 
bilaga 3 "Ökad marknadsandel för kollektivtrafiken i Skåne") kommer målen att kräva 
mycket kraftfulla åtgärder både inom och utanför själva kollektivtrafik- respektive 
transportsektorn. I kollektivtrafikens starkare stråk där det kapacitetsmässigt redan idag 
är fullt (avseende både lokal- och regionaltrafik) betyder detta i princip en fördubbling av 
kapaciteten och trafikproduktionen. För exempelvis stadsbusstrafiken i Helsingborg 
innebär det 30 miljoner resor år 2030. Men även trafikproduktionen i de lägre belastade 
linjerna och stråken behöver utökas kraftigt. Man kan därför ställa sig frågan om 
realismen i det ambitiösa målet om 40 % marknadsandel för kollektivtrafiken till redan år 
2030. Målet i sig är inte fel, men det behöver möjligtvis kompletteras med etappvisa 
delmål och en bredare problematisering kring vad som kommer att krävas, bland annat 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Vilken ökning i trafikproduktion och/eller ökad 
fyllnadsgrad kommer det att kräva och vad kommer det att kosta? Och är den kostnaden 
rimlig eller möjlig? 

Vi saknar ett ställningstagande om utförandekvalitet. Självfallet påverkar exempelvis 
framkomligheten på både spår och gata detta och det är något som infrastrukturhållare 
och Skånetrafiken behöver arbeta mer gemensamt med. Men för att kollektivtrafiken ska 
kunna attrahera till ökat resande och nya kunder måste baskvaliteten vara betydligt mer i 
fokus. Speciellt tågtrafiken dras med brister som inte torde vara acceptabla för att locka 
fler till att bli framtida kollektivtrafikresenärer. Nya satsningar är självfallet bra, men de 
måste stå på en stabil grund bestående av ett robust befintligt järnvägssystem. 

Stycket om samhällsutmaningar som kollektivtrafiken påverkar är tydligt och bra. 

2. Är de ställningstaganden som gjorts de rätta för att utveckla kollektivtrafiken i Skåne? 
Begreppen och rubrikerna ställningstaganden respektive riktlinjer är inte tillräckligt 
tydliga och speglar inte textinnehållet. Begreppens egentliga definition har inte, så som 
framförs, något att göra med den egna organisationens rådighet över vad man kan påverka 
eller inte. Det gör att det blir otydligt för läsaren att följa hur ställningstaganden övergår i 
riktlinjer för att sedan utmynna i planerade satsningar och åtgärder. 

3. Är beskrivningarna av ställningstagandena tydliga och relevanta? 
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Se ovan. Många av ställningstagandena är relevanta, men det är svårt att se hur de kopplas 
till riktlinjerna och framförallt till de konkreta planerade åtgärderna. 

Det saknas ställningstagande kring hur tågparallell busstrafik ska fungera. Det är 
angeläget att busstrafikens uppgift och funktion analyseras brett och grundligt i fall då ny 
persontrafik med tåg gör en busslinje helt eller delvis tågparallell. Behov av 
anslutningstrafik till nya stationer måste studeras nära. 

4. Är riktlinjerna som gjorts tillräckligt tydliga för att förstå hur kollektivtrafiken ska 
utvecklas? 
I tidigare trafikförsörjningsprogram redovisades och analyserades trafiken utifrån starka, 
medelstarka och svaga stråk Detta har nu tagits bort och istället redovisas enbart en 
indelning efter funktion kring regional och/eller delregional betydelse. Många av de stråk 
som tidigare redovisats som medelstarka och svaga stråk med kopplingar till 
kommuncentrum, omfattas inte av redovisningen av stråk av regional/delregional 
betydelse. Här är det för läsaren svårt att följa hur ställningstagandena enligt tidigare 
program har översatts i det nu remitterade programförslaget. 

Riktlinjen att marknadsandelar styr prioriteringar får i remissmaterialet en tydligare roll. 
Detta är genomgående i övergripande målformulering, redovisning/klassificering av stråk 
och redovisat basutbud. Vi inser också att de större samhällsnyttorna med 
kollektivtrafiken totalt sett inte ligger i de svaga stråken. Ska målet om 40% 
marknadsandel nås måste mer resurser i första hand satsas på de stråk som har störst 
potentialer. Detta innebär förvisso att skillnaderna i utbud mellan starka stråk och svaga 
blir större, men det ska inte betyda att de svagare delarna av trafiksystemet får en sämre 
standard - tvärtom. De svaga stråken bör ha en tydlig ambitionsnivå som absolut bör vara 
högre än dagens nivå. Vi noterar att basutbudet för delregionalt viktiga stråk sänkts från 
12 till 10 dubbelturer per dag. Det är måhända en ärlig justering sett till att Skånetrafiken 
ännu inte uppfyllt målet, men det är samtidigt ett steg i fel riktning för att nå målet om 
ökade marknadsandelar. 

Awägningen mellan målet om marknadsandelar och tillgänglighet är viktig och behöver 
ett konkret förtydligande. I kombination med att förslaget på trafikförsörjningsprogram är 
mer övergripande än tidigare och att kopplingen till Skånetrafikens verksamhet är något 
oklar gör att vi vill hänvisa till vårt kommande gemensamma delregionala strategiarbete 
för att reda ut hur den balansen ska se ut samt att systematiskt gå igenom de olika 
busstråkens målstandarder. 

I remissmaterialet nämns endast mycket kortfattat kollektivtrafikens funktion och 
potential för fritidsresande inklusive rekreation och turism, trots att fri tidsresor i stort 
utgör hälften av alla resor som görs. Fritidsresor består av flera olika slags resor och 
spelar stor roll för möjligheten att använda kollektivtrafiken i stället för bilen. Barns, 
ungas och äldres möjligheter att resa till bland annat fritidsaktiviteter eller för att träffa 
vänner är ofta beroende av kollektivtrafik och cykelmöjligheter. Ska målet om 40 % 
marknadsandel nås torde det vara en nödvändighet att stärka kollektivtrafikens 
attraktionskraft avseende fritidsresor, något som programmet mer ingående behöver 
belysa. 

Det är positivt att Region Skåne uttrycker att man ska ta en aktiv roll i utveckling och 
implementering av kombinerade mobilitetstjänster. Flera internationella erfarenheter och 
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exempel visar på att det krävs en regional helhetssyn och att den offentliga 
kollektivtrafiken bör vara en huvudaktör för att skapa en effektiv och sammanhängande 
utveckling av kombinerade mobilitetstjänster. 

5. Saknas något som skulle stötta din organisation i kommande planering? 
• Se ovan avseende avsaknad av den röda tråden mellan trafikförsörjningsprogram 

och operativ planering och genomförande. 
• Tydligare ansvarsförhållanden inom Region Skåne utifrån ovan. 
• Dialog om satsningar och utveckling på kortare och medellång sikt. Familjen 

Helsingborg ser därför mycket positivt på att gemensamt med Skånetrafiken ta 
fram en "kollektivtrafikstrategi" för att fylla denna funktion. 

• Tydligare och mer konsistent strategisk planering avseende tågtrafiken. Olika 
delar av Region Skåne kommunicerar delvis olika saker. 

6. Har ni några övergripande synpunkter på programmets innehåll och uppbyggnad? 
En del formalia behöver rättas till. Det finns en del felaktigheter i diagram och tabeller. 
Vissa meningar och stycken är upprepningar och en del meningar är svåra att förstå, vilket 
kan bero på syftningsfel. Vi tar inte upp dem här utan kan göra det i särskild ordning. 

Synpunkter på kapitel "Satsningar på kollektvtrafik" 
Familjen Helsingborgs förhoppning är att de konkreta frågorna kring kollektivtrafikens 
utveckling hanteras inom ramen för det gemensamma strategiarbetet. Men vi vill redan nu 
ändå framföra ett antal synpunkter. 

Ambitionen på lång sikt bör vara 30minuters-trafik i hela det skånska Pågatågssystemet. 
Detta skapar en enkelhet och konsekvens. Söderåsbanan och Rååbanan bör få 
halvtimmestrafik redan i närtid. Arbetet med att identifiera erforderlig infrastruktur bör 
startas upp nu. 

Genomförandet av det regionala superbusskonceptet är fortfarande behäftat med en stor 
oklarhet. I dokumentet används begreppet - men i dialogen med Skånetrafiken är det 
ersatt av produkter som redan finns i dagens trafik. Detta skapar en otydlighet och 
förväntans bild som inte stämmer överens parterna emellan. För bland annat stråket 
Helsingborg-Höganäs på väg 111 kommer detta blir en svårighet om kommuner, 
Skånetrafiken, Region Skåne och Trafikverket inte från början har samma målbild. 

I bilaga "Tågstrategiskt underlag" analyseras vilken trafik som krävs för att målet om 40 % 
marknadsandel ska kunna nås. Vi konstaterar att de redovisade satsningarna i själva 
programmet inte helt riktigt överensstämmer med de åtgärder som redovisas i det 
tågstrategiska underlaget. För nordvästra Skåne handlar det om: 

Halvtimmestrafiken på Rååbanan 
Ny station i Raus 
Tidplanen för "System 3" 

Det redovisas inte på vilka grunder som det inte överensstämmer. Dels är det för 
nordvästra Skåne viktiga satsningar, men dels skapar denna skillnad också en osäkerhet 
för Trafikförsörjningsprogrammet som ett ambitionsdokument med 40 % marknadsandel 
för kollektivtrafiken i Skåne som övergripande mål? För busstrafiken finns inte tidigare 
analyser för vad som kommer att krävas i form av ökad kapacitet för att nå målet, men vi 
utgår från att det för busstrafiken inte finns några andra ambitionsnivåer än det som 
redovisas. 
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Den planerade tågtrafiken på Söderåsbanan har genom åren haft olika kopplingar söderut. 
Med anledning av den stora målpunkt som Lund utgör är det positivt att 
trafikförsörjningsprogrammet nu redovisar ett trafikupplägg via Lund till Malmö. 

Kollektivtrafikåtgärderna för åren 2020-2025 redovisas tydligt i tabellform. Vi har 
förståelse för att redovisade årtal för olika satsningar av olika anledningar kan komma att 
ändras, men vi efterlyser en motsvarande redovisning för åren 2026-2030. 

Helsingborg XX februari 2019 

Peter Danielsson 
Ordförande 
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Datum Region Skåne 
2019-01-21 Avdelning för regional utveckling 
 291 89 Kristianstad 
       
  
Vårt dnr  
KS001063/2018 
 
 
 
 
Remiss – Trafikförsörjningsprogram 2020-2030 
 
Båstads kommun ställer sig bakom Helsingborgs stads yttrande på Region Skånes förslag 
på Trafikförsörjning 2020-2030 med följande tillägg på kapitlet ”Satsningar på 
kollektivtrafik”. 
 
Båstads kommun anser att pågatågstrafik, även på lång sikt, ska bedrivas till Halmstad för 
att stärka nordvästra Skånes attraktionskraft gällande arbetsmarknad, koppling till 
Ängelholms flygplats och för att öka tillgängligheten för turismen. 
 
Ur ett regionalt perspektiv anser Båstads kommun att båttrafiken mellan Hallands Väderö 
och Torekov bör uppmärksammas, likt Ven, under rubrik Båttrafik, sid 28. Väderötrafiken 
har ca 30 000 resenärer/år. 
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Båstads Kommun - Remiss Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030 

Från: Lindblom Patrik <Patrik.Lindblom@skane.se> 
Datum: 2018-11-08 10:34 
Ärende: Remiss Trafikförsöijningsprogram för Skåne 2020-2030 
Hemlig kopia: Båstads Kommun 
Bifogade filer: Missiv Remiss Trafikförsöijningsprogram för Skåne 2020-2030.pdf 

Remiss Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030 

Region Skåne översänder härmed förslag till Trafikförsörjningsprogramför Skåne 2020-2030 på remiss 
och ni bereds möjlighet att lämna synpunkter senast fredagen den 15 februari 2019, se bifogad fil. 

Remissen med bilagor finns att hämta på www.skane.se/trafikforsorjning. 

Under remissperioden bjuder vi in till ett remisseminarium den 22 november för både politik och 
tjänstemän. Inbjudan skickas separat. 

Med vänliga hälsningar 
Patrik Lindblom 
Kollektivtrafikstrateg 

Regional_utveckling 

Region Skåne 
Postadress: 291 89 Kristianstad 

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad 

tfn/mobil: +46 (0)44 309 31 52 

sms: +46 (0)768 89 03 83 

patrik.lindblom@skane.se 

www.skane.se I www.skane.com 

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med 

andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. 
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Regionala 
utvecklings nämnden ··~ ~··~ 

Missiv SKANE 
Patrik Lindblom 
Kollektivtrafikstrateg 
Tel 044-309 31 52 

Datum 
Dnr 

2018-11-05 
1801945 

patrik. lindblom@skane.se 

Remiss: 
Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030 

Region Skåne översänder härmed förslag till Trafiliförsö1jningsprogram för Skåne 
2020-2030 på remiss och ni bereds möjlighet att lämna synpunkter senast fredagen 
den 15 februari 2019. 

Enligt lag (2010: 1065) om kollektivtrafik ska Region Skåne i egenskap av regional 
kollektivtrafikmyndighet regelbundet i ett trafikförsö1jningsprogram fastställa 
målen för den regionala kollektivtrafiken. Trafikförsö1jningsprogrammet är ett 
strategiskt dokument som på ett övergripande ska beskriva det samlade behovet av 
all kollektivtrafik i Skåne. Nu gällande trafikförsörjningsprogram, 
Trafikförsö1jningsprogram för Skåne 2016, fastställdes av regionfullmäktige 2015-
11-24. 

Regionfullmäktige har beslutat (2016-11-29, § 252) att vatje kommande 
trafikförsö1jningsprogram ska fastställas så snatt det bedöms lämpligt efter 
genomfö1t allmänt val till regionfullmäktige vart fjärde år. Ett förslag till 
Trafikförsö1jningsprogram för Skåne 2020-2030 har arbetats fram av regional 
utveckling och Skånetrafiken under 2017 och 2018. Tidiga samråd har genomfö1ts 
och förslaget är nu klatt att skickas på remiss till kollektivtrafikintressenter. 

Remissperioden pågår mellan 5 november - 15 februari 2019. Under 
remissperioden bjuder vi in till ett remisseminarium den 22 november för både 
politik och tjänstemän. Se särskild inbjudan. Efter remissperioden kommer planen 
att justeras för att efter sommaren 2019 beslutas i Regionfullmäktige. 

Era synpunkter är mycket värdefulla och vi hoppas därför att ni vill delge oss dem. 

Vi vill ha svar på följande frågor på remissen: 
1. Beskrivs kollektivtrafikens roll för Skånes utveckling ett relevant sätt? 
2. Är de Ställningstaganden som gjorts de rätta för att utveckla 

kollektivtrafiken i Skåne? 
3. Är beskrivningarna av Ställningstagandena tydliga och relevanta? 
4. Är Riktlinjerna som gjmts tillräckligt tydliga för att förstå hur 

kollektivtrafiken ska utvecklas? 
5. Saknas något som skulle stötta din organisation i kommande planering? 
6. Har ni några övergripande synpunkter på Trafikförsöijningsprogrammets 

innehåll och uppbyggnad? 
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Remissen med bilagor finns att hämta på www.skane.se/trafikforsorjning. 

Era synpunkter skickas antingen via e-post till region@skane.se eller till Region 
Skåne, Avdelningen för regional utveckling, 291 89 Kristianstad. 

Vi vill ha era synpunkter senast den 15 februari 2019 

Vid eventuella frågor kontakta Patrik Lindblom på patrik.lindblom@skane.se, 
044-309 31 52. 

Med vänlig hälsning 

~ ~lj. / va11J"' 

Mätta lvarsson 
Ordförande, Regionala Utvecklingsnämnden 



Region Skåne 

Sänd lista 
Bjuvs kommun 
Bromölla kommun 
Burlöv kommun 
Båstads kommun 
Eslövs kommun 
Helsingborgs Stad 
Hässleholms kommun 
Höganäs kommun 
Hörby kommun 
Höörs kommun 
Klippans kommun 
Kristianstad kommun 
Kävlinge kommun 
Landskrona stad 
Lomma kommun 
Lunds kommun 
Malmö stad 
Osby kommun 
Perstorps kommun 
Simrishamns kommun 
Sjöbo kommun 
Skurups kommun 
Staffanstorps kommun 
Svalövs kommun 
Svedala kommun 
Tomelilla kommun 
Trelleborgs kommun 
Vellinge kommun 
Ystads kommun 
Åstorps kommun 
Ängelholms kommun 
Örkelljunga kommun 
Östra Göinge kommun 

Skåne Nordost 
Skåne Nordväst 
MalmöLundregionen 
Sydöstra Skånes Samarbetskommitte 

Region Blekinge 
Region Kronoberg 
Region Halland 
Region Huvudstaden 
Region Själland 

Kommunförbundet Skåne 
Länsstyrelsen Skåne 
Trafikverket Region Syd 
Sydsvenska industri och handelskammaren 
Företagarna 
Svenskt näringsliv 
LO-distriktet i Skåne 
SACO 
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Region Skåne 

SKL 

Malmö Airport 
Kristianstad Österlen airport 
Ängelholm Flygplats 

Pendlarförening Öresund 
PRO Skåne 
SPF Skånedistriktet 
SRF Skåne 
SKPF Distrikt Skåne 
RPG Distrikt Skåne-Blekinge 
Studentkåren Malmö 
Kristianstad Studentkår 
Lunds Studentkårer 
DHRSkåne 
HSO Skåne 
Naturskyddsföreningen i Skåne 
Resenärsforum 
Järnvägsfrämjandet 

Samtrafiken i Sverige AB 
Svensk kollektivtrafik 
Sveriges Bussföretag 
Sveriges Bussföretag 
Branschföreningen Tågoperatörerna 
Svenska Taxiförbundet 

Nobina 
Bergkvarabuss 
Nettbuss 
Transdev 
Transdev 
Flexbuss 
Buss i väst 
Buss i väst 
Arriva 
Öresundståg 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-01-24 1 av 1 

 

 

KS § 8  Dnr KS 001140/2018 - 500 

Renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 
 
Beskrivning av ärendet NSR har tillsammans med Bjuvs kommun, Båstads kommun, Helsingborgs stad, 

Höganäs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun tagit fram ett 
nytt förslag till kommunspecifika renhållningsordningar med en regional 
avfallsplan enligt miljöbalkens 15 kap. 11§.  

 Renhållningsordningen 
 Några av förändringarna i renhållningsordningen är:  
 - Den är anpassad till demand-hämtning. 
 - Tydlighet kring utrustning och framkomlighet på markbehållare. 
 
 Avfallsplan 
 Till renhållningsordningen följer alltid kommunens avfallsplan som bilaga. 

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och 
farlighet. De stora förändringarna i avfallsplanen är att den är regional. Detta 
möjliggör samarbeten över kommungränser. Den är även ett levande dokument 
som styrgruppen och projektgruppen för avfallsplanen kommer att arbeta med 
under hela planens period. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson daterad 2019-01-09 

med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag 1. Godkänna att framlagd renhållningsordning för Båstads kommun med 

avfallsplan och tillhörande bilagor skickas på remiss. Remissansvar skall 
skickas till NSR på remisser@nsr.se senast den 10 mars 2019. 

 
 2. Godkänna att förslaget till renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 

ställs ut för granskning på Biblioteket, på kommunhuset, på Båstads kommuns 
hemsida och på NSR:s hemsida under perioden 11 februari till 10 mars 2019 
enligt miljöbalkens 15 kapitel 13 §.       

 
Föredragande NSR:s renhållningschef Cecilia Holmblad föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Godkänna att framlagd renhållningsordning för Båstads kommun med 

avfallsplan och tillhörande bilagor skickas på remiss. Remissansvar skall 
skickas till NSR på remisser@nsr.se senast den 10 mars 2019. 

 
 2. Godkänna att förslaget till renhållningsordning med tillhörande avfallsplan ställs ut för 
granskning på Biblioteket, på kommunhuset, på Båstads kommuns hemsida och på NSR:s hemsida under 
perioden 11 februari till 10 mars 2019 enligt miljöbalkens 15 kapitel 13 §.        

mailto:remisser@nsr.se
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Datum: 2019-01-09 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS001140/2018 

 

Förslag till ny renhållningsordning och avfallsplan 2019-2023 för Båstads 
kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
 

1. att godkänna att framlagd renhållningsordning för Båstads kommun med avfallsplan 
och tillhörande bilagor skickas på remiss. Remissvar skall skickas till NSR på 
remisser@nsr.se senast den 10 mars 2019. 
 

2. att godkänna att förslaget till renhållningsordning med tillhörande avfallsplan ställs ut 
för granskning på Biblioteket, på kommunhuset, på Båstads kommuns hemsida och på 
NSR:s hemsida under perioden 11 februari till 10 mars 2019 enligt miljöbalkens 15 
kapitel 13§.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
NSR har tillsammans med Bjuvs kommun, Båstads kommun, Helsingborgs stad,  Höganäs 
kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun tagit fram ett nytt förslag till 
kommunspecifika renhållningsordningar med en regional avfallsplan enligt miljöbalkens 15 
kap. 11§. 
 
Aktuellt 
Renhållningsordningen 
Några av förändringarna i renhållningsordningen är:  

- Den är anpassad till demand hämtning. 
- Tydlighet kring utrustning och framkomlighet på markbehållare. 

Avfallsplan 
Till renhållningsordningen följer alltid kommunens avfallsplan som bilaga. Avfallsplanen 
innehåller mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. De stora 
förändringarna i avfallsplanen är att den är regional. Detta möjliggör samarbeten över 
kommungränser. Den är även ett levande dokument som styrgruppen och projektgruppen för 
avfallsplanen kommer att arbeta med under hela planens period. 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSR 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tjänsteskrivelse från NSR 
Förslag till ny renhållninsordning 2019-2023 

mailto:remisser@nsr.se


 
 

 

2 (2) 

 

Förslag till ny avfallsplan 2019-2023 inklusive tillhörande bilagor 1-5 



Renhållnings ordning 

Båstad kommun 

Antagen av kommunfullmäktige xx-xx-xx 
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Renhållningsordningen innehåller kommunala bestämmelser när det 
gäller avfallshanteringen i Båstad kommun. Här kan 
fastighetsinnehavare, verksamheter och kommuninvånare m.fl. se vilka 
skyldigheter som vilar på olika aktörer. Det är också ett verktyg för att 
styra och utveckla avfallshanteringen i kommunen. 

1 



Innehåll 
1. Inledande bestä01m.elser ..................................................... 4 

2. Ansvar och skyldigheter ..................................................... 8 
1 § Kommunens renhållningsansvar ................................................................................ 8 

2 § Producenternas ansvar ............................................................................................... 9 

3 § Fastighetsinnehavarens I nyttjanderättshavarens ansvar ............................................ 9 

4 § A vfallslämnarens ansvar .......................................................................................... 10 

3. Hushållsavfall .................................................................... 11 
1 § Behållare och emballering ....................................................................................... 11 

2 § A vfallsspecifika anvisningar .................................................................................... 12 

3 § Transportväg ............................................................................................................ 18 

4 § Lastnings plats .......................................................................................................... 20 

5 § Gångväg ................................................................................................................... 20 

6 § Hämtning där renhållningsfordon ej kan köra ......................................................... 22 

7 § A vfallsutrymme och förvarings plats ....................................................................... 22 

4. Annat avfall än hushållsavfall .......................................... 25 
1 § Uppgiftsskyldighet ................................................................................................... 25 

2 §Återvinningsbart material ........................................................................................ 25 

3 § Rivningsavfall .......................................................................................................... 25 

4 §Djurkadaver och annat animaliskt avfall ................................................................. 25 

5 § Skärande, stickande och smittförande avfall ........................................................... 25 

6 § Farligt avfall ............................................................................................................. 26 

7 § Matavfall från verksamheter .................................................................................... 26 

8 § Trädgårdsavfall från verksamheter .......................................................................... 27 

2 



5. Dispens ................................................................................ 2 7 
1 § Prövning av dispens ................................................................................................. 27 

2 § Gemensamma behållare ........................................................................................... 27 

3 § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam och latrin ........................................... 27 

4 §Förlängt hämtningsintervall ..................................................................................... 28 

5 § Befrielse från hämtning av hushållsavfall och slam ................................................ 28 

6 § Befrielse från hämtning av allt hushållsavfall ......................................................... 28 

7 § Avfallsutrymmenas utformning/transportväg .......................................................... 28 

8 §Bilfria områden ........................................................................................................ 28 

9 § Dispens för matavfallskvarn .................................................................................... 29 

10 §Dispens för fettavskiljare ....................................................................................... 29 

11 § Övriga dispenser .................................................................................................... 29 

6. Ikraftträdande och uppföljning ....................................... 30 
1 §Ikraftträdande ........................................................................................................... 30 

2 § Omprövning ............................................................................................................. 3 0 

3 § Uppföljning av avfallsplanen ................................................................................... 30 

Bilaga 1: Sorteringsguide .................................................................................................................... 31 

Bilaga 2: Avfallsplan 2020 (externt dokument) ................................................................................ 35 

3 



1. Inledande bestämmelser 
I detta kapitel redogörs för definitioner, gällande författningar och målsättningar för avfallshanteringen 

i Båstad kommun. 

1 § Gällande författningar 
Denna renhållningsordning innehåller föreskrifter om avfallshantering i Båstad kommun. 

Renhållningsordningen innehåller också kommunens avfallsplan (bilaga 2). Utöver bestämmelserna i 

denna renhållningsordning finns det bestämmelser i fråga om hantering av avfall i följande lagar och 

förordningar: 

Miljöbalken (1998:808) 

Förordningen (2001:512) om deponering av 
avfall 

Förordningen (2013:253) om förbränning av 
avfall 

Förordningen (2013:252) om stora 
förbränningsanläggningar 

Förordningen (2018:1463) om producentansvar 
för returpapper 

Förordningen (2018:1462) om producentansvar 
för förpackningar. 

Förordningen (2005:220) om retursystem för 
plastflaskor och metallburkar 

Förordningen (2007:185) om producentansvar 
för bilar 

Förordningen (1994:1236) om producentansvar 
för däck 

Förordningen (2008:834) om producentansvar 
för batterier 

Förordningen (2000:208) om producentansvar 
för glödlampor och vissa belysningsarmaturer 

Förordningen (2005:209) om producentansvar 
för elektriska och elektroniska produkter 

Förordningen (2009:1031) om producentansvar 
för läkemedel 
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SFS 1998:808 

SFS 2001:512 

SFS 2013:253 

SFS 2013:252 

SFS 2018:1463 

SFS 2018 :1462 

SFS 2005 :220 

SFS 2007:185 

SFS 1994:1236 

SFS 2008 :834 

SFS 2000:208 

SFS 2005 :209 

SFS 2009:1031 



Avfallsförordningen (2011:927) 

Plan- och bygglagen (2010:900) 

Arbetsmiljölagen (1977: 1160) 

Rådets förordning (1069/2009/EG) om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter 

Lag (1980:424) om åtgärder mot föroreningar 
från fartyg 

Naturvårdsverkets föreskrifter om transporter 
av avfall. 

Statens jordbruksverks föreskrifter (2006:84) 
om befattning med animaliska biprodukter och 
införsel av andra produkter, utom livsmedel, 
som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur 

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, 
toxinpåverkan, överkänslighet. 

Hanteringen av smittförande avfall från hälso
och sjukvården. 

SFS 2011:927 

SFS 2010:900 

SFS 1977:1160 

(EU) nr 
1069/2009 

SFS 1980:424 

NFS 2005:3 

SJVFS 2006:84 

AFS 2005:1 

SOSF 2005:26 

Ändringar i gällande lagar och andra författningar samt andra myndighetsbeslut som reglerar 
avfallshanteringen införs i denna renhållningsordning utan särskilt beslut i kommunfullmäktige. 

2 § Definitioner och begreppsförklaringar 
Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kapitlet 
miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen med undantag för definitionen av matavfall. I övrigt 

används följande begrepp med de betydelser som här anges: 

1. Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är 

skyldig att göra sig av med (15 kapitlet 1 §miljöbalken). 

2. Med hantering av avfall avses insamling, transp01i, återvinning och bortskaffande av avfall (15 

kapitlet 15 §miljöbalken). 

3. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från 

annan verksamhet (15 kapitlet 3 §miljöbalken). Se bilaga 1. 
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4. Med fastighetsinnehavare avses den eller de som äger fastigheten eller den som enligt 1 kapitlet 
5 § fastighetstaxeringslagen (1979: 1152) ska anses som fastighetsägare. 

5. Med nyttjanderättshavare menas den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavare begreppet, 
har rätt att bruka eller att nyttja fastigheten. 

6. Permanentboende är den som är folkbokförd på fastigheten. 

7. Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 

8. Med avfallsutrymme menas en byggnad eller en del av en byggnad med väggar, golv och tak där 
avfall förvaras. 

9. Med förvaringsplats menas utrymme eller avgränsad plats för förvaring av avfall. 

10. Med avfallsbehållare menas kärl, container, säck eller liknande som är avsett att innehålla någon 
typ av avfall. 

11. Med återanvändning menas att något som inte är avfall användes igen för att fylla samma 
funktion som det ursprungligen var avsett för (15 kapitlet 4 §miljöbalken). 

12. Med återvinning avses den hantering som anges i bilaga 2 till avfallsförordningen (2011 :927). 

13. Med restavfall menas det avfall som blir kvar efter källsortering. 

14. Med matavfall avses i dessa föreskrifter sådant avfall som är biologiskt lättnedbrytbart dock inte 

trädgårdsavfall. Exempel på matavfall är frukt- och grönsaksrester, kött- och fiskavfall. 

15. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så skrymmande eller har andra egenskaper som gör 
att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl 5 §Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2004:4). 

a) Icke återvinningsbart grovavfall är avfall som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas 
(se bilaga 1). 

b) Återvinningsbart grovavfall är avfall som kan återanvändas eller materialåtervinnas, helt eller 
delvis (se bilaga 1 ). 
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16. Som farligt avfall klassas sådant avfall som är markerat med en asterisk (*) efter koden i bilaga 4 
till avfallsförordningen (2011 :927) eller som Naturvårdsverket meddelat föreskrifter om. 

17. Med toalettbod avses toalettbyggnader som inte är kopplade till det kommunala avloppssystemet, 
utan som är anslutna till sluten tank som till exempel portabla toaletter och rastplatstoaletter. 

18. Med renhållaren avses kommunen eller den kommunen utser att sköta renhållningen. 

19. Med producent avses den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller 
en förpackning, eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver 
särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl. 

20. Med avfallslämnare avses fastighetsinnehavare, nyttjanderättshavare, hyresgäst, privatperson, 
verksamhet eller annan som ger upphov till avfall. 

21. Med ABV A menas Allmänna bestämmelser vatten och avlopp. 

22. Med NSR menas Nordvästra Skånes Renhållnings AB. 

3 §Målsättning 
Målsättningen i kommunen är att allt avfall som uppkommer ska behandlas i följande prioritetsordning 
i enlighet med EU:s avfallshierarki: 

1. Förebyggande 
2. Återanvändning 
3. Materialåtervinning 
4. Annan återvinning till exempel energiutvinning. 
5. Bortskaffande 

Insamlingen ska ske på ett hälso- och miljöriktigt sätt och sorteringen ska så långt det är möjligt ske 

vid källan. 

4 § Överträdelser 
Straffbestämmelser vid överträdelser enligt gällande lagstiftning finns i 29 kapitlet i miljöbalken 
(1998:808) och miljösanktionsavgifter i 30 kapitlet i miljöbalken (1998:808). Kontroll av renhet på 
källsmterat avfall kan förekomma. Vid felsortering kan fastighetsinnehavaren åläggas 

felsorteringsavgift enligt gällande avfallstaxa. 

7 



2. Ansvar och skyldigheter 
I detta kapitel regleras ansvarsfrågan för avfallshanteringen. 

1 §Kommunens renhållningsansvar 
A. Kommunen har enligt miljöbalken ansvaret för att hushållsavfall inom kommunen transporteras 

till en godkänd behandlingsanläggning och återvinns eller bortskaffas, om det behövs för att 
tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen. 

B. Från ansvaret undantas avfall som enligt förordning ska insamlas och omhändertas av producent 

enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 15 kapitlet 6-7a §§miljöbalken (1998:808) (till 
exempel förpackningar och tidningar, elektronikavfall, batterier, däck, bilar och läkemedelsavfall). 

C. Kommunfullmäktige fastställer avfallstaxa och renhållningsordning samt vem som är renhållare i 
kommunen. 

D. Kommunstyrelsen är ansvarig för avfallshanteringen i Båstad kommun. 

E. Renhållaren är NSR AB. 

F. Myndighetsnämnden utövar den lokala tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om avfall i 
miljöbalken och i föreskrifter som meddelats med stöd av balken. Om inget annat anges, beslutar 
Myndighetsnämnden om dispenser och prövar individuella ärenden enligt denna 
renhållningsordning. 

G. Den som har förpackningsavfall som inte är hushållsavfall ska sortera ut förpackningsavfallet från 
annat avfall och lämna avfallet till ett godkänt retursystem eller ett insamlingssystem som har 
tillstånd enligt 24 § avfallsförordningen (2011 :927). 

H. Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn ska, genom kommunens försorg, 
transporteras bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen som det är 
förbjudet att släppa ut enligt lagen om åtgärder mot förorening från fartyg (1980:424) eller enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av avfallsförordningen (2011 :927). 

8 



2 §Producenternas ansvar 
Producentansvaret regleras i förordningar om producentansvar (1994: 1236, 2000:208, 2005 :209, 
2005:220, 2007: 185, 2007:193, 2008:834, 2009: 1031, 2018: 1462, 2018: 1463), meddelade med stöd av 
miljöbalken. 

Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är 
innesluten i en sådan förpackning, ska på begäran av Myndighetsnämnden lämna de uppgifter i fråga 
om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för 
kommunens renhållningsordning. 

Producenter som ska tillhandahålla ett insamlingssystem för förpackningar och returpapper ska 
samråda med kommunstyrelsen samt renhållaren om frågor som rör insamlingssystemet. 

3 § Fastighetsinnehavarens I nyttjanderättshavarens 
ansvar 
A. Fastighetsinnehavaren är betalningsskyldig för renhållning. Avgift ska betalas för den insamling, 

transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i 
enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kapitlet 4 §miljöbalken 
( 1998 :808). 

B. Ändring av ägandeförhållanden för fastighet eller annan förändring som berör avfallshanteringen 
ska meddelas renhållaren omgående. 

C. Fastighetsinnehavaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den eller de som bor eller 
bedriver verksamhet i fastigheten om dessa föreskrifter. Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att 
reglerna följs. 

D. Fastighetsinnehavaren ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport. För 
fastighetsinnehavaren är en del av detta ansvar att tillhandahålla av renhållaren godkända påsar för 
matavfallsinsamlingen. 

E. Vid om- och nybyggnad av avfallsutrymme ska fastighetsinnehavaren ta kontakt med renhållaren. 

F. Renhållaren ska kontrollera avfallsutrymmet innan det får börja användas för att säkerställa att 
hämtning av avfall kan ske. Ett besiktningsprotokoll av avfallutrymmet ska skrivas. 
Besiktningsprotokollet följer fastigheten oavsett ägare. 
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G. Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att avfallsutrymme och hämtställe anordnas, utformas och 

underhålls så att krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls. 

H. Fastighetsinnehavaren (om inget annat avtalats med nyttjanderättshavaren) ska se till att 

avfallsbehållare rengörs i tillräcklig omfattning så att god arbetsmiljö och hygien säkerställs. 

I. Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättsinnehavaren ansvarar för att avfallsabonnemanget är 

tillräckligt stort för behovet som föreligger. 

J. Kontroll av renhet på källsorterat avfall kan förekomma. Vid felso1tering kan 

fastighetsinnehavaren åläggas felsorteringsavgift enligt gällande avfallstaxa. 

4 § A vfallslämnarens ansvar 
Avfallslämnaren ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

A vfallslämnaren ska sortera avfall i enlighet med vad som anges i dessa föreskrifter samt enligt vad 

som anges i bilaga 1. Hushållsavfall ska lämnas i, av renhållaren tillhandahållna eller godkända, 

avfallsbehållare eller på anvisad plats. 

Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall ska lämna detta till 

den som enligt avfallsförordningen (2011 :927) har tillstånd till transpmtverksamhet, är anmäld hos 

föreskriven myndighet eller har undantagits från anmälningsplikt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter 

(NFS 2005:3). 

10 



3. Hushållsavfall 
I detta kapitel regleras avfall som är hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall, se definition 1 

kapitlet 2 §punkt 3. Observera att många verksamheter även har avfall klassat som hushållsavfall (till 

exempel avfall från städning och matsalar). 

1 §Behållare och emballering 
A. Renhållaren avgör avfallsbehållarens typ och storlek. 

B. Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd på tomten vid tomtgräns mot körbar 

allmän väg eller där kommunen anvisat plats. (0--2 meter in på fastigheten för villor och fritidshus 

och 0--5 meter in på fastigheten för flerfamiljsfastigheter). Kärl med två hjul ska placeras med 

handtaget ut mot gång varifrån kärlet hämtas eller enligt kommunen anvisningar. Kärl med tre hjul 

ska placeras på hårdgjord yta. Är underlaget inte hårdgjort ska kärlet placeras med handtaget ut 

mot gång varifrån kärlet hämtas eller enligt kommunen anvisningar. 

C. I avfallsbehållare får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren är avsedd. Avfall ska vara 

emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. 

D. Behållare som tillhandahålls av renhållaren ägs av renhållaren. Normalt slitage står renhållaren 

för. Vid skadegörelse står fastighetsinnehavaren/nyttjanderättsinnehavaren för reparation eller 

ersättande av kärl och containrar. 

E. Markbehållare ägs och underhålls av kunden. 

F. Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Behållaren får inte vara så tung att 
den blir svår att flytta eller att arbetsmiljökraven inte kan tillgodoses. 

G. Överfull, för tung eller trasig avfallsbehållare eller avfallsbehållare som innehåller dåligt 

emballerade stickande eller skärande föremål hämtas först när avfallet paketerats om. 

1.1 Tömningskriterier för markbehållare 

Vid val av storlek på markbehållare ska hänsyn tas till att tömning av matavfall och restavfall ska ske 

minst en gång varannan vecka och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion. Tömning 

sker i den ordning renhållaren bestämmer. 

Kontakta renhållaren innan behållare placeras ut, bedömning av platsens lämplighet ska göras utifrån 

varje enskilt fall. Tömning av markbehållare sker genom höga kranlyft vilket ställer höga krav på 

tömningsförfarandet. För att säkerställa säkerheten och för att tömning av markbehållare ska 

godkännas ska måtten som anges i 3 kapitlet 4 § uppfyllas tillsammans med följande kriterier: 
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• Tömning av markbehållare får inte ske över allmän gångbana, cykelbana eller körbana. Om 

tömning görs över ett så kallat naturligt gångstråk ska det finnas en säker alternativ gångväg runt 

och förbi markbehållaren. 

• Fordonets angöringsplats får inte vara placerad vid utfarter eller vid en korsning. Angöringsplatsen 

får inte heller placeras så att backning måste utföras och inte placeras så att parkerade bilar finns 
mellan fordonet och behållare. Avståndet mellan fordonets centrum och markbehållarens centrum 
får maximalt vara 7 meter och bör inte placeras utmed huvudgator. 

• Inga hinder i höjdled får begränsa lyftarmen eller själva behållaren. 

• Behållare ska stå på kvartersmark med inkast vänd mot kvartersmark. Behållaren ska vara 
placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs. 

• Vid placering av markbehållare ska hänsyns tas till riskerna för lukt, exempelvis om behållare står 

för nära bostäder eller luftintag till byggnader. 

• Lyftanordning ska vara försedd med mushroom-koppling 

• Markbehållare ska vara låst för att undvika felsorteringar, att obehöriga använder behållarna och 

minska risken för olyckor. 

2 § A vfallsspecifika anvisningar 

2.1 Allmänt 

De avfallsslag som inte listas nedan hämtas efter behov. Hämtningsintervall är angivna så som 

renhållningen fungerar i normalfallet. Det finns möjlighet till dispens (se kapitel 5). 

2.2 Matavfall 

Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 1. 

Emballering, behållare och förvaring 

• Matavfall ska emballeras i påsar godkända och tillhandahållna av renhållaren och enligt den 
europeiska standarden EN 13432 eller den svenska motsvarigheten SS 13432. Se bilaga 1. 

• För storhushåll, restauranger, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen där 
ruttnande eller vått matavfall uppstår kan krävas kylt avfallsutJymme. Denna bedömning görs av 

Myndighetsnämnden. 

• Matavfallskvarn kopplad till separat sluten tank, så kallad matavfallstank är tillåtet. 
Matavfallstankar ska vara placerade så att de lätt kan slamsugas. När tanken är installerad inomhus 
ska tömning ske via anslutning på utsidan av fasaden i gatuplan. Matavfallskvarnar kopplade till 
kommunala avloppsnätet är normalt inte tillåtet enligt ABV A. 

• Matavfallskvarnar kopplade till enskilda avlopp är inte normalt tillåtna. Dispens kan sökas, se 

kapitel 5. 

• Markbehållare kan användas där renhållaren och Båstad kommun anser att detta är lämpligt. 

Hämtningsintervall 
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• För permanentboende och fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall 

ske enligt gällande avfallstaxa. Hämtning ska ske i den ordning renhållaren bestämmer. 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter där hushållsavfall uppkommer ska hämtning av 
matavfall ske efter behov, enligt gällande avfallstaxa, i den ordning renhållaren bestämmer. 

Tömning av matavfallstankar samt markbehållare ska ske enligt gällande avfallstaxa för att 

upprätthålla en god funktion. Tömning sker i den ordning renhållaren bestämmer. 

Hemkompostering av matavfall 

För hemkompostering av matavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts på ett sådant sätt 
att olägenhet för människors hälsa och/eller miljön inte uppstår. Komposten ska vara skadedjurssäker 
och isolerad. Animaliskt avfall får inte komposteras i stallgödsel. Vid kompostering i stallgödsel ska 
matavfallet grävas ner så att skadedjur inte kan komma åt det. Kompostering av matavfall på 

fastigheten ska anmälas till Myndighetsnämnden enligt 45 § avfallsförordningen (2011 :927). 

2.3 Restavfall 

Det avfall som är kvar efter källsortering. 

Emballering och behållare 

Restavfall ska emballeras väl och samlas in i kärl eller container. 

Markbehållare kan användas där renhållaren och Båstad kommun anser att det är lämpligt. 

Hämtningsintervall 

• För permanentboende och fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall i 
kärl ske enligt gällande avfallstaxa, i den ordning renhållaren bestämmer. 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter där hushållsavfall uppkommer ska hämtning av 
restavfall ske enligt gällande avfallstaxa, i den ordning renhållaren bestämmer. 

• Tömning av markbehållare ska ske enligt gällande avfallstaxa för att upprätthålla en god funktion. 
Tömning sker i den ordning renhållaren bestämmer. 

2.4 Grovavfall 

Privatpersoner får genom egen försorg forsla bort grovavfall som uppkommer i det egna hushållet till 
av renhållaren anvisad plats eller till NSR:s återvinningscentraler. Återvinningsbart grovavfall ska 

hållas skilt från annat avfall samt hanteras enligt bilaga 1. 

Grovavfall får inte komprimeras. 

Emballering och förvaring 

Grovavfall som hämtas vid fastighet ska märkas med "GROVA VF ALL" och hämtas inte i säck eller 

omärkt. 
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För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att grovavfall förvaras under tak och ska 
förvaras på lämplig förvaringsplats i avvaktan på borttransport enligt renhållarens anvisningar. 

Hämtningsintervall 

Grovavfall hämtas efter beställning av fastighetsinnehavaren, enligt gällande avfallstaxa, i den 
ordning renhållaren bestämmer. 

2.5 Farligt avfall 

Farligt avfall ska s01ieras ut och hållas skilt från annat avfall. Farligt avfall ska hanteras enligt bilaga 
1. Privatpersoner får genom egen försorg forsla bort farligt avfall som uppkommit i det egna hushållet 
till av kommunen anvisad plats, NSR:s återvinningscentraler eller i en miljöbad. 

Behållare och emballering 

Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med innehåll, väl förpackat och får inte blandas med annat 
avfall (gäller även annat farligt avfall), se bilaga 1. 

2.6 Producentansvarsmaterial 

Privatpersoner får genom egen försorg transportera bort producentansvarsmaterial som uppkommit i 
det egna hushållet till anvisad plats. 

Förpackningar och tidningar 

Förpackningar och tidningar ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För förpackningar och 

tidningar gäller producentansvar. De ska hanteras enligt bilaga 1. 

Elavfall 

Elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Elavfall är oftast farligt avfall. För elavfall 
gäller producentansvar. Elavfall ska hanteras enligt bilaga I. 

Privatpersoner får genom egen försorg forsla bort elavfall som uppkommit i det egna hushållet till av 
kommunen anvisad plats, NSR:s återvinningscentraler, Miljöskåpet Samlaren för elektronik eller i en 
miljöbod. 

Ljuskällor och småelektronik från flerfamiljsfastigheter hämtas i den ordning renhållaren bestämmer. 

Batterier 

Batterier ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För batterier gäller producentansvar. 
Batterier ska hanteras enligt bilaga 1. Småbatterier hämtas i den ordning renhållaren bestämmer. 
Privatpersoner får genom egen försorg forsla bort batterier som uppkommit i det egna hushållet till av 
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kommunen anvisad plats, NSR:s återvinningscentraler, Miljöskåpet Samlaren för elektronik eller i en 
miljöbod. 

Läkemedelsavfall 

Läkemedelsavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För läkemedelsavfall gäller 
producentansvar och detta ska lämnas på apoteken. Nedspolning av läkemedel till avloppsnätet är inte 
tillåtet enligt ABVA punkt 9. 

2. 7 Trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall får fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren genom egen försorg transportera 
till av kommunen anvisad plats eller till NSR:s återvinningscentraler. Hämtning kan beställas hos 
renhållaren, enligt gällande avfallstaxa. 

Emballering och förvaring 

Trädgårdsavfall ska förvaras skilt från annat avfall. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden 
gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på lämplig förvaringsplats i avvaktan på borttransport enligt 
renhållarens anvisningar. Trädgårdskärlet ska vara placerade vid tomtgräns. 

Hämtningsintervall 

Hämtning kan beställas hos renhållaren, enligt gällande avfallstaxa. 

Kompostering 

För kompostering av trädgårdsavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts så att olägenhet 
för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Kompostering av trädgårdsavfall från 
flerfamiljsfastigheter ska anmälas till Myndighetsnämnden innan kompostering påbörjas. 

Kompostering av trädgårdsavfall på en- och tvåfamiljsfastigheter får ske utan anmälan till 
Myndighetsnämnden. 

Dragväg 

Av arbetsmiljöskäl tillåts inte dragväg för trädgårdskärl. Det vill säga att kärlet ska stå vid tomtgräns 
på tömningsdagen med handtagen vända utåt. 

2.8 Fettavfall 

Överblivet vegetabiliskt och animaliskt fett från matlagning, till exempel frityrolja och stekfett. 

Emballering och förvaring 
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Frityrolja och liknande från restauranger och storkök ska förvaras i fettunnor som renhållaren 
tillhandahåll er. 

Hushåll ska hälla avsvalnat fett i passande behållare som sedan läggs i restavfallet. Detta för att 
förhindra stopp i avloppet. 

Hämtningsintervall 

Hämtning av frityrfett och liknande i fettunna ska ske vid behov dock minst en gång per år. 

2.9 Fettslam från fettavskiljare 

Utöver ABVA gäller att fettavskiljaren ska besiktigas i den omfattningen NSVA bestämmer. 

Hämtningsintervall 

Fettslam från fettavskiljare ska hämtas vid behov så att fett inte följer med flödet till efterföljande 
ledningssystem, dock minst två gånger per år. Hämtningsintervall ska anpassas till anläggningens 
belastning, typ och storlek. Fastighetsinnehavaren är alltid ansvarig för avskiljarens funktion utöver 

ovan angivna rutiner. 

2.10 Slam från enskilda avlopp 

Slutna tankar, slamavskiljare som till exempel två- och trekammarbrunnar, minireningsverk och 

liknande ska tömmas av renhållarens entreprenör. 

Tillgänglighet 

• Enskilda avlopp ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en 

person, får inte väga mer än 25 kilogram och får vid tömningstillfället inte vara övertäckt eller 
låst. Anslutning för slang ska vara av den typ som renhållaren godkänt. Fastighetsinnehavaren 
ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

• Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn bör ej överstiga 20 meter. 

Överstiger avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn 20 meter debiteras en 
extra kostnad, enligt gällande avfallstaxa. 

• När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken fastighet 
anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt som anger 

fastighets beteckning. 

• Minireningsverk ska ha instruktioner för handhavande och tömning på anläggningen, lätt 
åtkomligt för entreprenörens tömningspersonal. 
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Häm tningsin tervall 

Hämtning av slam från sluten tank, minireningsverk och slamavskiljare med ansluten toalett (till 
exempel trekammarbrunn) ska ske minst en gång per år till permanentboende och minst vmtannat år 
till fritidsboende. I övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion. Slam från slamavskiljare 

utan ansluten toalett ska tömmas efter beställning från fastighetsinnehavaren. 

2.11 Filtermaterial från fosforfällor 

Filtermaterial ska hämtas av renhållarens entreprenör. Fosforfällor måste fyllas i samband med 
tömning, dock senast inom två veckor. Detta ansvarar den enskilde fastighetsinnehavaren för. 

Emballering och behållare 

Filtermaterial i fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning med 
kranbil eller slamsugningsbil kan utföras. 

Tillgänglighet 

För hämtning av filtermaterial i säck ska körbar väg för kranfordon finnas fram till fosforfällan samt 

nödvändigt utrymme för hantering på plats. Renhållaren meddelar ytterligare anvisningar och råd om 
hämtplats. Anläggningar som tillkommit innan denna föreskrift trätt i kraft 2019-01-01 och med filter i 
lösvikt är undantagna från kravet att filtermaterialet ska vara förpackat. Filtermaterial i lösvikt ska 
vara uppsugbmt eftersom tömning av sådant fall sker med slamsugningsfordon. Fosforfällorna ska 

vara lättillgängliga för tömning. 

Hämtningsin tervall 

Fosforfällors filtermaterial ska tömmas enligt tillståndet för anläggningen och tillverkarens 

anvisningar. 

2.12 Toalettbodar 

Toalettbodar ska tömmas av renhållarens entreprenör. Toalettbodar ska kunna slamsugas, och 

latrinavfall från latrintunnor ska förpackas i behållare tillhandahållna av renhållaren. 

Häm tningsin tervall 

Latrinhämtning ska hämtning ske minst en gång varannan vecka hos pe1manentboende och minst en 

gång varannan vecka under maj - september samt en gång i månaden för övriga månader för 
fritids boende. 

Toalettbodar som slamsugs ska hämtning ske minst en gång per år. 

Tillgänglighet 

Latrintunnor ska ställas fram på av kommunen anvisad plats vid hämtningstillfälle. 
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Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och toalettbod bör ej överstiga 20 meter. Överstiger 

avståndet mellan uppställningsplats för slambil och toalettbod 20 meter debiteras en extra kostnad, 
enligt gällande avfallstaxa. 

2.13 Stickande/skärande/smittförande avfall 

Stickande/skärande/smittförande avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Detta avfall 

ska förvaras i speciella behållare som privatpersoner hämtar på apotek som skrivit avtal med 

renhållaren. Apoteken tar sedan emot det stickande/skärande/smittförande avfallet förutsatt att det är 

paketerat i rätt emballage. 

2.14 Stickande/skärande avfall 

Stickande/skärande avfall som inte har kommit i kontakt med kroppsvätskor ska förpackas väl och 

läggas i restavfallet. Exempel på sådant avfall är knivar och trasiga glas. 

2.15 Smittförande avfall 

Den vård som sker i hemmet som privatpersoner själva utför kallas egenvård. I den kan det uppstå 

smittförande avfall som innehåller blod och andra kroppsvätskor till exempel kompresser och annat 

förhandsmaterial. Detta avfall ska förpackas väl i dubbla plastpåsar. Avfallet placeras därefter i 

restavfallet. Stänk eller enstaka droppar gör inte att avfallet behöver klassas som smittförande. 

2.16 Aska 

Aska och sot från kol- och vedeldning ska sorteras som restavfall och hanteras på ett sådant sätt att det 

inte kan förorsaka brand i avfallsbehållare eller medföra störning genom damning vid hämtning. 

2.17 Döda sällskapsdjur 

Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker eller djurbegravningsplatser. Döda sällskapsdjur 

inklusive hästar kan grävas ner enligt 2 kapitlet 23 § Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2006:84). 

Nedgrävning av hästar ska prövas av Myndighetsnämnden. 

3 § Transportväg 
Fastighetsinnehavaren (om inte annat avtalats med nyttjanderättshavaren) ska se till att transportväg 

fram till avfallsbehållares hämtnings- och tömningsplats hålls i framkomligt skick året om. 

Transportväg ska ha en hårdgjord körbana. Transportväg ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. 
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3.1 Vägbredd 

Vägen ska vara minst 5,5 meter bred om körning i 

båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts 

vid sidan av vägen måste vägen vara bredare. Om 
vägen är mötesfri och det inte finns parkerade bilar 
kan vägen vara smalare men den bör vara minst 3,5 
meter. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på 
vägbredden, ej heller snövallar (se figur 1). 

3.2 Fri höjd 

Vägen ska ha en fri höjd på minst 4, 7 meter (se figur 

1 ). Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria 
höjden. 

3.3 Vändplats 

Vid återvändsgata ska det finnas möjlighet för 
renhållningsfordon att vända. Vändplan för ett 
normalt renhållningsfordon ska ha en diameter av 18 

.. -· ·--• -· .. ., ·--· ·-r.1 
=--= -· ·-:".I "' - E • r.1 .... -· ·i ·- ~ -· .. ., .c ·- ;t -· t~ ·---

Minst 3,5 meter 

5,5 meter 

Figur 1 

meter med en hinderfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara en 
vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning. (se figur 2) 

1,0m 1,0m 
~ ~ 
I I I I 

I I 1•• ••• ••• ••• •• ••• ••• ••• ••• . ' 

-3,5 m• 

9m 

15 m 

' ·' . . . 
' ' 

-3,5 m• 

*Gäller mötesfri väg med p-förbud. 

Figur 2 Exempel på vändplatser 
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3.4 Enskild väg och tomtmark 

Enskild väg och tomtmark som utnyttjas, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är 
farbar för renhållningsfordon. Om vägen inte kan hållas farbar ska fastighetsinnehavaren lämna 

avfallet på plats som överenskommits med renhållaren eller av kommunen anvisad plats. 

4 § Lastningsplats 
Plats där renhållningsfordonet stannar för att hämta avfall ska vara jämn och hårdgjord. Bredden ska 
vara minst 4,6 meter. Lastningsplatsen ska röjas från snö och vara halkfri . 

Tabell I. Rekommenderade mått för lastningsplatser utomhus (Handbok för avfallsutrymmen, Avfall Sverige). 

Bredd 4,6 meter 4,6 meter 

Längd 15 meter 18 meter 

Fri höjd 4,7 meter Upp till 10 meter 

4.1 Vid kärlhämtning 

Vid lastningsplats där avfallsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter, längden minst 15 
meter, den fria höjden ska vara minst 4,7 meter. 

4.2 Vid baktömmande containerhämtning 

Vid lastningsplats där avfallsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter, längden minst 18 
meter, den fria höjden bör vara minst 10 meter. Ingen nivåskillnad får förekomma. 

4.3 Vid tömning av markbehållare 

Vid lastningsplats där avfallsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter och den fria höjden 
minst 10 meter. Lastningsplats bör vara 5-10 meter ifrån container eller markbehållare som ska lyftas. 
Lastningsplatsen får inte vara förlagd så att lyft vid tömning sker över vägar, gång- och cykelbanor 

samt parkeringsplatser. Inga hinder i höjdled eller sidled får begränsa tömningen. 

5 §Gångväg 
Väg mellan hämtstället och renhållningsfordonets lastningsplats (gångvägen) ska vara jämn och 
hårdgjord. Trappsteg och kullersten får inte förekomma vid ny- och ombyggnation. Gångvägen ska 

röjas från snö och hållas halkfri. 
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5.1 Gångvägens bredd 

Gångvägen ska vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden vara minst 1,3 5 

meter. 

5.2 Fri höjd 

Den fria höjden ska vara minst 2,1 meter. 

5.3 Lutning 

Gångväg bör inte ha någon lutning. Om lutningen inte kan undvikas bör den inte överstiga 1 :20 för att 

belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1 :12. Lutningen på en ramp får vara högst 1: 12 
och vara maximalt 12 meter lång. Skulle rampen bli längre måste vilplan på minst 1,5 meter byggas 

innan nästa ramp. 
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6 § Hämtning där renhållningsfordon ej kan köra 
För ny- och ombyggnation av område där normalt renhållningsfordon inte kan eller får köra eller där 
medelvärdet av dragavståndet för avfallskärlen överstiger 24 meter gäller att restavfall, matavfall, 

grovavfall och källsorterat material förvaras i gemensamt avfallsutrymme. 

7 § Avfallsutrymme och forvaringsplats 
A vfallsutrymme eller förvaringsplats ska svara mot det behov som föreligger och underlätta för 
källsortering. All förvaring av avfall ska ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppstår. 

A. A vfallsutrymme ska alltid anmälas till bygglovsavdelningen i Båstad kommun och meddela 
renhållaren för att säkerställa att hämtning kan ske. 

B. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att avfallsbehållare ska placeras på ett 

lämpligt sätt så att nyttjanderättshavare kan lämna avfall på ett tryggt och säkert sätt och som 
befrämjar att återvinningsmaterial hålls åtskilt. Avfallsbehållare bör placeras skyddat från vind 
under tak. 

C. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att grovavfall ska förvaras på lämplig plats, i 

avvaktan på bmitransport enligt renhållarens anvisningar. 

D. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på lämplig 
plats, i avvaktan på lokal kompostering eller bmitransport enligt renhållarens anvisningar. 

E. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att avfallsbehållare för återvinningsmaterial 
ska placeras så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Avfallsbehållare bör 
om möjligt placeras insynsskyddat och under tak, i avvaktan på borttransport. 

F. För verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer gäller att 
avfallsbehållare ska förvaras i lämpligt avfallsutrymme eller på lämplig förvaringsplats. 

G. För storhushåll, restaurang, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen där 
ruttnande eller vått avfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. Denna bedömning görs av 

miljönämnden. 

H. Avfallsbehållarna ska placeras i markplan, lutningen bör vara högst 1 :20 och får inte vara högre än 

1 :12. 

I. Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbete ska utföras. Taggar, 
portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till den renhållaren anvisar och 
ändringar ska utan begäran meddelas renhållaren. Vid nybyggnation accepteras endast dörrar 
försedda med nyckelfria lås- och passersystem. 
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J. Vid om- och nybyggnationer ska avfallsutrymmet utformas i enlighet med anvisningarna i kapitel 

7, detta ska även eftersträvas för befintliga avfallutrymme. 

K. Strömbrytare, dörrar, handtag, lås, lock, med mer, ska kunna manövreras från rullstol. 

7.1 Dörr 

Det ska finnas en uppställningsanordning för dörren till avfallsutrymmet. Karminnermåttet måste vara 

i bredd minst 1,2 meter och i höjd minst 2 meter (se figur 3). Detta gäller dörr till avfallsutrymme eller 

dörr som behöver passeras in till avfallsutrymme. För containerhämtning ska karmmåttet vara minst 

2,4 meter och i höjd minst 2, 1 meter. 

Tabell 2. Krav på mått för dörrar till avfallsutrymmen (Handbok för avfallsutrymmen, Avfall Sverige). 

Typ av dörr Fri bredd Fri höjd 

Dörr för kärlhämtning Minst 1,2 meter, Minst 2,0 meter 

Dörr för containerhämtning Minst 2,4 meter Minst 2, 1 meter 

7.2 Rummet 

Avfallsutrymmet måste ha en höjd av minst 2,1 meter. Avfallsutrymme bör placeras i bottenvåning, 

helst med egen entre och nära uppställningsplats för hämtningsfordon. Samtliga fraktioner utom 

möjligen grovavfall bör finnas i samma avfallsutrymme. Alla ytor i rummet ska vara lätta att rengöra 

och tåla slitage. Avbärarlist på lämplig höjd rekommenderas. Ventilation ska finnas. Frånluftsflödet 

bör vara minst 5 liter per sekund och kvadratmeter golvyta. Frånluftsflödet bör i ett grovsoprum vara 

minst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvyta. Golven ska vara halkfria. 

7.3 Kärlens placering 

Fri passage mellan kärl ska vara minst 1,5 meter och avståndet mellan kärlen minst 6 centimeter. Kärl 

med två hjul ska placeras så draghandtaget kan nås från gången. Kärl ska placeras så nära fordonets 

lastningsplats som möjligt. Plats för avfallsbehållare kan anordnas utomhus, till exempel med öppen 

lösning, en pergola eller en avskild del på gården. Platsen utomhus bör vara inramad av staket eller 

liknande och vara skyddat från nederbörd med någon form av tak. 

Fastighetsinnehavare/boendeförening ansvarar för att endast de som bor i området har tillträde till 

behållarna. 

7.4 Passage 

Passagen till ett avfallsutrymme måste vara minst 1,2 meter bred. Finns det en riktningsändring som är 

mer än 30 grader måste bredden vara minst 1,35 meter. 

7.5 Låsning och passersystem 
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Lås ska vara utformade med en smäck så att renhållningsarbetarna och hyresgästerna bara behöver 
öppna dörrar, aldrig låsa dörrar. Dörrar måste gå att öppna utan nyckel inifrån. Vid nybyggnation eller 
ombyggnation accepteras endast dörrar försedda med nyckelfria lås- och passersystem. 

7.6 Belysning 

Belysning ska finnas i avfallsutrymme. Belysningsstyrkan bör vara minst 100 lux. Ljuset i 

avfallsutrymmena bör styras av rörelsedetektor. Strömbrytare placeras på en höjd av 1,30 meter över 
golv. 

7.8 Yta utanför byggnaden för angöring 

Samma bredd som containerporten bör finnas för angöring av container. Längden på angöringsytan 
där container ska hämtas ska som schablon motsvara containerns längd (normalt 3,5 meter) plus en 
meter räknat från takskägget. Angöringsytan skall röjas från snö och hållas halkfri. Ytan får luta 
maximalt I procent. Sättsten rekommenderas som underlag. Detta ger inte upphov till sättningar och 

spår. 

7.9 Trösklar 

Trösklar ska förses med ramp på båda sidor. 

Figur 3 Exempel på avfallsutrymme för flerfamiljsfastigheter eller 
grupphusområden (Handbok för avfallsutrymme, Avfall Sverige) 
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4. Annat avfall än hushållsavfall 
I detta kapitel regleras avfall som inte är hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall. Se definition 1 
kapitlet 2 §punkt 3. Observera att många verksamheter även har avfall klassat som hushållsavfall. 

1 § Uppgiftsskyldighet 
Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall ska vid 
begäran lämna de uppgifter om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs för 
kommunens renhållningsordning och avfallsplan. 

2 § Återvinningsbart material 
Ateranvändbart och återvinningsbart material bör sorteras ut vid källan och hållas skilt från annat 

avfall så att olika material kan tas om hand så att återanvändning eller återvinning främjas. 

3 § Rivningsavfall 
Rivningsavfall ska smteras på sådant sätt att olika material kan tas om hand så återanvändning eller 
återvinning främjas. För utsortering och omhändertagande av farligt avfall finns särskilda 
bestämmelser. En rivningsplan ska godkännas av Myndighetsnämnden enligt plan- och bygglagen 
(2010:900). Rivningsplanen ska redogöra för hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Kopia på 
rivningsplanen ska skickas av bygglovsavdelningen till miljöavdelningen. 

4 § Djurkadaver och annat animaliskt avfall 
I Jordbruksverkets föreskrifter (SNFS 2006:84) och i Rådets förordning (1069/2009/EG) finns regler 
om hantering av animaliska biprodukter i syfte att förhindra spridning av smittämnen. Djurkadaver 

och annat animaliskt avfall ska hanteras enligt dessa föreskrifter. 

5 § Skärande, stickande och smittförande avfall 
Skärande/stickande avfall från veterinärverksamhet och från djurhållande gårdar där djurhälsovård 
utförs anses vara smittförande när de varit i kontakt med kroppsvätskor. Dessa ska förvaras i 

punktionssäkra behållare, till exempel kanylburk och hanteras som farligt avfall enligt 
avfallsförordningen (2011 :927). 

Skärande/stickande avfall från akupunktur, tatuering och dylikt ska förvaras i punktionssäkra behållare 
(kanylburk). Detta avfall ska hanteras enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2005: 1) 
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Stickande/skärande/smittförande avfall och smittförande avfall från sjukvården och liknande 
institutioner ska hanteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av 

smittförande avfall från hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:26). 

Tömningsintervall 

Smittförande samt stickande/skärande avfall hämtas minst en gång per år. 

6 § Farligt avfall 
Farligt avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall och andra typer av farligt avfall. Farligt 
avfall får endast transporteras yrkesmässigt av den som har särskilt tillstånd. För transport av eget 
farligt avfall kan verksamhetsutövaren göra en anmälan till länsstyrelsen enligt 42 § 
avfallsförordningen (2011 :927). 

Olja och slam 

Olja och slam uppsamlat i oljeavskiljare är farligt avfall. Även fast avfall från spolränna kan räknas 
som farligt avfall. Tömningen ska ske så att petroleumföroreningar eller andra skadliga ämnen inte 

följer med flödet till efterföljande ledningssystem. 

Tömningsintervall 

Utöver ABVA gäller följande; oljeavskiljare, tvättanläggningar, uppsamlingsanordningar för färgslam 
och ridåvatten och liknande ska tömmas vid behov dock minst en gång per år. Behovet fastställs av 
NSV A. Avskiljare ska besiktigas i den omfattning NSV A bestämmer. Fastighetsinnehavaren är 
ansvarig för att tömning sker så ofta att avskiljarens funktion upprätthålls. Amalgamavskiljare ska 

inspekteras och tömmas vid behov dock minst en gång per år för att upprätthålla en god funktion. 

7 § Matavfall från verksamheter 
Matavfall från till exempel livsmedelsbutiker och livsmedelsindustrin ska sorteras ut och hållas skilt 

från annat avfall. 

Hämtningsintervall 

• För verksamheter där matavfall uppkommer ska hämtning av matavfall ske efter behov, dock 
minst en gång i veckan, i den ordning renhållaren bestämmer. 

• För verksamheter som använder matavfallstank gäller att tömning ska ske minst en gång var fjärde 
vecka och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion. Tömning sker i den ordning 

renhållaren bestämmer. 
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8 § Trädgårdsavfall från verksamheter 
Trädgårdsavfall från till exempel jordbruksföretag ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall och 
kan lämnas genom eget försorg på NSR:s återvinningscentraler. 

5. Dispens 
I detta kapitel regleras vilka dispenser från renhållningsordningen som kan medges samt vem som ska 

besluta om dispenser. 

1 § Prövning av dispens 
Dispens enligt 5 kapitlet 1-10 §§ska ansökas på särskild blankett. Ansökan om dispens från 
renhållningsordningens föreskrifter ska prövas av Myndighetsnämnden om inget annat anges. 

Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses samt en redogörelse för på 
vilket sätt avfallet avses omhändertas. Beviljade dispenser och beslut kan upphävas med omedelbar 
verkan om föreskrifterna inte följs. Dispensen upphör i samband med byte av fastighetsinnehavare 
eller nyttjanderättshavare. Ansökan skickas till Myndighetsnämnden minst trettio dagar före önskat 
startdatum. 

2 § Gemensamma behållare 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan under förutsättning att olägenhet för människors 
hälsa eller miljön inte uppstår medges rätt att använda gemensamma behållare för restavfall, matavfall 
och återvinningsmaterial. 

Gemensam behållare kan beviljas av Myndighetsnämnden i högst fem år för fastigheter som är 
närliggande och där avfallet bedöms kunna rymmas i avsedd avfallsbehållare. Berörda 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska gemensamt fylla i den särskilda blanketten och 
skicka den till Myndighetsnämnden minst trettio dagar före önskat struidatum. 

3 §Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam och latrin 
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam och latrin för pe1manent- och fritidsboende medges 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare. Detta om fastigheten inte kommer att utnyttjas under 
en sammanhängande period av för permanentboende minst sex månader och för fritidsboende minst 
tolv månader. 

Uppehåll kan beviljas för högst tre år i taget av Myndighetsnämnden. Ansökan ska lämnas in 
skriftligen, av berörd fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, på särskild blankett till 
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Myndighetsnämnden minst trettio dagar före önskat startdatum. Abonnemanget öppnas automatiskt 

efter uppehållstiden. 

4 § Förlängt hämtningsintervall 
Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall till en gång var fjärde vecka, kan efter ansökan medges 

för en- och tvåfamiljsfastigheter om matavfallet hemkomposteras och under förutsättning att det kan 

ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön och att denna renhållningsordnings övriga 

bestämmelser följs. Förlängt hämtningsintervall kan beviljas för högst fem år i taget av 

Myndighetsnämnden. 

Förlängt tömningsintervall för slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank kan efter ansökan 

beviljas av Myndighetsnämnden. För att få förlängt tömningsintervall krävs att anläggningen används 

så sparsamt att förlängt tömningsintervall inte menligt påverkar anläggningens funktion. Förlängt 

tömningsintervall får inte innebära någon fara för miljön och kan beviljas för högst fem år i-taget. 

5 §Befrielse från hämtning av hushållsavfall och slam 
Befrielse från hämtning av hushållsavfall, fosforfälla, slam och toalettavfall kan efter ansökan medges 

av Myndighetsnämnden. Detta under förutsättning att fastighetsinnehavaren eller 

nyttjanderättshavaren kan ta hand om avfallet på den egna fastigheten på ett sätt som inte orsakar 

olägenhet för människors hälsa, miljön eller strider mot 15 kapitlet 18 § i miljöbalken. Befrielsen ska 

sökas skriftligen och kan beviljas för längst tre år i taget. 

6 §Befrielse från hämtning av allt hushållsavfall 
Befrielse från hämtning av allt hushållsavfall på en fastighet kan efter ansökan medges av 

Myndighetsnämnden. Detta under förutsättning att fastigheten inte är i beboeligt skick (till exempel 

förfallna bostäder). Befrielse ska sökas skriftligen och kan beviljas för minst tre och som längst fem år 

i taget. 

7 § A vfallsutrymmenas utformning/transportväg 
Dispens angående avfallsutrymmenas utformning samt transpmiväg enligt denna renhållningsordning 

prövas av Myndighetsnämnden. 

8 § Bilfria områden 
Dispens från att inte hämta avfall vid fastighet i bilfria områden prövas av Myndighetsnämnden (3 

kapitlet 6 §). 
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9 § Dispens för matavfallskvarn 
Matavfallskvarnar kopplade till kommunala avloppsnätet är enligt gällande ABV A inte tillåtet utan 
huvudmannens (Båstad kommun genom NSV A) skriftliga medgivande. 

10 §Dispens för fettavskiljare 
Eventuella medgivanden till utsläpp av avloppsvatten som innehåller mer fett än 150 milligram per 
liter vatten ges av huvudmannen (Båstad kommun genom NSV A) i enlighet med gällande ABV A. 

11 § Övriga dispenser 
Myndighetsnämnden kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge dispenser från denna 
renhållningsordning. Som särskilda skäl kan anses sådana åtgärder som främjar återanvändning eller 

återvinning och som inte innebär olägenhet för människors hälsa och/eller miljö. 
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6. Ikraftträdande och uppföljning 
I detta kapitel regleras när renhållningsordningen träder i kraft samt hur den ska följas upp. 

1 §Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2019-01-01 då renhållnings ordning Båstad kommun 2013-01-01 
upphör att gälla. Dispenser som kommen har medgett med stöd av tidigare renhållningsordningar 
gäller tills vidare eller till nytt beslut meddelas med stöd av dessa föreskrifter. 

2 § Omprövning 
Beviljade dispenser enligt 5 kapitlet 1-11 §§i denna renhållningsordning kan omprövas av 
Myndighetsnämnden om olägenhet för människors hälsa eller miljön konstateras eller om andra 

villkor för beviljad dispenser inte följs. Omprövning på kunds begäran när dispens utgått kräver ny 
ansökan. 

3 §Uppföljning av avfallsplanen 
Avfallsplanen ska följas upp årligen före utgången av april, av Båstad kommun och NSR. NSR 
sammankallar styrgruppen och projektgruppen vid olika tillfällen under året. Syftet är att gå igenom de 
genomförda aktiviteterna samt diskutera kommande aktiviteter för att öka möjligheten att kunna 
samverka över kommungränserna. 

Åtgärderna i planen lämnar utrymme för kommunerna inom regionen att själv besluta vilka aktiviteter 
som ska genomföras. I den årliga uppföljningen ska kommunerna och bolagen presentera specifika 
aktiviteter för det kommande året. 

Skriftlig rapport ska lämnas till Båstad kommun och NSR:s styrelse. En presentation av uppföljningen 
ska ske i kommunstyrelsen. Ar 2022 ska arbetet med att ta fram en ny avfallsplan påbörjas. 
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Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

2019 
Projektgruppen tar fram 
aktiviteter för 2020 

Styrgruppen beslutar 
aktiviteterna 

Projektgruppen går Igenom 
beslutet från styrgruppen och 
aktuell status för aktiviteterna 
2019 

Projektgruppen diskuterar Styrgruppen beslutar Aktiviteterna tas upp I Projektgruppen går igenom 
beslutet från styrgruppen och 
aktuell status för 2020 

2020 genomförda aktiviteter och förslag aktiviteterna berörd nämnd 

2021 

på aktiviteter för 2021. 

Projektgruppen diskuterar 
genomförda aktiviteter 2020 och 
förslag på aktiviteter för 2022. 

Styrgruppen beslutar 
aktiviteterna 

Aktiviteterna tas upp I 
berörd nämnd 

Projektgruppen går Igenom 
beslutet från styrgruppen och 
aktuell status för 2021 

;==========:;======:::;::=======;--·---·---··-----· 

2022 
Projektgruppen diskuterar 
genomförda aktiviteter 2021 och 
förslag på aktiviteter för 2023. 

Projektgruppen diskuterar 
2023 genomförda aktiviteter 2022 

Styrgruppen beslutar 
aktiviteterna 

Aktiviteterna tas upp I 
berörd nämnd 

Projektgruppen går Igenom 
beslutet från styrgruppen och 
aktuell status för 2022 

Projektgruppen går Igenom 
aktuell status för 2023 

Figur 4 Arbetsflöde under planens period för projektgrupp och styrgrupp 

Bilaga 1: Sorteringsguide 
Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar kan ändras i denna bilaga utan 

särskilt beslut i kommunfullmäktige. 

Hushållsavfall 
Hushållsavfall innefattar allt det avfall som uppstår i ett hushåll, eller avfall som är jämförligt med 
avfall från hushåll och som uppkommer där människor vistas, till exempel i personalmatsalar, 

restauranger osv. Hushållsavfallet ska smteras och materialen ska hållas skilda från varandra enligt 

nedan. 

Avfallsslag Exempel Hantering/Behandling Kommentar 

Matavfall Matberedningsavfall som Matavfall ska sorteras ut från restavfallet. Efter anmälan till 

till exempel potatisskal, Hämtas sorterat enligt abonnemang eller ansvarig 

lökskal, fruktrester, komposteras. Matavfall genomgår tillsynsmyndighet 

kaffesump, hushållspapper biologisk behandling för utvinning av kan matavfall 

och vissna snittblommor. biogas och biogödsel. komposteras på den 

Överbliven mat och mat egna fastigheten. 

som blivit för gammal. 

Förpaclmingar och Förpackningar av metall, Hämtas sorterat enligt abonnemang eller Detta avfall omfattas 

tidningar ofärgat och färgat glas, lämnas på återvinningsstation eller NSR:s av producentansvaret. 

återvinningscentraler. Förpackningar och 
tidningar materialåtervinns och blir nya 

31 



papper, mjuk- och produkter. Förpackningar inom det 
hårdplast samt tidningar. svenska pantsystemet kan lämnas till 

godkänt pantsystem i butiker eller på 
återvinningscentraler. 

Restavfall Allt avfall som blir kvar Hämtas so1ierat enligt abonnemang. Material som inte är 
efter källsortering. Till Restavfall förbränns och blir värme och förpackningar kan 
exempel keramik, aska, energi. däremot sorteras på 
porslin, plast- och en 
trädetaljer, ej återvinningscentral. 
förpackningar. 

Återvinningsbart Skrot, kyl/ frys, möbler, Hämtas vid fastigheten efter beställning På återvinnings-
grovavfall sanitetsporslin och eller lämnas på NSR:s återvinnings- centralerna går helt 

elektronikskrot. centraler. Hela produkter går till åter- material att lämna för 
användning, i andra hand separeras återanvändning på 

materialen och går till materialåtervinning. Återbruket. 

Icke Avfall som är för stort för Hämtas vid fastigheten efter beställning 
återvinningsbart att :fa plats i eller lämnas på NSR:s 

grovavfall restavfallsbehållare och återvinningscentraler. Används till 

som inte går att återvinna, förbränning för att bli värme och energi . 

till exempel mattor och 

madrasser 

Textilier Gardiner, kläder och tyg Textilier bör i första hand lämnas till 
återanvändning. På återvinningscentralen 

kan man lämna både hela och trasiga 

textilier till återvinning. Textilier som 

smierats i restavfallet går till förbränning. 

Trädgårdsavfall Ris, grenar, löv, mossa etc. Hämtas sotierat enligt abonnemang eller Trädgårdsavfall kan 

Ej sten och grus lämnas på NSR:s återvinningscentraler. komposteras hemma 
Trädgårdsavfall rötas och blir jord och utan anmälan till 

större trädgårdsavfall som grenar flisas och ansvarig 
används till förbränning. tillsynsmyndighet. 

Batterier Alla sorters batterier, under Hämtas vid fastigheten eller lämnas i Batterier innehåller 
3 kilogram. Batterier över miljöskåpet Samlaren, i en miljöbod eller skadliga ämnen och 
3 kilogram som till på återvinningscentralen. Batterier tas om ska tas omhand på ett 
exempel bilbatterier ska hand av olika mottagare för att separera miljöriktigt sätt 

hanteras som farligt avfall. ämnen för återvinning. eftersom de utgör ett 

farligt avfall 
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Farligt avfall Färg, lösningsmedel, Farligt avfall kan även lämnas på NSR:s Farligt avfall är direkt 

bekämpningsmedel, lim, återvinningscentraler, Samlaren för skadligt för både 

oljor, fotokemikalier, elektronik eller miljöbod. Avfallet sorteras människor, djur och 

batterier bilbatterier, och separeras i den mån det går och växter, varför det är 

termometrar och annat som återvinns hos olika mottagare. Mycket av viktigt att allt farligt 

innehåller kvicksilver. innehållen bränns i special-ugnar för att bli avfall tas omhand på 

energi. Emballagen återanvänds eller ett hälso- och 

smälts ner från skrot till ny råvara. miljöriktigt sätt. 

Elektriska och Allt med sladd eller batteri Småelektronik lämnas på NSR:s Detta avfallsslag kan 

elektroniska samt glödlampor, återvinningscentraler, i Samlaren eller i en även klassas som 

produkter lågenergilampor samt miljöbod. Stort elektronikavfall hämtas farligt avfall i de fall 

lysrör. som grovavfall. Elektroniska produkter tas det innehåller farliga 

omhand av olika mottagare för att separera komponenter. 

ämnen för åte1vinning. 

Läkemedelsavfall Stickande/skärande/smittfö Lämnas på apoteken i specialbehållare Detta avfallsslag ska 

och kasserade rande avfall och som delas ut gratis av apoteken. tas omhand på ett 
kanyler läkemedelsrester som Läkemedelsrester lämnas också på miljöriktigt sätt 

alstras i hemmet apoteken. eftersom det utgör ett 

farligt avfall. 

Fettslam från Fett från restauranger och Slamsugs av renhållarens upphandlade 
fettavskiljare storköks fettavskiljare. entreprenör. 

Fettavfall Matfett och frityroljor från Hämtas i fettunnor tillhandahållna av Matfett som hälls i 

restauranger, gatukök och renhållaren. avloppet kan täppa 

storkök. till och orsaka stopp. 

Matfett och frityroljor från 

privata hushåll Avsvalnat fett hälls i lämplig behållare och 

läggs i restavfallet. Små mängder matfett 
kan torkas med hushållspapper och slängas 

som matavfall. 

Återbruk Hela p1ylar och textilier. Våra samarbetspartners tar omhand för 

återanvändning. 
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Annat avfall än hushållsavfall 
Avfall från industri och annan verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall ska på 
grund av återanvändnings- och återvinningsskäl samt hälso- och miljöskäl smteras och hållas skilt 

enligt nedan. Avfall får inte komprimeras före so1tering. 

Avfallsslag Exempel Hantering Kommentar 

Restavfall Avfall som blir över efter Hämtas efter Blandat avfall kan 
källsortering. abonnemang, av inte i efterhand 

godkänd transportör. so1teras om det 

Restavfall får inte komprimerats. 
komprimeras före 
sortering. 

Bygg- och Tegel, takpannor, betong, Osmterat bygg- och Rivningslov 
rivningsavfall dörrar, fönster, beslag, trä rivningsavfall får och/eller 

med mera. Vid asbestavfall inte komprimeras. rivningsanmälan 
ta kontakt med krävs i normala fall 
avfallsanläggningen. Får från kommunen. 
endast hämtas, av godkänd 
transpmtör. 

Farligt avfall Färg, lösningsmedel, Hämtas av Farligt avfall är 
bekämpningsmedel, lim, transpmtör med direkt skadligt för 
oljor, fotokemikalier, tillstånd att både människor, djur 
termometrar och annat som transportera farligt och växter, varför 
innehåller kvicksilver, avfall. det är viktigt att allt 
impregnerat trä, batterier, farligt avfall tas 
värmepumpar och omhand på ett hälso-
kylanläggningar med mera. och miljöriktigt sätt. 

Elektriska och Datorer, kopiatorer, Hämtas av godkänd Elektriska och 
elektroniska uppladdningsbara apparater, entreprenör. elektroniska 
produkter TV, radio och ljuskällor till produkter 

exempel lysrör, demonteras och 
lågenergilampor och komponenter med 
glödlampor. Observera att farligt innehåll tas 
detta avfallsslag även klassas bmt. 
som farligt avfall i de fall det 

innehåller farliga 

komponenter. 

Förpackningar och Wellpapp, kontorspapper, Lämnas enligt Många entreprenörer 
returpapper tidningar, förpackningar av producenternas hämtar 

papper, metall, ofärgat och anvisningar i de förpackningar och 
insamlingssystem 
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färgat glas, mjuk- och som producenterna tidningar för 

hårdplast. tillhandahåller. återvinning. 

Övrigt Trä (rent), metallskrot, Hämtas av Många entreprenörer 

återvinningsbart betong, asfalt, entreprenör i hämtar källso1terat 

material trädgårdsavfall. separata containrar material för 

eller lämnas på återvinning. 

avfalls- eller 

återvinnings-

anläggning. 

Stickande/skärande Stickande/skärande/smitt- Hämtas av godkänd Detta avfallsslag ska 

smittförande avfall förande avfall som alstras hos entreprenör som har tas omhand på ett 

veterinärer, akupunktörer, tillstånd att miljöriktigt sätt 

tatuerare, sjukvården och dyl. transportera farligt eftersom det utgör 

avfall och farligt ett farligt avfall. 

gods. 

Matavfall Matavfall från produktion Matavfall ska Det utvinns biogas 

eller grossistverksamhet. s01teras ut från till fordonsbränsle 

övrigt avfall. samt biogödsel. 

Träpallar Engångspallar, träpallar med Återvinns av Pallar med övriga 

måtten 1200x800. entreprenör. mått sorteras som 

trä. 

Bilaga 2: A vfallsplan 2023 (externt 
dol(ument) 
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2019- 2023 

4 

REG IO~IAL AVFALLSPLAN 2010 - 2023 

Sammanfattning 
Detta är en avfa llsplan för kommunerna 

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp 

och Ängelholm. Syftet med den här regiona la 

avfallsplanen är att t illsammans över kom

mungränser verka för att minska avfallets 
mängd och fa rlighet samt styra kommuner
nas avfa llshanter ing i r ikt ning mot ett hå ll

bart samhälle och en cirkulär ekonomi. 

Alla kommuner måste enligt 15 kap. 

miljöbalken t a fram en renhålln ingsordning 

med en ti ll hörande avfallsplan. Avfa llsplanen 

ska innehålla må l och åtgärder för att minska 
avfa llets mängd och farlighet. Avfa llsplanen 

har tagits fra m i ett samarbete mellan kom
munerna och Nordvästra Skånes Renhå ll

nings AB (NSR AB) under 2018. 
Renhå llningsordningen ti llsammans med 

avfallsplanen är det styrande dokumentet 

för avfallshantering, hur utvecklingsarbetet 

med avfall ska drivas i regionen. Planen berör 
all a som bor el lerverkar i dessa kommuner -

det v ill säga både kommunala förvaltningar, 
kommuna la bolag, företag och kommunernas 

medborgare. 

Tillsammans kan regionen bidra till en hållbar 

avfallshantering genom att skapa beteende

förändringar som förebygger resursslöseri 
och det avfa ll som uppstår ska ses som en 

resurs för att skapa ett cirku lärt samhäl le. 
Avfallsplanen harfyra målområden som 

anger hur regionen ska se på avfa ll och ange 

riktningen för hur v i kan bid ra ti ll ett resurs

effektivt samhä lle ti ll 2023: 

1. Förebygga resu rss löseri 

2. Avfa ll som en resurs 

3. Förebygga och begränsa nedskräpning 

4. tv1änn iska och klimat i fokus 

Sex avfa llss lag har identifierats som 

prioriterade i regionen. Dessa är: 

• tv1atavfal l 

• Plastavfa ll 

• Grovavfa ll 

• Textilavfall 

• Externs lam 

• Schaktmassor 
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1. Syfte 
Cirkulär ekonomi 

Syftet med en regional avfallsplan är att t illsammans över 
kommungränser verka för att minska avfallets mängd och 
farl ighet samt styra kommunernas avfallshantering i riktning 
mot ett hå ll bart samhä ll e och en @M!Mfll(,l,f,j,,i! 

En ci rku lär ekonomi bygger på 
att återanvända, Jaga och att 

betrak ta avfall som en resurs. En 
cirkulär ekonomi strävar efter 

produ kter som ä r a ll t mer hå ll bara, 
all t mer återvinningsbara och där 
icke förnybara material över tid 

ersä tts med förnybara. 

2. Beskrivning av regionen 
I nordvästra Skåne ligger kommunerna Bjuv, Båstad, Hels ingborg, Höganäs, Åstorp och 

Ängelholm. Regionen är t ill ytan 1347 kvadratkilometer och hade 2S7 336 invånare vid års
skiftet 2017/2018. Den ligger längs kusten och en bit in i landet, mitt i Öresundsregionen. 

Ett samarbete sker i regionen via Familjen Helsingborg där 11 kommuner samarbetar för 
t illväxt, effektivitet och utveck ling av kommunerna. Visionen för Familjen Helsingborg är att 

t ill 2020 upplevas som en sammanhängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa 
och inkluderande regioner. 

Avfal lsorganisatione n 
A,-faJlsfrågor berör alla i samhället. Det är olika aktörer 
som ansvarar för olika delar av avfallshanteringen. 

Kommunen och dess förvaltningar har en grundläg
gande roll i avfallshantcringssystemet Enligt miljöbalken 
har kommunen renhällningsskyldighet och tillsynsansvaret, 
och ska se till att hushfillsavfallet tas om hand. Renhäll
ningsordningcn besk.river hur detta sk.'l gå till. Det är 
respektive kommunfullmäktige som fastställer avfallsta....::a 
och renhållningsordningen samt vem som är renhållare i 
kommunen. Respektive kommun är tillsynsmyndighet för 
avfallshanteringen. 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) är ett 
kommunalt bolag som ägs av kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Kommu
nerna har beslutat att överlämna kommunens skyldigheter 
på avfallsomrädet enligt miljöbalken till NSR. NSR ansva
rar för och driver arbetet med planering, genomförande, 
uppföljning och utveckling av dessa tjänster. Insamling 
sker bäde i egen regi och med upphandlade entreprenörer 
pä uppdrag av NSR. NSR ansvarar för att ta fram förslag 
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till renhållningsordning med tillhörande "'fallsplan och 
förslag till ayfallsta....::a som sedan ska antas i respektive 
kommunfullmäktige. 

För samarbetet mellan NSR och kommunerna finns 
ett konsortialavtal frän 1984. Ett nytt aktieägaravtal är på 
väg att tas fram som ska ersätta konsortialavta.let I detta 
avtal krävs att allt hushällsavfall inom kommunen lämnas 
till NSR. 

Producenter av förpackningar, returpapper, elektroniska 
produkter, batterier, bilar och däck ansvarar för insamling 
och omhändert.'lgande av dessa produkter. Insamling sker 

genom fastighetsnära insamling, återvinningsstationer eller 
återvinningscentraler. 

Verksamhetsutövare ansvarar för att avfall som inte är 
hushfillsavfall eller faller under producentansvar hanteras 
på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

Prioriterade område n 
I Sverige är vi duktiga på sortering och återvinning men 
mycket finns fortfarande kvar att göra. Följande områden 
har identifierats i behov av en högre prioritet 
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• Matavfall 

• Plastavfall 

Grovnvfall 

• Textilavfall 

• Externslam 

• Schaktmassor 

Dessa områden behöver extra insatser inom NSR-regio
nen då det finns brister i insamlings- eller behandlings ledet 
men också i :itervinningsledet. Genom prioritering av 
itgärder inom dessa omril.den fu1J1 regionen minska avfalls.
mängderna och dess farlighet, samtidigt som vi kan bidra 
till att målen uppfylls både nationellt och globalt. Det är 
viktigt att se ett helhetsperspektiv ur miljösynpunkt. 

Matavfall 

Mat.wfall bestfu: dels av 01111ddk!igt matavfall, det som upp
står som en restprodukt av de livsmedel '-i behandfa.r - till 
exempel potatisskal, kaffesump eller fruktskal. Vidare finns 
också 011iidigt 111nlmfall, som är det matavfall som slängs i 
onödan - till exempel mat som blivit för gammal eller mat 
som slängs för vi inte ork..'lt äta upp, det vill säga livsmedel 
som hade kunnat konsumerats om det hanterats annorlunda.. 

Produktion av livsmedel är en resurskrävande process. 
Livsmedelshanteringen bidrar till runt hälften av den 
totala övergödningen samt 20-25 procent av Sveriges 
totala klimatpäverkan. 1 Det är alltså bra att minimera mat
avfallsmingdcrna för att minska p:l resursslöseriet. Detta 
görs framförallt genom att minska det onödiga matavfallet 
(m:itsvinnet) samt att bli bättre på att sortera ut matavfall 
frän restavfallet, så att allt matavfall som uppstår tas om
hand pit bästa sätt genom rötning och kan bli energi. 

Livsmedels,-erket har under 2018 tagit fram en hand
lingsplan för matsvinn med ätgärdsförslag inom nio om
ciden. Livsmeddsverket menar att det globala matsvinnet 
är den tredje största orsaken till utsläpp av växthusgaser 
och för att lyckas uppnå det globala hällbarhetsm.'\let för 
matsvinn måste fler göra mer.~ 

I Agenda 2030 har FN satt upp mål för matavfall där 
matsvinnet ska halveras i butik- och konsumentledet och 
minsb i andra led till 2030.' 

Även regeringen har satt upp mål kring matavfallet 
där minst 50 procent av matavfallet fci.n hush:ill, storkök, 
butiker och restauranger ska sorteras ut och minst 40 
procent ay matavfallet ska behandlas så även energi tas 
tillvara till 2020.' 

Plastavfall 
Plast är ett slitstarkt material som kan användas inom 
mäng.i olika användningsomräden -allt frän förpackningar 

och k11.der till leksaker, elprodukter och fordon. I vissa 
led kan plast bidrn till en förbättrad miljöpäverkan, till 
exempel genom att minska svinn av livsmedelsproduktcr 
och genom energibesparingar pä grund av den liga vikten. 
Trots dess fantastiska egensk.'lper finns flera utmaningar 
med plast; bestii.r till stor del av fossil civara, förpackning
ars sammansättning försv:irar återvinning, bidrar till ned
skräpning på land och i hav samt att plast kan innehålla 
hälsoskadliga tillsatsämnen. 

"4 % av världens olje
konsumtion används idag 

vid plasttillverkning" 

Livsmedel kräver förpackningar med sammansättningar 
som skyddar livsmedlet samt underlättar för transport 
De minga kraven h<ir bidragit till att förpackningarna fött 
alltmer komplexa strukturer som gör dem desto sv:irare 
att materialåtervinna. Plastprodukter som hamnar på fel 
plats - i naturen och i våra hav - bildar läckage av kemika
lier och när plasten slits ner bildas r;ntttt®®t;j. Plast
förpackningar, cigarettfimpar och sugrör är några av de 
största k.1.llorna till nedskräpning och alla innehfiller plast. 
Att organismer fii.r i sig mikroplaster som sprider sig upp i 
näringskedjan är ett faktum, men det räder stor osäkerhet 
kring hur och i vilken utsträckning som människor och 
djurliv påverk.'ls av detta. Detta innebär att krafttag tagits 
framförallt mot engängsarciklar i plast. 
P:i EU-nivå arbet1.r man med att 

ta fram ett förbud mot plastar-
tiklar för engängsbruk för att 
minska påverk.'ln på naturen. 
Det finns också en stor andel 
produkter som består av plast 
men som inte är en förpack
ning - blöjor, tandborst.ar och 
utemöbler är några exempel. 
Idag går dessa produkter till energi-

Mikroplast 
Mikroplaster är ett 

samlingsnamn för plast
pa rtik lar som är mindre 

än 5 millimeter. 

återvinning och därmed bidrar till större miljöpåverkan än 
om produkterna istället hade materialåtervunnits. 

Plast utvinns traditionellt sett frän cl.olja, en icke 
förnybar resurs. Fyra procent av \."'ä.ddens oljekonsumtion 
används idag vid plasttillverkning och ungefär lika mycket 
används som energikålla vid tillverkningsprocessen. s Som 
alternativ finns biobaserad plast som istället är baserat på 

c:.--n förnybar råvara, till exempel majsstärkelse eller tallolja. 
Bionedbrytbar pL-tst är en plast som kan vara baserad på 
biobasernd eller fossilbaserad cl.vara, men har nedbrytbara 
egenskaper vid industriell kompostering. 

1 httpJ/www.naturvarrlsverket.se/DocumentS1pub/ikationer64001978·91 ·620-8811-8.pdf?pid=22466 
: httpsJ/..vw'w.livsmede/svP.rket.sP}Slobulussetslmutvunar·hulsu·ml/ja/ml/joJmutsvinn!(ler-sor-mer-hundl/ngsplun-(or-minskat-matsvinn_20180618.pd{ 
J httpsJlwww.naturvardsverket.se/Stod-l-mil/oarbeleWaglednin3ar/Avfall/Matavfo//-mlnska-svinnel 
'httpsJ/v.rww.nuturvurdsverket.SPJMi/joarbP.te·i-sumhulleUSverlsf's-mlljomul! Etuppmal 
5 https:J/www.naturskydclsforenin3en.se/siteslc/efau/U(iles/dokument-media1rapporter/Plastrappor/en.1xlf 
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Onödig plast 

Onödig plast är den plast 
som inte behövs, inte fyller 
en nyttig funktion eller när 
det finns ett miljövänligare 
alternativ. Detta kan vara 
sugrör, ballongpinnar, tops 

eller engångsartiklar. 
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för en bättre hantering 
av plast i framtiden 

måste plasten bli 
mer cirkulär s:i att 
den lmn återvinnas 
mäng.i gånger. Vi 
behöver också före
bygg.i konsumtion 
av mmt;® och 
fcimja produkter 

tillverkade av :itervun
nen samt biobaserad 
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Grovavfall 
15 procent av den tot.ala mängden hush:lllsavfall per in
vånare i regionen är grov.wfall. Till grovavfall tillhör Acm 
olika avfallsfrnktioner som är för tunga eller skrymmande 
för att det ska vara lämpligt att samla in det i de ordinarie 
avfallskärlen, till exempel möbler, leksaker och barnvagnar. 
Mycket av det grovavfall som samlas in eller lämnas pä 
itervinningscentralen :ir fullt fungerande och hade kunnat 
gi till återbruk istället och det som inte kan gi till återbruk 

ska gi till m."erial!ttervinning 
Ökad konsumtion bidrar till ökade grovavfallm.'ingder. 

Enligt Konsumtionsrnpporten 2017 Ö~'\de konsumtionen 
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av möbler, hushällsartiklar och underhäll m ed -1-1 procent 
mellan 2006 och 2016. Under samma period ökade ut
ländsk konsumtion med 67 procent. Utländsk konsumtion 
inkluderar allt som svenska hushfill köper i utlandet eller 
köper på nätet via utländska sajter. Priserna 2016 var i 
snitt 2,2 procent lägre än 2006.6 

Enligt Atlall s,·erigc består en stor del av avfallsökning
cn av grovavfall som går till energiåtervinning. Detta är en 
trend som mfu>te brytas för att uppnå en cirkulär ckonomi.7 

Textilavfall 
Vi konsumerar cirka 15 kilo te."l:tilier per person och är. 
Av dessa slängs ungefär hälften och endast tre kilo går 
tiU itcra.nvändning.11 Textilier bidrar med miljöpåverkan i 
form av kemik:tlier och en stor andel vattenförbrukning. 
Många textiler inneh:\ller plast och vid tvättning frigörs 
mikroplaster. För att förebygga textilavfall och därigenom 
minska miljöpåvcrk.-'1ll från hanteringen av textilier krävs 
förändrade konsumtions- och produktionsmönster. Tek
niken för materialåtervinning av· textilier är idag dyr och 
görs därför i väldigt liten utsträckning Det bästa är alltså 
att förebygga onödig textilkonsumtion, använda textilierna 
så länge som möjligt och att de sedan återvinns i större 
utsträckning än idag 

För att förebygg.i textilavfall krävs en beteendeför
ändring. En hållbar konsumtion av textilier innebär att vi 
måste konsumera. mindre och konswnera textilier av högre 
kvalitet som häUer länge. Branschen bör också ta ett större 
ansvar för att producera mer hållbara och :\tcrvinningsbara. 

kL'ider och textilier. 
Naturvårdsverket har pä uppdrag frän regeringen tagit 

fram ett förslag för hur hanteringen av textilier k,w göras 
mer hållbar och föreslår ett nytt lagkrav pä utsortering av 
textiler.9 

Externslam 
Med extemslam menas avloppsslam från trckammarbrun
nar och andra enskilda avlopp. Externslam är det slam 
som avfullshanteringen har ansvar för och klassas som ett 
hushällsavfall. Slam från reningsverken, ansvarar Vatten 
och avlopp-sektorn för och klassas inte som ett hushålls
avfall. Dessa två flöden hanteras idag på reningsverken. 

LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) har i omgång.it av
citt bönder fril.n att använda extemslam på åkra.rnn. Även 
om cxternslammet innehåller det nödvändig.i näringsäm
net fosfor, som det ril.der brist på, k.w det även innehå.lla 
andra slags ämnen som inte bör hamna på åkrarna. 

Det har bL'ltld annat handlat om tungmetaller som 
kadmium, bromerade A.amskyddsmedel samt rester frän 
läkemedel, färger, rengöringsmedel och mikroplaster. w 
Det är därmed viktigt :itt hitc en 15.ngsiktig lösning för 
att ta tillvara. de nä.ringsämnen som finns i externshmmet 
utan att förorena miljön. 

Regeringen har fattat ett beslut om en ny slamutred
ning som föresliir förbud mot spridning av avloppsslam 
på åkrarna och krav på åten·inning av fosfor. 11 

Schaktmassor 
Med schaktmassor avses massor som bestir av jord eller 
annat material som lossgjorts genom schaktning. 12 

Ar 2016 uppkom och behandlades stora mängder 
bygg- och rivnings:ivfall i Sverige (10,4 miljoner ton, :itt 
jämförn med 4,4 miljoner ton hushfillsavfall). Sammanlagt 
uppstod ca 5,1 miljoner ton jordschaktmassor som avfall i 
samband med anläggningsarbeten. De största mängderna 
bygg- och rivningsaYfall behandlades 2016 genom använd
ning som konstruktionsmaterial (4,5 miljoner ton) och 
energiä.tervinning (1, 1 miljoner ton) . u 

De schaktmassor som kommer in till :\tervinningsan
läggningar idag används i stor utsträckning som konstruk
tionsmaterial för att sluttäcka ~· Efterhand som 
deponier sluttäcks kommer behovet att minska och inom 
3-5 är finns inte längre behov av jord som sluttäcknings
matecial i nordvästo. Skåne. 

De grus och sandtäkter som finns i regionen belägn:i 
lå.ngt fcin de störst:i t~torterna. Det finns därför flera 
miljövinster med att öka mängden återvinning, behandla 

schaktmassor samt implementera platsspe-
cifika bedömningar och alternativa 
sanecingsmetodcr för att hålla 
nere mängden förorenad jord 
som behöver deponeras. 

Agama har genom 
aktieäg.iravtalet gett NSR i 
uppdrag att tillhandahålla 
tjänster som avser hantering 
av förorenade schakcmassor. 

~ fl/pJ//C:/Users/tina.jorsP.nSl'.n/DownloadslsuPP.0_2077_54686_1.pdf 
7 h!lps:llwww.avfa/lsverl3e.se/akluelltlnyhetsarkiv/artike//hoskonjunklur-ser-okande-avfol!smansder/ 
~ http:llwww.nCJlurwrdsverkel.se/DxumentslpublikCJ tioner64CXJ/978·91 -620-6654·3.pd(?pid• 14439 
~ http://www.noturvardS11erke t.se/Miljoarbete+ samhullet/Miljoorbete-i·Sverise/Regeri113suppdra31'Arl:lv/Redovisude-2014/Hanterina-w-textllierl 
"' http:llwww.S11erisesnCJtur.or31'CJkluellt!slCJm-kCJn·forsvinnCJ-frCJn-CJkrCJrnCJI 
11https://WWW.re,ger/r13en.se/pressmedde!unden/2018/07!ut'rednin.g·ska·foresla-forbud-mol-spridnins-av-av/oppsslum-pv·akrar-och-krav-pu-atervinnin,r1-av-fosfor/ 
' ~ http://www.rikstermbcmken..se/viscJTermpost.html?id""273115 

i J https://www.scb.se/contentassetsl842cdb4c880247b28fad6fetB53u0526/mi0305_2016c101_br_misambr1801.pdf 
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3. Lagstiftning och mål 
Ett flertal lagar berör avfallsområdet både internationellt och nationellt. Övergripande gäller 
FN:s globa la må l för hå llbar utveckling samt EU:s avfallsdirekt iv som implementerades 2011 
i svensk lagstiftning genom förändringar i mi ljöbalken och avfa llsförordningen (2011:927). 
I miljölagst iftningen finns det reglerat att alla kommuner i Sverige ska ta fram en kommunal 

avfa\ lsp\an som antas av kommunfu llmäktige i respektive kommun. Innehållet i avfa llsplanen 
regleras genom Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2). 

Enligt 15 kapitel i miljöba lken och avfa ll sförordningen (2011:927) ska den kommunala 
avfa llsp lanen bland annat innehå lla mål och åtgärderför att minska avfa llets mängd och 
farlighet. Må len syftar också till att kommunen ska sträva uppåt i EU:s avfa llshierarki. 

Globala mål - Agenda 2030 
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer 
Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer 17 
globala mål för hållbar u tveckling De globala målen har i 
sin tur 169 delmål och 230 indikato rer. Målen syftar till att 
fram till år 2030 ska vi avskaffa extrem fattigdom, minska 
ojämlik.heter och orättvisor i världen och lösa klimatkrisen. 
För att de globala mitlen ska bli verklighet måste alla delar 
av samhället - organisationer, näringsli'; offentlig sektor, 
forskare och enskilda individer - inkluderas. Regeringen 
har utsett Agenda 2030-delcgationcn att ansvara för det 
svenska arbetet med hfillbarhetsmålcn. 

GLOBALA MÅLEN 
för hållbar utveckling 

Av de 17 globala målen berörs avfallshanteringen främst 
av fem hfillbarhetsmäl med tillhörnnde delmäl. Hur dessa 

beaktas i denna pbn beskrivs på nästa sida (s. 11). 

EU-mål 
Inom EU giiller a\'fallsdirektivet (2008/98/EG) som en 
rättslig ram för avfallshanteringen i Europa. Direktivet har 
utformats för att minska mängden avfall och ätervinnings
metoder för det avfall som uppstår. Detta för att minska 
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miljöpä.verkan från avfallshanteringen och effckti"~:isera 
utnyttjandet av resurser. Direktivet innehåller en avfalls
hierarki med styrande bestämmelser, en besk.rivning av 
avfallshantering och tillstånd, planering kring avfallshan
tering samt administrativa krav kring rapportering. 

Direktivet anger att avfallspolitiken bör ha som mål 
att minska resursanvändningen och lyfter fram hur viktigt 
det är att praktiskt tillämpa avfallshierarkin (figur 1, s. 12). 
Priociteringsordningen i avfallshiemrkin innebär att man 
helst ska förebygga avfall, i andra hand äteranvända det, 
i tredje band materialåtervinna det och så vidare. Ord
ningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt 
motiverat och ekonomiskt rimligt. Regler och styrmedel 
ska ucarbetas av med1emsländer för att styra avfallshan
teringen i denna riktning. 

Förebyggande i första hand 

Generellt giiller alltså att hushällandet med resurser ökar 
ju högre upp i h ierarkin man kommer. E nligt direktivets 
hierarki ska avfall i första hand förebyggas och i sista hand 
ska det läggas p~ deponi. Det finns dessutom ett krav på 
nationella program för förebyggande .,. avfal~ vilket är ett 
sätt att ytterligare ge kraft åt avfallshierarkins prioriterings
ordning. 

För att klättra i avfallshicrnrkin belyser direktivet vlk
ten av att utveckb. styrmedel som ledl!r till att uttaget av 
nya råvaror minska.r, eftersom minskad nyproduktion ger 
störst miljövinst Styrmedlen bör fokuscr:i på de avfalls
strömmar som har potential att ge stora miljövinster. 
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De globala målens betydelse för 
avfallshanteringen i regionen 

Hållbarhetsmål Delmål Betydelse i regionen 

-u 

--

-Cl 

6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska 
föroreninear, stoppa dumpnine och minimera utsläpp av 
farliea kemikalier och material, halvera andelen obehand
lat avloppsvatten och väsentliet öka återvinn ineen och en 
säker återanvändnine elobalt. 

7.2 Till 2030 väsent lieen öka andelen förnybar energi i 
den globala enereimixen. 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan 
per person, bland annat eenom att ägna särskild uppmärk
samhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfa ll. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett 
effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.3 Till 2030. halvera det globala matsvinnet per person i 
butiks- och konsumentledet. och minska matsvinnet länes 
hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd. 

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlie hanterine av kemi
kalier och alla typer av avfa ll under hela deras livscyke l, i 
enlighet med det överenskomna internationella ramverket, 
samt avsevärt minska utsläppen av avfall i luft, vatten och 
mark i syfte att minimera dess negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

12.5 Til l 2030 väsentligt minska mängden avfall genom 
åteärder för att förebveea. minska, återanvända och 
återvinna avfa 11. 

12.B Senast 2030 säkerställa att människor överallt ha r 
den information och medvetenhet som behövs för en håll
bar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen. 

14.1 Ti ll 2025 förebygga och avsevärt minska alla 
slaes föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad 
verksamhet. inklusive marint skräp och tillförsel av 
närinesämnen. 
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En strävan mot ökad 
återanvändnine och återvinnine 

Enereiåtervinnine av avfall med 
stävan att minska innehållet av 
material med fossilt ursprung, 
samt öka bioeasproduktionen. 

Hållbar hantering av avfall 

Hållbar hantering av avfall som 
ger höe återanvändning och 
materialåtervinnine 

Minska mäneden matsvinn. 

Hållbar hantering av avfall som 
ger liten påverkan på människa 
och miljö 

En hållbar hantering av avfall med 
förebyggande i fokus. 

Skapa beteendeförändrine för 
minskade avfall smäneder och 
minskad nedskräpning. 

Förebyega och begränsa ned
skräpnine på land och i vatten. 
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FÖREBYGGA 

DEPONERA 

Figur 1. EU:s av(allshierarki visar i vilken prioriletsordning avfall ska honteros (Källa: Avfall Sverise). 

EU:s paket för cirkulär ekonomi 
För att underlätta övergingen till en mer cirkuHi.r ekonomi 
har kommissionen tngit fram ett paket för cirkuför ekonomi. 
Det syftar till att fokusera pii de frågor där åtgärder pii 
EU-nivå ger ett verkligt mervärde och kan ftsttldkomma 
konkreta förändringar. 

Paketet innehåller reviderade lagstiftningsförslag om 
avfall samt en övergripande handlingsplan. Handlings
planen för den cirkulära ekonomin faststfillcr åtgärder för 
att sluta kretsloppet och hanterar alla faser i en produkts 
llvscykel: från konsumtion och produktion till avfallshan
tering och marknaden för returråvaror. l·Iandlingsphnen 
innehfiller också ett antal ä.tgärder inrikt."lde pa macknads
hinder inom särskilda sektorer eller materialflöden, såsom 
plast) livsmedelsavfall, di.varor av avgörande betydelse, 
bygg- och rivnings branschen, biomassa och biobaserade 

produkter samt ö-.,;·crgripande åtgärder på områden som 
innovation och investeringar. Se bild på nästa sida (s. 13). 

EU:s plaststrategi 
EU:s plaststrategi presenterades i januari 2018 som en del 
av EU:s paket för cida1lär ekonomi. Strategin innehåller 
mäJ för alla plastprodukter med mål som berör både fram
ställning av produkterna samt återvinning när plasten blivit 
ett avfall. Plaststrategin belyser alla aktörers deltagande, 
både offentliga och priv1ta för att nå omstillningen till en 
mer cirkulär plastanvändning Plaststrategin presenterar 
framförallt följande: 

• Till är 2030 atervinns mer än hälften 
" ' allt plastavfall. 

• Till iir 2030 är alla plastförpockningar 
äteranvärldbara eller återvinningsbarn. 

• Till år 2030 har sorterings- och återYinnings-
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kapaciteten fyrdubblats sedan 2015. 

• Till 2030 har efterfrågan på återvunnet 
material fyrdubblats. 

• Atgärder !'ka riktas mot engängsprodukter 
och fiskeredskap. 

Nationella mål 
Inom Sverige är det miljöbalken samt avfalls förordning
en (2011 :927) som styr arbetet kring avfall. Sverige styrs 
också av det svenska miljömålssystemet varav tre mfil 
huvudsakligen berör avfallshantering. För flera avfallstyper 
finns förordningar kring producentansvar. 

Förändring av roducentansvare 
1 juni 2018 godkändes en ändring av 
förordningen kring ansvaret 
för förpackningar, som 
innebär en högre grad av 
fastighctsnärn och k-var
tersnära insamling a\' 
producentavfall. Detta 
beslut innebär att 

60 procent av alh 
bostads fastigheter 
till 2021 ska ha 
c:.--n borttransport av 
förpackningarna från de 

Producentansvar 
Producenterna ska se 
t ill att det avfa ll som 

producenten ger upphov 
till samlas in, transporteras 
bort, åt ervinns, återanvänds 

eller bortskaffas. Denna 
skyldighet omfat tas laglig 

av producentansvaret. 

v~.nligast förekommande ma-
terialen, och 100 procent från och med 1 april 2025. 

• Insamlingssystemet ska bistås av producenterna. 

L'lgförslagct innebär också att producenterna far ett 
fullt operativt samt finansiellt ansvar. 
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Figur 2. Modell över cirkulär ekonomi ur ett av(allsperspektiv. Det bästa är att materialet cirkulerar sö länge som möjligt i systemet. Läckage 
frön systemet finns idaf{ främst genom nedskräpnif1!? samt energiötervinning. Förebyggande av avfall nås :Ienom att produkter dteranvänds ; 
större utsträcknina samt att produkter designas för att lättare kunna repareras och ötervinnas. 

• Förpackningar ska designas för att 
kunna :ltervinnas. 

• Alla kommuner ska erbjuda separat 
insamling av mat.'lvfall. 

• Sortering på offentliga platser ska 
öka för att minska nedskdipning 

Det svenska 
miljömålssystemet 2020 
Det svenska miljömälssystemet innehåller ett generntions
mål, sexton miljökvalitetsmål och fjorton etappmål. Gene
racionsmålet anger inriktningen för miljöarbetec och vad 
som behöver ske på samhällsnivå om vi ska fa ett hfillbart 
samhälle. Miljökvalitetsmålen beskri\'er det tillstånd som 
miljöarbetet ska leda till i Sverige och ctappm.'i.len anger 
mål som vi måste uppnä längs vägen för att na gencra
tionsmfilet 

Generationsmålet 
?vllljöpolitikens övergripande mål är att lämna över ett 
samhfille till nästa generation, där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gci.nser. 
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Miljökvalitetsmål 
Sveriges riksdag har ant.'lgit sexton miljökvalitetsmål 
som utgör grunden i den nationella miljöpolitiken. Miljö
kvalitetsmälen har ett antal preciseringar som slrn för
tydliga Yad som ska uppnäs. 

1. Begränsad klimatpiiverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonslcikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Leva.nde sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god lmilitet 

10. F-Lw i balans samt levande kust och slc.'irgftrd 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjiillmiljö 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt Yäxt- och djurliY 
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Avfallshanteringen är idag effektiv men avfallsmängderna 
fortsätter att öka och det krävs att mängden avfall minskar 
för att generntionsmfilet och flera miljökvalitetsmål ska 
kunna n:is. Främst berörs tre mil; (1) Bt'grä11sad klimatpåPer
ko11, (4) Giftfri miljö' samt (15) God beb):?.gd mi/jb: Utöver detta 
har regeringen fastställt två et.-ippm,1..1 inom omriidet a,rfall, 
som anses \'ara prioriterade; Etappmål om iJ'kad resttrs/J11s
htilh1i11g i li11s111edelshrljn11 samt Ernppmäl 0111 l:Jgg11nrls- och 
rhmh1gst11fall. 

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska ms 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en längsiktigt god hushållning med rrmrk, vatten och 
andra resurser främjas. 

Det finns en precisering som direkt berör avfa1lsverk
samJ1etcn, "Avfallshanteringen är effektiv för samhället 
och enkel att använda för konsumenterna. Avfallet före
byggs samtidigt som resurserna i det a\rfall som uppstår 
tas till vara i sä hög grad som möjligt samt att avfallets 
p?iveclrnn pä och risker för hälsa och miljö minimeras". 

Giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller 
den biologiska mängfaldtn. Halterna av naturfrämmande 
ämnen är nära noll och deras påverkan på människors 
hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna a".r natur
ligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna 
(riksdagens definition av miljökvalitetsmå.let). Genom att 
minska .,,fallets farlighet kan vi bidra till en giftfri miljö. 

Begränsad klimat påverkan 

Halten av vä.'1'.thusgaser i atmosfären ska i enlighet med 
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på 
en nivå som innebär att människans påverkan på klimat
systemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan t.'lkt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål 

för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsam
mans med andra länder ett ansvar för att det globala målet 
kan uppnås (riksdagens definition av miljökvalitetsmålet). 
Avfalls branschen ka.n bidra till detta genom att minska pä 
transporter, dess fossila bränslen, samt ha en bra hantering 
av deponier och schaktschaktmassor. 

Etappmål om ökad resurshushållning i 
livsmedelskedjan 

Minst SO procent av mamvfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger sorteras ut och behandlas bio
logiskt sä att växtnäring tas till vara, där minst 40 procent 
behandlas, så att även energi ms tillvara till 2018. Mfilet har 
förlängts till 2020. 

Den biologisk.'l återvinningen av matavfall ökar. Ar 
2013 återvanns 31 procent av matavfallet genom bio
logisk behandling där näringsämnen togs tillvara. Det kan 
jämföras med 25 procent 2012. Även om de insamlade 
mat.'lvfallsmängderna har öka.t under de senaste åren visar 
uppföljningen att utbyggnadsta1."ten behöver öka för att 
klarn återvinningsmålet på 50 procent till 2020. 1\lfängden 
matavfall som rötas behöver nästan fördubblas för att 
målet ska nås. 

Et appmål om byggnads
och rivningsavfall 

Emppmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att 
insatser ska vidtas s:5. att förberedandet för återanvänd
ning, materialätervinning och annat materialutnyttjande 
av icke-farllgt byggnads- och rivningsavfa11 är minst 70 
viktprocent senast 2020. 

Natione lla mål för producent
ansva r fö r förpackn ingar 
Sverige har implementerat EU:s direktiv om förpackning
ar och förpackningsavfall i SYensk lagstiftning genom för
ordningen om producentansvar för förpackningar. Sverige 
har antagit högre ätervinningsmål än vad direktivet anger. 
Syftet med direktivet är att förebygga och minska förpack
ningars inverkan på miljön och innehåller mä.lniväer för 

Fraktion Mål före den 1januari 2020 Mål efter 1januari 2020 

Metall, ej dryckesfö rpackning 70 procent 85 procent 

Papp, papper, kartong och wellpapp 65 procent 85 procent 

Plast , ej dryckesförpackningar 30 procent SO procent 

Glas 70 procent 90 procent 

Dryckesförpackningar av metall 90 procent 90 procent 

Mölnivöer för förpackningar i Sverige avseende återvinning genom materia/utnyttjande i viktprocent (SFS 2014:1073) 
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materialutnyttjande för olika material. Genom förordning
en om producentansvar (2014:1073) gä11er de mälniväer 
(återvinning genom materialutnyttjande i viktproccnt) för 
förpackningar i Sverige som anges i tabellen på s.14. 

Natione ll avfa llsplan 
och avfa llsförebyggande 
program 2018-2023 
Den nationella avfallsplanen och det förebyggande pro
grammet togs fram i enlighet med EU-direktiv och antogs 
18 december 2018. Den nationella ayfallsplanen ger en 
överblick över de mål, styrmedel och åtgärder som har in
förts för att förebygga avfall och för att nä en mer resurs
effektiv och giftfri avfallshantering. Sveriges nationella 
avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023 
skiljer sig från tidigare plan och program genom att de 
inte innehåller förslag på nya mål, nya åtgärder för olika 
aktörer eller goda exempel. Istället är fokus att fortsätta 
det pågående arbetet och analysera den nuvarande situa
tionen, samt att beskriva den inriktning som är fastslagen 
politiskt genom mltl, styrmedel och åtgärder. 

Planen och programmets syfte är att beskriva 
Sveriges arbete för att 

• minska mängden avfall och dess negativa 
effekter på. människors hälsa och miljö, 

• minska spridningen av farliga ämnen och 

främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin. 

Det långsiktiga målet är en cirkulär ekonomi där avfall 
inte uppst.1.r utan ses som en resurs som behä.lls i sa.m
hfillets kretslopp. Den nationella avfallsplanen belyser att 
ny teknik, nya innovativa produkter och tjänster, hållbara 
och resurseffektiva affärsmodeller samt förändrat konsu
mentbeteende är vad som krävs för att uppnå en cirkulär 
ekonomi. Detta innebär att det krii.vs olik,_'l kombinationer 
av styrmedel och samarbeten mellan olilrn aktörer. 

25/25-målet - inspirerande 
mål fö r avfa llsminskning 

Eftersom det inte finns nationellt mål uppsatta för avfalls
minskning har Avfall Sverige under 2018 ställt upp frivilliga 
mål för avfallsförebyggande för matavfall och restavfall. 
Dessa mål syfulr till att inspirera kommuner och bolag till att 
nä högre upp i avfallshierarkin. Mfilet gir ut pil att till 2025 
minsk.'l avf:.-tllsmängdema med 25 procent för både restav
fallet och mam,-fallet baserat på utgängsläget 2015. Målen 
syftar till minskat matsvinn och ökad återvinning genom 
bättre utsortering av förpackningar från rest.'lYfallet 

Når Sverige målen och hur 
bidrar regionen? 

Bedömningen är att Erapprnri!er 0111 likad res11rshälhti11g i 
/ips111,delshrlj1111 inte kommer uppnås till 2018. Ar 2016 
sorterades 39 procent av det uppkomna mat.'lvfallet ut för 
biologisk behandling där näringsämnen togs ti11vara14

, en 
ökning med 31 procent sedan 2013. 

tvi,1.ngden matavfall som samlas in för rötning och 
kompostering har ökat de senaste åren. Idag samlar över 
200 kommuner in mata\fall frän hushäll och föreL,g15, 

men för att nå. milet 50 procent biologiskt behandlat 
mat.'lvfall behöver den separat.'l insamlingen öka ytterligare 
OCh m31ur,1,mu@ miste minska16• Även Om den insam
lade mängden matavfall har ökat under de senaste åren, 
Yisar uppföljningen att utbyggnaden 
behöver öka ännu snabbare än 
nuvarande t.'lkt för att kunna 
uppnå. itervinningsmålet på 
50 procent I NSR-regionen 
uppgick andelen insamlad 
mängd mamvfall till cirka 78 
procent17 år 2017, vilket är 
en ökning med 55 procent 
sedan 2011. 

E 1.opp1nälet 0111 iikad res11rs

/Jäl/11i11g i11om 0Jggst!ktom har tidigare 

Rejekt 

Det materia l som 
på grund av sin låga 

kvalite inte accepteras 
i behandli ngs· 

processen. 

bedömts som uppnått enligt Naturvårdsverket, 
men bedöms nu inte kunna näs till 2020. Detta beror pä. 
bristfällig smtistik för insamlade mängder bygg- och ri\·
ningsavfall. Naturvårdsverket arbetar under 2018 med att 
fä fram en mer rättvisande bild av läget i branschen. 

De nationella ätervinningsmålcn som gäller fram till 
den 1 januari 2020 uppnås till stor del nationellt, men 
det finns en del kvar att göra för att uppnå de mål som 
sträcker sig bortom 1 januari 2020. I NSR-regioncn 
uppnås målen för alla fraktioner, se t.'lbellen på nästa sida. 
Återvinningsgraden mäter det som faktiskt återvinns av 
de insamlade materialet Genom att räkna med nationella 
schablonvärden för verklig ätcrvinning av materialen och 
komplettera med egna mätningar och invägda mängder 
kan en återvinningsgrad för regionen räknas fram. 

14 http://www.naturvorclsverket.se/Documents/publikotioner6400/97B-91-620-6839-4.pd(?pid=22595 
1 ~ 2018 samlade 212 kommunP.r in mutav(u/I i nUson utstriickning, https://www.uv(allsverigP..sPJuv(a/lshuntP.rinsfinsomllng!matuv(al// 
:
6 http://www.sveri3esmUjomo/.se/arliB-uppfoljnin3-201B 

17 DuSP.rar pU p!ockanulysP.r f rcin villor 2017 
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Fraktion Målföre den 1 
januari 2020 {%) 

Mål efter 1 
januari 2020 (%) 

Atervinningsgrad i 
Sverige 2016 (%) 

Atervinningsgrad i 
NSR-regionen (%) 

Metallförpackningar 

Papp-, papper-, kartong
och wellpappförpackningar 

Plastförpackningar 

Glasförpackningar 

70 

65 

30 

70 

85 79 73 

85 82 82 

50 47 55 

90 93 94 

Mö/nivåer för förpackningar i Sveri~e avseende ötervinni~senom materia/utnyttjande 
i viktprocent (SFS 2014: 1073) och insamlingswaden för re~ionen. 

Nedan presenteras avfallsmängderna för regionen är 2015 
och vilka mängder som ska. n3.s till 2025 med 25/25-mäJet 

A\•fallsmiingdema för regionen 2017 är 173,6 kilo restnvfall 
och 57,9 kilo mamvfall. I regionen görs satsningar pi\ att 

minska matsvinnet och öka insamlingen av matavfallet. 
Genom att minska matsvinnet och förpackningarna frän 
rcst.1vfallet näs målet 

2015 2025 

Matavfall 55,1 41,3 

Restavfall 179,1 134,3 

Totalt 234,2 175,7 

Avfallsmängderna för regionen c::'l r 2015 och vilka mängder som ska 
nös ti/12025. A~ivet som kilo per invc::'lnare och år. 
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Regionala mål -
Skånes miljömål 
Linsstyrelsen Skåne har i uppdrag av regeringen att sam
ordna det regionala miljöarbetet, ansvara för att t.'l fram 
och beslut.1 om regionafa miljömål, samt följa upp resulta

tet för Skåne. Skånes miljöm,'tl är sedan 2013 samma som 
de nationella miljömålen, med undantag för målet Storsla

gen fjällmiljö. Under målet Begränsod miljöpi\verkan h1r 
Skline antagit ytterligare fyra egna mäl för att uppnä delar 

av miljökvalitetsmålet, v.u:av två berör avfallshantering. 

Begränsad miljöpåverkan 

Utsläpp av växthusgaser 

Utsläppen :w växthusgaser i Skäne ska år 2020 vara minst 

30 procent lägre än 1990. Målet gäller verksamheter som 

inte omfattas av systemet för handel med utsläppsriitter. 
Utsläppen ska räknas som koldioxidel.\llvalenter. 
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Biogas 

Biogasproduktionen i Skåne sk.'l varn 3 terawattimmar är 2020. 

Skånska åtgärder för miljömålen 
För att nå miljökYalitetsmålcn i Skåne har ett regionalt 

ätgärdsprogram tagits fram. I programmet redovisas pri
oriterade åtgärder för att nå en hållbar utveckling i länet 
Efter revidering av :ltgärdsprogrnmmct som antogs 2012, 
sö iir programmet för programperioden 2016-2020 ant.1-

get. I programmet synliggö rs aktuella aktörer samt fem 
skånska utmaningar som anses vara de viktigaste för att 
Sk!i.ne ska nä miljökvnlitetsmålcn, varav främst två bedöms 
beröra avfallsomcidct, se tabellen nedan. 

Skånska 
utmaningar 

Hållbara trans
porter i Skåne 

Hållbar 
konsumtion 
i Skåne 

Strategiskt viktiga åtgärder 

Ökad andel fossi lbränslefri upp
värmning, e! och transporter 

Miljö- och sociala krav i upphandling 

Information för en giftfri vardag 

Förebyeeande av avfall 

Minskat matsvinn i hela livs
medelskedjan 

Stimulera en cirkulär ekonomi 
för bättre resurshållning 

Atgärder i cit:zärdsprogrammet för miljökvalitetsmölen i Skc::'lne. 

"Ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt 

Skåne till 2030" 

Klimat- och energistrategi 

I juni 2018 antogs en klimat- och energistrategi med målet 
ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne till 2030. 
Varav följande är aktuella för avfallshanteringen. 

• Utsläppen av vä.xthusgaser i Sldine ska. vara 
minst 80 procent lägre än :lr 1990. 

• Utsläppen av växthusgaser från konsumtion 
i Skåne ska w1.ra högst 5 ton koldioxidekvivalenter 
per person och år. 

• Energianvändningen i Skåne ska vara minst 
20 procent lägre in är 2005 och utgöras :iv 

minst 80 procent förnybar energi. 

• Utsläppen av växthusgaser frän transporter i 
Skåne ska vara minst 70 proet11t lägre än år 2010. 
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Når Skåne målen och 
hur bidrar NSR-regionen? 
M.i.lct för produktion av biogas gär framåt men takten 

behöver ö ka. Ar 2014 uppgick den totala biogasproduk

tionen i Skiine till cirka 300 GWh och under 2016 ökat till 
450 GWh. I NSR-regionen producerades totalt 67 GWh 
biogas och 124 000 m3 biogödsel under 2017. 

Avfallshantering är globalt sett en stor bidragande 

faktor till vä.xthuseffektcn. För att minimera miljöpåverkan 

har NSR strä'vat mot att vara en koldioxidneutral verk
samhet år 2015, det vill säga att verksamhetens positiva 
miljöpåverkan ska t.'l ut den negativa. Redan under hösten 

2014 nåddes brytpunkten och NSR:s verksamhet hjälper 
nu totalt sett till att minska utsläppen mp vä.xthusgasCr till 
atmosfären. Bidragande faktorer till det goda resultatet 

har varit transportplanering och investering i biogasdrivna 
insamlings fordon som gjordes under 2013 för att ersätta 

dieseldrivna fordon, samt att krav ställts i alla nya upp
handlingar på fossilfria bränslen. 

Det regionala mfilet för minskade utsläpp av vä."thus

gaser nåddes nästan redan år 2010. De minsbde utsläp
pen beror till stor del pä utbyggnaden av fjä rrvärmenätet 

med högre andel förnybart bränsle samt pä hushållens 
minskade oljeuppv.i.rmning. I Skane är förebyggande av 

avfall en viktig faktor. NSR-regionens tot:tla miingd avfall 

har de senaste :i.ren minskm trots att mängden ölrnt natio

nellt. NaturYårdsverkcts senaste siffror visar att mängden 
avfall uppgick till 4+1 kilo per person och år, vilket är 

en ökning med 11 kilo per person jiimfört med 2014. I 
NSR-rcgionen ligger den totala mängden avfall på .JO.\ kilo 
per person är 2017. 
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4. M ål för regionen 

Styrmodell 
övergripande mål visar vad regionen vill 
sträva mot på ett övergripande plan. 

Målområde beskriver aygränsningen av effektmålen. 

Effektmål mäts och bidrar till önskad effekt för uppfyllel
se av det övergripande målet. Effektmålen är de mål som 
följs upp varje år och som då visar om regionen är på \9åg 
att uppfylla det övergripande målet. 

Åtgärder är respektive kommuns och bolags konkreta. 
arbete för att uppfylla pbncns m:\l. Dessa presenteras 
kommun- och bolagsvis enligt bilaga 2, där åtgärder tydligt 
kopplas till vilket steg i avfallstrappan det behandlar, vilka 
effektmål de avser uppfylla, vilka nationella och globala 
mål som åtgärderna siktar mot samt vilka lokala planer 

och mål som respektive kommun har. Detta för att kom
muner och bolag ska l"Uflna inkludera åtgärdsarberet i sin 
organisat:ionsstruktur på ett enklare sätt 

Aktiviteter är den specifik.1. insatsen kommunen eller 
bolagen genom för och är direkt kopplad till en eller fler 
åtgärder. Atgärderna är flexibla och kan uppnås genom 
olika aktiviteter. 

Ansvar 
Avfallsplanen fu: kommunens plan för att minska avfallet'ö 
mängd och farlighet och därför har kommunen det opern
tiYa ansYaret, men för att uppnä det ÖYergripande målet 
måste hela regionen tillsammans bidra med olika åtgärder 
och aktiviteter. 

NSR ansvarar för insamling och behandling av avfallet 
men har även huvudansvaret för den årliga uppföljningen. 
NSR sammankallar styrgruppen och projektgruppen 
vid olika till.Lillen under året. Syftet är att gå igenom de 
genomförda aktiviteterna mc:.-n även diskutera kommande 
aktiviteter för att öka möjligheten att kunna samverka över 
kommungränserna. 

At.gä.rderaa i planen lämnar utrymme för kommunerna 
inom regionen att sjä1v besluta. vilka aktiviteter som ska 

genomföras. I den i'trliga uppföljningen ska kommunen 
och bolagen presentera specifika aktiviteter för det kom
mande året. För inspiration finns ett a.ktivitetsbibliotek på 
NSR:s hemsida. 

Övergripande mål 
Enligt lagstiftnlng ska vi arbeta med avfallstrappan 

Målområde 1 
Beskrivning och 

avgrånsinng 

Målområde 2 Målområde4 

Effektmål 1 :1 
Önskad effekt 

1111 2023 

Effektmål 1:2 
Önskad effekt 

11112023 

Kommun- och bolagsspecifika 
aktiviteter för att uppnå effektmål 

Figur 3. Av(allsµlanens styrmodell 

Effektmål 11 Effektmål 11 Effektmål 
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Ar Kvartal 1 Kvartal 2 

2019 
Projekteruppen tar fram 

aktiviteter för 2020 

2020 Projektgruppen 
Styreruppen Aktiviteterna diskuterar eenomförda 

beslutar tas upp i aktiviteter och förs lag på 
aktiv iteterna berörd nämnd aktiviteter för 2021 

2021 Projektgruppen diskuterar 
Styrgruppen Aktiviteterna genomförda aktiviteter 

2020 och förslae på beslutar tas upp i 

aktiviteter för 2022 aktiviteterna berörd nämnd 

2022 Projektgruppen diskuterar 
Styrgruppen Aktiviteterna genomförda aktiviteter 

2021 och förs lag på beslutar tas upp i 

aktiviteter för 2023 aktiviteterna berörd nämnd 

2023 Projekteruppen 
diskuterar eenomförda 

aktiviteter 2022 

Figur 4. Arbetsnöde under planens period (är projekl~rupp och styrgrupp 

Övergripande mål 
Regionen arbetar för att förebygga att a\'f'all uppstår, att 
mer aYfall återanvänds och att det avfall som uppstår 
återvinns och tas om hand på bästa sätt för att minimera 
påverkan på hälsa och miljö. Regionen veckar även för att 
förebygga och minska nedskräpningen. 
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Kvartal 3 Kvarta14 

Projektgruppen går 
Styreruppen beslutar ieenom beslutet från styr-

aktiviteterna euppen och aktuell status 
för aktiviteterna 2019 

Projektgruppen eår 
ieenom beslutet från styr-
euppen och aktuell status 

för akt iviteterna 2020 

Projektgruppen går 
igenom beslutet från styr-
guppen och aktuell status 

för aktiviteterna 2021 

Projekteruppen går 
igenom beslutet från styr-
guppen och aktuell status 

för aktiviteterna 2022 

Projekteruppen eår 
igenom aktuell status för 

aktiviteterna 2023 
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Målområde 1: 
Förebygga resursslöseri 
Det bästa avfallet är det som inte uppstät. Med mindre avfallsmängder tar v; mindre resurser 
i anspråk och minskar vflrt ekologiska fotavtryck. Effektmålen som mäts per invänare tar 
hänsyn till gästnätter, arbetsplatsnetto samt fritidsboendcn som hämtas från Avfall \\Tcb. 

• 2 • •• 
3 

4 

5 

6 

Figur 5. Föreb)'&'Jandetrappan (inspirerad av Kretslopp och vatten, Göteborgs stod). Föreb)'&'Jo avfall kan ske pö mön3a olika sätt, 
förebysgandetrappan är ett hjälpmedel i hur man kan prioritera när behovet av en ny (jänst eller vara uppstör. 

1.1 Effektmål mot hushåll5avfall 

Effektmål 1:1:1 

Nuläge: 

Målbeskrivning: 

Mätning: 

500 

400 

300 

NSR 

Den totala avfallsmängden per invånare (exklusive trädgårdsavfall) 
ska minska med 20 procent till 2023 jämfört med 2017. 

404 kilo per invånare och år. 

Avfall Sveriee sammanställer de totala avfallsmänederna årlieen utifrån data som rapporterats 
i databasen Avfa ll web. Genom att minska mängden med 20 procent blir den totala avfa lls
mängden 320 kilo per invånare och år. De 6 procent av Sveriges kommuner med lägst avfalls
mäned hamnar på en mycket god hållbarhet och NSR:s vision är att ti llhöra den kategorin. 

Tota l avfallsmäned per invånare 2017- 2023 och år exklusiveträdeårdsavfall från Avfall Web. 

Bjuv Båstad Helsine· Höeanäs Åstorp 
bore 

Äneel· 
holm 

God hållbarhet 

• Mycket eod hållbarhet 

• 2017 

• Mål 

Figur 6. Total märl,!ld avfall per invönore 2017 (exklusive trädgtlrd) 

20 

Effektmål 1 :1 :2 

Nuläge: 

Målbeskrivning: 

Mätning: 

Effektmål 1:1:3 

Nuläge: 

Målbeskrivning: 

Mätning: 

Effektmål 1:1:4 

Nuläge: 

M ålbeskrivning: 

Mätning: 

REGIOl,IAL AVFALLSPLAN 2010- 2023 

Matsvinnet i regionen ska minska med 50 procent per invånare till 2023 
jämfört med 2017. 

22.5 kilo per invånare och år. 

I genomförda plockanalyser 2017 kan man se att det linns mycket onödigt matavfall både i det 
käl lsorterade matavfal!et samt i restavfa llet. En halverine innebär att det onödiea matavfallet ska 
vara nere på 11 kilo per invånare och år till år 2023. 

Via plockana!yser som sker årligen i relation till insamlade mäneder mat- och restavfa ll. 

15 procent av det grovavfall som samlas in ska gå till återanvändning till 2023. 

3,5 procent. 

lvlycket grovavfall som samlas in via återvinningscentralerna och fastighetsnära är fullt dugligt 
och har stor t potential för återanvändning. Vid tidigare kampanjer kan man se att en ökning är 
möjlie med rätt resurser. 

Mäned materia l till återanvändnine i förhå llande ti ll insamlad mängd grovavfall. 

Minska mängden plast i restavfallet med 50 procent genom att öka medveten
heten kring användningen av onödiga plastprodukter och bidra till en hållbar 
konsumtion. 

27,8 kilo plast i restavfallet per invånare och år. 

Medvetenheten kring plast ska öka eftersom plast ti llverkas av fossil råvara, den bidrar ti ll 
nedskräpning på land och till havs och har skad liea ti llsatsämnen. Plast linns i mycket, så som 
eneånesartiklar, text iler och förpackninear. Genom att öka medvetenheten kan vi minska 
användningen av den onödiea plasten och återvinna övrie plast på lämpligt sätt. 

Kundundersökning. mängden plast i restavfallet per invånare (exklusive avfallsbärare) och 
eenom kommunala inköp av plastprodukter. 

1:2 Effektmål mot verksamhetsavfall 

Effektmål 1 :2 :1 

Nuläge: 

Målbeskrivning: 

Mätning: 

Effektmål 1:2:2 

Nuläge: 

Må lbeskrivning: 

Mätning: 

Mängden uppkommit avfall från verksamheter ska minska och antalet 
Miljönär-märkningar ska öka. 

58 stycken miljönärer. 

Det finns ingen samlad statistik för verksamhetsavfallet men reeionen ska verka för att avfa lls
mängden ska minska. Avfall Sverige lanserade kampanjen "Miljönärvänlie' 2015 med syfte att 
uppmärksamma verksamheter som bidrar till att minska mäneden avfall eenom en Miljönär
märkning. Verksamheter kan bl i erbjudna eller själva ansöka om märkn ingen och NSR är den 
aktör som handlägger ansökningarna. 

Antal Miljönär-märkta verksamheter. 

Öka mängden material som går till återanvändning från verksamheter 
på återvinningscentralerna . 

Finns ingen statistik. 

Mycket grovavfall som samlas in via återvinningscentra lerna har stor potential för åter
användning. Genom att hit ta nya flöden och nya aktörer som kan ta hand om material som kan 
återanvändas från verksamhetsavfa11et kan vi minska mängden avfall från verksamheterna. 

Utvägd mängd materia l från verksamheter 
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Målområde 2: 
Från avfall till resurs 
Detta milomdi.de syftar till att hanteringen av avfall ska utföras på 
mest lämpligt sätt. Avfallet ska i största möjliga m?i.n ses som en resurs 
i ett kretslopp, där vi matcrialätervinner i största möj liga min och där
efter energiåtervinner. Det är viktigt a.tt det miljöfarliga avfallet fasas ut 
för att miljön ska pih-erkas så lite som möjligt Effektmålen som mäts 
per invånare tar hänsyn till gästnätter, arbetsplatsnetto samt fritidsbo
enden som hämtas från Avfall \X'eb. 

2:1 Effektmål mot hushållsavfall 

Effektmål 2:1:1 

Nuläge: 

Målbeskrivning: 

Mätning: 

Effektmål 2:1:2 

Nuläge: 

Målbeskrivning: 

Mätning: 

Effektmål 2:1:3 

Nuläge: 

Målbeskrivning: 

Mätning: 

Mä ngden restavfall per invånare ska minska med 42 procent 
till 2023 jämfört med 2017. 

173 kilo per invånare och år. 

Målet avser fastiehetsnära insamlat restavfa! I. Med hjälp av plockanalyser kan man se att mycket 
matavfall, förpackningar och tidningar inte sorteras ut. Av restavfa llet består 25 procent av 
matavfall och 27 procent är förpackningar och t idningar (vil lor 2017). som borde ha sorterats ut. 
Till 2023 ska restavfa llsmängderna vara nere på 100 kilo per invånare och år. 

Insamlad mängd restavfall per invånare 2017-2023. 

Återvinningsgraden av insamlat matavfall , förpackningar och 
tidningar ska ö ka till 2023 jämfört med 2017. 

Pappersförpackningar: 82 procent 

Glasförpackningar 94: procent 

Plastförpackningar: 55 procent 

Tidningar: 97 procent 

Metallförpackningar: 73 procent 

Matavfall: 93 procent 

Atervinningsgraden mäter det som faktiskt återvinns av de insamlade materialet. Genom att 
räkna med nationella schablonvärden för verklig återvinning av materialen och komplettera med 
egna mätningar och invägda mängder kan en återvinninesgrad för regionen räknas fram. 

Mängd faktiskt återvunnet material i förhållande till insamlad mängd materia!. 

Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet ska vara 0 proce nt 2023. 

0.3 procent. 

Eftersom restavfallet energiåtervinns, är det viktigt att det inte förekommer något farligt avfa ll 
eller elektronikavfal l i restavfa llet utan det sorteras ut och hanteras på rätt sätt. 

Plockanalyser. 
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Effektmål 2:1:4 

Nuläge: 

Målbeskrivning: 

Mätning: 

Effektmål 2:1:5 

Nuläge: 

Målbeskrivning: 

Mätning: 

REGIOl,IAL AVFALLSPLAl'I 201 o- 2023 

Mängden restavfall från återvinningscentralerna ska minska 
med 30 procent per invånare till 2023 jämfört med 2017. 

25.1 kilo per invånare och år. 

Utifrån plockanalyser gjorda på restavfa ll från återvinningscentralen kan man se att det finns 
potent ial att materialåtervinna istället för att enereiåtervinna som görs idag. 

Insamlad mängd restavfall på återvinningscentralerna per invånare 2017- 2023 hämtat från 
databasen Avfa ll Web. 

100 procent av externslammet som samlas in från enskilda avlopp 
behandlas med mest lämplig teknik för att främja miljönytta till 2023. 

100 procent behandlas 2017 via reninesverken. 

Framtiden är ov iss för slamhanteringen i regionen. Dess flöden bör kartläeeas för att hitta fler 
möjligheter att ta vara på de nyttiea ämnen som förekommer i slammet. Det är viktiet att säkra 
en t il lfredställande behandline av slam i framtiden. 

Behand lad mängd slam med teknik som främjar miljönytta i förhållande till insamlad mängd slam. 

2:2 Effektmål mot verksamheter 

Effektmål 2:2:1 

Nuläge: 

Målbeskrivning: 

Mätning: 

Effektmål 2:2:2 

Nuläge: 

Målbeskrivning: 

Mätning: 

Effektmål 2:2:3 

Nuläge: 

Målbeskrivning: 

Mätning: 

50 procent av de förorenade schaktmassorna, som NSR hanterar, renas i den grad 
att de ska återanvändas i konstruktions- eller anläggningsändamål till 2023. 

Majoriteten av schaktschaktmassorna används idae för sluttäckning av deponier. Detta arbete 
slutförs 2019. 

Idag används obehandlade förorenade schaktschak tmassor till sluttäcknine av NSR:s deponier. 
Behovet av dessa kommer minska i takt med att deponierna s!uttäcks. Behandling och åter
användning av förorenade jordschaktmassor är nödvändiet för inte att fylla upp kvarvarande 
deponiutrymme mer än nödvändigt. Behand lade jordschaktmassor ska kunna återanvändas i 
konstrukt ions- och anläggningsändamål och bidra ti ll cirkulära flöden samt minskade transporter. 

Mängd återanvända schaktmassor i förhål lande till totalt inkommande förorenade schaktmassor. 

Andelen utsorterat avfall från verksamheter ska öka till 2023. 

Finns ingen samlad statistik för verksamhetsavfa! let. 

Mycket av verksamheternas avfall kan materialåtervinnas. Vid miljöti llsyn kontrolleras 
verksamheternas kä llsortering och avfallshantering. 

Kontroll vid tillsyn. 

Verksamheters fa rliga avfall ska sorteras ut och omhändertas på bästa sätt. 

Finns ingen samlad statistik för verksamheternas farliga avfall. 

Blandat verksamhetsavfall går ofta t ill en sorteringsplatta där det grovsorteras innan restfrak 
tionen går till energiåtervinning. Det viktigt att farligt avfal l elektronikavfall sorteras ut och 
hanteras på rätt sätt. 

Kontroll vid tillsyn. 
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Effektmål 3:1 

Nuläge: 

Målbeskrivning: 

Mätning: 

Effektmål 3:2 

Nuläge: 

Målbeskrivning: 

Mätning: 

Effektmål 4:1 

REGIONALAVFALLSPLAN 2019- 2023 

Målområde 3: 
Förebygga och begränsa nedskräpning 
Dctt.'l målområde avser att förebygga och begränsa nedskräpning Nedskräpning 
innebäi:a att föremål slängs eller lämnas på platser som allmänheten har tillträde till. 
Nedskräpning sker sävfil pä mark, i vattc-n, pä stränder och längs med vägar. Ned
skräpning påverkar miljön genom läckage av farliga funnen som skadar både djur 
och människo~ Enligt Håll Sverige Rent är nedskräpning ett växande problem som 
kan leda till miljöer som upplevs otrygga. Dumpning är en sorts nedskräpning 

Nedskräpningen i regionen ska minska till 2023 från 2019. 

Helsingbore i genomsnitt 11,27 antal skräp per 10 kvadratmeter, avser ej tuggummi. Övriga 
kommuner mäter inte nedskräpning i dagsläget. 

Förebygga och begränsa nedskräpning behöver göras inom flera områden. Kommuner bör arbeta 
mer aktivt med det förebyggande arbetet och med att optimera driften genom att ha rätt typ och 
placering av skräpkorear. askkoppar och andra avfallskärl. Att påverka beteende och att ityder tar 
lång tid och arbete med såväl skolelever och den vuxna allmänheten är viktigt. Möjligheten att 
hantera skräp via avfallsstationer ska vara så opt imal som möj ligt. 

Kommunen vä ljer lämpl igt sätt att mäta. Detta presenteras i bilaga 2 a- f. Den faktiska nedskräp
ningen kan mätas genom fysiska mätningar på hela områden eller hot spot-mätningar (metod 
erhålls av Håll Sverige Rent). Den upplevda nedskräpningen kan mätas genom medborgaren
käter. Observera att kommunernas resultat inte kan jämföras med varandra vid val av olika 
mätmetoder. 

Nedskräpning i regionen ska förebyggas genom att öka medvetenheten 
om nedskräpningens konsekvenser hos kommuninvånarna. 

27 procent upplever att' sin kommun är nedskräpad i hög/mycket hög utsträckning. 45 procent upplever mot
satsen. att nedskräpnin.~en är ltlsfmycket ldJ!, De resterande 28 procenten tycker varken eller/har insen dsikt 

Genom diskussion och beteendepåverkan öka vi förståelsen för konsekvenserna av 
nedskräpning. På så sätt ökar vi motivationen att göra rätt. 

Kundundersökning. 

Målområde 4: 
Människa och klimat i fokus 
Detta målområde syft..1.t till att minska belastningen på. miljön samt 

att kunderna i regionen ska vaci nöjda med avfallshanteringen. 

Den totala klimatpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska 
minska till 2023 från 2019 

Effektmål 4 :1:1 

Nuläge: 

Målbeskrivning: 

Mätning: 

Fordo nen som används av NSR eller på uppdrag av NSR vid 
transport av avfallet från källa till återvinning ska vara 
100 procent fossilbränslefria. 

Andelen fossilbränslefria drivmedel från insamlinesfordon (2017): Bjuv: 100 
procent, Båstad: 95 procent, Helsingborg: 90 procent. Höganäs: 0 - 5 procent, 
Åstorp: 100 procent och Ängelholm: 70 procent. För övriga fordon varierar 
drivmedelstyp. 

Insamling av avfal l ske med minimal påverkan på människors hälsa och miljö. 

Inrapporterad drivmedelsförbrukning. 
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Effektmål 4:2 

Nuläge: 

Målbeskrivning: 

Mätning: 

Effektmål 4:3 

Nuläge: 

Målbeskrivning: 

Mätning: 

REGIONAL AVFALLSPLAN 201 o- 2023 

Effektmål 4 :1:2 NSR ska upprätta platser i regionen för mellanlagring av 
schaktmassor för att minska transporterna. 

Nuläge: 0 platser för schaktmassor. 

Målbeskrivning: Genom en effekt ivare masshantering minskar bygg och anläegnings
branschens klimatpåverkan. Närhet ti ll platserna för mellan laering bidrar 
till minskade transporter, minskat avfa ll. ökad återanvändning, effektivare 
resursutnyttjande av råvaror (naturgrus, bergkross). 

Mätning: Antal upprättade platser. 

Effektmål 4:1:3 Uttaget av metangas från Filbornadeponin ska öka till 2023 
jämfört med 2017. 

Nuläge: 2017 var uttaeet 8 eieawattimmar (GWh). 

Målbeskrivning: Metanläckage från deponier har en stor negativ mi ljöpåverkan och är 
därför viktigt att förebygga i så stor utsträckning som möjligt. Metangas 
eer cirka 25 gåneer större klimatpåverkan än ko ldioxid. !dae produceras 
fjärrvärme av deponieas. 

Mätning: År lie mängd megawattimmar (MWh) som eårti ll energiproduktion. 

Effektmål 4:1:5 Biogastillverkning och avsättning ska öka tlll 2023. 

Nuläge: 6 890074 normalkubikmeter (Nm3). 

Målbeskrivning: Genom utsorter ine av matavfall ökar bioeast illverknineen och biogödseln 
vilket bidrar till ett cirkulärt kretslopp. 

Mätning: Producerad biogas och biogödsel. 

Den årliga avfallskostnaden per invånare ska minska enligt ägardirektivets 
mål (450 kronor per invånare tlll 2020). 

630 kronor per invånare. 

Den årliga avfallskostnaden räknas på det vanl igaste abonnemanget hos villor och det 
vanligaste abonnemanget hos flerfamiljsfastigheterna. 

Utifrån Nils Holgersson-rapporten och den årl iga jämförelsen som görs av Villaägarnas 
riksförbund. 

Nöjd Kund Index (NKI) för regionen ska öka enligt ägardirektivets mål 
(4,4 av 5 till 2020). 

4,3 

Genom undersökningar får invånarna i ägarkommunerna svara på frågor kr ine hur avfalls
hanteringen fungerar, hur nöjda de är med avfal lshämtarna, tillgänglighet på återvinnines
centra lerna och bemötande från personal. Detta sammanstäl ls t ill ett NKl-värde. 

Kundundersökning. 
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5. Redogörelse 
av styrmedel 
Kommunen kan använda sig av styrmedel för att genom
föra åtgärderna 1 den regionala a\~fallspla.nen och uppna. 
effektmalen. Styrmedlen är: 

Lokala föreskrifter 

Rcnhållningsordningcn innchå11er kommunala bestämmel
ser. Den är kommunens verktyg för att styra och utveckla 
avfallshanteringen i kommunen. Alla regler är inte är 
styrande, nagra är endast cidgivltnde. 

Tillsyn 

Tillsynsmyndigheten ställer krav pa åtgärder och egenkon
troll vid ti11standsgivning och tillsyn, samt ger vägledning 
för att främja en hållbar utYcckling. Tillsyn är ett effektivt 
styrmedel för påverkan hos företag och verksamheter. 

Upphandling 

Upphandling kan användas som ett styrmedel genom att 
ställa krav på avfallsförebyggande åtgärder vid inköp av 
Yaror, tjänster och byggentrcprenader. Genomtänkt upp
handling kan minska belastningen på miljön samt bidra till 
hällbara konsumtions- och produktionsmönster. 

Avfallstaxa 

AYfallsta.\'.an är ett ekonomiskt styrmedel där avgifter tas 
ut sa att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 
avfallshantering stimuleras. Taxan kan användas för att styra 
konsumtion och beteende i en mer hållbar riktning, där 
sortering av fler fraktioner är mer ekonomiskt fördelaktigt. 

Fysisk planering 

Nät' ett hållbart samhälle ska byggas är avfallshanteringen 
grundläggande. Tillganglighet och närhet till sortcrings
system är en viktig faktor för en god sortering: Därför 
uppmärksammas a,rfallshanteringen tidigt i den fysiska 
planeringen. 
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Information och kommunikation 

För att kunna göra hållbara val behövs kunskap. Infor
mation är ett styrmedel för att öka medvetenheten hos 
allmänheten och ge ett förändrat beteende. Med rätt 
information kan allmänhctcn lätt.'lre förebygga att avfall 
uppstår, minska nedskräpningen och sortera sitt avfall 
bättre. Information är effektivt tillsammans med andra 
styrmedel. Utbildning och cidgivning är en stor del av 
kommunikationsarbetet. 

Nudging 

Att göra det lätt att göra rätt för invånare innebär att un
derlätt.'1 för ett önskat beteende - en miljöstyrning eller en 
"knuff" i rätt riktning, så kallad nudging. Detta gör man 
genom att skapa bra förutsättningar för enklare sortering, 
avfallsminimering och en mindre resursslösande livsstil. 
Nudging är ett styrmedel som kan realiseras i form av 
information eller operativa åtgärder för att förenkla för 
invånarna. 

REGION1\L AVFALLSPLAl'i 201 o-2023 

6. Framtidsutsikter 
Digitala nycklar 

I regionen finns det övet' 2 300 lästa dörrar, villcet innebät' 
att det finns över 18 500 nycklar som am·änds för att 
hämtningen av alla fraktioner ska fungera. Syftet med 
digitala nycklar är att alla miljörum ska kunna öppnas med 
en digital nyckel. Det medför en effektivare hantering av 
bland annat extra tömningar, utsättning od1 hemtagning 
av kärl men även en kost:nadsbesparing när det gäller 
hantering och administration. Att ha enbart en enda 

nyckel ger en bättre arbetsmiljö för chaufförerna och ökad 
möjlighet att kunna hjälpas ät över kommungränserna. 

Behovsanpassad tömning 

Avfallssektorn pciglas av ett traditionellt analogt arbetssätt. 
Avfallstömning hos kund sker ucifran schemalagda rutter 
cL'ir sruntliga avfallskärl på rutten töms oavsett fyllningsgrad. 
På senare är har digitaliseringen nätt branschen genom 
ruttoptimeringsprogram och L'isplattor i sopbilarna. Nästa 
steg är en fortsätt utveckling av Internet of 111ings (Io1) 
där branschen kan koppla upp avfallskärl mot lilgfrckventa 
nätverk med hjälp av ny sensortcknik. Ett nytt system som 
kan gör det möjligt att skapa mer flexibla senricelösningar 
för kunderna. Behovsanpassad tömning kan också göra det 
möjligt för NSR att skapa effektivare körturcr. 

Ett pilotprojekt med fokus på sensorteknik och be
hovsanpassad tömning startade under 2018 i Mariastadcn, 
Helsingborg 

Eftersortering 

En eftersortering av restavfallet innebär att en utsortering 
m~ förpackningar och tidningar genomförs innan ener
giåtervinning. Dett.'t skulle medföra minskade mängde1' 
resta·•,;rfall och en ökad mängd återvunna förpackningar 
och tidningar. Om det skulle införas är det viktigt att det 
inte förekommer matavfall i restavfallet. Detta är ett sce
nario som ska utvärderas under planperioden. 

Ny förbehandling för matavfall 

Den befintliga förbehandlingsanläggningen är gammal och 
för att kunna säkerställa en korrekt hantering av matav-

rn http:J/wwwsverisesnatur.ors/aktue//t/s/am-kan-forsvinno·fron-akrorno/ 
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failet behövs en ny. En ny anläggning planeras vara klar 
undct' 2019 och kommer att ha en kapacitet som är mer 
än dubbelt så stor som idag. 

Förändrade insamlingsmetoder 

För att underlätta sorteringen för invånarna samt öka äter
vinningsgraden kan insamlingssystcmen behöva justeras. 
Ett bra system levererar ätervinningsmaterial pa bästa sätt 
samtidigt som det är enkelt för kunden att sortera. Ett bra 
insamlingssystem tar också hänsyn ttll chaufförernas ar
betsmiljö. Systemet ska dessutom fungera på ett miljömäs
sigt hållbart sätt med så Bi transporter som möjligt. 

Citylogistik 

Det är minga funktioner och fl.6den som ska :fä plats i 
den moderna stadskärnan. 'tvled e-handel som en st.'lrkt 
vä.;:andc sektor blir leveranserna fler, samtidigt som 
emballage och material ska fraktas ut Parallellt med detta 
ska transporterna i städerna minska. Så hur planerar vi för 
en smart citylogistik? Vilka möjligheter till synergieffekter 
finns i citylogistiken? Ämnet är aktuellt och i samband 
med Helsingborgs stadsutvecklingsprojekt H + studeras 
resursflöden för att l1i till en Mllbar logistik och ett mini
malt behov av transporter i nya stadsdelar. 

Externslam 

LRF och branschorganisationen Svenskt Vatten har krävt 
att regeringen och Naturvårdsverket slrn. ta större ansvar i 
fragan kring slam. Bland annat uppmanar de regeringen att 
införa ett nationellt mfil. Målet är att återföra 80 procent av 
all fosfor frän slammet till produktiv mark innan 203018• 

Zerowaste 

Visionen för framtiden är att det inte ska finnas något av
fall> eller att synen på hur vi ser på avfall förändms till ett 
mer cirkulärt synsätt. Allt är - eller borde kunna vara - en 
resurs. När produkter designas för att återvinnas, när kon
sumenter gör hållbara val och när vi endast tar i ansprak 
de resurser vi behöver, kan vi uppnå en cirl.-ulär ekonomi 
där avfall blir till material som blir till nya produkter. 
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7. Framtagandet av planen 
Processen 
En projektgrupp samt en styrgrupp med representanter 
från samtliga ägarkommuner hru: kontinuerligt träffats 
under planens framtagande. Projektgruppen utsäg i sin tur 
representanter för olika ämnesområden för att diskutera 
mil inom följande tema: 

• Matsvinn - Mfiltidsut:vccklare deltog för att diskutcr:i. 
mål och åtg,irder mot att minska matsvinnet i de 
kommw1ala verksamheterna och skapa nätverk över 
kommungränserna. 

• Avfall i tillsynen - Tillsynsmyndigheter deltog för att 
diskutera mil och åtgärder mot att inkludera avfall i 
tillsynsarbetet 

• Nedskräpning -Represent.111tcr inom gata- och 
pnrkcnhcter deltog för att diskutera mål och åtgärder 
kring nedskräpning och skapa nätverk över kommun
griinserm. 

• Avfallsminimering - Representanter frän Värd- och 
omsorg, Skol- och fricidsförv:tltningarna deltog för 
att se '\--af avfallet uppst.11.r i deras verksamheter och 
diskuterade mil och ätgärder för att minska den 
mängd avfall som uppstilr. 

Målomcl.dena har utformats med avfallshierat:kin som grund. 
Effektmålen togs fram genom nationellt och regionalt priori
terade:: omd.dea, djärva mfil som regionc."11 arbet:it med sedan 
tidigare. De har också baserats på v:id som framkommit i 
diskussioner i projektgrupp och temagrupper. Invånare i 
kommunerna har ffitt lämna förslag och synpLU1.kter om vilka 
förändringar de skulle önska för att underfätta avfallshante
ringen. Även genom samarbete med villaägarnas riksförbund 
och hyresgästföreningen har vi sk..1.pat nätverk för att nä ut 
till regionens invånare för att kunna skapa en medvetenhet 

Andra aktörer som varit delaktiga i framtagandet av 
planen har varit Öresundskraft AB, som en del av projekt
gruppc.,,. Det är viktigt att de är med i framtagandet av 
effektmålen eftersom allt insamlat restavfall i dagsläget går till 
energiåtervinning i Filbornaverkct som drivs av Örcsunds
kraft AB. NSVA (Nordvästra Skånes ,·men och avlopp) samt 
dclmgare från Höganäs och Ängelholms VA-enheter har 
fatt delge sina synpunkter pi't extemslam och fettavskiljare. 
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Regionens massgrupp har mtt delge sina synpunkter pä 
massahanteringen. Sveriges Byggindustrler har deltagit och 
framfört sina synpunkter på verksamhctsavfall i synned1et 
bygg- och rivningsavfall. 

Ungdomsriidet i Ängelholm fick möjlighet att ge syn
punkter på friimst frågor om nedskräpning och matsvinn 
under en workshop. 

Under framtagandet av denna plan sammank.-tllades 
ett nätverk för branschmedarbetare som arbetar med att ta 
fram regionala avfallsplaner i västkustsregionen. Syftet har 
varit att lära av \«.randra och utöka samarbetet kring målen 
om att minska avfallsmängderna och dess farlighet. 

I ätgärdsarbetet har mindre grupper frän kommunerna 
samt olika enheter inom NSR triiffats. Eftersom kom
munerna har olika förutsättningar när det gäller resurser 
har varje kommun tagit fram en egen åtgärdslista för hur 
kommunen ska arbeta mot de gemensamma effektmålen. 

Deltagarlista 

Organisation 

Beställare: 

Projekt
ansvarig: 

Projektledare: 

Biträdande 
projektledare: 

Styrgrupp 

Bjuvs kommun 

Båstad kommun 

Helsineborgs stad 

Höganäs kommun 

Åstorps kommun 

Cecilia Holmblad. renhå ll ningschef 

Sandra Persson, enhetschef 
planerine och uppföljning 

Tina Jörgensen, avfallsstrateg 

Josefin Stråhle, avfallsstratee 

Deltaeit 

Tina Er iksson, miljöchef & 
Mårten Sä ll berg, tf. mi ljöchef 

Henrik Frindberg. mi ljödirektör 
& Per Lindqvist, avdelningschef
drift och underhåll 

Margareta Engkvist 
Björkenhall, förvaltnineschef 

Anders Aronsson. miljöchef 

Ängelholms kommun Rune Liljenberg, miljöchef 

Projektgrupp 

Bjuvs kommun 

Båstad kommun 

Helsingbores stad 

Höganäs kommun 

Åstorps kommun 

Ängelholms 
kommun 

Öresundskraft AB 

Arbetsgrupp 

Tematräffar 

Avfall i tillsyn 

Matsvinn 

Nedskräpning 

Skol- och fritid 

Vård- och omsorg 

Grupper 

Entreprenörerna 

Invånarna 

Ungdomsråd 
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Sofia Wahlström. miljöstratee 

Angelica Hunyor. miljöinspektör 

Jens Gille. miljöstrateg & Elisabeth 
Lindkvist, utvecklingsineenjör 

Kaj Line, renhållnineschef, Maria 
Fänge, miljöinspektör & Joacim 
Kronvall, abonnenthandläggare 

Petra Johansson. miljöinspektör/ 
miljöstrateg 

Robin Pehrsson, miljöutvecklare & 
Susann Halmgren, gatuingenjör 

Ceci lia Andersson, hållbarhetsstrateg 

Övriga intressenter: 
Fastighetsbolag 

Hyresgästföreningen 

Villaägarna 

Öresu11dskraft AB 

Nätverk Avfa ll splan 

Vatten och Avlopp 

Bjuvs Båstad Helsing- Höganäs Åstorps Ängelholms NSR 
kommun kommun borgs stad kommun kommun kommun 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X 

X X X X 

Bjuvs Båstad Helsingborgs Höganäs Åstorps Ängelholms 
kommun kommun stad kommun kommun kommun 

18-05-16 18-05-30 (2019/2020) 18-06-15 18-05-16 18-05-31 

18-06-07 18-06-20 (2019/ 2020) 18-06-25 18-06-11 18-06-26 

(2019/2020) 18-03-21 
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Definitioner 
Annat matavfall 

I plock.'lnalyser på matavfall finns en fraktion som kalbs 
annat mat'lvfitll och består av hushållspapper, servetter 
och snittblommor. Dettn kan läggas i matavfallet och 
påYerkar inte biogasproccssen. 

Arbetsplatsnetto 

Med arbetsplatsnetto menas skillnaden mellan in- och 
utpendlare i en kommun. 

Avfall 

Varje föremäl eller funne som innehavaren gör sig av med 

eller avser eller är skyldig att göra sig av med klassas som 
ett a,rfall. 

AvfallWeb 

Ayfall SYerigcs webbaserade statistiksystem för hantering 
av aYfallsstatistik heter AYfall Web. Databasen ~"bland 
annat hänsyn t111 fridsboende, gästnätter och arbetsplats
netto och inte enbart folk.bokförda inom kommunen. 
Detta för att avfall uppstlr även under arbetstid och semestet 

Avfallshierarkin 

Prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika 
behandlingsmetoder för avfall bör användas för att mini
mera miljöpiverkan. Avfallshierarkin reglei'as i ramdirek
tivet om m.~fall och är implementerad i svensk lagstiftning 

genom olika bestämmelser i miljöla.gstiftningen. 

Biobaserad plast 

Plast producerad av förnybar råvara klassas som en 
biobaserad plast. l·falten förnybar råvara k.'ln variera. 

Biologisk nedbrytbar plast 

Plast som bryts ner i industriell kompostering är en 
biologisk nedbrytbar plast. Plasten kan vara av fossil 
eller av biobaserad cl.vara. 

Cirkulär ekonomi 

En cirk~lär ekonomi bygger på att återanvända, laga och 
att betrakta avfall som en resurs. En cirkulär ekonomi 
strävar efter produkter som är allt mer hållbara, allt mer 
atervinningsbara och där icke förnybara material över tid 
ersätts med förnybara. 19 

Deponering 

Behandlingsmetoden där avfall läggs pä bög 
kallas deponering. 

Externslam 

Med extemslam menas a,~Joppsslam från trekammarbrun
nar och andra enskilda avlopp. Rxtemslam är det slam 
som avfallshanteringen har ansvar för och klassas som ett 
bushitllsavfall. 

Farligt avfall (FA) 

Som hushållens farliga avfhll räknas farliga kemikalier, olja, 
bekämpningsmedel, batterier, färgrester etc. samt elektriskt
och elektroniskt avfall, glödlampor, lysrör, tryckimpreg
nerat trä med mera. 

Grovavfall 

Avfall som uppkommer vid normalt boende och som 
är sä tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att 
lägga i ordinarie avfallskärl för hushållsavfall sorteras som 

grovavfall. 

Gästnätter 

Med gästnätter menas antal övernattningar på hotell, 
vandrarhem, stugbyar, campingpbtser och uthyrning aY 
lägenheter. 

"W\\'\V.rcgcringcn.~e/ nrtikl.ir/2015/07 /ci.rkul11r-ekonomi-inom-et1-cn-prioriternd·frngn-for-rcgcringcn, 2017-06-11 Sidn 21 nv 73 
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Hushållsavfall 

Avfall som kommer frän hushåll samt därmed jämförligt 
a,~faU friln annan verksamhet. Exempel på avfall frin 
hushiill: köksavfall, brännbart avfall, latrin, slam frän 
slambrunnar och slamtank.'lr, grovavfall, läkemedelsrester 
och farligt avfall. Exempel på avfall frän annan verksam
het som är jämförligt med a,rfall från hushåll: avfall från 
personalmatsalar, storkök och toalettavfall 

Mikroplast 

:tvlikroplaster är ett samlingsnamn för plastpartiklar som är 
mindre än 5 millimeter. 

Miljöstation 

En avlfunningsplats för farligt avfall som uppkommer i 
hushållen, till exempel kemikalier aY olika slag, bekämp
ningsmedel, spilloljor, färgrestcr, lösningsmcdel, batterier. 

Matavfall 

!vbtrester från hush2.ll, restauranger och storkök som är 
komposterbart eller rötbart. 

NSR:s ägardirektiv 

1.föl för Yerksamhcten antagna av NSR:s ägarkommuner. 

Onödigt matavfall (matsvinn) 

Det mat.avfall som slängs i onödan är ett onödigt mat.'lv
fall. Till exempel mat som blivit för gammal eller mat som 
vi slänger för vi inte orkat äta upp, det vill säga livsmedel 
som hade kunnat konsumerats om det hanterats annorlunda. 

Onödig plast 

Plast är ett bra ämne med många olika egt.'11Sk.:'lper. Det 
används bland annat till att minska matsvinn, säkerhet 
för elektroniska produkter, hygien och inom sjukvården. 
Onödig plast är den plast som inte behövs~ inte fyller 
en nyttig funktion eller när det finns ett miljövänligare 
alternativ. Dett.a kan vara sugrör, ballongpinnar, tops c11er 
engängsartiklar. 

Oundvikligt matavfall 

Det matavfall som uppst.1.r som en restprodukt av de livs
medel vi behandlar- till exempel potatisskal, kaffesump 
eller fruktskal är oundvikligt matayfall. 

Plockanalys 

En metod där avfallet separeras i olika fraktioner kallas 
plockanalys. Genom detta kan en procentuell avfa11ssam
mansättning beräknas. 

Producent 

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller 
säljer en vara eller en förpackning eller den som i sin 
yrkesmässiga verksamhet ger upphoY till avfall som kräver 
siirskilda ittgiirder av renbiillnings- eller miljöskäl. 

Producentansvar 

Producenterna ska se till att det aY-fall som producenten 
ger upphm~ till samlas in, transporteras bort, återvinns, 
återanvänds eller bortskaffas. Denna skyldighet omfatt.'l.s 
laglig av producent.'lnsvaret 

Region 

Med region avses NSR:s ägarkommuner (Bjuv, Bitstad, 
Helsingborg, Höganäs, Astorp och Ängelholm). 

Rejekt 

Rejekt är det material som pä grund av sin !äga kvalite inte 
accepteras i behandlingsprocessen. 

Restavfall 

Det aYfall som finns kvar efter utsortering av övriga 
avfalls fraktioner. 

Resursslöseri 

Att använda mer resurser än nödvändigt är att slösa på 
världens resurser. Vår natur och dess resurser ska utnyttjas 
så varsamt och effektivt det är möjligt. GrundL'iggandc i 
dett:'l. arbete är att vi undviker resursslöseri som exempelvis 
matsvinn och så längt det är rimligt och san1hällsckono
miskt hållbart ätervinner produkter, material och energi 

Schaktmassor 

Med schaktmassor avses massor som bestar av jord eller 
annat material som lossgiorts genom schaktning: 
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Återanvändning 

Ateranvändning görs när nagot som inte är ett avfa11 
används igen för att fylla samma funktion som det 
ursprungligen v-ar avsett för eller användas inom ett nytt 
anvä.ndningsomcldc. 

Återvinning 

Med fl.tervinning avses bland annat matcrialätervinning, 
energiåtervinning, kompostering och annan biologisk 
behandling, Atervinning innebär att nyttan frii.n avfal1ct, 
exempelvis i form ay material, energi eller näringsämnen, 
tas tillvara. 

Återvinningscentral (ÅVC) 

Atcrvinningscentral är en bemannad anläggning för 
grovavfall, trädgiirdsavfall, cl-avfall, farligt avfall med 
mera. Pi regionens ätervinningscentraler kan invånarna 
även lämna till iterbruk. 

Återvinningsgrad 

Ate1·Yinningsgradcn beskriver den procentuella andelen av 
insamlat material som faktiskt blir nya produkter. 

Återvinningsstation (ÅVS) 

En återvinningsstation är en avlämningsplats installerad av 
1'TI AB för hushiillens returpapper och förpackningar aY 
glas, plast, met.1.ll och papper som inga.i: i producentans·varet. 
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Bilaga 1A. 
Beskrivning av 
Bjuvs kommun 

Folkmängd och fakta 
Bjuvs kommun är ungefär 116 kvadratkilometer stort och 
ligger mitt i nordvästra Skåne. Kommunen kännetecknas 
av ett öppet landskap med närhet till skogbevuxna höjd
områden och förhållandevis stor areal tätorter. På flera 
ställen finns spår av tidigare gruvdrift. Bjuvs kommun 
utgör en del av Familjen Helsingborg tillsammans med tio 
andra kommuner i nordvästra Skåne. Den 31 december 
2017 bodde 15 429 personer inom kommunen. 

2016 var cirka 70 procent av boendeformerna i kom
munen småhus med äganderätt, vilket innebär att detta 
var den vanligaste boendeformen, cirka 5 procent var 
flerbostadshus med bostadsrätter och cirka 15 procent var 
flerbostadshus med hyresrätter. Det fanns 4 576 småhu
senheter för en till två familjer. Av dessa var 161 fritids
bostäder och 4 415 permanentbostäder. Andelen hushåll 
som bor i lägenheter är låg och totalt finns det 1 526 
lägenhetshushåll i kommunen varav merparten ägs av det 
kommunägda bostadsföretaget Bjuvsbostäder1

• 

Näringslivsstruktur 

I Bjuvs kommun finns cirka 930 företag varav 397 stycken 
är aktiebolag. Bjuvs kommun är den största arbetsgivaren 
i kommunen med 1 180 anställda. Det största privata 
företaget är Saint - Gobain Sweden AB med cirka 400 
anställda. Siffrorna gäller årsskiftet 2017 /2018. 

'SCB 

2 

Framtidsutsikt 

NyÅVC 

Befintlig återvinningscentral (AVC) i Bjuv uppfyller inte 
kraven på rationell återvinning. Bland annat kan centralen 
inte ta emot tillräckligt antal fraktioner och är dessutom 
försedd med containers som endast går att utnyttja genom 
påfyllning uppifrån, från en enklare trappa, vilket innebär 
att allt material måste lyftas i containern. Invånarna i kom
munen föredrar att åka till andra AVC:er. 

NSR har gemensamt med Bjuvs och .Åstorps kommun 
utrett hur kommunerna kan bygga en ny gemensam AVC. 
Målet är att skapa en modern anläggning som är attraktiv 
för kunden samt kan skötas rationellt. En viktig aspekt är 
också att skapa goda förutsättningar för återbruk, något 
som i dagsläget inte finns på ett bra sätt. Förhandlingar 
om geografisk och demografisk optimal placering pågår 
och förhoppningen är att .ÅVC: n kommer att uppföras 
under perioden för avfallsplanen. 

Förändringar i bostadsbeståndet 

Bjuvs kommun är inne i en förändringsprocess. En ökad 
inflyttning till kommunen jämfört med tidigare perioder 
leder till ett ökat behov av nya bostäder. Bedömningen är 
att inflyttningen kommer att fortsätta under perioden för 
avfallsplanen. Utvecklingen bedöms främst ske i de tre 
tätorterna med den betydande delen i huvudorten Bjuv. Ar 
2021 startar persontågstrafik längs Söderåsbanan med en 
station i Billesholm. Detta förväntas ge förändringar i or
ten och kan innebära ytterligare ökat bostadsbyggande där. 



REGIONAL AVFALLS PLAN 2019-2023 Il BILAGA 1A Il BJUVS KOMMUN 

Under åren 2015 - 2017 har befolkningsökningen varit 
hög utan motsvarande bostadsproduktion vilket har inne
burit att trångboddheten ökat. Hushållssammansättning
arna har också förändrats, något som förmodas fortsätta 
under perioden, med fler och framförallt större hushåll. 

I Bjuvs kommuns vision och bostadsförsörjningspro
gram finns ställningstaganden kring varierade boenden 
med ökad täthet i stations- och kollektivtrafiknära läge. 
Kommunen kommer därmed verka för ett byggande 
med en betydande andel flerbostadshus lokaliserade i 
stations- och kollektivtrafiknära lägen. Utifrån en befolk
ningsökning på 1 procent per år finns det ett behov av en 
produktion på cirka 80 bostäder om året under perioden 
för avfallsplanen. 

Utbyggnadsplan av avloppsnät 2018-2023 

Sydost om Södra Vram ligger cirka 20 fastigheter längs 
med Böketoftavägen som inte är anslutna till det kommu
nala avloppsnätet. Avloppsanläggningarna består idag av 
slamavskiljare i trekammarbrunn, trekammarbrunn följt 
med sandfilter samt sluten tank. Fastigheterna är anslutna 
till kommunalt vatten. 

Lokala mål 
Vision 2030 

Bjuvs kommuns vision antogs år 2016 och redovisar den 
övergripande riktning kommunen vill ha i sitt arbete. 
Den övergripande ledstjärnan är "Var med och forma ett 
helt samhälle" . Denna konkretiseras med hjälp av fyra 
visionsområden som tillsammans visar vad den kommuna
la organisationen ska arbeta mot. De fyra visionsområdena 
är P/l/s i tl]'!J',heten, Nästa generation i fok/ls, Jä111/ikhet i olikhet 
och Kraft i '!)'skapande. I dessa visionsområden, främst i 
området Nästa generation i fokus, finns ställningstaganden 
kring miljöfrågorna som kopplas till arbetet med avfall i 
kommunen. I visionen fastställs att Bjuvs kommun ska: 

• se till sina besluts långsiktiga konsekvenser 

• ha klimatneutrala verksamheter 2030 

• göra det lätt för sina invånare att leva miljövänligt 

• vara ett föredöme i arbetet för en hållbar utveckling 

Nulägesbeskrivning hushållsavfall Bjuv 

Avta Ils mängder 

Fastighetsnära kommunalt ansvar 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Restavfall 130,6 131,0 113,2 126,7 113,0 112,9 118,8 

Matavfall, orent 0,0 2,9 1,4 0,1 0,0 0,1 0,0 

Matavfall 45,7 42,6 46,6 57,4 59,1 58,1 59,8 

Grovsopor 2,4 2,2 2,2 2,1 2,3 2,3 2,8 

Trädgårdsavfall 109,0 95 ,5 94,9 82,0 94,4 88,5 91,4 

Summa hämtat vid fastighet 287,8 274,2 258,4 268,4 268,7 262,0 272,8 

Tabell 1. Insamlade mängder avfall från hushållen över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år. 

Producentansvarsmaterial - fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tidningar 42,8 39,4 41,3 36,7 37,4 38,9 40,2 

Pappersförpackningar 16,0 135,5 18,8 21,0 19,5 20,4 21,2 

Glasförpackningar 12,7 13,9 14,3 14,3 15,0 16,5 16,0 

Metallförpackningar 3,5 3,4 4,3 3,3 3,0 3,2 3,4 

Plastförpackningar 7,1 7,6 11,0 13,4 12,9 13,3 10,8 

Summa förpackningar och tidningar 82,1 77,7 89,7 88,7 87,7 92,4 91,6 

Tabell 2. Insamlad mängd producentansvarsmaterial över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år. 

3 
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Total avfallsmängd från hushållen 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total avfallsmängd 429,9 408,4 410,4 430,8 402,7 401,6 450,7 

Total avfallsmängd, 309,4 302,6 303,3 336,8 299,9 305,1 344,2 
exklusive trädgårdsavfallet 

Tabell 3. Total mängd insamlat avfall (fastighetsnära, åte1vinningsstationer och åteNinningscentral) över tid, 2011-2017. 
Angivet som kilo per invånare och år. 

NSR återvinningscentral 

År 

Restavfall, plattan 

Restavfall, brännbart 

Resårmöbler 

Trädgårdsavfall 

Trä 

Metallskrot 

Kabelskrot 

Wellpapp (via åvc) 

Farligt avfall 

El avfall 

Återbruk, möbler 

Återbruk, textil 

Summa inkommande till 
återvinningscentralen 

2011 

12,2 

11,5 

17,8 

4,8 

3,0 

9,2 

60,0 

2012 2013 

9,9 12,7 

3,2 3,1 

10,3 12,1 

14,9 15,1 

4,6 5,1 

0,1 

3,4 3,9 

8,6 8,0 

56,4 62,2 

2014 2015 2016 2017 

18,9 13,8 15,1 22,9 

3,5 

2,5 3,0 2,9 5,2 

12,0 8,5 7,9 15,2 

18,0 5,5 6,2 12,6 

5,3 4,7 4,9 9,2 

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

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

3,5 2,0 2,1 3,4 

7,9 6,1 5,8 9,6 

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

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

76,4 49,2 49,8 88,9 

Tabell 4. Insamlad mängd avfall från åteNinningscentralerna lämnat av invånare från Bjuv kommun över tid, 2011-2017. 
Angivet som kilo per invånare och år: 

Avfallsmängderna per 
invånare i Bjuv har ökat 

Vid NSR:s återvinningsanläggning på Filbornaområdet 
vägs det avfall som samlas in bland villor och flerfamiljs
hus. Vid varje invägning registreras mängderna indelat 
per fraktion och på årsbasis sammanställs statistik som 
ligger till grund för målsättningarna i denna avfallsplan. 
Den totala mängden avfall exklusive trädgårdsavfall per 
invånare har ökat med nästan 11 procent. 2015 berodde 
minskningen på återvinningscentralen framförallt på en 
tydlig uppdelning mellan hushållsavfall och verksamhets
avfall på alla NSR:s återvinningscentraler. 2016 infördes 
ett passersystem på alla återvinningscentraler och sedan 
2017 kan allt inkommande avfall fördelas till rätt kommun 
beroende på vilken kommun avfallslämnaren tillhör. 
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Ökade mängder producent
ansvarsmaterial 

Den totala mängden producentansvarsmaterial har ökat med 
cirka 11 procent sedan 2011. En av anledningarna är att 
mängden producentansvarsmaterial i restavfallet hos flerfa
miljsfastigheter har minskat med tolv procent sedan 2014. 

Plockanalyser 

Under flera år har plockanalyser genomförts på mat- och 
restavfall från hushållen i Bjuv. Plockanalyserna innebär att 
man sorterar avfall i olika fraktioner för att bestämma sam
mansättningen eller renheten på avfallet. Från resultatet kan 
man sedan få en indikation om vad som behöver förbättras 
eller om en genomförd insats gett effekt. Resultatet är även 
en viktig del i arbetet med att följa upp målen i avfallsplanen. 

Utifrån plockanalyserna genomförda 2018 fanns det cirka 
3 ,5 kilo textil per invånare och år hos villa- och fritids
abonnen ter och cirka 6,5 kilo textil per invånare och år i 
flerfamilj shus. 
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Plockanalyser på restavfallet 

Restavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Restavfall villor 2018 

37% 31% 42% 23% 

• Matavfa ll • Trädgårdsavfall • Tidningar & förpackningar • Farligt avfa ll & elektronik • Restavfa ll 

Plockanalyser på matavfallet 

Matavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Matavfall villor 2018 

12% 7% 7% 5% 

75% 

• Icke matavfa ll 
Annat matavfall (tex . 
servetter, snittblommor) 

• Matavfallspåsar • Oundvik ligt matavfa ll R Onödigt matavfall 

5 
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Nu lägesbeskrivning 
övrigt avfall 

lnsamlingssystem 

För verksamhetsavfall är marknaden avreglerad, det inne
bär att verksamheterna får anlita vem de vill med tillstånd 
till att hämta deras avfall. De kan även själva transportera 
sitt avfall om de har tillstånd för detta. Verksamhetsutöva
re har själva ansvaret för att det egna avfallet transporteras 
bort och behandlas enligt EU:s avfallstrappa. De som 
transporterar avfallet ska ha tillstånd för detta (det finns 
vissa undantag vid små mängder). En verksamhet kan 
även ha avfall som räknas som hushållsavfall till exempel 
avfall från fikarum och från städning. Detta hushållsavfall 
ska hämtas av NSR:s entreprenör. För verksamhetsavfall 
har Bjuvs kommun ett planeringsansvar och ett tillsynsan
svar (i de fall kommunen är tillsynsmyndighet). 

Insamlade mängder: Verksamhetsavfall 

Kommunen har idag ingen samlad bild av mängden verk
samhetsavfall som produceras i kommunen. Andelen små 
och medelstora företag är många i Bjuvs kommun och tro
ligtvis kommer detta avfall in vid NSR återvinningsanlägg
ningar främst i Åstorps kommun, men mindre mängder 
producentansvarsmaterial får lämnas i Bjuv. Bjuvs ÅVC tar 
inte emot något avfall från verksamheter. 

Behandlingsanläggningar 
Det finns fyra anläggningar med tillstånd för mottagning 
av avfall i Bjuvs kommun. Hushållsavfall och majoriteten 
av producentansvarsmaterial som samlas in av kommunen 
transporteras till NSR:s återvinningsanläggning i Helsing
borg för mellanlagring och/ eller sortering innan behand
ling eller borttransport. 

NSR återvinningscentral Bjuv 

Fastighet: Bjuv 3:55 

Verksamhetskod: 90:60 

Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsma
terial, producentansvarsmaterial, elektronik samt farligt 
avfall. 

Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvin
ningscentral för hushåll, med mottagning och mellanlag
ring av återvinningsmaterial, grovavfall och farligt avfall. 
Allt material som kommer in transporteras till NSRs 
återvinningsanläggning Helsingborg eller direkt till annan 
mottagare för återvinning, mellanlagring eller slutomhän
dertagande. På anläggningen finns ingen våg. Allt material 
vägs när det når mottagaren. 

Tillåtna mängder/kapacitet: Anläggningen har ett tillstånd 
från 2008 för mellanlagring av farligt avfall. 
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Mängden farligt avfall får vid ett givet tillfälle aldrig 
överstiga följande värden: 

• 5 ton oljeavfall 

• 30 ton blybatterier 

• 100 ton elektriska och elektroniska produkter 

• Mer än 30 ton impregnerat trä 

• Mer än 1 ton annat farligt avfall 

Söderåsens Bioenergi AB 

Fastighet: Norra Vram 36:1 

Verksamhetskod: 40:10, 90:160 

Typ av avfall: Organiskt material 

Behandlingsmetod: Biologisk behandling/ rötning 

Tillåtna mängder: 65 000 ton/år 

Hasanovs Bilservice 

Fastighet: Vrams Gunnarstorp 1:20 

Verksamhetskod: 90:120 

Typ av avfall: skrotbilar 

Behandlingsmetod: demontering 

Tillåtna mängder: ej begränsat 

Gripen Handel AB 

Fastighet: Elestorp 6:72 

Verksamhetskod: 90:40, 90:80, 90:110 

Typ av avfall: annat avfall än farligt avfall 

Behandlingsmetod: mekanisk bearbetning, sortering 

Tillåtna mängder: 10 000 ton/år 

Nedlagda Avfallsslag 
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:6) 
bör riskbedömning av nedlagda deponier göras enligt 
Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade 
områden, MIFO. 

Klass 1: Särskilda miljöskyddsåtgärder 
bedöms nödvändiga 

Klass 2: Prov och undersökningar bör göras 
för att kunna ta ställning till behov av åtgärder 

Klass 3: Objektet synes kunna föras till 
grupp 4 efter enkla åtgärder 

Klass 4: Särskilda miljöskyddsåtgärder 
synes ej behövliga 
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Avfal lsupplag Start Avslut Typ av avfall Kommentar Klass 
(fastighets-
beteckning) 

Ekeby30:1 1970 1977 Gu llfiber AB: Torrt Föroreningens farlighet: 2 
Gullfiber Gullfiber industriavfall samt härdat Hög. Fenolföroreningar finns på 
AB AB avfall från produktion platsenlHushållsavfall) 

av rörisolering under en 
1977 1981 kortare period. Innehöll Föroreningsnivå: 
Bjuvs Bjuvs fenolföroreninga r Mycket stor. Industriavfa ll 
kommun kommun innehållande fenolföroreningar 

Bjuvs kommun: 
chaktmassor, byggnads- Spridningsförutsättningar: 
avfall (tegel, virke och Hög. Geologiska förutsättningar. 
plast), trädgårdsavfall och 
grovsopor Käns lighet: 

Stor. Åkerbruk sker i anslutning 
till objektet. 

Skyddsvärd : 
Måttlig. Där grundvatten inte 
används som dricksvatten. 

Haberga 2:26 1963 1976 Hushållsavfall Föroreningens farlighet: 2 
Hög. Hushållsavfa ll. 

Föroreningsnivå: 
Måttlig 

Spridningsförutsättningar: 
Hög 

Käns lighet: 
Stor: Åkerbruk sker i anslutning 
t ill objektet. 

Skyddsvärd: 
Måttlig. Där grundvatten inte 
används som dricksvatten 

Södra vram 7:10 1956 1981 Hushållsavfall. Området Föroreningens farlighet: 2 
och 34:1 användes sedan 1981 för Hög. Fenol/H ushå llsavfa ll. 

schaktmassor, vi lket prö-
vats enl igt mi ljöskyddsreg- Föroreningsnivå: 
ler. På området har funnits Måttlig/Stor 
en grop för mottagning av Spridningsförutsättningar : 
oljeslam i vi lken det också Hög (geologiska förutsättningar) 
tippats fenolslam eller 
liknande. Käns lighet: 

Stor. Åvarps fä lads naturreservat 
ligger ca 650 m bort från deponin, 
finns risk att lakvatten från deponin 
kan transporteras via vattendragen 
till naturreservatet. 

Gunnarstorp 1: 1940 1952 Hushållsavfall. Objektet Föroreningens farlighet: 2 
267 har sedan 1991 varit och Hög. Hushållsavfall 

är fortfarande ett upplag 
för schaktmassor och Föroreningsnivå: 
trädgårdsavfa ll och flis. Måttl ig 

Spridningsförutsättningar: 
Hög. Geologiska förutsättningar. 

Käns lighet: 
Stor. Rekreationsområde 

Skyddsvärd: 
Stor. Rekreationsområde 

7 
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Billesholms gård 1961 1972 Industriavfall från GullfJ- Föroreningens farlighet: 2 
9:1 ber AB. Härdat och ohär- Hög 

dat avfall med innehåll av 
fenolföroreni ngar. Föroreningsnivå : 

Mycket stor. Troligen hög pga. 
industriavfall innehållande fenol 

Spridningsförutsättningar: 
Hög 

Käns lighet: 
Stor. Stig/löpspår i anslutning till 
deponin. 

Skyddsvärd: 
Stor. Rekreationsområde och 
känsligt vattendrag i närheten. 

Bjuvstorp 3:1 1940 1967 Hushållsavfall Föroreningens farlighet: 2 
Hög. Hushå llsavfall. 

Föroreningsnivå: 
Måttlig/ Hög 

Spridningsförutsättningar: 
Hög 

Käns lighet: 
Stor: Stig i ans lutning ti ll deponin. 

Skyddsvärd: 
Stor. Känsligt vattendrag i närheten 

Bosarp 1:1 1974 Hushållsavfall Föroreningens farlighet: 3 
Hög. Hushållsavfa ll 

Föroreningsnivå: 
Liten. Liten yta 

Spridningsförutsättningar: 
Små 

Känslighet: 
Måttlig. Finns grundvatten som inte 
används till dricksvatten. 

Skyddsvärd: Måttlig. Jordbruksverk-
samhet i närheten 

8 
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Bilaga 18. 
Beskrivning av 
Båstads kommun 

Folkmängd och fakta 
Båstads kommun ligger i det nordvästra hörnet av Skåne, 
som geografiskt kallas Bjärehalvön. Större delen av kommu
nen gränsar mot havet och östra och norra delen gränsar mot 
Ängelholms respektive Laholms kommun. Sedan Hallands
åstunneln öppnade för järnvägstrafik 2015 har möjligheterna 
för resande både till, från och inom kommunen förändrats 
och Hallandsåsen utgör inte en lika stor barriär mellan de 
norra och södra kommundelarna som tidigare. Samtidigt 
som kommunens läge skapar möjligheter är den en lands
bygdskommun som klassas som turism- och besöksnärings
kommun av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Den 31 december 2017 bodde 14 796 personer i 
kommunen och enligt prognosen kommer invånarantalet 
öka till drygt 17 000 invånare år 2027. I kommunen finns 
cirka 9 500 småhusenheter för 1-2 familjer. Av dessa är 
cirka 4 500 fritidsboenden och cirka 5 000 permanentbo
enden. Andelen hushåll som bor i hyresrätter är låg och 
totalt finns det cirka 1 700 lägenhetshushåll i kommunen 
varav merparten ägs av det kommunägda bostadsföretaget 
Båstadhem. Antalet lägenheter i bostadsrätt är än lägre 
med 600 lägenhetshushåll till antalet. 

Näringslivsstruktur 

Båstads kommun är den största arbetsgivaren i kommunen 
med cirka 1500 anställda. Därefter står tillverkningsindu
stri och byggnadsrelaterade företag tillsammans med han
deln för den största sysselsättningen. I Båstads kommun 
finns cirka 1200 företag varav majoriteten är små eller 
medelstora företag med färre än 100 anställda. Över 95 

1 Bostadsförsö1jningsprogrammet för Båstads kommun 2016 
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procent av företagen har 1-9 anställda. De största privata 
företagen är Lindab med tillverkning av stålprodukter och 
totalt cirka 750 anställda i Grevie och Förslöv, Nolato med 
tillverkning av gummi- och plastprodukter och cirka 120 
anställda samt byggföretaget PEAB med kontor i Förslöv 
och cirka 140 anställda. 

Framtidsutsikt 
Förändringar i bostadsbeståndet 

Båstads kommun har ett ensidigt bostadsbestånd som 
domineras av småhus (47 procent) och fritidshus (40 
procent) och bara 11 procent av bostäderna i kommunen 
finns i flerfamiljshus. Kommunens ambition uttrycks i 
riktlinjer för bostadsförsörjningen och prioriterar byggan
de av hyres- och bostadsrätter i varierande storlek för att 
bredda utbudet och skapa möjlighet för fler människor att 
bosätta sig eller bo kvar i kommunen. 1 

Utbyggnad av avloppsnät 2018-2023 

Områden som inte är anslutna till kommunalt vatten och 
avlopp men som uppfyller kriterier för samlad bebyggelse 
(cirka 20 fastigheter och uppåt) och kommer att byggas ut 
under 2018-2023 är Lyavägen, Ängalag, l\fargretetorpsvä
gen, Rotalyckevägen, Varan 9:46 m.fl. och Kattviksvägen. 
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Lokala mål 
Det finns två lokala måldol·a1ment som berör avfallsområ
det i Båstads kommun. 

ÖPOS - översiktsplan Båstads kommun 

Båstads översiktsplan behandlar avfallet i kommunen 
under avsnittet Teknisk försörjning. I översiktsplanen 
anges att en effektiv hantering av avfall bygger på att det 
mesta avfallet sorteras vid källan både hos hushållen och 
verksamheterna. 

Miljöprogram 2012-2022 

Båstads kommun arbetar med fem övergripande områden 
som är av stor vikt för kommunen och på olika sätt täcker 
de nationella miljökvalitetsmålen. De fem övergripande 
områdena är Vatten, Nat11roch eko!]1ste1J1, Energi och k!i1J1at, 
Tra11spol1er och Bel?J!?,gd 1J1i/jö: Avfallsområdet berörs av 
området transporter och bebyggd miljö. 1v1iljöprogrammet 
har som mål att Båstads kommuns samtliga transporter 
inklusive entreprenader ska vara fossilfria år 2022. Under 
området Nat11r och ekO!J'StelJI är målet att öka andelen 
återvinning och återbruk i hela kommunen, att andelen 
avfall ska minimeras, samt att avfallet ska källsorteras och 
matavfallet ska gå till biogasproduktion. 

Nulägesbeskrivning hushållsavfall Båstad 

Avfallsmängder 

Fastighetsnära kommunalt ansvar 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Restavfall 235,2 211,2 196,9 191,9 191,5 179,5 

Matavfall, orent 72,2 14,7 7,2 0,0 1,0 0,0 

Matavfall 8,4 67,7 78,9 87,2 86,5 92,0 

Grovsopor 11,4 6,9 6,5 5,5 4,7 5,5 

Trädgårdsavfall 69,3 70,4 62,3 62,6 61,0 54,7 

Summa hämtat vid fastighet: 395,5 370,8 351,7 347,2 344,6 331,6 

Tabell 1. Insamlade mängder avfall från hushållen över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år. 

Producentansvarsmaterial - fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tidningar 33,0 28,9 46,7 45,2 50,5 45,5 

Pappersförpackningar 10,3 9,5 22,8 29,7 29,8 28,8 

Glasförpackningar 18,3 21,3 27,6 26,8 28,6 33,6 

Metallförpackningar 1,8 1,9 3,3 4,2 4,1 3,9 

Plastförpackningar 2,3 3,1 15,4 22,7 18,9 16,1 

Summa förpackningar och tidningar 65,6 64,6 115,8 128,7 131,9 128,0 

Tabell 2. Insamlad mängd producentansvarsmaterial över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år. 

Total avfallsmängd från hushållen 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total avfallsmängd 963,2 921,2 1076,7 847,7 639,2 611,3 

Total avfallsmängd, 719,1 665,5 801,7 730,7 547,5 528,7 
exklusive trädgårdsavfallet 

Tabell 3. Total mängd insamlat avfall (fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral) över tid, 2011-2017. 
Angivet som kilo per invånare och år. 

10 

2017 

173,8 

0,0 

96,6 

4,5 

61,8 

336,7 

2017 

43,4 

31,7 

32,2 

5,3 

16,6 

129,2 

2017 

617,2 

525,2 



REGIONAL AVFALLS PLAN 2019-2023 Il BILAGA 1B Il BÅSTADS KOMMUN 

NSR återvinningscentral 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Restavfall, plattan 107,9 90,7 82,0 76,6 50,4 49,6 42,5 

Restavfall, brännbart 0,0 3,9 

Resårmöbler 10,8 8,5 6,6 6,7 7,4 7,4 

Trädgårdsavfall 174,8 185,3 212,7 54,4 30,8 27,9 30,2 

Fallfrukt 0,0 0,0 

Trä 132,3 122,5 134,6 73,5 20,0 19,6 19,5 

Metallskrot 30,8 32,6 24,1 20,4 20,1 

Kabelskrot 0,0 0,3 0,7 0,4 

Wellpapp (via åvc) 7,9 8,0 7,1 7,4 

Farligt avfall 23,6 22,9 21,5 17,1 6,3 5,7 6,1 

El avfall 23,3 21,1 21,9 23,4 16,1 13,2 13,7 

Återbruk, möbler 0,0 0,0 0,4 1,3 

Återbruk, textil 0,5 0,4 0,4 0,5 

Summa inkommande till 501,2 485,B 609,1 372,4 163,1 152,4 153,0 
återvinningscentralen 

Tabell 4. Insamlad mängd avfall från åte1vinningscentralerna lämnat av invånare från Bjuv kommun över tid, 2011-2017. 
Angivet som kilo per invånare och år. 

Avfallsmängderna per 
invånare i Båstad har minskat 

Vid NSR:s återvinningsanläggning på Filbornaområdet 
vägs det avfall som samlas in bland villor och flerfamiljs
hus. Vid varje invägning registreras mängderna indelat 
per fraktion och på årsbasis sammanställs statistik som 
ligger till grund för målsättningarna i denna avfallsplan. 
Den totala mängden avfall exklusive trädgårdsavfall per 
invånare har minskat med nästan 26 procent sedan 2011. 
Den största bidragande faktorn till minskningen av den 
totala avfallsmängden är minskad mängd restavfallet och 
minskade mängder på återvinningscentralen. rvlinskning
en 2015 på återvinningscentralen beror framförallt på en 
tydlig uppdelning mellan hushållsavfall och verksamhets
avfall på alla NSR:s återvinningscentraler. 2016 infördes 
ett passersystem på alla återvinningscentraler och sedan 
2017 kan allt inkommande avfall fördelas till rätt kommun 
beroende på vilken kommun avfallslämnaren tillhör. 
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Ökade mängder producentansvarsmaterial 

Den totala mängden producentansvarsmaterial har ökat 
med cirka elva procent sedan 2011. En av anledningarna 
är att mängden producentansvarsmaterial i restavfallet har 
minskat med nästan 11 procent sedan 2012. 

Plockanalyser 

Under flera år har plockanalyser genomförts på mat- och 
restavfall från hushållen i Båstad. Plockanalyserna innebär att 
man sorterar avfall i olika fraktioner för att bestämma sam
mansättningen eller renheten på avfallet. Från resultatet kan 
man sedan ra en indikation om vad som behöver förbättras 
eller om en genomförd insats gett effekt. Resultatet är även 
en viktig del i arbetet med att följa upp målen i avfallsplanen. 

Andelen matavfall i restavfallet har minskat med 
nästan sju procent under 2012. I matavfallet har mängden 
oundvikligt matavfall ökat, så som skinn, ben, skal med 
mera medan matsvinnet har minskat med cirka 8 procent 
jämfört med 2012. 

Utifrån plockanalyserna genomförda 2018 fanns det 
cirka 5 kilo textil per invånare och år hos villa- och fritids
abonnenter och cirka 9 kilo textil per invånare och år i 
flerfamiljshus. 
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Plockanalyser på restavfallet 

Restavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Restavfall villor 2018 

33% 37% 42% 22% 

• Matavfal l • Trädgårdsavfall • Tidningar & förpackningar • Farligt avfall & elektronik • Restavfall 

Plockanalyser på matavfallet 

Matavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Matavfall villor 2018 

5% 5% 7% 5% 

77% 75% 

• Icke matavfa ll 
• Annat matavfall (tex. 

servetter, snittblommor) 
• Matavfallspåsar • Oundvikligt matavfall • Onöd igt matavfall 
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Nu lägesbeskrivning 
av övrigt avfa 11 
lnsamlingssystem 

För verksamhetsavfall är marknaden avreglerad, det inne
bär att verksamheterna får anlita vem de vill med tillstånd 
till att hämta deras avfall. De kan även själva transportera 
sitt avfall om de har tillstånd för detta. Verksamhetsutöva
re har själva ansvaret för att det egna avfallet transporteras 
bort och behandlas enligt EU:s avfallstrappa. De som 
transporterar avfallet ska ha tillstånd för detta (det finns 
vissa undantag vid små mängder). En verksamhet kan 
även ha avfall som räknas som hushållsavfall till exempel 
avfall från fikarum och från städning. Detta hushållsavfall 
ska hämtas av NSR:s entreprenör. För verksamhetsavfall 
har Båstad kommun ett planeringsansvar och tillsynsan
svar (i de fall kommunen är tillsynsmyndighet). 

Insamlade mängder: Verksamhetsavfall 

Kommunen har idag ingen samlad bild av mängden 
verksamhetsavfall som produceras i kommunen. Andelen 
små och medelstora företag är många i Båstad kommun 
och även i närliggande kommuner som Ängelholm och 
troligtvis kommer detta avfall in vid NSR återvinningsan
läggning i Båstad. 

Behandlingsanläggningar 
Fyra mindre anläggningar med tillstånd för mottagning 
av avfall finns i Båstads kommun. Hushållsavfall och 
majoriteten av producentansvarsmaterial som samlas in av 
kommunen lastas om och transporteras till NSR:s återvin
ningsanläggning i Helsingborg för mellanlagring och/ eller 
sortering innan behandling eller borttransport. 

NSR Återvinningscentral Båstad 

Fastighet: Svenstad 17:3 m.fl. 

Yerksamhetskod: 90:50 

Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsma
terial, schaktmassor, producentansvarsmaterial, elektronik 
samt farligt avfall. 

Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvin
ningscentral för hushåll, en rniljöbod för farligt avfall, ytor 
för mottagning av grövre träavfall, trädgårdsavfall, ytor för 
kompostering samt ytor för skrot-, asfalt och betongåter
vinning samt omlastning/ sortering av industriavfall. 

Det material som lämnas in transporteras vidare till 
NSR:s återvinningsanläggning Helsingborg eller direkt 
till annan mottagare för återvinning, mellanlagring eller 
slutomhändertagande. 

Tillåtna mängder: Anläggningen har ett tillstånd från 1988 
enligt då gällande rniljöskyddslagstiftning. Sedan 2008 
finns tillstånd för mellanlagring av farligt avfall. 

Mängden farligt avfall får vid ett givet tillfälle aldrig över
stiga följande värden: 
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• 5 ton oljeavfall 

• 30 ton blybatterier 

• 100 ton elektriska och elektroniska produkter 

• Mer än 30 ton impregnerat trä 

• Mer än 1 ton annat farligt avfall 

Under 2019 kommer återvinningscentralen minska efter
hand som sluttäckningen sker. Sista december 2019 ska 
området vara återställt. Plats för ny återvinningscentral är 
under utredning. 

Bilskroten Förslöv AB 

Fastighet: Vistorp 7:103 

Verksamhetskod: 90:120 

Typ av avfall: Skrotbilar 

Behandlingsmetod: .Återvinning av avfall genom lagring, 
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhän
dertagande av bilar som omfattas av bilskrotningsför
ordningen. Tillåtna mängder: Förvaring av max 100 bilar 
samtidigt. 

SwedrockAB 

Fastighet: Förslöv 1:8 

Verksamhetskod: 90:30 

Typ av avfall: Uppgift saknas 

Behandlingsmetod: Uppgift saknas 

Suez Recycling AB 

Fastighet: Förslöv 1:8 

Verksamhetskod: 90:80 och 90:40 

Typ av avfall: Omlastningsstation för glas, 
industri - och byggavfall 

Behandlingsmetod: Uppgift saknas 

Bjäre Entreprenad AB 

Fastighet: Grevie 

Verksamhetskod: 90:40 och 90:110 

Typ av avfall: Uppgift saknas 

Behandlingsmetod: Uppgift saknas 

Nedlagda Avfallsslag 
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:6) 
bör riskbedömning av nedlagda deponier göras enligt 
Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade 
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områden, MIFO. 

Klass 1: Särskilda miljösh.)7ddsåtgärder 
bedöms nödvändiga 

Klass 2: Prov och undersökningar bör göras 
för att kunna ta ställning till behov av åtgärder 

Avfallsupplag Start Avslut 
(fastighets-
beteckning) 

Mäss inge/ 1950-talet 196911970 
Slättaröd 

Stora Hult 1930-talet 1960-talet 

Torekov, Öster 1970-talet 1970-ta let 
Tunbyvägen 

Torekov, Väster 1970-talet 1970-talet 
Tunbyvägen 

Torekov 1910-talet 1963 
reningsverk 

Öresjön 1969 1971 

Varegården 1:6 1955 1968 

Svenstorp 4:8 1970 1972 

Grevie4:31 1950-talet 1975 

Grevie4:31 1969 1975 

Hålarp40:1 1940-talet 1940-talet 

Förs löv 4:31 1945 1945 

Klass 3: Objektet synes kunna föras till 
grupp 4 efter enkla åtgärder 

Klass 4: Särskilda miljöskyddsåtgärder 
synes ej behövliga 

Typ av avfall Kommentar 

Hushålls-, trädgårds- och Används idag som åkermark. 
industriavfall (gummi) Placerad i gammal grustäkt. 

Hushålls- och Deponi avslutad och täckt. 
trädgårdavfal l Bebyggd med hus 

Hushålls- och Deponi avslutad och täckt. 
trädgårdavfall Bebyggelse bredvid och i 

området. Grävdes ur 2010 

Hushål ls- och industriavfall Utgrävd 
(gummi) 

Hushå llsavfall (latrin) Idag ligger reningsverk på och 
inti ll deponi. Bränning kan ha 
förekommit de första 30-40 åren 

Trädgård- och byggnads- Ingen fyllning av bäckravin 
avfa ll , tippmassor 

Hushål ls- och trädgårds- Används som betesmark. 
avfa ll. Enligt uppgifter Bäck utmed deponi. 
inget farligt avfall. 

Trädgård- och byggnads- Avlutad och täckt. 
avfall. Endast mindre Används ti ll betesmark 
mängder hushål lsavfall. 
Använts för tippnings av 
schaktmassor fram till 1980. 

Hushålls-, trädgårds-, 800 m från kommunal vatten-
industriavfal l (meta ll ha ltigt täkt. Tippen avs lutad täckt och 
hydroxislam i tunnor från bevuxen med gräs. Terrängen 
ytbehand lingsindustrin), sluttar ner mot vattentäkten, 
skrot, gummiavfall genomsläppliga jordarter 

Trädgårds-, och industri- 800 m från kommunal vatten-
avfal l (metallhaltigt täkt. Tippen avs lutad täckt och 
hydroxis lam på fat och bevuxen med gräs. Terrängen 
löst), skrot, gummiavfa ll, sluttar ner mot vattentäkten, 
schaktmassor genomsläppliga jordarter. 

Hushå llsavfall, industri- Industrimark (Lindab), 
avfall, latrin genomsläppliga jordarter. 

Hushå llsavfall samt indu- Bebyggelse på fastigheten idag 
striavfall (gummi avfall) 
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Bilaga 10. 
Beskrivning av 
Höganäs kommun 

Folkmängd och fakta 
År 2017 hade Höganäs kommun 26 193 invånare. Kom
munen ligger vackert mellan Öresund och Skälderviken 
med Kullabergs branta klippor emellan. Från att ha varit 
en gruv- och bruksort har kommunen utvecklats och är 
nu mest känd för sin natur, keramik, mat och golf. Den 
omfattar cirka 142 kvadratkilometer och har sex större 
tätorter; Höganäs, Viken, Lerberget, Nyhamnsläge, Mölle 
och Jons torp. I kommunen finns 8 175 villahushåll, 3 055 
hushåll i flerbostadshus och 2 034 fritidshus. 

Kommunen har stora visioner för Höganäs framtida 
utveckling och arbetar aktivt med sitt platsvarumärke, men 
behöver fler invånare för att tqgga ekonomin i framtiden. 
Visionen är att ligga i topp när det gäller företagsklimat, 
turism, goda relationer med handeln, ny- och ombyggna
tion samt utvecklingsanda. Kommunens befolkningsmål 
är att uppnå 29 967 invånare år 2025 och 32 403 invånare 
till 2035. 

Närings livsstruktur 

I kommunen finns drygt 8 527 (2015) arbetsplatser. Två 
tredjedelar finns inom den privata sektorn och resten 
inom offentlig verksamhet. Ungefär hälften av arbetsplat
serna inom den privata sektorn finns hos de tio största 
företagen i Höganäs. 

Avfallsorganisation 

Renhållningen sköts av Teknik- och fastighetsförvaltning
en. Höganäs är den enda av NSR:s ägarkommuner som 
sköter renhållningen i egen regi. Kommunen erbjuder 
fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar, ma
tavfall, trädgårdsavfall och grovavfall hos både villor och 
flerfamiljsfastigheter. 
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Framtidsutsikt 
Senast 2020 ska renhållningen i Höganäs gå över från 
kommunal regi till att skötas fullt ut av NSR. 

Höganäs kommun satsar på en trygg och trivsam bo
endemiljö samt en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
För att nå befolkningsmålen arbetar kommunen ständigt 
för att utvecklas och har många nya projekt på gång. Bland 
annat har man för avsikt att exploatera sydöstra Höganäs. 
Till 2025 beräknar man uppföra blandad bebyggelse om cir
ka 520 hushåll. Exploateringen av södra Viken bidrar med 
cirka 303 hushåll, även här i form av blandad bebyggelse. 

Utbyggnad av avloppsnät 

Under 2019 kommer cirka 30 fastigheter i Vikenområdet 
ansluta sig från trekammarbrunnar till lättryckavlopps
vattensystem (LTA-system). LTA-system är kopplat till 
en kommunal spillvattenledning. Arbetet med att öka 
anslutningen till det kommunala avloppsnätet är ett 
pågående arbete. 

Lokala mål 
Översiktsplan 2014 

I översiktsplanen för Höganäs kommun berörs avfalls
hanteringen i avsnittet Teknisk infrastruktur och energi. 
Översiktsplanen beskriver avfallsorganisationen i Hö
ganäs samt vilka möjligheter det finns att sortera avfall 
inom kommunen; fastighetsnära, vid återvinningsstatio
ner samt på återvinningscentralen, där en modernisering 
finns i planerna. 
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Höganäs kommuns 
miljöprogram 2015-2025 

I miljöprogrammet finns mål för vad kommunen vill 
uppnå med miljöarbetet i förvaltningar och nämnder, 
styrelser och helägda kommunala bolag. lVliljöprograrnmet 
innehåller fem temaområden varav framförallt två berörs 
av avfallshantering; Hållbar konsumtion samt Utbildning, 
kommunikation & engagemang. 

Hållbar konsumtion 

Konsumtion och livsstil påverkar miljön på lokal, regi
onal, nationell och global nivå, både direkt och indirekt. 
Produktion och konsumtion av varor ger upphov till olika 
typer av miljöpåverkan under varornas hela livscykel, från 
råvaruutvinning och produktion till användning och slut-

ligt omhändertagande. En viktig del av hållbar konsum
tion är avfallsminimering, det vill säga att minska mängden 
avfall som uppstår. Insikten om att alla produkter som 
konsumeras förr eller senare blir ett avfall, måste finnas 
redan vid inköpstillfället . .Att ha ett livscykelperspektiv 
vid inköp och upphandling kan spara både pengar och 
naturresurser. 

Utbildning, kommunikation & engagemang 

De val som kommunens medborgare, organisations-
och näringslivsföreträdare gör till vardags är viktiga och 
påverkar möjligheterna att nå miljömålen. Kommunen 
ska sprida kunskap och engagera såväl sina anställda som 
medborgare, organisationer och näringsliv till ett aktivt 
miljöarbete. 

Nulägesbeskrivning hushållsavfall Höganäs 

Avfallsmängder 

Fastighetsnära kommunalt ansvar 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Restavfall 182,5 184,5 187,1 192,44 188,4 189,5 180,4 

Matavfall, orent 0,0 1,6 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 

Matavfall 52,6 51,9 54,2 53,4 55,4 52,7 53,5 

Grovsopor 0,4 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0 

Trädgårdsavfall 88,4 68,2 79,4 74,7 69,4 64,8 70,2 

Summa hämtat vid fastighet: 323,8 306,2 321,6 320,9 313,4 307,1 304,1 

Tabell 1. lnsam/ade mängder avfall från hushållen över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år. 

Producentansvarsmaterial - fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tidningar 49,8 42,0 58,9 53,9 48,1 48,7 42,9 

Pappersförpackningar 15,8 16,7 22,5 24,1 25,0 24,7 24,6 

Glasförpackningar 20,2 17,7 24,6 23,7 24,0 26,7 26,0 

Meta I !förpackningar 2,0 1,9 2,7 2,4 2,7 2,6 2,3 

PI astförpackni nga r 6,4 11,9 12,1 12,6 13,3 13,3 13,1 

Summa förpackningar och tidningar 94,1 90,2 120,9 116,8 113,2 116,0 108,9 

Tabell 2. Insamlad mängd producentansvarsmaterial över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år. 
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Total avfallsmängd från hushållen 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total avfallsmängd 849,1 845,9 953,0 782,3 568,4 564,9 549,8 

Total avfallsmängd, 630,4 664,8 744,8 655,9 467,1 468,9 440,6 
exklusive trädgårdsavfallet 

Tabell 3. Total mängd insamlat avfall (fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral) över tid, 2011-2017. 
Angivet som kilo per invånare och år. 

NSR återvinningscentral 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Restavfall, plattan 78,9 81,0 88,1 60,8 42,1 44,3 26,2 

Restavfall, brännbart 0,0 12,3 

Resårmöbler 4,7 6,2 5,6 6,8 6,2 6,5 

Trädgårdsavfall 130,3 112,9 128,7 51,7 31,9 31,2 39,0 

Fallfrukt 0,0 0,0 

Trä 119,5 129,3 141,0 69,7 21,0 21,0 18,2 

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

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

Wellpapp (via åvc) 6,9 7,5 6,2 5,3 

Farligt avfall 9,0 11,0 12,0 9,6 4,4 4,4 4,1 

El avfall 17,4 16,7 16,6 23,8 12,3 11,2 10,6 

Återbruk, möbler 1,6 1,3 1,8 1,8 

Återbruk, textil 0,8 0,9 1,5 0,9 

Summa inkommande till 431,1 449,5 510,5 347,0 144,1 145,1 139,6 
återvinningscentralen 

Tabell 4. Insamlad mängd avfall från återvinningscentralerna lämnat av invånare från Bjuv kommun över tid, 2011-2017. 
Angivet som kilo per invånare och år. 

Avfallsmängderna per invånare 
i Höganäs har minskat 

Vid NSR:s återvinningsanläggning på Filbornaområdet 
vägs det avfall som samlas in bland villor och flerfamiljs
hus. Vid varje invägning registreras mängderna indelat 
per fraktion och på årsbasis sammanställs statistik som 
ligger till grund för målsättningarna i denna avfallsplan. 
Den totala mängden avfall exklusive trädgårdsavfall per 
invånare har minskat med nästan 29 procent. Den största 
bidragande faktorn till minskningen är återvinningscentra
len. 2015 berodde minskningen på återvinningscentralen 
framförallt på en tydlig uppdelning mellan hushållsavfall 
och verksamhetsavfall. 2016 infördes ett passersystem på 
alla återvinningscentraler och sedan 2017 kan allt inkom
mande avfall fördelas till rätt kommun beroende på vilken 
kommun avfallslämnaren tillhör. 
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Ökade mängder producentansvarsmaterial 

Den totala mängden producentansvarsmaterial har ökat med 
cirka 15 procent sedan 2011. En av anledningarna är att mäng
den producentansvarsmaterial i restavfallet har minskat. 

Plockanalyser 

Under flera år har plockanalyser genomförts på mat- och 
restavfall från hushållen i Höganäs. Plockanalyserna 
innebär att man sorterar avfall i olika fraktioner för att 
bestämma sammansättningen eller renheten på avfallet. 
Från resultatet kan man sedan få en indikation om vad 
som behöver förbättras eller om en genomförd insats gett 
effekt. Resultatet är även en viktig del i arbetet med att följa 
upp målen i avfallsplanen. 

Utifrån plockanalyserna genomförda 2018 fanns det 
cirka 3 kilo textil per invånare och år hos villa- och fritids
abonnenter och cirka 5,9 kilo textil per invånare och år i 
flerfamiljshus. 
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Plockanalyser på restavfallet 

Restavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Restavfall villor 2018 

38% 33% 36% 33% 

• Matavfa ll • Trädgårdsavfa ll • Tidningar & förpackningar • Farligt avfall & elektronik • Restavfal l 

Plockanalyser på matavfallet 

Matavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Matavfall villor 2018 

6% 7% 15% 5% 

69% 

• Icke matavfall 
• Annat matavfal l (tex . 

servetter, snittblommor) 
• Matavfa llspåsar • Oundvikligt matavfall • Onödigt matavfall 
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Nu lägesbeskrivning 
övrigt avfall 
lnsamlingssystem 

För verksamhetsavfall är marknaden avreglerad, det inne
bär att verksamheterna får anlita vem de vill med tillstånd 
till att hämta deras avfall. De kan även själva transportera 
sitt avfall om de har tillstånd för detta. Verksamhetsutöva
re har själva ansvaret för att det egna avfallet transporteras 
bort och behandlas enligt EU:s avfallstrappa. De som 
transporterar avfallet ska ha tillstånd för detta (det finns 
vissa undantag vid små mängder). En verksamhet kan även 
ha avfall som räknas som hushållsavfall till exempel avfall 
från fikarum och från städning. Detta hushållsavfall ska 
hämtas av NSR:s entreprenör. För verksamhetsavfall har 
Höganäs kommun ett planeringsansvar och tillsynsansvar. 

Insamlade mängder: verksamhetsavfa 11 

Kommunen har idag ingen samlad bild av mängden 
verksamhetsavfall som produceras i kommunen. Andelen 
små och medelstora företag är många i Höganäs kommun 
och även i närliggande kommuner som Helsingborg och 
troligtvis kommer detta avfall in vid NSR återvinningsan
läggning i Höganäs. 

Behandlingsanläggningar 
NSR Återvinningsanläggning 
Höganäs - Tjörröd 

Fastighet: Tjörröd 2:5, 7:4, 10:1och11:1 

Verksamhetskod: Uppgift saknas 

Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsma
terial, schaktmassor, producentansvarsmaterial, elektronik 
samt farligt avfall. 

Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvin
ningscentral för hushåll och verksamheter, en miljöbod 
för farligt avfall, ytor för mottagning av grövre träavfall, 
trädgårdsavfall, ytor för kompostering samt ytor för 
skrot-, asfalt och betongåtervinning samt omlastning/ 
sortering av industriavfall. Atervinningscentralen är öppen 
måndag till fredag samt lördagar. Det mesta material som 
kommer in transporteras till NSR återvinningsanläggning 
Helsingborg eller direkt till annan mottagare för återvin
ning, mellanlagring eller slutomhändertagande. 

Tillåtna mängder: Det finns tillstånd att årligen sortera, 
mellanlagra, omlasta, biologiskt behandla och komprimera 
högst 80 000 ton avfall samt mellanlagra högst 1 000 ton 
farligt avfall. I tillståndet finns en begränsning att an
läggningen får lagra högst 150 ton farligt avfall (inklusive 
elektriska och elektroniska produkter) samtidigt. Enligt 
tillståndet får högst 100 000 ton material tas emot per år. 
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lnvallningen 

Fastighet: Svampen 1 

Verksamhetskod: Uppgift saknas 

Typ av avfall: Avfallet består av ugnsslagg, filterstoft samt 
spill av råmaterial och pulverprodukter. Tidigare har 
keramiskt skrot, olegerat järnpulver, trädgårdsavfall, trä, 
papper och plast deponerats. I mitten av 1980-talet påbör
jades kontinuerlig deponering av ugnsslagg, filterstoft från 
reduktionsprocessen Gärnmalm). 

Behandlingsmetod: Uppgift saknas 

Nedlagda avfallsslag 
En inventering av gamla avfallsupplag genomfördes 1985. 
Totalt identifierades 14 deponier enligt listan nedan. 
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:6) bör 
riskbedömning av nedlagda deponier göras enligt Na
turvårdsverkets metodik för inventering av förorenade 
områden, IvIIFO. En riskbedömning av nedlagda deponier 
i Höganäs kommun är gjord enligt äldre metodik. 

Riskklasser enligt den metodik som använts i 
Höganäs kommun: 

Klass 1: Särskilda miljöskyddsåtgärder 
bedöms nödvändiga 

Klass 2: Prov och undersökningar bör göras 
för att kunna ta ställning till behov av åtgärder 

Klass 3: Objektet synes kunna föras till 
grupp 4 efter enkla åtgärder 

Klass 4: Särskilda miljöskyddsåtgärder 
synes ej behövliga 
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Avfallsupplag Start Avslut Typ av avfall Kommentar Klass 
(fastighets-
beteckning) 

Jonstorp 10:6, 11:3 1955 1977 Hushållsavfall Rivningsav- F.d. strandkärr på lätt jord. Man 2 
och5:1 fa ll och schaktmassor har satt ut vattenrör och tagit 

prov 2 gånger, som varit godkän-
da. Undersökningen godkändes 
2009 av miljönämnden. 

Tjörröd 33:1 Ca 1940 1952 Främst koksaska Ersattes med Tjörröd 7:5 m.fl., 4 
f.d. lertäkt 

Tjörröd 7:5, 10:1 1952 2000 Hushå lls-, rivnings- och Koncessionsti llstånd, lerjord 4 
och 11:1 industriavfall samt From 2000 drivs anläggningen 

schaktmassor. Farligt avfal l som en kretsloppsan läggning. 
kan ha deponerats under Inkommande material sorteras, 
1950-70-talet. mellanlagras och skickas till 

återvinning eller slutbehandling 
på Fi l borna avfalls- och återvin-
ningsan läggning. 

Smedstorp 2:4 1965 1971 Hushållsrivnings och indu- F.d. grustag 4 
striavfall 

Krapperup 19:1 1954 1972 Hushållsrivnings- och Kallas Bränneslyckan 4 
industriavfa ll 

Våtamosse 1:1 (1) 1965 1971 Hushål ls-, rivnings- och 3 deponier (delvis f.d. märgel- 4 
och Södra Danhult industriavfall samt farl igt damm, två f.d. lertäkter) 
5:5, 23 5:31 (2) avfa ll 

Höganäs 33:1, 33:4 1800-talet 1959-60 Slagg från ko l och lerbryt- Ka llad Ärtan och Bönan 4 4 
och 33:8 ning, koksaska, mindre 

mängd industrislam 

Västra Klappe 1950 1960-70 Hushål lsavfall, blandat med 3 deponier (f.d. märgeldamm) 4 
10:2, 10:3 industriavfall, ev. farligt 

avfall 

Västra Klappe 1950 1975 Hushål lsavfall blandat med 3 deponier 4 
12:1, 13:1 industriavfa ll ev. far ligt 

avfa ll 

Västra Klappe 2:5 1950 1960- 70 Hushållsavfall Blandat med 1 deponi (f.d. märgeldamm) 4 
industriavfa ll ev. farligt 
avfa ll 

Västra Klappe 1:1 1950 1960-70 Hushå llsavfall Blandat med 1 deponi (f.d. märgeldamm) 4 
industriavfa ll ev. farligt 
avfa ll 

Ry 1:29 1950 1960-70 Hushållsavfall Blandat med 1 deponi (f.d. märgeldamm) 4 
industriavfa ll ev. far ligt 
avfa ll 

Rödmossen 16:1 1950 1960-70 Hushållsavfall Blandat med 1 deponi (f.d . märgeldamm) 4 
industriavfall ev. farligt 
avfall 

Ry2:1 1950 1960-70 Hushå llsavfa ll Blandat med 3 deponier (f.d. märge ldamm) 4 
industriavfa ll ev. farligt 
avfa ll 

Ry1:9 1950 1960-70 2 deponier (f.d. märgel- 4 
Hushållsav- damm) 
fa ll Blandat 
med indu-
stri avfa 11 ev. 
far ligt avfall 
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Höganäs Gödstorp okänt okänt Hushålls- och rivningsavfall 1 deponi (f.d. märgeldamm) på- 4 
1:3 blandat med industriavfa ll träffades i samband med arbete 

Deponin är delvis utgrävd kring nya dragningen avväg 111. 
och sanerad. De utgräv- Provtagning ej gjord av kvarläm-
da massorna bestod av nade massor. 
jordmassor med innehåll av 
avfall så som brädor, plast. 
keramik, järnskrot och 
traktordäck. Analysresultat 
v isade på föroren ingsha l-
ter under naturvårdsver-
kets riktvärden för mindre 
känslig markanvändning 
(MKM) 

Höganäs Stubbarp okänt okänt Deponin innehöll t ill 1 deponi (f.d. märgeldamm) på- 4 
38:1 största delen natursten träffades av vägverket i samband 

med viss inblandning av med arbete kring nya dragningen 
glas och mindre järnskrot. avväg 111. Provtagning ej gjord 
Analysresultat visade på av kvarlämnade massor. 
föroreningshalter över 
MKM avseende Zn i ett av 
tota It två prover. 

Brännan 23:4 okänt okänt Hushållsavfall trädgårds- 1 deponi (f.d. märgeldamm) på- 4 
avfa ll byggavfa ll jord och träffades av vägverket i samband 
stenmassor. Analysresulta- med arbete kring nya dragningen 
tet visade på förorenings- avväg 111. Provtagning ej gjord 
halter över MKM avseende av kvar lämnade massor. 
Cu och Zn i ett av totalt tio 
sam lingsprover 

Stora Görs löv 25: 1 1972 2006 Processpecifikt avfall , 3 deponi (fd märgeldamm) Ka llad 
främst ugnslagg, avskilt Rögladeponi n. Ägare Höganäs 
filterstoft och materialspill AB. Avslutat inom angiven t id 
från svampverket på Hö- (2005-06-30) efter godkänd 
ganäs AB. Även kasserad avslutningsplan (inkl. samråd) 
takpapp, plaströr m.m. Kontrollprogram enl igt depone-
sluttäckt år 2006 ri ngsförord ni ngen 
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Bilaga 1E. 
Beskrivning av 

0 

Astorp kommun 

Folkmängd och fakta 
Åstorps kommun är ungefär 93 h.'Vadratkilometer och 
ligger vid Söderåsens spets, mitt i nordvästra Skåne. Till
sammans med 10 andra kommuner är Åstorps kommun 
en del av Familjen Helsingborg och ingår i den expansiva 
Öresundsregionen. Kommunen kännetecknas av närheten 
till rik natur och kultur. Söderåsens skogar erbjuder möjlig
heter till rekreation och naturupplevelser, och kompletteras 
av två nybildade, kommunala naturreservat; Prästamarken i 
Kvidinge och Kalvahagen på Björnås i Åstorp. I det gamla 
gruvsamhället Nyvång, som är utpekat som riksintresse, 
finns kulturhistoriskt värdefulla industrimiljöer som speglar 
den nordvästskånska stenkolsindustrins betydelse. 

Den 31 december 2017 bodde 15 828 personer i kom
munen, vilket är en ökning med 300 personer från samma 
datum året innan . Det finns omkring 6 400 hushåll i 
kommunen och den vanligaste boendeformen är privatäg
da 1-2 familjehus för både permanent- och fritidsboende. 
Därefter följer hyresrätter i flerfamiljshus som den näst 
vanligaste boendeformen och på tredje plats kommer 
bostadsrätter i flerbostadshus . Det kommunägda bostads
bolaget Kvidingebyggen AB är en av flera fastighetsägare 
med hyresrätter. 

Näringslivsstruktur 

I Åstmps kommun finns det ett tusental aktiva företag och 
de allra flesta branscher är representerade. Det geografiska 
läget med närheten till Europavägarna och generös kollek
tivtrafik är en viktig faktor till att många företagare väljer 
att verka här. Åstorps kommun är den största arbetsgiva
ren i kommunen och efter kommunala verksamheter är 
det logistik och handeln som sysselsätter flest människor. 
Största privata arbetsgivaren är Saint-Gobain Ecophon 
Aktiebolag. 
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Framtidsutsikt 
Förändringar i bostadsbeståndet 

~vied möjlighet till både naturnära boende och fördelarna 
med att ligga i en storstadsregion är Åstorps kommun en 
attraktiv kommun att bosätta sig i. Trycket på bostäder är 
högt och på flera ställen i kommunen pågår exploatering 
av nya bostadsområden för både villatomter och flerbo
stadshus, och söder om Åstorps tätort, med nära anslut
ning till E4:an planläggs mark för industriändamål. 

Utbyggnad av avloppsnät 

NSVA, har i sin utbyggnadsplan att till 2021 ska Högalid 
och Maglaby ha kopplats på spillvattenanslutning. Till 
2031 ska även Broby ha kopplats på både spill- och vatten
anslutning. 

Återvinningscentral 

Återvinningscentralen i Åstorps kommun ligger i Nyvång 
och tar emot sorterat avfall från privatpersoner och små
företagare. Man fokuserar på återbruk, återvinning och 
säker hantering av miljöfarligt avfall och det går bra att 
lämna grov- och trädgårdsavfall, farligt avfall och elektro
nik, schacktmassor och återvinningsmaterial. 

NSR har gemensamt med Bjuvs kommun och Åstorp 
kommun utrett hur kommunerna tillsammans kan bygga 
en ny gemensam ÅVC. Målet är att skapa en modern an
läggning som är attraktiv för kunden samt kan skötas ra
tionellt. En viktig aspekt är också att skapa goda förutsätt
ningar för återbruk, något som i dagsläget inte finns på ett 
bra sätt. Förhandlingar om geografisk och demografisk 
optimal placering pågår och förhoppningen är att ÅVC:n 
kommer att uppföras under perioden för avfallsplanen. 
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Lokala mål 
Översiktsplan 2012 

.Åstorps översiktsplan är ett doh."Ument som fungerar som 
ett realistiskt arbetsunderlag för kommunens styrelser och 
förvaltningar som föreslår åtgärder som avser tiden fram 
till 2030. 

Miljömål för Åstorps kommuns 
verksamheter 2010-2020 

Dokumentets syfte är att utgöra en plattform för hur 

.Åstorps kommun kan arbeta mot en hållbar utveckling 
med målet att kunna lämna över ett hållbart samhälle till 
kommande generationer. Dokumentet riktar sig huvudsakli
gen mot kommunens egen organisation och dess bolag men 
sekundärt också till näringsliv och kommuninvånare. Mål 
som berör avfallshanteringen finns under avsnittet Inköp & 

avfall som riktar sig till bidragandet av en giftfri miljö. 

Inköp & avfall 

Mycket av utsläppen idag kommer från varor som vi 
köper hem, varor som förr eller senare blir avfall . .Åstorps 
kommun ska därmed arbeta för att minska spridning av 
miljöfarliga ämnen samt minska mängden avfall. Kunskap 
och information om farliga ämnen ska också öka. 

0 

Nulägesbeskrivning hushållsavfall Astorp 

Avfallsmängder 

Fastighetsnära kommunalt ansvar 

Ar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Restavfall 155,9 142,9 142,3 127,0 142,7 144,2 

Matavfall, orent 0,0 4,0 0,8 0,1 0,0 0,0 

Matavfall 46,3 38,7 54,5 55,1 57,6 55,2 

Grovsopor 2,2 2,0 2,1 1,8 1,5 2,1 

Trädgårdsavfall 85,5 81,8 74,2 73,2 78,1 64.4 

Summa hämtat vid fastighet: 289,9 269,4 273,9 257,3 279,9 265,9 

Tabell 1. Insamlade mängder avfall från hushållen över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år. 

Producentansvarsmaterial - fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral 

Ar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tidningar 42,5 39,1 47,2 46,4 39,7 34,6 

Pappersförpackningar 15,3 12.4 19,3 21.5 22,6 20,2 

Glasförpackningar 12,9 13,3 14,6 13,6 15,3 16.7 

Metallförpackningar 3,2 3,6 3,3 3.4 2,9 3,2 

Plastförpackningar 5,3 5,9 11,2 15,5 14,6 14,9 

Summa förpackningar och tidningar 79,0 74,4 95,7 100,5 95,2 89,7 

Tabell 2. Insamlad mängd producentansvarsmaterial över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år. 

Total avfallsmängd från hushållen 

Ar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total avfallsmängd 753,5 805,6 912,8 760,7 556,8 513.7 

Total avfallsmängd, 565,1 592,1 687.4 635.4 446,7 416,4 
exklusive trädgårdsavfallet 

Tabell 3. Total mängd insamlat avfall (fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentraf) över tid, 2011-2017. 
Angivet som kilo per invånare och år: 
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2017 

142,3 

0,0 

55,2 

2,7 

63,9 

264,1 

2017 

28,6 

17,6 

15,5 

3,3 

11,7 

76,6 

2017 

464,6 

375,9 
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NSR återvinningscentral 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Restavfall, plattan 66,2 93,0 68,9 72,7 70,5 53,7 38,1 

Restavfall , brännbart 0,0 2,3 

Resårmöbler 10,5 8,2 7,4 8,4 7,6 7,1 

Trädgårdsavfall 103,0 131,7 151,2 52,1 32,0 32,9 24,8 

Fallfrukt 0,0 0,0 

Trä 59,2 94,6 103,2 70,2 20,9 23,6 16,9 

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

Kabel skrot 0,0 0,3 0,4 0,3 

Wellpapp (via åvc) 8,4 8,5 7,3 6,4 

Farligt avfall 16,4 16,5 17,2 15,7 5,6 5,1 4,3 

Elavfall 22,6 23,0 22,5 24,3 16,1 13,6 10,9 

Återbruk, möbler 3,2 2,6 1,4 1,9 

Återbruk, textil 2,0 2,2 1,9 1,4 

Summa inkommande till 384,5 461,8 543,2 408,3 186,5 161,4 127,2 
återvinningscentralen 

Tabell 4. Insamlad mängd avfall från åtetvinningscentralerna lämnat av invånare från Bjuv kommun över tid, 2011-2017. 
Angivet som kilo per invånare och år. 

Avfallsmängderna per 
invånare i Åstorp har minskat 

Vid NSR:s återvinningsanläggning på Filbornaområdet 
vägs det avfall som samlas in bland villor och flerfamiljs
hus. Vid varje invägning registreras mängderna indelat per 
fraktion och på årsbasis sammanställs statistik som ligger 
till grund för målsättningarna i denna avfallsplan. Den 
totala mängden avfall exklusive trädgårdsavfall per invå
nare har minskat med 31 procent sedan 2011. Den största 
bidragande faktorn till minskningen är återvinningscen
tralen. IVIinskningen 2015 på återvinningscentralen beror 
framförallt på en tydlig uppdelning mellan hushållsavfall 
och verksarnhetsavfall. 2016 infördes ett passersystem på 
alla återvinningscentraler och sedan 2017 kan allt inkom
mande avfall fördelas till rätt kommun beroende på vilken 
kommun avfallslämnaren tillhör. 

Producentansvarsmaterial 

Den totala mängden producentansvarsmaterial har mins
kat med cirka fyra procent sedan 2011. Mängden insam
lade tidningar har minskat med 30 procent vilket speglar 
digitaliseringen av medierna. Trots en liten minskning av 
producentansvarsmaterial har plastförpackningarna ökat 
med 120 procent sedan 2011. 
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Plockana lyser 
Under flera år har plockanalyser genomförts på mat- och 
restavfall från hushållen i As torp. Plockanalyserna innebär 
att man sorterar avfall i olika fraktioner för att bestämma 
sammansättningen eller renheten på avfallet. Från resulta
tet kan man sedan få en indikation om vad som behöver 
förbättras eller om en genomförd insats gett effekt. Resul
tatet är även en viktig del i arbetet med att följa upp målen 
i avfallsplanen. 

Plockanalyser gjorda 2018 visar att mängden produ
centansvarsmaterial är samma som 2013. Den del som 
är rätt sorterat har ökat med 8 procent. I matavfallet har 
det onödiga matavfallet, till exempel gammal mat och för 
stora portioner minskat med 2 procent mellan 2013 och 
2018 medan det oundvikliga matavfallet såsom skal, skinn 
och ben, har ökat med 2 procent. 

Utifrån plockanalyserna genomförda 2018 fanns det 
cirka 5 kilo textil per invånare och år hos villa- och fritids
abonnenter och cirka 7 kilo textil per invånare och år i 
flerfamil jshus. 
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Plockanalyser på restavfallet 

Restavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Restavfall villor 2018 

39% 26% 41% 24% 

• Matavfall • Trädgårdsavfa ll • Tidningar & förpackningar • Farligt avfa ll & elektronik • Restavfa ll 

Plockanalyser på matavfallet 

Matavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Matavfall villor 2018 

15% 6% 10% 6% 

• Icke matavfa ll 
Annat matavfa ll (tex. 
servetter, snittblommor) 

• Matavfa llspåsar • Oundvikligt matavfa ll • Onöd igt matavfa ll 
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Nu lägesbeskrivning 
övrigt avfall 
lnsamlingssystem 

För verksamhetsavfall är marknaden avreglerad, det inne
bär att verksamheterna får anlita vem de vill med tillstånd 
till att hämta deras avfall. De kan även själva transportera 
sitt avfall om de har tillstånd för detta. Verksamhetsutöva
re har själva ansvaret för att det egna avfallet transporteras 
bort och behandlas enligt EU:s avfallstrappa. De som 
transporterar avfallet ska ha tillstånd för detta (det finns 
vissa undantag vid små mängder). En verksamhet kan 
även ha avfall som räknas som hushållsavfall till exempel 
avfall från fikarum och från städning. Detta hushållsavfall 
ska hämtas av NSR:s entreprenör. För verksamhetsavfall 
har Åstorps kommun ett planeringsansvar och tillsynsan
svar (i de fall kommunen är tillsynsmyndighet). 

Insamlade mängder: verksamhetsavfall 

Kommunen har idag ingen samlad bild av mängden 
verksamhetsavfall som produceras i kommunen. Andelen 
små och medelstora företag är många i Åstorps kommun 
och även i närliggande kommuner som Bjuv och troligtvis 
kommer detta avfall in vid NSR återvinningsanläggning i 
Åstorp. 

Behandlingsanläggningar 
Nio mindre anläggningar, med tillstånds- eller anmälnings
plikt, för mottagning av avfall finns i Åstorps kommun. 
Hushållsavfall och majoriteten av producentansvarsmate
rial som samlas in av kommunen transporteras till NSR:s 
återvinningsanläggning i Helsingborg för mellanlagring 
och/ eller sortering innan behandling eller borttransport. 

NSR återvinningscentral Åstorp 

Fastighet: Nyvång 1:7 

Verksarnhetskod: 90:60 

Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsma
terial, schaktmassor, producentansvarsmaterial, elektronik 
samt farligt avfall. Behandlingsmetod: Anläggningen be
står av en återvinningscentral för hushåll, en miljöbod för 
farligt avfall, ytor för mottagning av grövre träavfall, träd
gårdsavfall, ytor för kompostering samt ytor för skrot-, 
asfalt och betongåtervinning samt omlastning/ sortering 
av industriavfall. Det mesta material som kommer in 
transporteras till NSR återvinningsanläggning Helsingborg 
eller direkt till annan mottagare för återvinning, mellanlag
ring eller slutomhändertagande. 

Tillåtna mängder/kapacitet: Anläggningen har ett tillstånd 
från 1992 enligt då gällande miljöskyddslagstiftning. Sedan 
2008 finns tillstånd för mellanlagring av farligt avfall. 
Mängden farligt avfall får vid ett givet tillfälle aldrig över
stiga följande värden: 5 ton oljeavfall, 30 ton blybatterier, 
100 ton elektriska och elektroniska produkter, mer än 30 
ton impregnerat trä, mer än 1 ton annat farligt avfall. 
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Stena recycling AB 

Fastighet: Traversen 3 

Verksamhetskod: 90.100 B, 90.70 B, 90.50 B, 90.119 B och 
90.90 C (Länsstyrelsen i Skåne). 

Typ av avfall: Annat avfall än farligt avfall, elektriska och 
elektroniska produkter, farligt avfall samt uttjänta motor
drivna fordon Behandlingsmetod: Anläggningen tar emot, 
mellanlagrar, bearbetar, behandlar och sorterar avfallet. 

Tillåtna mängder: Den totala mängden avfall får maximalt 
uppgå till 130 000 ton per år 

Kapacitet: På anläggningen får samtidigt högst lagras; far
ligt avfall 3265 ton, elavfall 150 ton, transformatorer och 
kondensatorer 120 ton, övrigt farligt avfall 2995 ton. 

Sita sverige AB 

Fastighet: Ji-Te 2 

Verksamhetskod: 37-1 B, 90.002-1 B, 90.002-3 B, 90.005-1 
B (Länsstyrelsen i Skåne). 

Typ av avfall: Industriavfall, bygg- och rivningsavfall, farligt 
avfall, återvinningsmaterial och skrot/metaller. Behand
lingsmetod: Anläggningen hanterar, sorterar, omlastar, 
fragmenterar och mellanlagrar avfall, farligt avfall och skrot. 

Tillåtna mängder: Sortera, omlasta och fragmentera 90 
000 ton avfall, mellanlagra 2500 ton avfall och farligt avfall 
samt hantera 2500 ton skrot årligen. 

Kapacitet: På anläggningen får samtidigt högst lagras; 
elavfall 150 ton, transformatorer och kondensatorer 120 
ton, övrigt farligt avfall 2995 ton. 

Rybro lastbilar AB 

Fastighet: Rörspjäll 1:57 

Verksamhetskod: 90.119 B (Länsstyrelsen i Skåne) 

Typ av avfall: Uttjänta motordrivna fordon. 

Behandlingsmetod: Återvinning av avfall genom lagring töm
ning, demontering, mekanisk bearbetning eller annat yrkes
mässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon. 

Tillåtna mängder: Högst 1000 fordon per år, lagring av 10 
ton farligt avfall (exklusive lagrade fordon). 

Fredriksson bil & maskin ab 
Fastighet: Broby 50:1 

Verksamhetskod: 90.40, 90.110 

Typ av avfall: Schaktmassor, matjord, jord, sten, betong 
Behandlingsmetod: sortering och harpning. 

Tillåtna mängder: Matjord/jord max 1000 ton per tillfälle, 
sten max 1000 ton per tillfälle, betong max 1000 ton per 
tillfälle, schaktmassor max 1000 per tillfälle. 

BR konstruktion AB 

Fastighet: Bro by 55:1 

Verksamhetskod: 90.40, 90.110 
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Typ av avfall: Schaktmassor, matjord, jord, sten, betong. 

Behandlingsmetod: Sortering och harpning. 
Tillåtna mängder: Matjord/jord max 1000 ton per tillfälle, 
sten max 1000 ton per tillfälle, betong max 1000 ton per 
tillfälle, schaktmassor max 1000 per tillfälle. 

NCC roads sverige AB 

Fastighet: Sågen 1 

Verksarnhetskod: 90.40, 90.110 

Åstorps kommun 

Fastighet: .Åstorp 112:36 

Verksamhetskod: 90.110 

Typ av avfall: Upp fräst asfalt, betong. 

Behandlingsmetod: Mellanlagring, krossning. 

Tillåtna mängder: Max 10 000 ton årligen. 

Nedlagda avfallsslag 
Typ av avfall: Schaktmassor, matjord, jord, sten, betong. 

Behandlingsmetod: sortering och harpning. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:6) 

Tillåtna mängder: Matjord/jord max 1000 ton per tillfälle, 
sten max 1000 ton per tillfälle, betong max 1000 ton per 
tillfälle, schaktmassor max 1000 per tillfälle. 

bör riskbedömning av nedlagda deponier göras enligt 
Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade 
områden, MIFO. 

Kvidinge stenkross AB 

Fastighet: Maglaby 41:1 

Verksamhetskod: 90.110 

Typ av avfall: Uppfräst asfalt, betong. 

Behandlingsmetod: mellanlagring, krossning. 

Tillåtna mängder: Ma,"'{ 10 000 ton årligen. 

Avfallsupplag Start Avslut 
(fastighets-
beteckning) 

Hyllinge 1:11 m.fl. 1967 1973 
Tegelbruksdammar 

Åstorp 113:10 1966 1972 
Nedlagt tegelbruk 

Maglaby1:9 1970 1974 

Grytevad påfart 1950 1966 
väg21 

Nyvång 1960 1966 
(markomr. Norr 
om NSRsÅVC) 

Nyvång 1940-talet 1960 
(markomr. Sydost 
om slagghögen) 

Nyvång 1:7 1973 2000 
NSRsÅVC 

Björket 1:42 Okänt Okänt 
och 1:43 

Kvid inge 8:20, Okänt Okänt 
Kvidinge 7:115 

Klass 1: Särskilda miljöskyddsåtgärder 
bedöms nödvändiga 

Klass 2: Prov och undersökningar bör göras 
för att kunna ta ställning till behov av åtgärder 

Klass 3: Objektet synes kunna föras till 
grupp 4 efter enkla åtgärder 

Klass 4: Särskilda miljöskyddsåtgärder 
synes ej behövliga 

Typ av avfall Kommentar 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

Hushål/savfall 

Hushållsavfa ll 

Hushållsavfall 

Schaktmassor, aska, Ej prövad enligt miljöbalken 
trädgårds-avfa ll 

Schaktmassor, bygg-, Prövad enl. MB. Från år 2000 
rivningsavfall, ej åter- drivs anläggningen som en krets-
vinningsbart trädgårds- loppsanläggning. Inkommande 
avfal l materia l sorteras, mellanlagras 

och skickas till återvinning eller 
slutbehandlas på Filborna. 

Okänt Avfa ll slängdes ner för en 
slänt ti ll en täktbotten som 
täcktes över. 

Okänt Gammal grustäkt som fy ll ts 
med avfall 
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Klass 
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Bilaga 1F. 
Beskrivning av 
Ängeholms kommun 

Folkmängd och fakta 
Ängelholm är en kustkommun i nordvästra Skåne, belägen 
längst inne i Skälderviken mellan Bjäre- och Kullahalvön 
nära Helsingborg, Danmark och kontinenten. Kom
munen har en god infrastruktur med vägar, järnväg och 
flygplats. Den består av ett varierat landskap med en lång 
sandstrand, slätt, sjöar och djupa skogar. Det finns flera 
slingrande åar i kommunen, varav Rönneå är den största 
och mest kända. Ängelholms kommun utgör en del av Fa
miljen Helsingborg tillsammans med 10 andra kommuner 
i nordvästra Skåne. 

Den 31 december 2017 bodde 41 7 86 personer inom 
kommunens gränser. Sedan 2013 har kommunen i genom
snitt ökat med 480 personer om året. Bostadsbeståndet 
bestod år 2016 av 11 163 småhus, 7 634 lägenheter i fler
bostadshus samt 634 övriga hus och specialbostäder. Av 
kommunens 11 163 småhus är 1 571 eller cirka 14 procent 
registrerade som fritidshus. :rviellan 2013 och 2016 ökade 
bostadsbeståndet med 289 småhus och 369 lägenheter i 
flerbostadshus samtidigt som antalet övriga hus och speci
albostäder minskade med 92 stycken. Den totala ökningen 
under perioden var 566 bostäder. 

Nä ri ngsl ivsstru ktu r 

Ängelholms kommun har 3 242 medarbetare varav 2 
859 tillsvidareanställda. I kommunen finns cirka 2 200 
egenföretagare och majoriteten av företagen är små eller 
medelstora med färre än 50 anställda. Cirka 99 procent av 
företagen har 1-49 anställda. Största arbetsgivare är Äng
elholms kommun och Skåne läns landsting. Största privata 
arbetsgivare är SwerockAktiebolag, Tommy Nordberghs 
Åkeri AB, Hemocue aktiebolag och Logent AB. 
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Framtidsutsikt 
Förändringar i bostadsbeståndet 

Det byggs villor och flerbostadshus i Munka Ljungby. I 
Angelholm är byggnation av villor och flerbostadshus i full 
gång centralt på Parallelltrapetsen. Stationsområdet och 
Fridhem är på gång. Koncepthus planeras i Strövelstorp, 
Össjö, Hjärrnu:p och Södra Utmarken. Prognosen för bygg
nation av bostäder i kommunen till och med år 2027 är to
talt cirka 2 600 bostäder. Det är fördelat på cirka 600 villor, 
cirka 1 900 flerbostadshus och cirka 80 seniorboenden. 

Målet är att befolkningen i Ängelholm ska öka med en 
procent om året. Det är ett tufft mål som ställer krav på 
fortsatta möjligheter för bostadsbyggande och att nödvän
diga beslut för att förverkliga detta fattas. 

Utbyggnad av avloppsnät 

Till 2023 ska Ljungabolet och Äspenäs ha ratt tillgång till 
kommunalt spillvatten. Även nya exploateringsområden 
kommer kopplas på. 

Lokala mål 
Visionen för Ängelholms kommunens är en övergripan
de riktlinje med blicken mot 2020. Utöver visionen finns 
det två lokala styrdokument som berör avfallsområdet i 
Ängelholms kommun. 

Vision för Ängelholm 2020 

Ängelholm är möjligheternas kommun som kraftfullt och 
hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det 
geografiska läget och utmärkt infrastruktur. Ängelholm 
är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för 
företag som vill utveckla sin verksamhet. Ängelholm är en 
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av de ledande kommunerna i en expanderande Öresunds
region. Den växer genom såväl inflyttning som ett födelse
överskott och erbjuder miljöer för boende och rekreation 
där närheten till havet är särskilt utmärkande. Ängelholm 
är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden, kun
skapsstaden och hälsostaden. 

ÖP2035 - Översiktsplan 
för Ängelholms kommun 

Översiktsplanen är det övergripande doln1mentet för 
Ängelholms kommun. Området avfall behandlas i 
avsnittet En hållbar infrastruktur. 

Avfall 

Avfallshanteringen ska ske på ett säkert och miljöeffektivt 
sätt. Kommunen ska arbeta för att förebygga att avfall upp
kommer, sträva efter en ökad återanvändning av produkter 
och en ökad materialåtervinning. Därför är det viktigt att 
fysiska förntsättningar såsom utrymme för sortering av 
avfall och tillgängliga platser för återvinning skapas. 

Ställningstagande: Skapa robusta system 

.Avfallsplan, dagvattenpolicy och VA-plan ska följas. Plane
ring av ny bebyggelse och VA-utbyggnaden ska samspela. 
Avfallsmängder ska minska och materialåtervinningen 
öka. En hög tillgänglighet av elektronisk kommunikation 
eftersträvas. Kommunen ska verka för en markförläggning 
av kraftledningar vid nätkoncessioner. Vid planering ska 
erforderligt skyddsavstånd ska hållas. 

Miljöplan för Ängelholms kommun 

I Ängelholms kommun finns sedan den 1januari2014 
en ny miljöplan med grnnd i de nationella och regiona-
la miljömålen. Kommunen har valt att arbeta med sex 
övergripande och strategiska mål, i vilka de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen kan sorteras in. De sex inriktningarna 
för miljöarbetet är: 

• God vattenkvalitet 

• En levande natur och ett friskt ekosystem 

• Effektiv användning och produktion av energi 

• Hållbart transportsystem 

• En levande och god bebyggd miljö 

• Upphandling utifrån ett miljö
och hållbarhetsperspektiv 

De inriktningar som berör avfallsområdet är Effektiu a11-
uä11d11i11g och prod11ktio11 au energi samt Hållbara tra11spo1ts)'Ste111. 

Effektiv användning och produktion av energi 

.Ängelholms kommun ska främja och stimulera förnybar en
ergiproduktion, vara 100 procent fossil.fri i sin energianvänd
ning och stimulera och prioritera användningen av biogas. 

Hållbara transportsystem 

Ängelholms kommun ska vara fossil.bränslefri i alla sina 
transporter. 

Nulägesbeskrivning hushållsavfall Ängelholm 

Avfallsmängder 

Fastighetsnära kommunalt ansvar 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Restavfall 178,6 167,6 167,6 167,1 167,1 157,5 142,8 

Matavfall, orent 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Matavfall 56,9 64,0 64,1 61,9 61,9 62,5 67,2 

Grovsopor 2,5 2,2 2,0 1,9 1,9 2,2 3,2 

Trädgårdsavfall 76,4 74,6 67,5 68,8 68,5 62,2 64,9 

Summa hämtat vid fastighet: 314,5 308,8 301,3 299,6 299,5 284,3 278,2 

Tabell 1. Insamlade mängder avfall från hushållen över tid, 2011 -2017. Angivet som kilo per invånare och år. 
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Producentansvarsmaterial - fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral 

Ar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tidningar 21,9 15,7 35,5 33,2 33,1 29,1 42,5 

Pappersförpackningar 7,1 6,2 16,2 17,3 22,3 21,6 22,4 

Glasförpackningar 8,3 8,4 18,5 17,7 17,9 19,8 18,5 

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

Plastförpackningar 2,7 2,8 8,2 16,2 12,7 13,1 14,3 

Summa förpackningar och tidningar 40,4 33,7 80,5 86,8 88,9 86,5 101,4 

Tabell 2. Insamlad mängd producentansvarsmaterial över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år. 

Total avfallsmängd från hushållet 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total avfallsmängd 667,7 631,2 716,6 662,1 516,0 499,6 490,3 

Total avfallsmängd, 498,9 478,4 547,7 541,3 415,9 406,1 399,9 
exklusive trädgårdsavfallet 

Tabell 3. Total mängd insamlat avfall (fastighetsnära, återvinningsstationer och åte1vinningscentral) över tid, 2011-2017. 
Angivet som kilo per invånare och år. 

NSR återvinningscentral 

Ar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Restavfall, plattan 53,6 51,8 59,5 51,4 34,5 7,2 10,5 

Restavfall, brännbart 7,8 17,7 

Resårmöbler 3,9 2,7 4,9 5,1 5,1 5,4 

Trädgårdsavfall 92,4 78,3 101,4 52,0 31,7 31,3 25,6 

Fallfrukt 0,0 0,0 

Trä 79,0 68,5 65,9 70,1 20,7 21,0 16,6 

Metallskrot 19,3 11,2 12,8 14,0 14,2 

Kabelskrot 0, 1 0,5 0,0 0,5 

Wellpapp (via åvc) 4,5 4,9 5,0 4,7 

Farligt avfall 8,0 10,4 13,8 10,8 4,5 4,9 4,6 

Elavfall 20,5 18,5 18,4 17,7 13,1 12,4 10,9 

Återbruk, möbler 2,4 2,7 1,5 2,0 

Återbruk, textil 1,0 0,9 0,9 1,2 

Summa inkommande till 312,7 288,7 334,8 279,1 131,2 131,1 114,0 
återvinningscentralen 

Tabell 4. Insamlad mängd avfall från åte1vinningscentralerna lämnat av invånare från Bjuv kommun över tid, 2011-2017. 
Angivet som kilo per invånare och år. 
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Avfallsmängderna per invånare 
i Ängelholm har minskat 

Vid NSR:s återvinningsanläggning på Filborna vägs det 
avfall som samlas in bland villor och flerfamiljshus. Vid 
varje invägning registreras mängderna indelat per frak
tion och på årsbasis sammanställs statistik som ligger till 
grund för målsättningarna i denna avfallsplan. Den totala 
mängden avfall exklusive trädgårdsavfall per invånare har 
minskat med 18 procent sedan 2011. Den största bidra
gande faktorn till minskningen är återvinningscentralen. 
2015 berodde minskningen på återvinningscentralen 
framförallt på en tydlig uppdelning mellan hushållsavfall 
och verksamhetsavfall. 2016 infördes ett passersystem på 
alla återvinningscentraler och sedan 2017 kan allt inkom

mande avfall fördelas till rätt kommun beroende på vilken 
kommun avfallslämnaren tillhör. 

Prod ucenta nsva rsmateri a I 

Den totala mängden producentansvarsmaterial har ökat 
med 150 procent sedan 2011. 2016 infördes fyrfackskärl i 
hela Ängelholm vilket har gjort det enklare för kommun-

Plockanalyser på restavfallet 

Restavfall flerfamiljsfastigheter 2018 

40% 27% 

1% 30% 

invånarna att sortera ut producentansvarsmaterial hemma. 
Mängden insamlade tidningar har ökat med 90 procent 
sedan 2011, ökningen beror framförallt på att man nu sor
terar rätt. Plockanalyser på restavfallet innan fyrfackskärlen 
infördes innehöll 39 procent producentansvarsmaterial 
och efter fyrfacksinförandet innehöll det 23 procent 
producentansvarsmaterial. 

Plockanalyser 

Under flera år har plockanalyser genomförts på mat- och 
restavfall från hushållen i Ängelholm. Plockanalyserna 
innebär att man sorterar avfall i olika fraktioner för att 
bestämma sammansättningen eller renheten på avfallet. 
Från resultatet kan man sedan få en indikation om vad 
som behöver förbättras eller om en genomförd insats gett 
effekt. Resultatet är även en viktig del i arbetet med att 
följa upp målen i avfallsplanen. 

Utifrån plockanalyserna genomförda 2018 fanns det 
cirka 3 ,5 kilo textil per invånare och år hos villa- och 
fritidsabonnenter och cirka 9 kilo textil per invånare och 
år i flerfamiljshus . 

Restavfall villor 2018 

55% 20% 

• Matavfall • Trädgårdsavfall • Tidningar & förpackningar • Farligt avfall & elektronik • Restavfall 
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Plockanalyser på matavfallet 

Matavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Matavfall villor 2018 

0% 4% 9% 3% 

• Icke matavfa ll 
Annat matavfall (tex. 
servetter, snittblommor) 

• Matavfallspåsar • Oundvikligt matavfall • Onödigt matavfall 

Nu lägesbeskrivning 
övrigt avfall 

lnsamlingssystem 

För verksamhetsavfall är marknaden avreglerad, det inne
bär att verksamheterna får anlita vem de vill med tillstånd 
till att hämta deras avfall. De kan även själva transportera 
sitt avfall om de har tillstånd för detta. Verksamhetsutöva
re har själva ansvaret för att det egna avfallet transporteras 
bort och behandlas enligt EU:s avfallstrappa. De som 
transporterar avfallet ska ha tillstånd för detta (det finns 
vissa undantag vid små mängder) . En verksamhet kan 
även ha avfall som räknas som hushållsavfall till exempel 
avfall från fikarum och från städning. Detta hushållsavfall 
ska hämtas av NSR:s entreprenör. För verksamhetsavfall 
har Ängelholms kommun ett planeringsansvar och till
synsansvar (i de fall kommunen är tillsynsmyndighet) . 

Insamlade mängder: verksamhetsavfall 

Kommunen har idag ingen samlad bild av mängden verk
samhetsavfall som produceras i kommunen. Andelen små 
och medelstora företag är många i Ängelholms kommun 
och även i närliggande kommuner som Båstad och troligt
vis kommer detta avfall in vid NSR återvinningsanlägg
ning Ängelholm. 
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Behandlingsanläggningar 
Fyra anläggningar klassade för mottagning av avfall finns 
i Ängelholms kommun. Hushållsavfall som samlas in av 
kommunen transporteras till NSR återvinningsanläggning 
Helsingborg för mellanlagring och/ eller sortering innan 
behandling eller borttransport. 

Nsr återvinningsanläggning ängelholm 

Fastighet: Betongen 3 

Verksamhetskod: 90.30, 90.50, 90.100, 90.80, 90.170 

Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsma
terial, schaktmassor, producentansvarsmaterial, elektronik 
samt farligt avfall. 

Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvin
ningscentral för hushåll och verksamheter, en miljöbad 
för farligt avfall, ytor för mottagning av grövre träavfall, 
trädgårdsavfall, ytor för kompostering samt ytor för 
skrot-, asfalt och betongåtervinning samt omlastning/ 
sortering av industriavfall. Atervinningscentralen är öppen 
måndag till fredag samt lördagar. Det mesta material som 
kommer in transporteras till NSR återvinningsanläggning 
Helsingborg eller direkt till annan mottagare för återvin
ning, mellanlagring eller slutomhändertagande. 

Tillåtna mängder: Mellanlagring, behandling och mekanisk 
bearbetning av icke farligt avfall/år: 46 000 ton. Sortering, 
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Bil och skrot i ängelholm 

Fas tighet: Släggan 4 

Verksamhetskod: 90:120 

fragmentering och bearbetning av plastavfall: 10 000 ton. 
Mellanlagring av: återvinningsmaterial, verksamhetsavfall, 
schaktmassor, matjord, asfalt och betong, totalt 20 000 
ton. Krossning, siktning och kompostering av trädgårds
avfall: 8 000 ton. Lagring av bränsleflis: 3000 ton. Mellan
lagring av farligt avfall: 3000 ton. 

Sita:s omlastningsstation i vejby 

Typ av avfall: Uttjänta bilar och lastbilar 

Behandlingsmetod: .Återvinning av avfall genom lagring, 
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhänder
tagande av bilar som omfattas av bilskrotsförordningen. 

Fastighet: Vejby 261 :1 

Verksamhetskod: 90.40 

Typ av avfall: Hushållsavfall (restavfall och matavfall), 
förpackningar och tidningar. 

Tillåtna mängder: Max 150 skrotbilar samtidigt 

Nedlagda avfallsslag 

Behandlingsmetod: Enbart omlastning och mellanlagring. 
Komprimering sker av restavfall innan borttransport. 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:6) 

Tillåtna mängder: 10 000 ton 

Åkerslunds kraftvärmeverk 

Fastighet: Rebbelberga 129:2 

Verksamhetskod: 90:200 

bör riskbedöm.ning av nedlagda deponier göras enligt 
Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade 
områden, MIFO. 

Klass 1: Mycket stor risk 

Klass 2: Stor risk 

Typ av avfall: Returträflis, Biomal och bränslerester 

Behandlingsmetod: Förbränning i två BFB-pannor 

Tillåtna mängder: 125 000 ton per år 

Klass 3: Måttlig risk 

Klass 4: Liten risk 

Kapacitet: 54 i\!IW avfallskapacitet 

Avfallsupplag Start Slut Typ av avfall Kommentar Klass 

Ausås 1:5 1965 1972 Kommunalt hushå lls- Jdagjordbruksmark. Privat markägare. 2 
avfa ll 

Axtorp 6:6 (1) Okänt 1968 Kommuna lt hushål ls- Privat markägare. 3 
avfall 

Axtorp 6:6 (2) 1974 1980 Osäkert men kan vara 2 
industriavfall i form av 
limläder, hushållsavfall, 
byggnadsavfall 

Axtorp 12:10 1973 1974 Användare av deponin På grund av att limläder har deponerats 2 
var "egna kommunens på platsen och man i garvningsproces-
industrier" - och det som sen tro ligtvis använt sig av krom och 
deponerades där var arsenik, kan dessa ämnen finnas på 
limläder. platsen. 

Barkåkra 55:1 Främst bygg-, schakt Det är oklart om detta avfall togs 
och trädgårdsavfa ll men bort innan sluttäckning. Deponin är 
även bilar, kylskåp och belägen på grus vi lket är en genom-
kem ikalier. släpplig jordart. På fastigheten finns idag 

ängsmark. Det finns dock en pågående 
detaljplan på fastigheten. Enligt plankar-
tan planeras det bostäder och naturom-
råden på platsen där deponin är belägen. 
Prioriterad i handl ingsplanen. 
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Barkåkra 58: 1 1964 Grovavfall från hushåll I prover som togs på deponin 2010 var 2 
främst, även schakt- det förhöjda halter av PAH vilket visar 
massor, byggnadsavfall på att det finns farliga ämnen i deponin. 
och ris. Deponin på Barkåkra 58:1 är belägen på 

grus vilket är en genomsläpplig jordart. 
På fastigheten finns idagjordbruksmark. 
Det finns dock en pågående detaljplan 
på fastigheten. Enligt plankartan plane-
ras det bostäder, handel och kontor på 
platsen där deponin är belägen. Priorite-
rad i handlingsplanen. 

Barkåkra 7:44 1957 Hushållsavfall och Gammalt grustag. Förbjuden depone- 2 
grovavfall ring under 90-talet. 1997 togs prover 

som visade på förhöjda halter av 
aluminium, nitrat, nitratkväve och fosfat. 
Prioriterad i handlingsplanen. 

Söndrebalj 7:2 1957-58 1969 Hushållsavfall, schakt- Jordbruksmark. Ingen ansvarsut1·ed- 2 
massor ning bedöms nödvändig (kommunalt 

ansvar). Deponin beaktas inom ramen 
för detaljplanearbetet. Komplette-
rande undersökningar kan omfatta 
flygbildsstudier, provgropsgrävningar 
för att lokalisera/avgränsa deponin, ev 
borttransport av massor i samband med 
exploatering. 
Tidplan: Styrs av exploateringsintresset. 
Inga åtgärder bedöms vara aktuella i 
närtid. 

Tåstarps 9:1 Okänt 1969 Ej känt, okontrollerad Belägen intill bäck samtvattenskydds- 2 
tippning område. Eldning har genomförts på 

deponin. Jordbruksma1·k med privat 
ägare. Prioriterad i handlingsplanen. 

Hilla1·p 2:12 1968 oklart Avsedd för byggnads och Före detta grus- och bergtäkt. Ska ha 2 
trädgårdsavfall. Pågick förekommit eldning. Idag skogsmark 
även deponering av hus-
hållsavfall, oljedunkar, 
kemikalier från industri-
er, bilar. 

Hillarp 40:1 1969 oklart Trädgård- och byggnads- Ingen fyllning av bäckravin. Prioriteras i 2 
avfall, tippmassor handlingsplanen. 

Gröneborg 3 och 4 Oklart 1930 Hushållsavfall Villaområde med vägar och parkmark. 4 
Kommunal och privatägd mark. 

Munka Ljungby 1940 oklart Kommunalt hushålls- Syntes spår av deponin 2012. Stort 2 
35:13 avfall skyddsvärde. Prioriterad i handlings-

planen. 

Vemmentorp 1:3 1960 1964 Hushållsavfall Hasslarpsån ligger precis norr om depo- 2 
nin. Privat markägare. Jordbruksmark. 

Vejby264:1 1974 2018 Schaktmassor mm Omlastning avfall från Båstad avslutad. Ej 
bedömd 

Ängeltofta 10:1 1964 Oklart Sluttäckning pågår och beräknas vara 2 
slutförd år 2019. 

Kulltorp 163 1966 Hushållsavfall och indu- Återställd med godkänd sluttäckning. 2 
striavfall 

Fabrikstipp, Syd- 7 1967 Fabrikstipp Känsligt beträffande ytvatten. 2 
svenska Läderfa- (4 efter 
briken disk) 

Kärra 1:9 Oklart Oklart Sand/grus Ej 
bedömd 
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Målområde 1: 
Förebygga 
resurss löseri 

1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 
20 procent til l 2023jämfört med 2017. 

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska 
med SO procent per invånare till 2023 
jämfört med 2017. 

1:1:3 1S procent av det grovavfal l som 
samlas in ska gå ti ll återanvändning t ill 2023. 

1:1:4 Minska mängden plast i restavfa llet 
med SO procent genom att öka medveten
heten kring användningen av onödiga plast
produkter och bidra t ill en hållbar konsumtion. 

1:2:1 Mängden uppkommit avfall från 
verksamheter ska minska och anta let 
M iljönär-märkningar ska öka. 

1:2:2 Öka mängden material som går 
t ill återanvändning från verksamheter på 
återvinningscentralerna. 

Agenda 2030 

12.3. Till 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butiks- och konsument ledet, och 
minska matsvinnet längs hela livsmedels
kedjan, även för lusterna efter skörd. 

12.5. T il l 2030 väsentligt minska mängden 
avfa ll genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfa ll. 

12.8. Senast 2030 säkerstä lla att människor 
överal lt har den information och medveten
het som behövs för en håll bar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen. 

Nationella miljökvalitetsmål 
• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan 
• Återanvändning av textilier och material

återvinning av texti lavfal l ska öka. 
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Bjuvs kommun arbetar för att 
förebygga avfal l i de kommunala 
verksamheterna 

Bjuvs kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala 
verksamheterna 

Bjuvs kommun arbetar för att minska 
matsvinnet i de kommunala verksam
heterna 

Uppmuntra och påverka verksam
heter (tex restauranger, butiker) att 
arbeta för att minimera matsvinn 

Bjuvs kommun arbetar för att fasa 
ut produkter ti llverkade av fossil
baserade plaster från kommunala 
verksamheter. 

Bjuvs kommun deltar årligen i nät
verk som bildades från tematräffarna, 
där NSR är sammankallade. 

Utbi lda tjänstemän och pol itiker om 
avfallshantering, genom studiebesök 
på NSR. 

Aktiviteter 2019 

Bjuvs kommun arbetar med att 
föra in avfallsfrågor i kommuns 
miljöprogram 

Bjuvs kommun arbetar med att 
minska matsvinnet i kommunala 
verksamheter. 

3 

tl.f§lh 
Övergripande ansvar: 
Kommunstyrelsens förvaltning 
- Planeringsavdelningen 

Genomförande: 
Övriga förvaltn ingar 

Övergripande ansvar: 
Kommunstyrelsens förvaltning 
- Planeringsavdelningen 

Genomförande: 
Övriga förvaltn ingar 

Vård och omsorgsförvaltningen 
- kostenheten 

Söderåsens miljöförbund, NSR 

Övergripande ansvar: 
Kommunstyrelsens förvaltning 
- Planeringsavdelningen 

Genomförande: 
Övriga förvaltningar 

Bjuvs kommun. NSR 

P!i.frfi+ 
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Målområde 2: 
Från avfall 
till resurs 

2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2023 jämfört med 
2017. 

2:1:2 Atervinningsgraden av insamlat mat
avfa ll, förpackningar och tidningar ska öka till 
2023 jämfört med 2017. 

2:1:3 Mängden farl igt avfal l och elavfa ll i 
restavfal let ska vara 0 procent 2023. 

2:1:4 Mängden restavfal l på återvinnings
centralerna ska minska med 30 procent per 
invånare till 2023 jämfört med 2017. 

2:1:5 100 procent av externslammet som 
samlas in från enski lda avlopp behandlas med 
mest lämplig teknik för att främja miljönytta 
til l 2023. 

2:2:1 50 procent av de förorenade schakt
massorna, som NSR hanterar, renas i den 
grad att de ska återanvändas i konstruktions
el ler anläggningsändamål til l 2023. 

2:2:2 Andelen utsorterat avfal l från 
verksamheter ska öka ti ll 2023. 

2:2:3 Verksamheters farliga avfa ll ska 
sorteras ut och omhändertas på bästa sätt. 

HM'fl'·'-
Agenda2030 

11.6. T il l 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särsk ild uppmärksamhet åt 
luftkval itet samt hantering av kommunalt och 
annat avfa ll. 

12.2. Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfal l genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfal l. 

12.8. Senast 2030 säkerstäl la att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hål lbar utveckling och 
livssti lar i harmoni med naturen. 

Nationella miljökvalitetsmål 

• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan 
• Återanvändning av texti lier och material 

återvinning av textilavfa ll ska öka. 
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GJMP.h 
Bjuvs kommun arbetar för en 
ändamålsenlig sortering och för 
att öka källsorteringen på 
offentliga platser. 

Bjuvs kommun arbetar för en 
ändamålsenlig sortering och för 
att öka källsorteringen i kommunala 
verksamheter 

Uppmuntra och påverka verksam
heter (tex restauranger, butiker) 
att arbeta för att öka utsorteringen 
av matavfall, förpackningar och 
tidningar. 

Vid stora evenemang använda sig av 
NSR:s festiva lkit som består med ful l 
sortering på offent lig plats. 

Aktiviteter 2019 

Inköp och implementering av 
kemikaliehanteringssystem i 
kommunen 

Utveckla material ti llsammans med 
NSR som skickas med godkända 
bygglov för att öka utsorteringen av 
bygg- och rivningsavfall. 

4 

ij.(§ih 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Teknisk drift 

Övergripande ansvar: 
Kommunstyrelsens förvaltning -
Planeringsavdelningen. 
I samarbete med samhällsbygg
nadsförvaltningen - fastighet 

Genomförande: 
Övriga förvaltningar 

NSR. Söderåsens miljöförbund 

ij.t§f!h 
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Målområde 3: 
Förebygga och 
begränsa nedskräpning 

ijiijij§h 
3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska 
ti ll 2023 från 2019. 

3:2 Nedskräpning i reg ionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun
invånarna. 

HM!d"'-
Agenda 2030 

6.3. Til l 2030 förbättra vatten kvaliteten 
genom att minska föroren ingar, stoppa dump
ning och minimera utsläpp av farliga kemika
lier och material , halvera andelen obehand lat 
avloppsvatten och väsentl igt öka återvinningen 
och en säker återanvändning globalt. 

12.5. Till 2030väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överall t har den information och medveten
het som behövs för en hål lbar utveckl ing och 
livsst ilar i harmoni med naturen. 

14.1. Til l 2025 förebygga och avsevärt minska 
alla slags föroreningar i havet, i synnerhet 
från landbaserad verksamhet. inklusive marint 
skräp och t ill förse l av näringsämnen. 

Förändring i producentansvaret 
• Sortering på offentliga platser ska öka 

för att minska nedskräpning. 

Nationella miljökvalitetsmål 

• Giftfri miljö 

• God bebyggd mi ljö 

I NSR_regional_avfallsplan_UILAGA_2_final.indd 5 
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Mäta nedskräpningen genom NSR:s 
kundundersökning, för att kunna följa 
utvecklingen, utforma åtgärder och 
utvärdera insatser. 

Bjuvs kommun arbetar för at t före
bygga och minska nedskräpningen på 
offentliga platser. 

Uppmunt ra och påverka kommunens 
invånare att minska nedskräpningen 
på offentliga platser. 

Bjuvs kommun ska årligen delta i nät
verket för nedskräpning med syfte 
att samordna nedskräpningsåtgärder. 

5 

ii.f\§lh 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Teknisk drift 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Teknisk drift 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Teknisk drift 

Bjuvs kommun. NSR 
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Målområde 4: 
Människa och 
klimat i fokus 

4:1 Den totala klimatpåverkan från avfalls
hanteringen i regionen ska minska till 2023 
från 2019. 

4:1:1 Fordonen som används av NSR eller på 
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från 
käl la till återvinning ska vara 100 procent 
fossilbränslefria. 

4:1:2 NSR ska upprätta platser i regionen 
för mellanlagring av schaktmassor för att 
minska transporterna. 

4:1:3 Uttaget av metangas från Filborna
deponin ska öka till 2023 jämfört med 2017. 

4:1:4 Biogastil lverkning och -avsättning 
ska öka till 2023. 

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare 
ska minska enligt ägardirektivets mål (450 
kronor per invånare till 2020). 

4:3 Nöjd Kund Index (N Kl) för regionen 
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5 
till 2020). 

HM'#'·'-
Agenda 2030 

11.6. Til l 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfa ll. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den informat ion och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen. 

Nationella miljökvalitetsmål 
• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

NSR._regional_avfallsplan_BILAGA_2_final.indd 6 

--
Bjuvs kommun deltar kontinuerligt på 
möten kring schaktmassor i regionen 

6 
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Målområde 1: 
Förebygga 
resurss löseri 

1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 
20 procent till 2023 jämfört med 2017. 

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska 
med 50 procent per invånare til l 2023 
jämfört med 2017. 

1:1:3 15 procent av det grovavfall som 
samlas in ska gå till återanvändning til l 2023. 

1:1:4 Minska mängden plast i restavfallet 
med 50 procent genom att öka medveten
heten kring användningen av onödiga plast
produkter och bidra till en hål lbar konsumtion. 

1:2:1 Mängden uppkommit avfall från 
verksamheter ska minska och antalet 
Miljönär-märkn ingar ska öka. 

1:2:2 Öka mängden material som går 
til l återanvändning från verksamheter på 
återvinningscentralerna. 

'®M!d!.lf-
Agenda 2030 

12.3. Till 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butiks- och konsument ledet, och 
minska matsvinnet längs hela livsmedels
kedjan, även för lusterna efter skörd. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfa ll genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfa ll. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överal lt har den information och medveten
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen. 

Nationella miljökvalitetsmål 
• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan 
• Återanvändning av texti lier och materia l

återvinning av textilavfa ll ska öka. 
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Uppmuntra och påverka invånarna 
att förebygga avfall och öka återan
vändningen 

Båstad kommun arbetar för att 
förebygga avfall i de kommunala 
verksamheterna 

Båstad kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala 
verksamheterna 

Båstad kommun arbetar för att 
minska matsvinnet i de kommunala 
verksamheterna 

Uppmuntra och påverka verksamhe
ter (tex restauranger, butiker) 
att arbeta för att minimera matsvinn 

Båstad kommun arbetar för att fasa 
ut produkter tillverkade av fossil
baserade plaster från kommunala 
verksamheter. 

Utbilda tjänstemän och politiker om 
avfallshantering, genom studiebesök 
på NSR. 

Båstad kommun delta årligen på nät
verksträffar som NSR sammankallar. 

Båstad kommun arbetar kontinu
erligt med intern avfa llsgrupp med 
representanter från kommunens 
olika enheter. 

ifj.f§flh 
Miljöavdelningen, kommunikation, 
NSR 

Miljöavdelningen Teknik 
och service, vård, skola 

Teknik och service 

Teknik och service 

Miljöavdelningen, NSR 

Teknik och service, 
upphandlingsenheten 

Båstad kommun, NSR 

Samhällsbyggnad 

Båstad kommun arbetar för att Teknik och service 
minska matsvinnet i de kommunala 
verksamheterna, genom programmet 
Hantera. 

Aktiviteter 2019 

Båstad kommun arbetar med att 
minska den totala avfallsmängden 
inom vården genom utbildning och 
workshops med vårdpersonalen. 

P.i.t\@ih 
Vård och omsorg, Samhällsbyggnad 

Båstad kommun börjar arbeta med Teknik och service 
programmet Hantera för att minska 
matsvinnet i kommunala verksamhe-
ter och ger utbi ldning kring systemet. 

8 

2019·01 ·03 16:33:17 



REGIONAL AVFALLS PLAN 2019-2023 Il BILAGA 2B Il BÅSTADS KOMMUN 

'ii§ä#' 

Målområde 2: 
Från avfall 
till resurs 

2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent t ill 2023 jämfört med 
2017. 

2:1:2 Atervinningsgraden av insamlat mat
avfa ll, förpackningar och tidningar ska öka ti ll 
2023 jämfört med 2017. 

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfa ll i 
restavfa llet ska vara 0 procent 2023. 

2:1:4 Mängden restavfall på återvinnings
centra lerna ska minska med 30 procent per 
invånare t ill 2023 jämfört med 2017. 

2:1:5 100 procent av externslammet som 
samlas in från enskilda avlopp behandlas med 
mest lämplig teknik för att främja miljönytta 
till 2023. 

2:2:1 50 procent av de förorenade schakt
massorna, som NSR hanterar, renas i den 
grad att de ska återanvändas i konstruktions
eller anläggningsändamål t ill 2023. 

2:2:2 Andelen utsorterat avfa ll från 
verksamheter ska öka t ill 2023. 

2:2:3 Verksamheters farliga avfa ll ska 
sorteras ut och omhändertas på bästa sätt. 

HM!#'·'-
Agenda 2030 

11.6. T il l 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särski ld uppmärksamhet åt 
luftkva litet samt hantering av kommunalt och 
annat avfa ll. 

12.2. Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.5. Til l 2030väsentligt minska mängden 
avfal l genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfa ll. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen. 

Nationella miljökvalitetsmål 
• Giftfr i miljö 

• God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan 
• Återanvändning av textil ier och material

återvinning av texti lavfal l ska öka. 

I NSR_regional_avfallsplan_BILAGA_2_final.indd 9 

--
Uppmuntra och påverka 
kommunens invånare att öka 
källsorteringen av matavfall, 
förpackn ingar och tidn ingar 

Båstad kommun arbetar för en 
ändamålsenlig sortering och för 
att öka käl lsorteringen på 
offentl iga platser. 

Båstad kommun arbetar för en 
ändamålsenlig sortering och för att 
öka källsorteringen i kommunala 
verksamheter 

Uppmuntra och påverka verksam
heter (tex restauranger, butiker) 
att arbeta för att öka utsorteringen 
av matavfal l, förpackn ingar och 
t idningar. 

Båstad kommun ska årligen 
kontrollera verksamheternas ut
sortering av avfal l enligt checklista 
utvecklad av NSR vid tillsyn. 

Båstad kommun ska årligen 
kontrollera verksamheternas ut
sortering av farligt avfa ll och 
elektronik vid til lsyn 

Vid stora evenemang använda sig av 
NSR:s festiva lkit som består med ful l 
sortering på offentlig plats. 

Aktiviteter 2019 

Utveckla material tillsammans med 
NSR som skickas med godkända 
bygglov för att öka utsorteringen av 
bygg- och rivn ingsavfall. 

Båstad kommun arbetar med att 
minska mängden restavfa ll inom 
vården genom utbi ldning och 
workshops med vård personalen. 

9 

i!Mi'* 
Miljöavdelningen, NSR 

Teknik och service 

M iljöavdelningen, 
teknik och service, vård, skola 

M iljöavdelningen, 
kommunikat ion, NSR 

Miljöavdelningen 

Samhäl lsbyggnad 

Samhäl lsbyggnad 

M.Miifl* 
Miljöavdelningen 

Vård och omsorg, 
Miljöavdelningen 

2019-01-03 16:33:1 7 



REGIONAL AVFALLS PLAN 2019-2023 Il BILAGA 2B Il BÅSTADS KOMMUN 

Målområde 3: 
Förebygga och 
begränsa nedskräpning 

um+• 
3: 1 Nedskräpningen i regionen ska minska 
till 2023 från 2019. 

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun
invånarna. 

'®&!@'·'-
Agenda 2030 

6.3. T il l 2030 förbättra vattenkvaliteten 
genom att minska föroreningar. stoppa dump
ning och minimera utsläpp av farliga kemika
lier och material, halvera andelen obehandlat 
avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen 
och en säker återanvändning globalt. 

12.5. Till 2030 väsent ligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfa ll. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen. 

14.1. Till 2025 förebygga och avsevärt minska 
alla slags föro reningar i havet, i synnerhet 
från landbaserad verksamhet, inklusive marint 
skräp och tillförsel av näringsämnen. 

Förändring i producentansvaret 

• Sortering på offentl iga platser ska öka 
för att minska nedskräpning. 

Nationella miljökvalitetsmål 

• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

NSR_regional_avfallsplan_BILAGA_2_final.indd 10 

-- 1941+ 
Mäta nedskräpningen genom antal Teknik och service 
ärenden om nedskräpning för att 
kunna följa utvecklingen, utforma åt-
gärder och utvärdera insatser. Under 
2019 kommer ett startvärde mätas. 

Båstad kommun arbetar för att före
bygga och minska nedskräpningen på 
offentliga platser. 

Teknik och service 

Uppmuntra och påverka kommunens Teknik och service 
invånare att minska nedskräpningen 
på offentliga platser. 

Båstad kommun ska årligen genom- Teknik och service 
föra skräpplockarkampanjer. 

Båstad kommun ska årligen delta Teknik och service 
i nätverket för nedskräpning med 
syfte att samordna nedskräpnings-
åtgärder. 

Aktiviteter 2019 

Mäta antal nedskräpnings-ärenden 
som inkommit till kommunen 

10 

Teknik och service 
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Ul§ä§+ 

Målområde 4: 
Människa och 
klimat i fokus 

4:1 Den totala klimatpåverkan från avfa lls
hanteringen i regionen ska minska till 2023 
från 2019. 

4:1:1 Fordonen som används av NSR eller på 
uppdrag av NSR vid transport av avfa llet från 
käl la till återvinning ska vara 100 procent 
fossilbränslefria. 

4:1:2 NSR ska upprätta platser i regionen 
för mellanlagring av schaktmassor för att 
minska transporterna. 

4:1:3 Uttaget av metangas från Filborna
deponin ska öka ti ll 2023 jämfört med 2017. 

4:1:4 Biogastillverkning och -avsättning 
ska öka till 2023. 

4:2 Den årl iga avfallskostnaden per invånare 
ska minska enligt ägardirektivets mål (450 
kronor per invånare t ill 2020). 

4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen 
ska öka enligt ägardirektivets mål (4.415 
t il l 2020). 

Hffi!fi!.1-
Agenda 2030 

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkval itet samt hantering av kommunalt och 
annat avfa ll. 

12.8. Senast 2030 säkerstä lla att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen. 

Nationella miljökvalitetsmål 
• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

NSR_regional_avfallsplan_BILAGA_2_final.indd 11 

-- 1§.;J§ih 
Kommunicera ut till kommunens Miljöavdeln ingen 
invånare de positiva miljöåtgärder 
kommunen gör för att minska 
klimatpåverkan 

Båstad kommun deltar kontinu- Miljöavdelningen 
erligt på möten kring schaktmassor 
i regionen 

11 
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2019-2023 Il BILAGA 2D Il HÖGANÄS KOMMUN 

Målområde 1: 

'ii§ä§i' 

Förebygga 
resurss löseri 

1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 
20 procent ti ll 2023 jämfört med 2017. 

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska 
med 50 procent per invånare till 2023 
jämfört med 2017. 

1:1:3 15 procent av det grovavfall som 
samlas in ska gå til l återanvändning til l 2023. 

1:1:4 Minska mängden plast i restavfa llet 
med 50 procent genom att öka medveten
heten kring användningen av onödiga plast
produkter och bidra till en hållbar konsumtion. 

1:2:1 Mängden uppkommit avfall från 
verksamheter ska minska och antalet 
Miljönär-märkningar ska öka. 

1:2:2 Öka mängden material som går 
till återanvändning från verksamheter på 
återvinningscentralerna. 

HM'd'·'-
Agenda 2030 

12.3. Til l 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butiks- och konsumentledet, och 
minska matsvinnet längs hela livsmedels
kedjan. även förlusterna efter skörd. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfal l. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen. 

Nationella miljökvalitetsmål 
• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan 
• Återanvändning av textilier och material

återvinning av texti lavfal l ska öka. 

I NSR_regiona1_avfallsplan_BILAGA_2_final.indd 13 

--
Uppmuntra och påverka invånarna 
att förebygga avfa ll och öka åter
användningen 

Höganäs kommun arbetar för att 
förebygga avfall i de kommunala 
verksamheterna 

Höganäs kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala 
verksamheterna 

Höganäs kommun arbetar för att 
minska matsvinnet i de kommunala 
verksamheterna 

Uppmuntra och påverka verksam
heter (tex restauranger, butiker) 
att arbeta för att minimera matsvinn 

Höganäs kommun arbetar för att 
fasa ut produkter t illverkade av 
fossi lbaserade plaster från 
kommunala verksamheter. 

Höganäs kommun ska årligen 
delta på nätverksträffar som NSR 
sammankallar. 

Öka medvetenheten för återbruk 
för kommunens invånare genom att 
marknadsföra återvinningscentralens 
återbruksmöj ligheter samt andra 
kommunala initiativ. 

Aktiviteter 2019 

Utöka möjl igheterna för återbruk 
inom kommunens organisation och 
se över rutiner för detta. 

13 

'4.fiflh 
Teknik och fastighetsförvaltningen, 
NSR 

Teknik och fastighetsförvaltningen 

Teknik och fastighetsförvaltningen 

Teknik och fastighetsförvaltningen, 
NSR 

Bygg och miljönämnden, N5R 

Teknik och fast ighetsförvaltn ingen 

IMifi* 
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REGIONAL AVFALLS PLAN 2019- 2023 Il BILAGA 2D Il HÖGANÄS KOMMUN 

Ui&ä#' 

Målområde 2: 
Från avfall 
till resurs 

2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2023 jämfört med 
2017. 

2:1:2 Atervinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackningar och tidningar ska öka ti ll 
2023 jämfört med 2017. 

2:1:3 Mängden farl igt avfal l och elavfal l i 
restavfal let ska vara 0 procent 2023. 

2:1:4 Mängden restavfal l på återvinnings
centralerna ska minska med 30 procent per 
invånare till 2023 jämfört med 2017. 

2:1:5 100 procent av externslammet som 
samlas in från ensk ilda avlopp behandlas med 
mest lämplig teknik för att främja miljönytta 
ti ll 2023. 

2 :2:1 50 procent av de förorenade schakt
massorna, som NSR hanterar, renas i den 
grad att de ska återanvändas i konstruktions
el ler anläggningsändamål till 2023. 

2:2:2 Andelen utsorterat avfa ll från 
verksamheter ska öka til I 2023. 

2:2:3 Verksamheters far liga avfall ska 
sorteras ut och omhändertas på bästa sätt. 

l§M!#'·'-
Agenda2030 

11.6. Til l 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkva litet samt hantering av kommunalt och 
annat avfa ll. 

12.2. Senast 2030 uppnå en hållbar förval tning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.5. Til l 2030väsentligt minska mängden 
avfal l genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfa ll. 

12.8. Senast 2030 säkerstä lla att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen. 

Nationella miljökvalitetsmål 
• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan 
• Återanvändning av text ilier och material

återvinning av textilavfall ska öka. 

I NSR_regional_avfallsplan_BILAGA_2_final.indd 14 

--
Uppmuntra och påverka kommunens 
invånare att öka källsorteringen 
av matavfall, förpackningar och 
tidningar 

Höganäs kommun arbetar för en än
damålsenlig sorter ing och för att öka 
källsorteringen på offentl iga platser. 

Höganäs kommun arbetar för en 
ändamålsenl ig sortering och för att 
öka källsorteringen i kommunala 
verksamheter 

Uppmuntra och påverka verksam
heter (tex restauranger, butiker) 
att arbeta för att öka utsorteringen 
av matavfall, förpackningar och 
tidningar. 

Höganäs kommun ska årligen kont
rollera verksamheternas utsortering 
av avfa ll enligt checklista utvecklad 
av NSR vid tillsyn. 

I samband med tillsyn se om matav
fa ll samt t idningar och förpackningar 
sorteras ut. Om inte sortering utförs 
ska informationsblad delas ut som tas 
fram tillsammans med NSR. 

Vid stora evenemang använda sig av 
NSR:s festivalkit som består med fu ll 
sortering på offentlig plats. 

Aktivt arbeta med åtgärder r iktade 
mot hyreshus med syfte att förbättra 
sorteringen. 

Aktiviteter 2019 

Utbilda tjänstemän och politiker om 
avfallshantering, genom studiebesök 
på NSR. 

Utveckla material till sammans med 
NSR som skickas med godkända 
bygglov för att öka utsorteringen av 
bygg- och rivningsavfall. 

14 

IM\lfl+ 
Teknik och fastighetsförvaltningen, 
NSR 

Samhällsbyggnads-förvaltningen 

Teknik och fastighetsförva ltningen 

Bygg- och miljönämnden, NSR 

Bygg- och miljönämnden 

tM\lfl+ 
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REGIONAL AVFALLS PLAN 2019- 2023 Il BILAGA 2D Il HÖGANÄS KOMMUN 

Målområde 3: 
Förebygga och 
begränsa nedskräpning 

'ii§i§' 
3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska 
till 2023 från 2019. 

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun
invånarna. 

--
Mäta nedskräpningen genom antal 
nedskräpningsärenden, för att kunna 
följa utvecklingen, utforma åtgärder 
och utvärdera insatser. 

Höganäs kommun arbetar för att fö
rebygga och minska nedskräpningen 
på offentliga platser. 

P!i.t\§1* 

Samhäl lsbyggnads-förvaltn ingen 

1§§1§1.!- Uppmuntra och påverka kommunens Samhäl lsbyggnads-förvaltningen 

Agenda 2030 

6.3. Till 2030 förbättra vattenkval iteten 
genom att minska föroren ingar, stoppa dump
ning och minimera utsläpp av farl iga kemika
lier och material, halvera andelen obehandlat 
avloppsvat ten och väsentligt öka återvinningen 
och en säker återanvändning globalt. 

12.5. Till 2030 väsentl igt minska mängden 
avfa ll genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfa ll. 

12.8. Senast 2030 säkerstäl la att människor 
övera ll t har den information och medveten
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen. 

14.1. Til l 2025 förebygga och avsevärt minska 
al la slags föroreningar i havet, i synnerhet 
från landbaserad verksamhet, inklusive marint 
skräp och t illförse l av när ingsämnen. 

Förändring i producentansvaret 

• Sortering på offentl iga plat ser ska öka 
för att minska nedskräpning. 

Nationella miljökvalitetsmål 

• Giftfri mi ljö 

• God bebyggd mi ljö 

I NSR_regional_a,•fallsplan_BILAGA_2_final.indd 15 

invånare att minska nedskräpningen 
på offentliga platser. 

Höganäs kommun ska årligen genom
föra skräpplockarkampanjer. 

Höganäs kommun ska årligen delta 
i nätverket för nedskräpning med 
syfte att samordna nedskräpnings
åtgärder. 

Aktiviteter 2019 

Mäta antal nedskräpnings-ärenden 
som inkommit til l kommunen 

15 

f!i.t§ih 
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~ 
~ 

Målområde 4: 
Människa och 
klimat i fokus 

4:1 Den tota la klimatpåverkan från avfa lls
hanteringen i regionen ska minska till 2023 
från 2019. 

4:1:1 Fordonen som används av NSR el ler på 
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från 
källa ti ll återvinning ska vara 100 procent 
foss ilbränslefr ia. 

4:1:2 NSR ska upprät ta platser i regionen 
för mellanlagring av schaktmassor för att 
minska transpor terna. 

4:1:3 Uttaget av metangas från Filborna
deponin ska öka till 2023 jämfört med 2017. 

4:1:4 Biogastillverkning och -avsättn ing 
ska öka t ill 2023. 

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare 
ska minska enl igt ägardirektivets mål (450 
kronor per invånare ti ll 2020). 

4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen 
ska öka enligt ägardirekt ivets mål (4,415 
till 2020). 

HM!@1.1;. 
Agenda 2030 

11.6. Ti ll 2030 minska städernas negat iva 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särski ld uppmärksamhet åt 
luftkval itet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveck ling och 
livssti lar i harmoni med naturen. 

Nationella miljökvalitetsmål 
• Giftfr i miljö 

• God bebyggd miljö 

NSR_regional_avfallsplan_UILAGA_2_final.indd 16 

--
Höganäs kommun deltar 
kontinuerligt på möten kring 
schaktmassor i regionen 

16 
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2019-2023 Il BILAGA 2E Il ÅSTORPS KOMMUN 

Målområde 1: 
Förebygga 
resursslöseri 

1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfa ll ) ska minska med 
20 procent til l 2023 jämfört med 2017. 

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska 
med SO procent per invånare til l 2023 
jämfört med 2017. 

1:1:3 1S procent av det grovavfall som 
samlas in ska gå til l återanvändning til l 2023. 

1:1:4 M inska mängden plast i restavfa llet 
med SO procent genom att öka medveten
heten kring användningen av onödiga plast
produkter och bidra t ill en hållbar konsumtion. 

1:2:1 Mängden uppkommit avfal l från 
verksamheter ska minska och anta let 
M iljönär-märkningar ska öka. 

1:2:2 Öka mängden material som går 
till återanvändning från verksamheter på 
återvinningscentra lerna. 

HM'IM'·'• 
Agenda2030 

12.3. Til l 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butiks- och konsumentledet, och 
minska matsvinnet längs hela livsmedels
kedjan, även förlusterna efter skörd. 

12.5. Ti ll 2030 väsentl igt minska mängden 
avfa ll genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfal l. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
övera llt har den information och medveten
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livssti lar i harmoni med naturen. 

Nationella miljökvalitetsmål 
• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan 
• Återanvändning av textilier och material

återvinning av texti lavfal l ska öka. 

[ NSR_regional_avfallsplan_BILAGA_2_final.indd IS 

--
Uppmuntra och påverka invånarna 
att förebygga avfa ll och öka åter
användningen 

Åstorps kommun arbetar för att 
förebygga avfa ll i de kommunala 
verksamheterna 

Åstorps kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala 
verksamheterna 

Åstorps kommun arbetar för att 
minska matsvinnet i de kommunala 
verksamheterna 

Uppmuntra och påverka verksam
heter (tex restauranger, butiker) 
att arbeta för att minimera matsvinn 

Åstorps kommun arbetar för att 
fasa ut produkter tillverkade 
av fossilbaserade plaster från 
kommunala verksamheter 

Åstorps kommun ska årligen 
delta nätverksträffar som NSR 
sammankallar. 

Utbilda tjänstemän och politiker om 
avfallshantering, genom studiebesök 
på NSR. 

Aktiviteter 2019 

Projekt som syftar ti ll att förebygga 
engångsartiklar av plast inom de 
kommunala verksamheterna. 

Undersöka möjligheterna t ill 
återbruk av kontorsinredning inom 
kommunen innan nytt köps in. 

18 

EM\%* 
Miljökontoret, NSR 

Tekniska kontoret 

Mi ljökontoret 
Lokalstrateg 

Centralköket, NSR 

Miljökontoret, NSR 

Miljökontoret 
Ekonomikontoret 

Miljökontoret. Tekniska kontoret 

M iljökontoret, Tekniska kontoret 

IM\if!+ 
Miljökontoret 

M iljökontoret 
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'ii§ä§i' 

Målområde 2: 
Från avfall 
till resurs 

2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2023 jämfört med 
2017. 

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackn ingar och tidningar ska öka till 
2023 jämfört med 2017. 

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfal l i 
restavfallet ska vara 0 procent 2023. 

2:1:4 Mängden restavfa ll på återvinnings
centralerna ska minska med 30 procent per 
invånare till 2023 jämfört med 2017. 

2:1:5 100 procent av externslammet som 
samlas in från enskilda avlopp behandlas med 
mest lämplig teknik för att främja miljönytta 
till 2023. 

2:2:1 50 procent av de förorenade schakt
massorna, som NSR hanterar, renas i den 
grad att de ska återanvändas i konstruktions
eller anläggningsändamål till 2023. 

2:2:2 Andelen utsorterat avfall från 
verksamheter ska öka ti ll 2023. 

2:2:3 Verksamheters farl iga avfa ll ska 
sorteras ut och omhändertas på bästa sätt. 

HMl§!.i-
Agenda2030 

11.6. Ti ll 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särsk ild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall. 

12.2. Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.5. Till 2030väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfal l. 

12.8. Senast 2030 säkerstä lla att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen. 

Nationella miljökvalitetsmål 

• Giftfri miljö 

• God bebyggd mi ljö 

Sveriges nationella avfallsplan 

• Återanvändning av textilier och material
återvinning av textilavfall ska öka. 
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CM+' 
Uppmuntra och påverka kommunens 
invånare att öka källsorteringen 
av matavfall, förpackningar och 
tidningar 

Åstorps kommun arbetar för en än
damålsenl ig sortering och för att öka 
källsorter ingen på offentliga platser. 

Åstorps kommun arbetar för en 
ändamålsenlig sortering och för att 
öka källsorteringen i kommunala 
verksamheter 

Uppmuntra och påverka verksam
heter (tex restauranger, butiker) 
att arbeta för att öka utsorteringen 
av matavfall, förpackningar och 
tidningar. 

Åstorps kommun ska årl igen kontro ll
era verksamheternas utsortering av 
avfall enligt checklista utvecklad av 
NSR vid t ill syn 

Vid stora evenemang använda sig av 
NSR:s festivalkit som består med ful l 
sortering på offentlig plats. 

Aktiviteter 2019 

'"'''* Miljökontoret, NSR 

Tekniska utskottet 

Miljökontoret 
Lokalstrateg 

Miljökontoret, NSR 

Miljökontoret 

Tekniska kontoret 

14Mfi* 
Utveckla material tillsammans med Byggkontoret 
NSR som skickas med godkända 
bygglov för att öka utsorteringen av 
bygg-och rivningsavfall. 
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REG IONAL AVFALLS PLAN 2019-2023 Il BILAGA 2E Il ÅSTORPS KOMMUN 

Målområde 3: 
Förebygga och 
begränsa nedskräpning 

U'lä§1+ 
3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska 
ti ll 2023 från 2019. 

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun
invånarna. 

HM!fli!.1-
Agenda 2030 

6.3. Ti ll 2030 förbättra vattenkvaliteten 
genom att minska föroreningar, stoppa dump
ning och minimera utsläpp av farliga kemika
lier och material, halvera andelen obehandlat 
avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen 
och en säker återanvändning globalt. 

12.5. Ti ll 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall. 

12.8. Senast 2030 säkerstäl la att människor 
överal lt har den information och medveten
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmon i med naturen. 

14.1. Till 2025 förebygga och avsevärt minska 
al la slags föroreningar i havet, i synnerhet 
från landbaserad verksamhet, inklusive marint 
skräp och ti llförsel av näringsämnen. 

Förändring i producentansvaret 

• Sortering på offentliga platser ska öka 
fö r att minska nedskräpning. 

Nationella miljökvalitetsmål 

• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

NSR_regional_avfallsplan_BILAGA_2_final.indd 20 

g+ M.M\%'* 
Mäta nedskräpningen genom antal Miljökontoret 
nedskräpningsärenden, för att kunna 
följa utvecklingen, utforma åtgärder 
och utvärdera insatser. 

Åstorps kommun arbetar för att före- Tekniska kontoret, Miljökontoret 
bygga och minska nedskräpningen på 
offentl iga platser. 

Uppmuntra och påverka kommunens Miljökontoret, NSR 
invånare att minska nedskräpningen 
på offentliga platser. 

Åstorps kommun ska årligen genom- Miljökontoret 
föra skräpplockarkampanjer. 

Åstorps kommun ska årligen delta Miljökontoret 
i nätverket för nedskräpning med 
syfte att samordna nedskräpnings-
åtgärder. 

Aktiviteter 2019 

Mäta antal nedskräpnings-ärenden 
som inkommit till kommunen 

20 

i!i.tffih 
Miljökontoret 
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Målområde 4: 
Människa och 
klimat i fokus 

4:1 Den totala kl imatpåverkan från avfalls
hanteringen i regionen ska minska till 2023 
från 2019. 

4:1:1 Fordonen som används av NSR eller på 
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från 
källa till återvinning ska vara 100 procent 
fossil bränslefria. 

4:1:2 NSR ska upprätta platser i regionen 
för mel lanlagring av schaktmassor för att 
minska transporterna. 

4:1:3 Uttaget av metangas från Filborna
deponin ska öka till 2023jämfört med 2017. 

4:1:4 Biogasti llverkning och -avsättning 
ska öka till 2023. 

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare 
ska minska enligt ägardirektivets mål (450 
kronor per invånare till 2020). 

4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen 
ska öka enligt ägardirektivets må l (4.415 
til l 2020). 

HM!@'·'-
Agenda 2030 

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särsk ild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfal l. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
övera ll t har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen. 

Nationella miljökvalitetsmål 
• Giftfri mi ljö 

• God bebyggd miljö 

J NSR_regional_avfaUsplan_lllLAGA_2_final.indd 21 

-- f!!.f§ih 
Åstorps kommun deltar kontinu- Miljökontoret och Tekniska kontoret 
erligt på möten kring schaktmassor i 
regionen 
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REGIONAL AVFALLS PLAN 2019-2023 Il BILAGA 2F Il ÄNGELHOLMS KOMMUN 

'!i§ä§h 

Målområde 1: 
Förebygga 
resurss löse ri 

1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive t rädgårdsavfal l) ska minska med 
20 procent til l 2023jämfört med 2017. 

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska 
med 50 procent per invånare till 2023 
jämfört med 2017. 

1:1:3 15 procent av det grovavfall som 
samlas in ska gå til l återanvändning til l 2023. 

1:1:4 Minska mängden plast i restavfa llet 
med 50 procent genom att öka medveten
heten kring användningen av onödiga plast
produkter och bidra till en hållbar konsumtion. 

1:2:1 Mängden uppkommit avfall från 
verksamheter ska minska och antalet 
M iljönär-märkningar ska öka. 

1:2:2 Öka mängden material som går 
t ill återanvändning från verksamheter på 
återvinningscentralerna. 

Agenda 2030 

12.3. Till 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butiks- och konsumentledet, och 
minska matsvinnet längs hela livsmedels
kedjan, även förlusterna efter skörd. 

12.5. Till 2030väsentligt minska mängden 
avfa ll genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfal l. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen. 

Nationella miljökvalitetsmål 
• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan 
• Återanvändning av textilier och materia l

återvinning av textilavfa ll ska öka. 
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--
Uppmuntra och påverka invånarna 
att förebygga avfall och öka åter
användningen 

Änge lholms kommun arbetar för 
att förebygga avfa ll i de kommunala 
verksamheterna 

Ängelholms kommun arbetar för att 
öka återanvändningen i de kommunala 
verksamheterna, genom att utreda 
möjligheten till ett internt återbruks
centrum. 

Ängelholm kommun arbetar för att 
minska matsvinnet i de kommunala 
verksamheterna, med hjälp av pro
grammet Hantera. 

Uppmuntra och påverka verksam
heter (tex restauranger, butiker) 
att arbeta för att minimera matsvinn 

Ängelholms kommun arbetar för att 
fasa ut produkter til !verkade av fossi l
baserade plaster från kommunala 
verksamheter genom upphand lingar 

Ängelholms kommun ska årligen 
delta på nätverksträffar som NSR 
sammankallar. 

Ängelholms kommun arbetar kon
t inuerligt med den interna avfalls
gruppen som startades 2018. 

Ängelho lms kommun ska med hjälp 
av upphandling fasa ut onödiga 
förpackningar. 

Öka medvetenheten för återbruk 
för kommunens invånare genom att 
marknadsföra återvinningscentra lens 
återbruksmöj ligheter samt andra 
kommunala initiativ. 

Aktiviteter 2019 

Företagare bjuds in för att diskutera 
avfallsminimering och för att inspire
ras av varandra. 

Ängelholm kommun börjar arbeta 
med programmet Hantera för att 
minska matsvinnet i kommunala 
verksamheter. 
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f.Mifi* 
Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet, NSR 

Samhälle (måltidsservice), NSR 

Hälsa, Lärande och familj, servicestöd 
och kommunikation (IT) 

Hälsa, Samhälle (måltidsservice) 

Miljöenheten, NSR 

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet. upphandl ingsenheten 

Ängelholm kommun, NSR 

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet 

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet 

i.i.fi!h 
Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet 

Hälsa, Samhäl le (mål tidsservice) 

20 19-01-03 16,3330 
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Målområde 2: 

'ilfflä#' 

Från avfall 
till resurs 

2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent ti ll 2023 jämfört med 
2017. 

2:1:2 Atervinningsgraden av insamlat mat
avfal l, förpackningar och tidningar ska öka ti ll 
2023 jämfört med 2017. 

2:1:3 Mängden far ligt avfal l och elavfa ll i 
restavfal let ska vara 0 procent 2023. 

2:1:4 Mängden restavfall på återvinnings
centra lerna ska minska med 30 procent per 
invånare til l 2023 jämfört med 2017. 

2:1:5 100 procent av externslammet som 
samlas in från enski lda avlopp behandlas med 
mest lämplig teknik för att främja mi ljönytta 
ti ll 2023. 

2:2:1 50 procent av de förorenade schakt
massorna. som NSR hanterar, renas i den 
grad att de ska återanvändas i konstruktions
el ler anläggningsändamål ti ll 2023. 

2:2:2 Andelen utsorterat avfa ll från 
verksamheter ska öka t ill 2023. 

2:2:3 Verksamheters farliga avfal l ska 
sorteras ut och omhändertas på bästa sätt. 

HM!#b-
Agenda 2030 

11.6. T ill 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfa ll. 

12.2. Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effekt ivt nyttjande av naturresurser. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfa ll genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall. 

12.8. Senast 2030 säkerstä lla at t människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen. 

Nationella miljökvalitetsmål 
• Giftfri miljö 

• God bebyggd mi ljö 

Sveriges nationella avfallsplan 
• Återanvändn ing av textilier och mater ial

återvinning av textilavfall ska öka. 
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--
Uppmuntra och påverka kommunens 
invånare att öka källsorteringen 
av matavfall , förpackningar och 
tidningar 

Änge lholms kommun arbetar för 
en ändamålsenlig sortering och för 
att öka käl lsorteringen på offentliga 
platser. 

Ängelholms kommun arbetar för en 
ändamålsenlig sortering och för att 
öka källsorteringen i kommunala 
verksamheter 

Uppmuntra och påverka verksam
heter (tex restauranger, butiker) 
att arbeta för att öka utsorteringen 
av matavfal l, förpackningar och 
tidn ingar. 

Ängelholms kommun ska årligen 
kontrollera verksamheternas 
utsorter ing av avfal l en ligt checkl ista 
utvecklad av NSR vid tillsyn. 

V id stora evenemang använda sig av 
NSR:s festivalkit som består med ful l 
sortering på offentl ig plats. 

Ängelho lms kommun deltar ti llsam
mans med NSR i arbetet med att 
se över miljö- och användarvänlig 
avfallsbärare för matavfall. 

Arbeta fö r att utforma kretslopps
baserade lösningar för slam från 
enski lda avlopp. 

Utbilda tjänstemän och pol itiker om 
avfa llshantering, genom studiebesök 
på NSR. 

Aktiviteter 2019 

Ängelholms kommun ska under 
Ljusfesten fokusera på miljötema där 
avfall är en väsentlig del. 

Utveckla material ti llsammans med 
NSR som skickas med godkända 
bygglov för att öka utsorteringen av 
bygg- och rivn ingsavfall. 
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EMfäih 
Miljöenheten, NSR 

Stadsmiljö 

Servicestöd, ekonomi och 
kva litet (fastighetsstrategerna, 
Änge lholmlokaler) 

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet, NSR 

M iljöenheten 

Stadsmi ljö 

M iljöenheten, NSR 

Änge lholms Reningsverk, NSR 

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet, NSR 

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet 

Enheten för natur och ekologisk 
hål lbarhet 
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Målområde 3: 
Förebygga och 
begränsa nedskräpning 

3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska 
ti ll 2023 från 2019. 

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun
invånarna. 

l§M!'l!.!-
Agenda 2030 

6.3. Till 2030 förbättra vattenkva liteten 
genom att minska föroreningar, stoppa dump
ning och minimera utsläpp av far liga kemika
lier och material, halvera andelen obehandlat 
avloppsvatten och väsentl igt öka återvinningen 
och en säker återanvändning globalt. 

12.5. Till 2030väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen. 

14.1. Till 2025 förebygga och avsevärt minska 
alla slags föroreningar i havet. i synnerhet 
från landbaserad verksamhet. inklusive marint 
skräp och tillförsel av näringsämnen. 

Förändring i producentansvaret 

• Sortering på offentliga platser ska öka 
för att minska nedskräpning. 

Nationella miljökvalitetsmål 

• Giftfr i miljö 

• God bebyggd miljö 
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Q&Mh 

Mäta nedskräpningen genom antal 
ärenden om nedskräpning för att 
kunna följa utveckl ingen. utforma 
åtgärder och utvärdera insatser. 

Ängelholms kommun arbetar för att 
förebygga och minska nedskräpning
en på offentliga platser. 

Uppmuntra och påverka kommunens 
invånare att minska nedskräpningen 
på offentliga platser. 

Ängelholms kommun ska årligen 
delta i nätverket för nedskräpning 
med syfte att samordna nedskräp
ningsåtgärder. 

Ängelholms kommun samordnar 
skräpplockarkampanj. 

Aktiviteter 2019 

Mäta anta l nedskräpnings-ärenden 
som inkommit till kommunen 

Ängelholms kommun samordnar 
skräpplockarkampanj. 
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1§.fi@ih 
Stadsmi ljö 

Stadsmiljö 

Enheten för natur och 
ekologisk hållbarhet 

Stadsmiljö 

Stadsmiljö, miljöenheten 

f!M§ih 

Enheten för natur och 
ekologisk hållbarhet 

Enheten för natur och 
ekologisk hållbarhet 
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U'lä§1' 

Målområde 4: 
Människa och 
klimat i fokus 

4:1 Den tota la klimatpåverkan från avfalls
hanteringen i regionen ska minska ti ll 2023 
från 2019. 

4:1:1 Fordonen som används av NSReller på 
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från 
käl la t ill återvinning ska vara 100 procent 
fossilbränslefria. 

4:1:2 NSR ska upprätta platser i regionen 
för mellanlagring av schaktmassor för att 
minska t ransporterna. 

4:1:3 Uttaget av metangas från Filborna
deponin ska öka t ill 2023 jämfört med 2017. 

4:1:4 Biogastillverkning och -avsättning 
ska öka till 2023. 

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare 
ska minska enligt ägardirektivets mål (450 
kronor per invånare till 2020). 

4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen 
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5 
t ill 2020). 

i§M!@!.!j' 
Agenda 2030 

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
mi ljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkval itet samt hantering av kommunalt och 
annat avfa ll. 

12.8. Senast 2030 säkerstä lla att människor 
överall t har den information och me.dvetenhet 
som behövs för en hål lbar utveck ling och 
livss t ilar i harmoni med naturen. 

Nationella miljökvalitetsmål 
• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 
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--
Kommunicera ut till kommunens 
invånare de positiva miljöåtgärder 
kommunen gör för att minska 
klimatpåverkan 

Ängelholms kommun deltar 
kontinuerl igt på möten kr ing 
schaktmassor i regionen 
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f,l.fflh 
Enheten för natur och 
ekologisk hål lbarhet 

Miljöenheten, projektenheten 
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Målområde 1: 
Förebygga 
resurss löseri 

1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 
20 procent till 2023 jämfört med 2017. 

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska 
med SO procent per invånare t ill 2023 
jämfört med 2017. 

1:1:3 lS procent av det grovavfall som 
samlas in ska gå til l återanvändning till 2023. 

1:1:4 Minska mängden plast i restavfallet 
med SO procent genom att öka medveten
heten kring användningen av onödiga plast
produkter och bidra till en hål lbar konsumtion. 

1:2:1 Mängden uppkommit avfa ll från 
verksamheter ska minska och antalet 
M iljönär-märkningar ska öka. 

1:2:2 Öka mängden material som går 
till återanvändning från verksamheter på 
återvinningscentralerna. 

i§MUl!.!i' 

Agenda2030 

12.3. Till 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butiks- och konsumentledet, och 
minska matsvinnet längs hela livsmedels
kedjan, även förlusterna efter skörd. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska. återanvända och återvinna avfall. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen. 

Nationella miljökvalitetsmål 
• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan 
• Återanvändning av textilier och material

återvinning av text ilavfal l ska öka. 
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-- '!l.fi@ih 
Uppmuntra och påverka invånarna att förebygga avfall NSR, Kommunerna 
och öka återanvändningen tillsammans med kommu-
nerna. 

Uppmuntra och påverka verksamheter och kommunala NSR, Kommunerna 
förvaltningar tillsammans med kommunerna att arbeta 
för att minimera matsvinn. 

Utbildningsinsatser om avfallsminimering och åter- NSR 
bruk ska genomföras för personal på återvinnings-
centralerna med syftet att vägleda kommuninvånare 
til l att lämna mer som återbruk. 

NSR ska kontinuerligt Miljönär-märka verksamheter NSR 
som uppfyller kraven 

NSR sammankallar årligen kommunerna ti ll tema- NSR 
träffarlnätverksträffar. 

Genomföra r iktade kommunikationsinsatser för att NSR 
minska avfallets mängd. 

Delta som ett stöd i projekt som pågår runt om i NSR 
regionen för att minska avfallsmängderna. 

Aktivt omvärldsbevaka för att fånga upp andra aktörer NSR 
och projekt i regionen 

Kartlägga nya flöden i återbrukskedjan för att sätta in NSR 
insatser mot ett ökat återbruk. 

Vara ambassadörer genom att utbilda all personal på NSR NSR 
om vikten av förebyggande, så att vi kan leva som vi lär. 

Aktiviteter 2019 

Jobba förebyggande mot restaurangers matavfall 

Utbi lda chaufförer om vad som kan gå till återbruk 
av grovavfallet som hämtas fastighetsnära. 

Genomföra projekt för att få mer grovavfall att gå til l 
återanvändning. 

Utveckla "sista chansen vagnen" vid restavfallet där 
kunderna kan lämna till återanvändning istället för att 
slänga det i restavfallet. 

flj.t§ih 

NSR 

NSR 

NSR 

NSR 

Återbruka hemtextil, möbler, byggavfall och cyklar på NSR 
återvinningscentra lerna istället för att återvinna. 

Vara ambassadörer genom att utbilda all personal på NSR NSR 
om vikten av förebyggande, så att vi kan leva som vi lär. 
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Uifflä§1+ 

Målområde 2: 
Från avfall 
till resurs 

2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2023 jämfört med 
2017. 

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till 
2023 jämfört med 2017. 

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfa ll i 
restavfallet ska vara 0 procent 2023. 

2:1:4 Mängden restavfall på återvinnings
centra lerna ska minska med 30 procent per 
invånare t ill 2023 jämfört med 2017. 

2:1:5 100 procent av externslammet som 
samlas in från enskilda avlopp behandlas med 
mest läm pi ig teknik för att främja miljönytta 
till 2023. 

2:2:1 50 procent av de förorenade schakt
massorna, som NSR hanterar, renas i den 
grad att de ska återanvändas i konstruktions
eller anläggningsändamål t ill 2023. 

2:2:2 Andelen utsorterat avfall från 
verksam heter ska öka til l 2023. 

2:2:3 Verksamheters farliga avfal l ska 
sorteras ut och omhändertas på bästa sätt. 

HM!li!.ll' 
Agenda 2030 

11.6. Ti ll 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särski ld uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfa ll. 

12.2. Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.5. Ti ll 2030 väsent ligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfal l. 

12.8. Senast 2030 säkerstä lla att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen. 

Nationella miljökvalitetsmål 
• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan 
• Återanvändning av texti lier och material

återvinning av textilavfall ska öka. 
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--
Uppmuntra och påverka verksamheter til lsammans 
med kommunerna att arbeta för att öka utsorteringen 
av matavfall, förpackn ingar och tidningar. 

Uppmuntra och påverka kommunernas invånare att 
öka käl lsorteringen av matavfall, förpackningar och 
tidn ingar. 

Samverka med Villaägarna samt Hyresgästföreningen 
för ändamålsenlig och meningsfull käl lsortering för 
vi llor och flerfamiljsfastigheter. 

Se över insamling och aktörer för återvinn ing för att 
undersöka om en bättre återvinningsgrad är möjlig. 

Öka kunskapen om hantering av 
externslam för att säkra upp en 
hållbar hantering i framtiden. 

Kontinuerligt undersöka tekniker som möj liggör 
återanvändning av förorenade massor på plats. 

Kartlägga återbrukskedjan för bättre materialåter
vinning av material som inte går att återanvända. 

NSR ska arbeta aktivt med att öka mängden schakt
massor som renas så att de kan återanvändas i an lägg
nings- och konstruktionsändamål. 

Aktiviteter 2019 

i!i.t\@ih 
NSR. Kommunerna 

NSR, Kommunerna 

NSR, Hyresgäst
fö reningen 
Villaägarna 
Bostadsbolagen 

NSR. Insaml ings
entreprenörer 
Återvinningsaktörer 

NSR 

NSR 

NSR 

NSR 

i!i.fi@ih 
Utveckla material ti llsammans med kommunerna att NSR, Kommunerna 
skicka med godkännande av bygglovsansökningar för 
att öka utsorteringen av avfall för bygg- och rivningsavfall 

Utveckla material tillsammans med kommunerna att NSR. Kommunerna 
om hur man underlättar utsortering av avfall som kan 
delas ut till företag och verksamheter. 

Utveckla metod och arbetssätt för att öka utsorteringen NSR 
av matavfall hos restauranger och andra verksamheter. 

Arbeta med projekt som syftar till att öka utsorteringen NSR, Vera Park 
och återvinningen hos verksamheter. 

Identifiera och utveckla flöden för trädgårdsavfa ll. NSR 

Återvinna böcker och träpa llar på återvinningscentral- NSR 
erna istället för att det ska gå till energiåtervinning. 
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Målområde 3: 
Förebygga och 
begränsa nedskräpning 

3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska 
ti ll 2023 från 2019. 

3:2 Nedskräpning i reg ionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun
invånarna. 

H"Mfi'·'-
Agenda 2030 

6.3. Till 2030 förbä t tra vattenkva liteten 
genom att minska föroreningar, stoppa dump
ning och minimera utsläpp av farliga kemika
lier och material. halvera andelen obehandlat 
avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen 
och en säker återanvändning globalt. 

12.5. T ill 2030 väsentl igt minska mängden 
avfal l genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfa ll. 

12.8. Senast 2030 säkerstä lla att människor 
övera ll t har den information och medveten
het som behövs fö r en håll bar utveckling och 
livsstilar i harmon i med naturen. 

14.1. Till 2025 förebygga och avsevärt minska 
alla slags föroreningar i havet, i synnerhet 
från landbaserad verksamhet. inklusive marint 
skräp och till fö rsel av näringsämnen. 

Förändring i producentansvaret 
• Sortering på offent liga platser ska öka 

för att minska nedskräpning. 

Nationella miljökvalitetsmål 
• Giftfri mi ljö 

• God bebyggd miljö 
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-- 1.f.tjifih 
NSR ska mäta medvetenheten kr ing nedskräpning NSR, Kommunerna 
genom NSR:s kundundersökning för att kunna föl ja 
utveckl ingen, utforma åtgärder och utvärdera insatser 
tillsammans med kommunerna. 

Årl igen sammankalla kommunerna ti ll nätverket NSR 
för nedskräpning med syfte att samordna ned
skräpningsåtgärder. 

Aktiviteter 2019 

Undersöka om M iljöverkstaden kan integrera 
nedskräpning i deras utbildningsprogram. 

NSR ska mäta medvetenheten kring nedskräpning 
genom NSR:s kundundersökning 
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Målområde 4: 
Människa och 
klimat i fokus 

4:1 Den totala klimatpåverkan från avfalls
hanteringen i regionen ska minska till 2023 
från 2019. 

4:1:1 Fordonen som används av NSR eller på 
uppdrag av NSR vid transport av avfa llet från 
källa till återvinning ska vara 100 procent 
fossi lbränslefria. 

4:1:2 NSR ska upprätta platser i regionen 
för mellanlagring av schaktmassor för att 
minska transporterna. 

4:1:3 Uttaget av metangas från Filborna
deponin ska öka till 2023 jämfört med 2017. 

4:1:4 Biogastillverkning och -avsättning 
ska öka till 2023. 

4:2 Den årliga avfa llskostnaden per invånare 
ska minska enligt ägardirektivets mål (450 
kronor per invånare till 2020). 

4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen 
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5 
till 2020). 

'lffi!@!.1-
Agenda 2030 

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
mi ljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfal I. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hål lbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen. 

Nationella miljökvalitetsmål 

• Gi~fri miljö 

• God bebyggd miljö 
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-- ih\§lh 
NSR arbetar för att fasa ut produkter tillverkade av NSR 
fossilbaserade plaster från den egna verksamheten 
och uppmuntra andra bolag och verksamheter att 
göra likadant. 

Sätta krav på fossi lbränslefria fordon i kommande NSR 
upphandlingar där det är möjligt. Genomföra kontro ller 
att detta följs 

NSR ska upprätta fem platser för mellanlagring av NSR 
schaktmassor i regionen 

Delta i innovationssamarbeten kring lösningar av NSR 
effektivisering och digitalisering för ökad kundnöjdhet. 

NSR ska kontinuerligt sammankallan massgruppen NSR 
med representanter från NSR:s ägarkommuner. 

NSR ska arbeta med att effektivisera/förbättra NSR 
separering av vattenflöden på an läggningen. 

Aktiviteter 2019 ih\§lh 
Uppgradera deponigassystemet för att öka uttaget av NSR 
metangas. 

Utforska och utvärdera möjligheten att återvinna NSR 
material från deponier. 

NSR börjar arbeta med att fasa ut produkter tillverkade NSR 
av fossilbaserade plaster från den egna verksamheten 
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Bilaga 3. 
Avfall som omfattas 
av producentansvar 
Förpackningar 
och returpapper 
Återvinningsstationer som drivs av förpacknings- och tid
ningsinsamlingen finns på olika ställe i regionen. Det finns 
privata transportörer som kör fastighetsnära insamling på 
flerfamiljsfastigheter som har avtal med producenterna. 
NSR erbjuder fastighetsnära insamling av förpackningar på 
villor och fritidsboende i alla kommuner och flerfamiljs
fastigheter i kommunerna Bjuv, Helsingborg, Höganäs och 
Åstorp. NSR arbetar enligt producentlagstiftningen för att 
samla in så stora mängder som möjligt och att alltid hitta 
bästa möjliga ekonomiska och miljömässiga lösning för 
materialet. 

lnsamlingsställen 2017: 
Bjuv 

Återvinningscentral, Verkstadsgatan 3 
Återvinningsstationer: 

• Järnvägsgatan 

• Telegatan 

Båstad 

Återvinningscentral, Svenstad, Englandsdalsvägen 76 
Återvinningsstationer: 

• Hemmeslöv, affären Gemyten, 
IVIeteor/Karupsvägen 

• Grevie, Bjäre In, Gmsåsvägen 

• Hov, Busshållplatsen, Väg 115 Sparbanken 

• Ramsjö, Ica 

• Västra Kamp, Lindströms Livs, Häradsvägen 

• Torekov, Lyckans p-plats, Litorinavägen 

• Båstad, Prästliden, Torekovsvägen 
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• Båstad, Spara Livs, Hundestedvägen 

• Segeltorp, Strandparkeringen 

• Östra Kamp, Viktor Evalds Väg 

• Förslöv, Vårdcentralen Ängshällan, Färgerivägen 

• Kattvik, Vägskälet hamnen 

Helsingborg 

Återvinningscentralen, Välavägen 222 
Återvinningsstationer: 

• Råå, Coop Forum, Landskronavägen 

• Gantofta, Kardemummavägen, Idrottsplatsen 

• Påarp, Jordgubbsgatan, Idrottsplatsen 

• Kattarp, Magasinvägen 

• Hasslarp, Södra Torggatan 

Höganäs 

Återvinningscentral, Skjutbanevägen 1 
Återvinningsstationer: 

• Affären Skutan 

• Bojen, Rättarevägen 132 

• Circle K, Karlsfältsvägen 1 

• City Cross, Midgårdsgatan 8 

• Ica Kvantum, På! Anders Väg 

• Idrottsplatsen, S:t .Andreas väg 

• Kullabergsvägen, vid kyrkan 

• Mjöhult, Rälsvägen 

• P-plats, Viaduktsgatan 

• Skeppet, Elehultsvägen 

• Södåkravägen 16, Jonstorp 

• Verkstadsgatan/Keramikgatan 

• Våtamåsavägen/Järnvägsgatan, Ingelsträde Byaväg 
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Åstorp 

Återvinningscentral, Gasverksgatan 1 
Atervinningsstation: 

• Korsningen Östra storgatan, Olofsgatan 

Ängelholm 

Återvinningscentral Nordalagatan 1 
Återvinnings stationer: 

• Skepparkroken, Björkhagen, Kustroddarevägen 

• Skälderviken, Errarps skola, Valhallsvägen 

• Hjärnarp, Grilleken, Allmänna gränd 

• Ica Maxi Stora Brännborn, Hugingatan 1 

• Ica Nära Kullahallen, Espehögsgatan 

• Vejbystrand, Idrottsplatsens p-plats, Sanatorievägen 

• Kroneslätt, P-plats, Höjavägen 

• Munka Ljungby, Toftavägen 

• Strövelstorp, P-plats, Rubinvägen 

Tidningspapper/returpapper 
och pappersförpackningar 
På NSR:s anläggning i Helsingborg synas allt papper på 
ett transportband. \V'ellpapp, plast, metall och annat som 
inte ska vara där plockas bort innan pappret balas. Balarna 
hämtas och säljs på en internationell råvarumarknad, där 
exempel på köpare är pappersbruk. De tidningar och pap
persförpackningar som lämnas på återvinningsstationer 
fraktas till ett svenskt pappersbruk i Hyltebruk. Plast- eller 
aluminiumhinnan i tetror separeras i återvinningsprocessen. 

Plastförpackningar 
Plastförpackningarna lagras på NSR:s anläggning i Helsing
borg innan de skickas vidare till Swerec, stra..'{ utanför 
Småland. Där sorteras plasten i olika plastsorter och 
ibland också efter färg och mals ner till granulat. Granu
laten säljs i säckar på en internationell råvarumarknad. 
Köpare är bland annat industrier i Tyskland och Baltikum. 
Mjukplast kan bland annat bli bärkassar, sopsäckar, plast
profiler och plastmöbler. Hårdplast går till bland annat 
möbel-, fordons- och byggindustrin. 

Efter sortering i olika plastfraktioner skickas rejekt, 
alltså felaktigt material och plast som inte går att återvinna, 
till energiåtervinning. Plastförpackningar av tillräckligt 
god kvalitet förmedlas via entreprenör till plastindustrin. 
Hårdplastförpackningarna sorteras sedan i olika plastsorter 
och i viss mån även efter färg. Beroende på balitet blir de 
råvara till olika plastprodukter. Mjukplastförpackningar av 
god kvalitet hanteras på samma sätt som ovan. Tunn och 
smutsig mjukplast går till energiåtervinning. 

Metallförpackningar 
Metallförpackningarna mellanlagras på NSR:s anläggning 
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i Helsingborg där de komprimeras, lagras och sorteras i 
magnetiska och ickemagnetiska metaller. l'VIetallema hämtas 
och säljs till industrier som smälter metallerna så att de 
blir råvaror till nya produkter. Återvunnen metall används 
bland annat i motordelar och i armeringsjärn. Tennlagret i 
konservburkar gör det omöjligt att göra nya förpackningar 
som kommer i kontakt med livsmedel. Blandglas är en mixad 
fraktion för färgade glasförpackningar, ofärgade glasförpack
ningar samt metallförpackningar som började samlas in 2017 
i Höganäs och skickas till Tönsmeier Wertstoffe i Tyskland. 

Glasförpackningar 
Färgade och ofärgade glasförpackningar lagras separat 
på NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg innan de 
skickas till Svensk Glasåtervinning i Hammar, i södra Närke. 
Det är den enda anläggningen i Sverige som förädlar 
insamlat glas. Där kontrolleras glaset både maskinellt och 
manuellt. Smutsigt glas och främmande material sorteras 
bort. Resten krossas. 

Blandglas är en glasfraktion som började samlas in 
2017 i Höganäs och skickas till Tönsmeier Wertstoffe i 
Tyskland. Där separeras färgat glas, ofärgat glas och metall. 

Nästan två tredjedelar av glaset skickas till skandinaviska 
glasbruk för att bli nya burkar och flaskor. Ungefär en tredje
del blir till glasull. En mindre del blir så kallat skumglas, som 
är ett starkt och lätt material som används som grundför
stärkning vid hus- och vägbyggen. Glas kan återvinnas hur 
många gånger som helst utan att k-valiten försämras. 

Batterier 
Batterierna skickas via El-Kretsen till företag som är speci
aliserade på att plocka isär dem och återvinna det som går. 
Blybatterier återvinns vid Boliden Bergsöes anläggning i 
Landskrona och Rönnskärsverken i Skellefteå. Hälften av 
blyet säljs till batteriindustrier i Europa, resten används till 
strålskydd och blyplåt. Batterisyra från bilbatterier renas 
och plastdetaljerna förbränns direkt i blysmältverket. Spill
värme från Boliden Bergsöe används sedan som fjärrvärme 
i Landskrona. 

Svavelrester upparbetas och används vid tillverkning 
av nya kemikalier, främst svavelsyra. Metallsmältverket 
SAFT AB, i Oskarshamn, är ensamma om att återvinna 
nickelkadmiumbatterier. Litiumbatterierna är svåra att åter
vinna. De förbränns av Sakab, i Kumla. Övriga batterier 
tar Renova i Göteborg hand om. Batterier med kvicksilver 
skickas för lagring eftersom bicksilver inte återvinns då 
det beslutats av Riksdagen att kvicksilver ska fasas ut från 
kretsloppet. Återvunnet kadmium från batterier används 
till exempel för tillverkning av batterier till industrin och 
nickel går till stålverk för återvinning. 

Bilar och däck 
Bilar och däck omfattas av producentansvar och innebär 
att den som har tillverkat eller fört in bilar i Sverige ska se 
till att material och komponenter från bilarna återanvänds, 
återvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt 
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godtagbart sätt. _Alla utslitna bildäck i Sverige hämtas på 
uppdrag av Svensk Däckåtervinning. En del däck regum
meras, andra blir till gungor, sprängmattor, fendrar och 
påkörningsskydd. Vissa däck smulas sönder för att använ
das på bland annat löpar- och ridbanor, i asfalt och buller
vallar. De sämsta däcken energiåtervinns i kraftvärmeverk 
och blir el och fjärrvärme. Däckverkstäder har en skyldighet 
att ta emot däck utan fälg utan kostnad. 

Elavfall 
Nästan allt elavfall är ett farligt avfall och omfattas av 
WEEE och producentansvar. \V'EEE står för Waste 
Electrical and Electronic Equipment och är ett EU-direktiv 
som reglerar hantering av elektriskt och elektroniskt avfall. 
Producent och importör är skyldig att tillhandahålla in
samlingssystem för elavfall. Även elektronikbutiker räknas 
som producenter och ska ta emot kasserad elektronik från 
hushåll vid köp av ny. El- och elektronikavfall f'ar inte 
deponeras eller energiåtervinnas utan förbehandling. 

El-Kretsen skickar produkterna till antingen Göteborg 
eller Karlskoga, för sortering och därefter till rvfalmö åter
vinning. Där separeras glas, plast och metaller såsom järn, 
koppar och aluminium. I kretskort kan det finnas ädelme
taller som guld och silver. Metallerna skickas till smältverk. 
Vissa plaster och glas materialåtervinns också. Det som 
inte går att materialåtervinna, exempelvis tyg, trä och viss 
plast, förbränns och energiåtervinns i kraftvärmeverk som 
fjärrvärme och el. 

Ljuskällor 
I gruppen ljuskällor ingår alla typer av lampor så som 
glödlampor, lågenergilampor och lysrör. Det är producent
ansvar på ljuskällor och El-Kretsen ansvarar för insamling 
och behandling. Ljuskällorna skickas till Nordisk Recycling 
i Hovmantorp, Småland. Där krossas ljuskällorna i ett slutet 
system i en vätska som oxiderar kvicksilvret så att det kan 
separeras. Det resterande krossade materialet separeras 
också, metaller med magnetband och lättmetaller med 
virvelström och glaset trumlas fram. 

Återvinningen är mycket hög och inget går till spillo. 
Lysrörspulver och h.-vicksilver kan återanvändas vid 
nyproduktion av ljuskällor. Glaset renas och återanvänds 
i glasflaskor och konservburkar. Metallerna i ljuskällor, 
t.ex. aluminium, materialåtervinns tillsammans med annat 
elektronikavfall medan plasterna går till energiåtervinning. 
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Kyl, frys och andra vitvaror 
Stora vitvaror är till exempel kyl och frys eller spis. 
El-Kretsen skickar varorna till ett specialiserat företag 
som plockar isär de olika materialen: glas, plast, isolering, 
metall. De tömmer kylsystemet på eventuella freoner och 
på kompressorolja. I en kraftig hammarh.-varn mals materi
alet ner till knytnävsstora bitar. Plasten förbränns och 
energiåtervinns medan metallen blir skrot och skickas till 
smältverk. Freonerna förbränns vid väldigt höga tempera
turer eller omvandlas till saltvatten. 

Läkemedel 
Sedan 2009 är det producentansvar på läkemedel vilket 
innebär att den som säljer läkemedel ska ta emot över
blivna läkemedel från privatpersoner. Alla apotek med 
försäljning av läkemedel ses som producenter och har en 
skyldighet att ta emot läkemedel från p11.vatpersoner samt 
informera om möjligheten att lämna ifrån sig läkemedel. 
Producentansvaret omfattar inte läkemedel som klassas 
som farligt avfall enligt avfallsförordningen. Cytoto::ciska 
läkemedel och cytostatika klassas som farligt avfall. 

Övrigt 
Det finns även producentansvar för radioaktiva produkter 
och herrelösa strålkällor. 
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Bilaga 4. 
Miljöbedömning 

Bakgrund 
Enligt 6 kap. miljöbalken ska en miljöbedömning genom
föras vid upprättande av planer som krävs enligt lag och 
som kan medföra betydande miljöpåverkan. 

Avgränsning 

l'vfiljöbedömningen avser inte avfallshanteringens totala 
miljökonsekvenser utan endast de konsek"Venser som kan 
uppstå av målen och åtgärderna som föreslås i avfalls
planen. Den geografiska avgränsningen avser Bjuvs 
kommun, Båstad kommun, Höganäs kommun, Åstorp 
kommun samt Ängelholm kommun och avser tiden fram 
till 2023. Ivfiljöbedömningen för Helsingborgs kommun 
avser tiden mellan 2021 och 2023. 

Samråd 

Framtagandet av avfallsplanen har skett i en arbetsgrupp 
med representanter från kommunerna och NSR. Under 
arbetsprocessen har flertal möten genomförts med 
kommunens tjänstemän och andra intressenter. 
Smvråd genomfoi'S 2019. 

Miljöproblem relaterade 
till avfallshantering 
Några av de största miljöproblemen kopplat till avfalls
hantering är ökande avfallsmängder, skadliga ämnen samt 
växthusgaser. Dessa tre aspekter ligger till grund för denna 
miljöbedömning. 

Ökande avfallsmängder 

Avfallsmängderna ökar i Sverige och resurserna i avfallet 
tas inte tillvara på ett optimalt sätt. Vårt konsumtions
mönster idag innebär är på ett ohållbart sätt om skapar 
onödigt avfall. Vi kan uppnå en mer hållbar konsumtion 
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om vi minskar inköp av engångsprodukter, onödiga för
packningar och använder produkter som går att återanvända 
i högre grad. 

Skadliga ämnen och föroreningar 

Alla produkter blir en dag ett avfall, varav vissa typer krä
ver särskild behandling. Det är viktigt att dessa produkter 
samlas in och tas om hand på bästa sätt. Farligt avfall kan 
innehålla kemikalier och tungmetaller. Dessa separeras och 
återvinns i separata flöden för maximalt utnyttjande och 
minimal påverkan på miljön. I externslam från trekam
marbrunnar kan det finnas tungmetaller, mikroplaster och 
läkemedelsrester. Förorenade massor kan innehålla förore
ningar i olika grad som kan bidra till läckage till mark och 
vatten om inte korrekt hantering sker av massorna. 

Växthusgaser 

Avfallshantering har en stor miljöpåverkan av växthus
gaser. Avfallshantering består av många transporter, 
krävande återvinningsprocesser samt utsläpp av gaser från 
deponier. Växthusgaser förebyggs genom förebyggande 
av avfall så att färre produkter behöver produceras, att 
mindre avfall behöver transporteras och att mindre avfall 
behöver behandlas samt att organiskt avfall inte deponeras. 

Alternativ 
Noll alternativ 

Utan insatser blir dagens system gällande och avfallsmäng
derna kommer troligtvis förändras i takt med konjunktur 
och trender. Ökad tillvä,xt med ökande konsumtion som 
bidrar till ökade avfallsmängder har en tydlig koppling och 
enligt Naturvårdsverkets scenarioberäkningar tror man 
att avfallet kraftigt kommer att öka fram till 2030 om inte 
åtgärder sätts in. 



REGIONALAVFALLSPLAN 2019-2023 Il BILAGA4 

Planalternativ 

Regional avfallsplan för NSR-regionen 2019-2023 presen
terar mål och åtgärder inom fyra målområden; Förebygga 
resursslöseri, Avfall som resurs, Förebygga och begränsa 
nedskräpning samt Människa och klimat i fokus. Avfalls
planens mål syftar direkt till att minska avfallets mängd 
och farlighet, vilket innebär att planen i sin helhet bidrar 
till att förebygga resursslöseri och minska avfallshante
ringens miljöpåverkan. Med en regional avfallsplan kan 
åtgärder genomföras över kommungränserna som kan 
bidra till en ännu större genomslagskraft, vilket ger en 
positiv miljöpåverkan. 

Miljöbedömning efter 
målområde med 
tillhörande effektmål 

Målområde 1: Förebygga resursslöseri 

Allt avfall innebär en negativ miljöpåverkan oavsett hur 
det omhändertas. Att förebygga uppkomsten av avfall är 
därmed det bästa sättet att minimera den negativa miljö
påverkan. I grunden handlar det om att ändra beteende 
och att förändra synen på varor och dess värde. Genom 
att genomföra de åtgärder som föreslås i avfallsplanen 
kommer kommunens invånare förhoppningsvis få en 
större medvetenhet om konsumtionens negativa påverkan 
på miljön. Genom att förebygga avfall minskar trans
portbehovet och därmed minskarutsläppen till luft samt 
minskade bullernivåer. Detta miljöområde medför mesta
dels positiv miljöpåverkan. 

1.1 Effektmål mot hushållsavfall 

Effektmål 1:1:1: Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 20 procent till 
2023 jämfört med 2017. 

Bedömning: Positiv miljöpåverkan. :Nlinskade avfallsmäng
der innebär minskat tryck på resurser, färre transporter och 
det går åt mindre energi för återvinningsprocesserna. 

Effektmål 1:1:2: j\fatsvinnet i regionen ska minska med 
50 procent per invånare till 2023 jämfört med 2017. 

Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Stor miljöpåverkan 
kommer från livsmedelsproduktion; vattenåtgången är 
stor och dess transporter bidrar till utsläpp. Genom att 
minska svinnet bidrar det till att den totala miljöpåverkan 
som kommer från livsmedel. 

Effektmål 1:1:3: 15 procent av det grovavfall som samlas 
in ska gå till återanvändning till 2023. 

Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom återanvänd
ning förlänger man livet på våra produkter som sparar på 
resurser och bidrar till ett mer cirkulärt samhälle. Målet 
kan bidra till förändrade konsumtionsmönster och resurser 
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kan sparas i produkters hela livscykel - med större andel 
återanvändning minskar utvinning av nya råvaror samt 
energiåtgången minskar för att tillverka nya produkter. 

Effektmål 1.1.4: :Nlinska mängden plast i restavfallet med 
50 procent genom att öka medvetenheten kring använd
ningen av onödiga plastprodukter. 

Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Plast i restavfallet går 
till förbränning där det skapar fossila koldioxidutsläpp. 
Plast i restavfallet är dessutom ett resursslöseri eftersom 
den plasten istället kan gå till materialåtervinning. Produk
tionen av plastprodukter görs idag till stor del av olja 
vilket gör plastens hela livscykel till en krävande process. 
Genom en större medvetenhet kring onödiga plastpro
dukter ger detta en positiv miljöpåverkan i form av mindre 
olja i anspråk till plastproduktion, bättre återvinning av 
plastförpackningar samt mindre utsläpp på grund av plast 
i förbränningen. 

1:2 Effektmål mot verksamhetsavfall 

Effektmål 1:2:1: Mängden uppkommit avfall från verksam
heter ska minska och antalet :Nffijönär-märkningar ska öka. 

Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att minimera 
uppkomsten av avfall från verksamheter sparar vi på re
surser. Genom att öka antalet Miljönär-märkta verksamhe
ter främjas återanvändning och resursslöseri förebyggs. 

Effektmål 1:2:2: Öka mängden material som går till åter
användning från verksamheter på återvinningscentralerna. 

Bedömning: Positiv miljöpåverkan. På Atervinningscen
tralerna finns mycket material som förbränns i onödan. 
Genom att hitta nya flöden för återanvändning kommer 
även avfall från verksamheter högre upp i avfallstrappan. 

Målområde 2: Avfall tas 
omhand på bästa sätt 

Avfall kommer alltid uppstå, målen i denna avfallsplan 
syftar till att avfall ska tas omhand på bästa sätt med minst 
möjliga påverkan på miljö och människa. 

2:1 Effektmål mot hushållsavfall 

Effektmål 2:1:1: Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2023 jämfört med 2017. 

Bedömning: Positiv miljöpåverkan. :Nlindre mängd restav
fall som går till förbränning och mer material som går till 
materialåtervinning innebär mindre mängd förbrännings
avfall och mindre mängd luftföroreningar. 

Effektmål 2:1:2: Atervinningsgraden av insamlat matav
fall, förpackningar och tidningar ska öka till 2023 jämfört 
med 2017. 

Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att öka 
källsorteringsgraden ökar andelen material som återvinns 
vilket sparar energi och naturresurser. En ökad utsortering 
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av förpackningar innebär att en större mängd material
återvinns som kan ersätta jungfruliga resurser. Utsorterade 
förpackningar går till materialåtervinning där återvunna 
metallförpackningar minskar behovet av brytning av nya 
metaller, plastförpackningar kan bli nya plastprodukter 
som bland annat minskar behovet av råolja. Utsorterat 
matavfall kan i sin tur gå till biogasutvinning som kan 
ersätta fossila bränslen. 

Effektmål 2:1:3: Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska vara 0 procent 2023. 

Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom föreslagna 
åtgärder om farligt avfall är en önskad effekt en minskad 
mängd i restavfallet samt en höjd kunskapsnivå. :i'vfålet 
för farligt avfall är ambitiöst men genom att reducera det 
farliga avfallet som hanteras felaktigt minskar risken för att 
miljöfarliga och hälsofarliga ämnen kommer ut i naturen. 

Effektmål 2:1:4: Mängden restavfall från återvinnings
centralerna ska minska med 30 procent per invånare till 
2023 jämfört med 2017. 

Bedömning: Positiv miljöpåverkan. :tviindre mängd rest
avfall som går till förbränning och mer material som 
går till återanvändning eller materialåtervinning innebär 
mindre mängd förbränningsavfall och mindre mängd 
luftföroreningar. 

Effektmål 2:1:5: 100 procent av det slam som samlas in 
från enskilda avlopp behandlas med mest lämplig teknik 
för att främja miljönytta till 2023 

Bedömning: Osäker påverkan. i\{ålet syftar till att säkra 
upp en säker hantering av externslam för framtiden, att 
aktivt uppdatera oss kring bästa teknik för att ta tillvara på 
de nyttiga ämnena i externslammet och hantera de dåliga. 

Effektmål 2:2:1: 50 procent av de förorenade 
schaktschaktmassorna, som NSR hanterar, renas i den 
grad att de ska återanvändas i konstruktions- eller 
anläggningsändamål till 2023 

Bedömning: Positiv och negativ miljöpåverkan. Genom 
att återanvändning av schaktmassor minskas uttaget at 
naturgrus samt minskade transporter. Reningsprocessen 
måste däremot ses över så att minimal påverkan på miljön 
sker. Betydande miljöpåverkan kan ske om schaktmassor 
innehåller skadliga ämnen och används till anläggnings
ändamål, då det kan förorena mark och vatten. Om 
massor är lämpliga och fria från föroreningar kan vara 
svårt att bedöma men ska kontrolleras. 

2:2 Effektmål mor verksamhetsavfall 

Effektmål 2:2:2: Andelen avfall från verksamheter som 
återvinns ska öka till 2023. 

Bedömning: Positiv miljöpåverkan. En ökad utsortering 
innebär att en större mängd materialåtervinns som kan 
ersätta jungfruliga resurser. Återvunnen metall minskar 
behovet av brytning av nya metaller, plast kan bli nya 
plastprodukter som minskar behovet av råolja. Utsorterat 
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matavfall kan i sin tur gå till biogasutvinning som kan 
ersätta fossila bränslen 

Effektmål 2:2:3: Verksamheters farliga avfall ska sorteras 
ut och omhändertas på bästa sätt. 

Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att reducera 
det farliga avfallet som hanteras felaktigt minskar risken 
för att miljöfarliga och hälsofarliga ämnen kommer ut i 
naturen och minskade utsläpp från felaktig förbränning. 

Målområde 3: Förebygga 
och begränsa nedskräpning 

Effektmål 3:1: l'viinska nedskräpningen till 2023 jämfört 
med 2019. 

Effektmål 3:2 :Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommuninvånarna. 

Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Det är svårt att mäta 
nedskräpning, men att det blivit ett problem är enkelt att 
se - vi ser nedskräpning både på land och i våra hav. Ned
skräpning bidrar till läckage av farliga ämnen och mikro
plaster till naturen, därmed anses samtliga insatser riktade 
mot att begränsa nedskräpning ge en positiv miljöpåverkan 
samt ge en positiv effekt på en tryggare miljö. 

Målområde 4: Kund och klimat i fokus 

Effektmål 4:1: Den totala klimatpåverkan från avfallshan
teringen i regionen ska minska till 2023 från 2019. 

Effektmål 4:1:1: Fordonen som används av NSR eller 
på uppdrag av NSR vid transport av avfallet från källa till 
återvinning ska vara 100 procent fossilbränslefria. 

Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att öka andelen 
fordon som drivs på fossilbränslefria drivmedel bidrar trans
porterna av avfallshanteringen till mindre fossila utsläpp. 

Effektmål 4.1.2: NSR ska upprätta platser i regionen för 
mellanlagring av schaktmassor för att minska transporterna. 

Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom dessa platser 
kan transporterna från massor minskas drastiskt. Däremot 
krävs högre och bättre kontroll av massorna för att inte 
ämnen från massor bildar läckage till närliggande omgiv
ning. Platserna för massorna kräver miljötillstånd. 

Effektmål 4:1:2: Uttaget av metangas från Filborna
deponin ska öka till 2023 jämfört med 2017. 

Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Växthusgasen metan 
är värre än koldioxid och deponier är en stor källa till 
utsläpp av metangas till atmosfären. Genom att öka utta
get av metangas på Filbornadeponin minskas läckaget av 
metan som når atmosfären. Åtgärderna riktade mot detta 
mål bidrar till bättre omhändertagande av metan som kan 
ge energi. 
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Effektmål 4.1.5: Biogastillverkning och -avsättning ska 
öka till 2023. 

Bedömning: Övervägande positiv miljöpåverkan. Biogas
processen är en energikrävande process som i sig avger 
vä:xthusutsläpp, däremot bidrar biogastillverkningen till 
ett mindre fossilbränsleberoende samhälle då biogas och 
biogödsel ses som hållbara alternativ. 

Effektmål 4:2 iYiinska den årliga avfallskostnaden per 
invånare enligt ägardirektivets mål ( 450 kr/inv. till 2020). 

Bedömning: En strävan mot en lägre avfallskostnad 
innebär ingen eller liten påverkan på miljön. 

Effektmål 4:3 Nöjd Kund Index enligt ägardirektivet 
(4,4/5 till 2020). 

Bedömning: En strävan mot nöjda kunder innebär ingen 
eller liten påverkan på miljön. 

Sammanfattande 
miljöbedömning 
Med de föreslagna åtgärderna kommer avfallshanteringen 
i regionen under nästkommande år bidra till en minskning 
av avfallets mängd och dess farlighet samt att nedskräp
ningen minskar. 11Ied genomförandet av denna plan styrs 
kommunerna i en riktning mot ett hållbart samhälle och 
en cirkulär ekonomi. Med en regional avfallsplan kan 
åtgärder genomföras över kommungränserna vilket kan 
bidra till en större genomslagskraft, vilket ger en ytterligare 
positiv miljöpåverkan. 

Med detta som bakgrund anses inte en komplette
rande miljökonsekvensbeskrivning nödvändig då de mål 
och åtgärder som presenteras i avfallsplanen bedöms till 
huvudpart ha en positiv inverkan på miljön. 
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Bilaga SA. 
Uppgifter till Länsstyrelsen 
Bjuvs kommun 

Administrativa uppgifter 

Kommun: Bjuvs kommun 

Ar: 2019- 2023 

Datum när planen antogs: 2019-XX-XX 

Ansvarig: NSR AB 

Kommunens befolkning och struktur 

Befolkning totalt: 15 429 

Datum: 31december2017 

Antal hushåll i småhus: ca 4 576 hushåll 

.Antal hushåll i flerbostadshus: ca 1 775 hushåll 

Antal hushåll i fritidshus: ca 161 hushåll 
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Avfall som kommunen 
ansvarar för (2017) 

Total mängd insamlad avfall (inkl. trädgårdsavfall): 
6 995,1 ton 

Total mängd insamlad avfall (exkl. trädgårdsavfall): 
6 761,3 ton 

Total mängd insamlad matavfall för biologisk behandling: 
923,3 ton 

Total mängd insamlad farligt avfall (inklusive elektronik): 
201,74 ton 

Avfall som omfattas 
av producentansvar (2017) 

Insamlade mängder avfall (inklusive elektronikavfall): 1 
412,94 ton 

Anläggningar för återvinning 
och bortskaffande för avfall 

Se bilaga 1A 
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Bilaga 58. 
Uppgifter till Länsstyrelsen 
Båstads kommun 

Administrativa uppgifter 

Kommun: Båstad kommun 

Ar.:2019-2023 

Datum när planen antogs: 2019-XX-XX 

Ansvarig: NSR AB 

Kommunens befolkning och struktur 

Befolkning totalt: 14 796 

Datum: 31 december 2017 

Antal hushåll i småhus: ca 5 561 hushåll 

Antal hushåll i flerbostadshus: ca 1 694 hushåll 

Antal hushåll i fritidshus: ca 4 677 hushåll 
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Avfall som kommunen 
ansvarar för (2017) 

Total mängd insamlad avfall (inkl. trädgårdsavfall): 
9 158,1 ton 

Total mängd insamlad avfall (exkl. trädgårdsavfall): 
8 711,4 ton 

Total mängd insamlad matavfall för biologisk behandling: 
1 428,8 ton 

Total mängd insamlad farligt avfall (inklusive elektronik): 
293,12 ton 

Avfall som omfattas 
av producentansvar (2017) 

Insamlade mängder avfall (inklusive elektronikavfall): 
1 911,97 ton 

Anläggningar för återvinning 
och bortskaffande för avfall 

Se bilaga 1B 
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Bilaga 50. 
Uppgifter till Länsstyrelsen 
Höganäs kommun 

Administrativa uppgifter 

Kommun: Höganäs kommun 

.fu: 2019-2023 

Datum när planen antogs: 2019-L'C-XX 

Ansvarig: NSR AB 

Kommunens befolkning och struktur 

Befolkning totalt: 26 193 

Datum: 31 december 2017 

Antal hushåll i småhus: ca 8 128 hushåll 

Antal hushåll i flerbostadshus: ca 3 366 hushåll 

Antal hushåll i fritidshus: ca 1 982 hushåll 
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Avfall som kommunen 
ansvarar för (2017) 

Total mängd insamlad avfall (inkl. trädgårdsavfall): 
14 472 ton 

Total mängd insamlad avfall (exkl. trädgårdsavfall) : 
13 451 ton 

Total mängd insamlad matavfall för biologisk behandling: 
1 400,9 ton 

Total mängd insamlad farligt avfall (inklusive elektronik): 
385,9 ton 

Avfall som omfattas 
av producentansvar (2017) 

Insamlade mängder avfall (inklusive elektronikavfall): 

2 851,8 ton 

Anläggningar för återvinning 
och bortskaffande för avfall 

Se bilaga 1D 
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Bilaga SE. 
Uppgifter till Länsstyrelsen 

0 

Astorps kommun 

Administrativa uppgifter 

Kommun: Åstorp kommun 

Ar: 2019- 2023 

Datum när planen antogs: 2019-:XX-XX 

Ansvarig: NSR AB 

Kommunens befolkning och struktur 

Befolkning totalt: 15 828 

Datum: 31 december 2017 

Antal hushåll i småhus: ca 4 178 hushåll 

Antal hushåll i flerbostadshus: ca 2 263 hushåll 

Antal hushåll i fritidshus: ca 187 hushåll 
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Avfall som kommunen 
ansvarar för (2017) 

Total mängd insamlad avfall (inkl. trädgårdsavfall) : 
7 405,4 ton 

Total mängd insamlad avfall (exkl. trädgårdsavfall): 
7 013,4 ton 

Total mängd insamlad matavfall för biologisk behandling: 
873,8 ton 

Total mängd insamlad farligt avfall (inklusive elektronik) : 
241,5 ton 

Avfall som omfattas 
av producentansvar (2017) 

Insamlade mängder avfall (inklusive elektronikavfall): 
1 213,1 ton 

Anläggningar för återvinning 
och bortskaffande för avfall 

Se bilaga 1E 
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Bilaga 5F. 
Uppgifter till Länsstyrelsen 
Ängelholms kommun 

Administrativa uppgifter 

Kommun: Höganäs kommun 

Ar: 2019-2023 

Datum när planen antogs: 2019-:XX-:XX 

Ansvarig: NSR AB 

Kommunens befolkning och struktur 

Befolkning totalt: 26 193 

Datum: 31 december 2017 

Antal hushåll i småhus: ca 8 128 hushåll 

Antal hushåll i flerbostadshus: ca 3 366 hushåll 

Antal hushåll i fritidshus: ca 1 982 hushåll 
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Avfall som kommunen 
ansvarar för (2017) 

Total mängd insamlad avfall (inkl. trädgårdsavfall): 
14 472 ton 

Total mängd insamlad avfall (exkl. trädgårdsavfall): 
13 451 ton 

Total mängd insamlad matavfall för biologisk behandling: 
1 400,9 ton 

Total mängd insamlad farligt avfall (inklusive elektronik): 
385,9 ton 

Avfall som omfattas 
av producentansvar (2017) 

Insamlade mängder avfall (inklusive elektronikavfall): 
2 851,8 ton 

Anläggningar för återvinning 
och bortskaffande för avfall 

Se bilaga 1F 
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Förslag till ny renhållningsordning och 
avfallsplan för Båstads kommun 
Ärendebeskrivning 

Nordvästra Skånes Renhållning AB har tillsammans med Bjuvs kommun, Båstad 
kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms 
kommun tagit fram ett nytt förslag till kommunspecifika renhållningsordningar med 
en regional avfallsplan. 

Renhållnings ordningen 
Några av förändringarna i renhållningsordningen är: 

Den är anpassad till on demand hämtning. 

Tydlighet kring utrustning och framkomlighet på markbehållare. 

Avfallsplan 
Till renhållningsordningama följer alltid som bilaga kommunens avfallsplan. 
A vfallsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och 
farlighet. De stora förändringarna i avfallsplanen är att den är regional, som 
möjliggör samarbeten över kommungränser. Den är även ett levande dokument som 
styrgruppen och projektgruppen kommer arbeta med under hela planens period. 

Förslag till beslut 

att godkänna framlagt renhållningsordning för Båstads kommun med avfallsplan och 
Båstads kommuns bilagor skickas på remiss. Remissvar skall skickas till NSR på 
remisser@nsr.se senast den 10 mars. 

att godkänna att förslag till renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 
ställs ut för granskning på Biblioteket, på kommunhuset, på Båstads 
kommuns hemsida och på NSR:s hemsida under perioden 11 februari till 10 
mars 2019 enligt miljöbalkens 15 kapitel 13 §. 

Helsingborgs stad ingår i den regionala avfallsplanen under 2021-2023 efter deras avfallsplan 
slutat gälla. Alla mål som är uppsatta i den regionala avfallsplanen är i linje med Helsingborgs 
stads gällande avfallsplan. 

Besöksadress 
Hjortshögsvägen 1 

254 64 Helsingborg 

Postadress 
NSRAB 

251 89 Helsingborg 

Telefonväxel 
042-400 13 00 

Fax 
042-15 37 73 

Hemsida 
www.nsr.se 

Org.Nr. 
556217-4580 
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KS § 13  Dnr KS 000361/2018 - 905 

Ansvarsfrihet för Medelpunkten  
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 

Medelpunkten. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2017 samt även revisionsberättelse. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Elisabet Edner daterad 2018-01-07, med 

tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag 1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 

för år 2017.  
 
 2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017 läggs till handlingarna.       
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

 
1.  Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 

för år 2017. 
2.  Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017 läggs till handlingarna. 
 
 

 
 
 

 



Tjänsteskrivelse 
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Datum: 2019-01-07 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000361/2018-905 

Till:  Kommunstyrelsen 

 

 
Ansvarsfrihet, Kommunalförbundet Medelpunkten 

 
 

Förslag till beslut 
 
 
1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för år 2017. 
2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017 läggs till handlingarna. 
 
 
 
Bakgrund 
 
Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet Medelpunkten. 
 
Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhetsberättelse för år 2017 
samt även revisionsberättelse. 
 
 
 
 
Båstad 2019-01-07 

 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
 
 

Beslutet skall expedieras till: 
 

Kommunalförbundet Medelpunkten, Viktoriagatan 4, 252 29 Helsingborg     
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning 2017 för kommunalförbundet Medelpunkten 
 



torsdag den 29 mars 2018 

Medelpunkten   vxl 042-19 85 50 
Makadamgatan 15   direkt 042-19 85 60 
254 64  HELSINGBORG  kundtjanst@medelpunkten.se 
 

  
 
 
 

Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Perstorp, Svalöv, 
Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga  

 

 
 
 
Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Medelpunkten 
 
Härmed överlämnas enligt förbundsdirektionens beslut 2018-03-28 § 15 
Årsredovisning för 2017 avseende Kommunalförbundet Medelpunktens verksamhet. 
Tillsammans med Årsredovisningen översänds Granskning av årsredovisning med 
revisionsberättelsen, PwC:s rapport  
 
Fullmäktiges ställningstagande om ansvarsfrihet skall avse kommunalförbundets direktion i 
sin helhet. Om fullmäktigeförsamlingarna fattar olika beslut beträffande ansvarsfrihet anses 
sådan inte vara beviljad. Vilka konsekvenser detta får för ledamöterna bestämmer det 
fullmäktige som utsett dem 
 
Årsredovisningen kommer att kompletteras med de underskrifter som saknas vid direktionens 
sammanträde 2018-04-24.  
 
 
Kommunalförbundet  
Medelpunkten 
 
 
 
     
 
Jessica Alfredson 
Förbundschef 
 
 
Bilagor: 
Årsredovisning 2017 med 
Granskning av årsredovisning med revisionsberättelse 
____ 

Dnr: KS 000361/2018-905



0 

Arsredovisning 
2017 
För räkenskapsåret 

1 januari 2017- 31december2017 

Kommunalförbundet Medelpunkten 222000- 1594 

Fastställd av direktionen 
2018- 03-28 



Innehållsförteckning 

Förvaltningsberättelse för Medelpunkten ................. ........................ ... .......... 2 

Om Medelpunkten och vårt uppdrag ................................................................................... .. ................. 2 

Uppföljning av mål ..................... .......................... .......................................... 8 

Kund ................................... ....................... ....................................................................................... ........ 8 

Omvärld ................................................................................................... ............ .. ............................. ..... 9 

Medarbetare ................................ .. ... .......... .............. .................... .. ..... .. ................................................ 10 

Process .... ............. .................................................................................................................................. 10 

Ekonomi ...... .............. ....... ....... ......................... .. ................ .......... ..... ........ .............. ......... .. ..... ............... 11 

Miljö ........ ... .......................... ..... ...... .... ............ .. ....... ........ ...................................................................... 12 

Medelpunktens ekonomi ............................................................................. 13 

Femårsutveckling ............... .... .......................................... ............................. ..... ................... ..... ............ 13 

Kommentarer till resultaträkning ........... ..... .......................... ............ ....... .................... ........ .......... ....... 13 

Kommentarer till balansräkning ........... ................................................... .... .. ... ..... ............ ....... ....... .. .... 14 

Balanskravsutredning .......... .... .................................................................... .......................................... 15 

God ekonomisk hushållning ................... .... ..................................................... .. ..... .............. ... ............... 15 

Resultaträkning .......... ......................................................... .......................... ............ ........................ ..... 16 

Balansräkning ........ ...... ........ ............................................... .............. ....... ...................... ........ ................. 17 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser ... ... .. ...... ..... ..... .. ................ .......................................... ...... 17 

Kassaflödesanalys ......................................................... ........... ............. ........ .. ......... ........... ................... 18 

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer .... .......... ......... ......... ..... ... ... ....... ...... ...... 19 

Noter .. .............. ........................ ........ ................. ... ........ .................. ...... ..... .................. ................... ... ... .. 20 

Underskrifter ................................................................................................ 24 

Ar sr edov1s11111g 2017 Srda 1 av 24 



Förvaltningsberättelse för Medelpunkten 

Om Medelpunkten och vårt uppdrag 

Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, 
efter att tidigare varit ett aktiebolag, med syfte att 
ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för 
kommuner i Nordvästra Skåne. 
Under 2017 ställde Höganäs kommun förfrågan om 
att från årsskiftet 2017 I 2018 bli medlemmar i 
förbundet. Detta innebär att Medelpunkten från 
den 1 januari 2018 ger service åt de 11 
kommunerna i Nordvästra Skåne som också är 
samarbetskommunerna inom Familjen Helsingborg. 

Verksamhetens mål är att kommunerna skall till-
försäkras en effektiv hjälpmedelsförsörjning såväl 
professionellt som ekonomiskt. 

Detta kan sammanfattas i de fyra områdena 
Samordning, Inköp, Service och Utveckling. 

Utveckling 

•att effektivt nyttja varor och produkter 
och optimera recirkulation 

•an effektivt upphandla och kontinuerligt 
bevaka marknaden 

• att med h6g kompetens och professionellt 
bemötande garantera snabba leveranser, 

reparationer och rekonditionering 

• att medverka och bevaka utvecklingen inom 
hjllpmedelsområdet och sprida kunskapen till 

kommunerna 

Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt fullgoda 
hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel är 
knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. I Skåne regleras ansvars
förhållandet mellan kommunerna och Region Skåne i särskilt avtal. Med hjälpmedel avses i detta 
sammanhang medicintekniska hjälpmedel som fordrar särskild kompetens för bedömning och 
utprovning, anpassning eller träning och som inte är normala konsumtionsvaror. Kommunerna kan 
hyra eller köpa av ett utvalt sortiment hjälpmedel samt få hjälpmedel kontrollerade, 
rekonditionerade och reparerade. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger möjlighet till 
återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med full funktion. 

Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från förskrivare i 
medlemskommunerna. Hjälpmedelskonsulenterna är behjälpliga vid utprovning samt vid övrig 
konsultation i hjälpmedelsfrågor. Hjälpmedelsteknikerna utför förebyggande underhåll, reparationer 
samt rekonditioneringar och anpassningar av hjälpmedel. 
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Vår organisation 

Medarbetare 
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Under året har vi arbetat vidare med att utveckla Medelpunkten till en god arbetsplats. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt enligt den modell som är framtagen sedan tidigare. 
Sjukfrånvaron är förhållandevis låg och den frånvaro som finns är ej direkt arbetsrelaterad. Vid 
rekryteringar ser vi fortsatt att det kommer in gott om ansökningar vilket visar på ett gott rykte och 
att det är en intressant arbetsplats. 

• Flextidsavtalet är reviderat med tydligare riktlinjer och begrepp. Bland annat är det gjort en 
anpassning av normalarbetstid beroende på verksamhetens behov. 

• Det tidigare HINK-avtalet har diskuterats och har ersatts av ett tydligare avtal om 
arbetstidsförkortning. 

• Ett större friskvårdsprojekt startade under hösten -17 och fortgår under ett år med stöd av 
Previa. Projektet fokuserar på att motivera och stödja till bättre hälsa och inspirera till olika 
förändringar som ökar välmåendet och upplevelsen av god hälsa. 

• Medarbetarundersökningar har från 2017 genomförts digitalt med pulsande, tätare 
mätningar som ger en direkt återkoppling och svar som sen kan ligga till grund för samtal och 
olika åtgärder. 
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• LÖF 17 har avslutats och de nya lönerna som gäller från 1/4- 2017 har betalats ut. 
löneöversynen har skett genom direktlönesättning och utifrån de lönekriterier som 
överenskommits med arbetstagarparterna. Gällande kriterier har varit bidraget till en god 
arbetsmiljö och bidraget till verksamhetens produktivitet och resultat. Detta både kvalitativt 
som kvantitativt. 

• I samband med att teknisk chef kommer att gå i pension under 2018 har rekrytering gjorts av 
chef för teknik och service som tillträder tjänsten 1 februari 2018. 

• För att möta det ökade trycket på lager och med leveranser har gruppen utökats med en 
tjänst från september 2017. 

Generellt: 

Den 31december2017 hade Kommunalförbundet Medelpunkten 31 medarbetare. Av dessa var 30 
personer tillsvidareanställda och en var anställd på vikariat. Antalet tillsvidareanställda i förhållande 
till det totala antalet anställda uppgick till 97 %. Då vi utökar verksamheten under 2018 kommer 
vikariatet under 2018 övergå till en tillsvidareanställning. 

Medeltal anstlllda 
med fördelnlnc pi Antal Kvinnor Antal min 
kvinnor och min 

2016 2017 2016 

Direktion och 
14 15 6 

förbundschef 

Verksamheten exkl 
8 9 20 

förbundschef 

Totalt Medelpunkten 

2017 

6 

18 

Sjukfrinvaro kort 
<14 dagar 

2016 2017 

2,3% 2,7% 

Sjukfrinvaro ling 

2016 2017 

3,3% 3,5% 

Ledningsgrupp samt direktion och förbundschef anger antal faktiska individer vid årsskiftet. Övriga 
grupper har beräknats genom att betalda närvarotimmar under perioden har ställts i relation till en 
inom verksamheten normal årsarbetstid {2080 h). I närvarotimmar ingår betald semester, 
sjukfrånvaro (betald) och kompledighet men ej övertidstimmar. 

Medelåldern för tillsvidareanställda vid årets slut var 49,5 år. Medelåldern för kvinnor var 49 år och 
för män 50 år. 

Tabellen nedan visar hur många anställda som troligen går i pension under de närmaste 10 åren. 
Anställda som uppnår 65 års ålder: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 0 0 0 1 3 0 3 1 0 

Personalkostnader 

Den totala personalkostnaden för 2016 uppgick till 16,2 mkr vilket är 26,6 % av Medelpunktens totala 
kostnader för 2016. 

Medellön 

Medellönen beräknat på alla anställda inkl förbundschef är för 2017 (december) 31 889 kr. Kvinnors 
medellön är 34 730 kr och för män 29 598 kr. 
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Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för 2017 var totalt 6,2 % för hela verksamheten. För män var det 5,4 % och för kvinnor 
8,1 %. Den korta sjukfrånvaron ligger på 2,7 % och icke arbetsrelaterad långtidssjukskrivning är 3,5 %. 
Total sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp visas i tabellen nedan. 

Arbetsskador 

Ålder 

-29 

30- 49 

50-

Procent 

3,99% 

4,01 % 

6,27 % 

Under 2017 rapporterades en arbetsskada till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. 
Arbetsskadan var en trafikolycka utan personskador. 

Personalomsättning 

Vid ingången av 2017 hade vi fyra pågående vikariat i verksamheten på grund av tjänstledigheter och 
annan frånvaro. I takt med att tjänstledigheterna har gått har vi rekryterat och kunnat erbjuda 
tillsvidareanställningar. 
Under sommaren 2017 påbörjades också rekrytering av chef för teknik och service som till viss del 
ersätter då teknisk chef går i pension under 2018. 
Den positiva trenden med att få in gott om ansökningar har fortsatt och vi har på alla tjänster haft 
bra kandidater och ett gott urval och vi ser att det finns intresse av att arbeta på Medelpunkten. 

Den politiska ledningen 

Under året har direktionen haft sammanträde vid fem tillfällen, däremellan har presidiet 
beredningsmöten varje månad med undantag av juli, då verksamheten följs upp och diskuteras. 
I maj månad hölls ett samråd då representanter för kommunerna bjöds in för att få information och 
genomgång av förslaget till reviderad förbundsordning med tillhörande reglemente. Detta sändes 
därefter ut till kommunerna för godkännande. 
I samband med detta har också ett medlemsdirektiv tagits fram som bland annat anger vilken 
inriktning och utveckling verksamheten i förbundet ska ha, hur målen ska följas upp samt former för 
hur medlemmarna ska samverka. Medlemsdirektivet ska revideras i samband med ny 
mandatperioden då företrädare för kommunerna bjuds in. 
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Andra förhållanden som är av betydelse för styrning av Medelpunktens verksamhet 

När förbundsordningen skickades ut för revidering under 2016 framkom synpunkter på innehållet 
varför ärendet återremitterades. Förbundsordningen reviderades därefter på nytt och förtydligades 
på en del punkter. 

• Översyn av språket och vilka begrepp som används 

• Vissa förtydligande för att undvika utrymme för tolkningar 

• Tagit bort hänvisning till lagar och paragrafer och istället skrivit ut texten 

• Kompletterat med reglemente för revisorerna och kompletterat reglementet för direktionen 

Förutom dessa revideringar ändrades innehållet avseende: 

• Budget, eget kapital 

• Ansvar 
• Resultatfördelning 

• Medlemskommunernas styrning och insyn 
• Inträde av ny medlem 

• Likvidation och upplösning 

• Ekonomisk reglering vid utträde 

Genomgång av de gjorda förändringarna har gjorts vid möten tillsammans med företrädare för 
medlemskommunerna, såväl tjänstemän som politiskt. Senast i samband med vårens samråd som 
hölls den 19 maj 2017 då företrädare för samtliga kommuner deltog. 
Till årsskiftet hade alla medlemskommunerna godkänt förslaget om ny förbundsordning, 
medlemsdirektiv samt reglemente för direktionen och revisonen. Dokumenten kommer att 
fastställas av direktionen vid sammanträdet i februari 2018. 

Under våren 2017 påbörjades diskussioner med Höganäs kommun om att tillträda som ny medlem i 
förbundet från årsskiftet. 
På tjänstemannanivå förbereddes de praktiska och ekonomiska konsekvenserna vilket senare låg till 
grund för de politiska beslut som fattades i både direktionen som i övriga medlemskommuner. 

Medelpunktens förväntade utveckling 

Under de kommande åren förväntas produktsortimentet utökas med fler hjälpmedel, bland annat 
kopplade till utvecklingen av välfärdsteknologin. Medelpunkten förväntas också ta ett större ansvar 
för att bevaka den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt kunna erbjuda fler typer av 
hjälpmedel. I förlängningen av det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet som tecknats mellan region Skåne 
och kommunerna kommer också ett ökat behov och efterfrågan av snabbare och ökat antal 
leveranser av hjälpmedel för att underlätta tidig hemgång från sjukhusen. Ett sätt att möta behovet 
är att Medelpunkten från halvårsskiftet 2018 tar över och hanterar sänghanteringen i egen regi. Det 
finns flera fördelar med detta både ekonomiskt och verksamhetsmässigt och ger oss en flexibilitet 
och beredskap som kan krävas i takt med att behoven ökar. 
Även antalet invånare med behov av hjälpmedel förväntas fortsätta att öka. Sammantaget innebär 
detta ökade krav på Medelpunktens sätt att fungera . Behovet av att kunna tillhandahålla fler 
produktområden ställer krav på mer utrymme och lagerplatser och de förändrade leveransbehoven 
ställer krav både på förändrade interna arbetssätt och krav på smidiga logistik och 
transportlösningar. 
Detta är utmaningar som till viss del kan lösas i och med flytten till nya lokaler men också utmaningar 
som på sikt behöver hanteras. 

Viktiga förhållanden - icke finansiella upplysningar 
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Upphandlingar 

En stor del av Medelpunktens uppdrag är att tillsammans med Kommunförbundet Skåne göra 
upphandlingar av hjälpmedel. Arbetet med upphandlingarna innebär arbete med att inventera 
marknaden inför upphandling för att kunna ställa tydliga och rimliga krav i förfrågningsunderlaget, 
arbete med att gå igenom inkomna anbud och sen göra en utvärdering. När upphandlingen är klar 
påbörjas sen arbetet med utbildning och visning av de upphandlade produkterna. 
Under 2017 har upphandling gjorts av: 

• Positioneringshjälpmedel (tex kuddar, stöd i sittande och liggande ställning) 
• Rullstolar 

• Kognition 

• Ramper 

• Rollatorer 
• Överflyttningshjälpmedel 

Händelser av väsentlig betydelse under eller efter räkenskapsåret 

I januari 2018 genomfördes flytten till nya lokaler på Makadamgatan 15. Detta var ett stort projekt 
som genom god planering och framförhållning gick förhållandevis smidigt och snabbt. 
Trots en hel del förberedelser är det ett stort projekt att flytta en verksamhet, det är en hel del som 
ska fungera och vi har krav på oss att så snart som möjligt kunna upprätthålla servicenivån. 
Verksamheten stod i samband med flytten helt stilla i tre vardagar vilket i sammanhanget får anses 
som en kort och godkänd tid. 
Av den respons som vi har fått från företrädare från kommunerna upplevdes inte flytten som ett 
stort problem utan med hjälp av de förberedelser och planering gick det hela bra. 

De nya lokalerna upplevs som väldigt funktionella och praktiska för våra behov samtidigt som de ger 
en bra arbetsmiljö. De större ytorna och fler antal rum ger också ytterligare möjligheter till att 
arrangera visningar, utbildningar och utprovningar av olika slag. 
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Uppföljning av mål 

Kund 

Förskrivarna känner förtroende för Medelpunkten och är trygga med den service och det stöd vi 

ger 

Vår ambition är att hålla en hög grad av service och att det ska vara enkelt att få service och stöd från 
Medelpunkten. Genom regelbundna möten med förskrivarna i verksamhetsgruppen, vid 
upphandlingsarbete, utprovningar, utbildningar och samtal via telefon och mail har vi en bra dialog 
med förskrivarna i kommunerna och lyssnar av de behov och synpunkter som framkommer. 
Under året har vi också sett över våra rutiner, manualer och system för att underlätta arbetet. 
Den enkät som sändes ut gav en väldigt låg svarsfrekvens jämfört med tidigare år. Då endast 29 
förskrivare svarade på enkäten är utfallet inte riktigt tillförlitligt jämfört med tidiga re år. Utifrån de 
svar som kom in finns det ett par områden som vi behöver arbeta vidare . Bland annat behöver vi ta 
till oss erfarenheterna kring den nya hemsidan och hur den uppfattas och vissa fall förklara hur vi 
arbetar på ett tydligare sätt. Den nya hemsidan lanserades i slutet av hösten och en utvärdering 
planeras under våren. 

Mot bakgrund av den låga svarsfrekvensen finns det också skäl att se över kommande enkäter och 
hur vi tar emot synpunkter. 

Enhetens mål Mätetal Utfall Målvl rde 

Vi ska utveckla våra rutiner och processer 
för att underlätta och ge stöd åt Nöjd-kund-index extern verksamhet 69 72 

förskrivare 

Hemsidan är tydlig, relevant och - Nöjd-kund hemsidan 
lättanvänd 

Vi har ett gott bemötande mot dem vi möter i arbetet 

Det är glädjande att så många av de brukare som besvarar vå r enkät upplever ett gott bemötande, 
god information och känsla av delaktighet vid en utprovning. Trots detta goda resultat kommer vi att 
arbeta vidare med frågan om ett gott bemötande och på vilket sätt vi kan bli ännu bättre. 
Vi kommer att arbeta vidare med frågor om bemötande och hur vi på bästa sätt ska arbeta för att ge 
en god service i alla olika sammanhang. 

Enhetens mål Mltetal Utfall Målvärde 

Vi ska uppmuntra till delaktighet i • Brukarens upplevelse av kontakten, 
informationen och känsla av 97% 90% 

samband med utprovningar 
delaktighet 
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Omvärld 

Vår kunskap och omvärldsbevakning sprids till kommunerna 

Under året har vi arrangerat både utbildningar och visningar av hjälpmedel. I samband med nya 
upphandlingar och förändringar i sortimentet arrangeras också produktvisningar tillsammans med 
leverantörer. 
Under året har också medarbetare från Medelpunkten deltagit på olika konferenser och 
användarmöten vilket är ett väldigt bra sätt att ta del av omvärldsbevakning och förstärka 
kompetensen i verksamheten. Den omvärldsbevakning och den kompetensen sprids sen till 
representanter för kommunerna i de olika mötesforum som vi har. 

Enhetens mål Mätetal Utfall Målvärde 

• Antal arrangerade utbildningar och 
13 12 Vi ska sprida vår kunskap genom att produktvisningar av konsulenter 

arrangera utbildningar och kurser för olika 
fl målgrupper Antal arrangerade utbildningar av 

0 2 
tekniker 

Vi bidrar till att möjliggöra ett gemensamt synsätt i förskrivning och hjälpmedelsfrågor 

Utifrån den omvärlds- och kunskapsbevakning som finns dagligen i verksamheten har vi ett särskilt 
ansvar att sprida kunskapen vidare till kommunerna. Även om ansvaret för förskrivning och lokala 
riktlinjer ligger hos respektive kommun finns ett ansvar och en ambition på Medelpunkten att 
uppmuntra och stimulera gemensamma diskussioner för att om möjligt uppnå ett gemensamt syn
och arbetssätt. 
Via Kommunförbundets samverkansorganisation för hjälpmedelsfrågor hanteras strategiska frågor 
för att på ett Skåneperspektiv möjliggöra gemensamt synsätt. För att ytterligare kunna diskutera och 
förankra frågorna avrapporteras och diskuteras frågorna numera också i den lokala samrådsgruppen 
där ledningsansvariga från medlemskommunerna bjuds in vid fyra tillfällen per år. 

Under året har också konsulenterna träffat representanter för kommunerna i verksamhetsgruppen 
varje månad. Mötena har varit givande för både förskrivare och Medelpunkten och är en viktig plats 
för att hålla oss alla uppdaterade på hur rutiner, websesam, sortiment, utbildningar fungerar och om 
något behöver förändras eller förtydligas. 
Dessa olika mötesformer ökar möjligheterna till ett gemensamt synsätt i förskrivning och 
hjälpmedelsfrågor. 

Enhetens mål Mätetal Utfall 

Vi ger förutsättningar och bidrar till • Antal möten med olika 
konstruktiva diskussioner och verksamhetsföreträdare från 15 
kunskapsspridning mellan kommunerna kommunerna 

Årsr e dovrsning 2017 

Målvärde 

15 
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Medarbetare 

Medelpunkten är en bra arbetsplats där medarbetare trivs och är delaktiga 

Under 2017 har vi fortsatt arbeta för att Medelpunkten ska vara en god arbetsplats där 
medarbetarna trivs. Vi har under året tydliggjort vars och ens ansvar för den goda arbetsmiljön vilket 
också varit ett av lönekriterierna. I det systematiska arbetsmiljöarbetet är frågan om arbetsmiljö och 
klimatet uppe regelbundet och vi kan konstatera att det är en god stämning med en positiv 
inställning. Under hösten har ett friskvårdsprojekt startat upp med fokus på de hälsofaktorer som 
påverkar vårt mående. Utifrån kartläggning, individuella samtal och tester görs en planering för hela 
verksamheten med fortsatta åtgärder och mål. Tillsammans med detta har vi också börjat arbeta 
med pulserande mätningar för att mäta olika faktorer som påverkar arbetslivet. 

Enhetens mål Mätetal Utfall Målvärde 

Vi arbetar för att ha en god arbetsplats 
Medarbetarindex 77 75 

där medarbetare trivs 

• Kort sjukfrånvaro 2,7% 3% 

Lång sjukfrånvaro 3,5 % 3 % 
Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön 
för att förebygga ohälsa och olycksfall Antal arbetsskador och tillbud 1. 0 

€' Uttagen semester i förhållande till 
88 % 90 % 

semesterrätt 

Process 

Medelpunkten har effektiva arbetssätt 

Arbetet med att se över processer och arbetssätt är ständigt pågående i alla delar av verksamheten. 
Det finns en strävan att förenkla och underlätta arbetet både internt för att effektivisera men också 
externt för att "göra det lätt att göra rätt." 
Som en fortsatt utveckling av mål och verksamhetsuppföljningen har vi arbetat med att kartlägga 
processerna för verksamheten i ett processverktyg (2C8) som efterhand kommer att vara kopplat till 
vårt mål- och uppföljningsverktyg. Genom detta får vi en visuell bild över alla processer samtidigt 
som mallar, checklistor och rutinbeskrivningar samlas på ett ställe. Processkartläggningen kommer 
att fortgå och kompletteras med ytterligare processer och de processer som är gjorda ska förvaltas 
och utvecklas ytterligare . 

Enhetens mål M l tetal Utfall Målvärde 

Vi har säkra processer och minimerar 
Antal beskrivna processer 12 13 

risker för verksamheten 

Vi har ett effektivt arbetssätt för att Andel reparationer och monteringar 
80 % 75% 

snabbt åtgärda reparationer som avhjälps inom 10 arbetsdagar 

Andel beställningar ur 
hyressortimentet som levereras till 96 % 99 % 

Vi optimerar recirkulation av varor och kund inom 10 arbetsdagar 
har en hög lageromsättning 

Andel utleveranser som är 
74 % 75 % 

recirkulerade hjälpmedel 
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Ekonomi 

Vi uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning 

År 2017 har Medelpunkten uppvisat en god ekonomisk hushållning i form av ett redovisat 
ekonomiskt överskott. 

Onödiga kostnader i form av förseningsavgifter uppgår till 9 tkr. Dessa har två externa orsaker; Dels 
har av leverantören postade fakturor levererats kraftigt försenade (efter deras förfallodag) eller inte 
alls. Dels har den utdragna hanteringen av upplåningsärendet inneburit en fortsatt likviditetsbrist 
som stundtals inte medgett leverantörsbetalningar i tid. 

Kassalikviditeten vid årets slut är 48,0%, beräknat som kvoten mellan dels summan av fordringar och 
likvida medel (11 866 tkr) och samtliga kortfristiga skulder (24 693 tkr). 

Enhetens mål Mätetal Utfall Målvärde 

Verksamheten uppfyller resultatmålet • Awikelse från budget (Tkr) 359 290 

Vi undviker onödiga kostnader i form av 
förseningsavgifter, straffavgifter och Summa onödiga kostnader (Tkr) 9 tkr 0 tkr 
checkräkningsränta 

Vi har en god likviditetsplanering • Kassa likviditet 48 % 100 % 

Kapitalbindningen blir inte större än budgeterad 

Medelpunktens bundna kapital uppgick vid årsslutet till 42 762 tkr. Av dessa avser 4 148 tkr lager 
(tillbehör och reservdelar) och resten, 38 614 tkr, anläggningstillgångar. Vi bedömer att 
kapitalbindningen är rimlig i relation till verksamhetens omfattning. 

Under året har värdet på lagerförda artiklar minskat med 20% (1071 tkr) genom ett målmedvetet 
arbete av lagerpersonalen. 

Värdet på anläggningstillgångarna har däremot ökat med 3 381 tkr, vilket i huvudsak förklaras av den 
fortskridande volymökningen (5%) och av det nya hjälpmedelssortiment som kommunerna 
efterfrågar. I ökningen ingår även en mindre andel anläggningstillgångar för eget bruk, införskaffat 
inför den flytt som äger rum 2018. 

Under året genomfördes 2 inventeringar, en inför delårsbokslutet och en inför årsbokslutet. 
Inventeringen vid delåret gav differensen -2,6% (-176 tkr) medan inventeringen inför årsslutet gav 
differensen -0,1% (-3 tkr). Den stora skillnaden tillskrivs ett intensivt förbättringsarbete under årets 
sista tertial. 

Enhetens mål Mätetal Utfall Målvärde 

Vi har en god lagerhållning med ordning 
lnventeringsdifferens 2,7 % 1 % 

och reda 
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Miljö 

Inköpta och upphandlade produkter är av god kvalitet 

Att så många som 94% av rullstolar uppnår förväntad livslängd är ett gott resultat och visar på att det 
tekniska underhållet och skötseln av rullstolarna fungerar väl. 
Däremot har vi ett lägre utfall för rollatorer där 81% av alla rollatorer uppnår sin förväntade livslängd. 
Anledningen till detta är det utbyte som är gjort av en viss modell utifrån kvalitetsbristerna med 
konsekvensen att flera rollatorer skrotades i förtid . 

Enhetens mål Mätetal Utfall Målvärde 

Andel rollatorer som uppnår 
81 % 90 % 

Hjälpmedel uppnår i hög grad sin förväntad livslängd 

förväntade livslängd Andel rullstolar som uppnår 
förväntad livslängd 

94 % 95 % 

Ett hjälpmedel ska under sin livstid vara i bruk hos mottagare mer än 90% av tiden 

Vi har under året sett över våra arbetssätt och den interna organisationen för att snabba på och 
effektivisera rekonditioneringskedjan och på så vis minska tiden som hjälpmedel står på vårt lager. Vi 
ser att rollatorer i väldigt hög grad är ute i användning medan rullstolar är i bruk en lägre andel av sin 
livstid. Fortsatta analyser av hur olika hjälpmedel används och hur vi kan öka användningstiden 
kommer att göras. 

Enhetens mål Mltetal Utfall Målvärde 

• Andel tid som rollator varit i bruk 
92 % 90 % 

Vi arbetar snabbt och effektivt med att hos mottagare 

recirkulera och rekonditionera Andel tid som rullstolar varit i bruk 
hos mottagare 

80 % 90 % 
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Medelpunktens ekonomi 

Femårsutveckling 

Resultatutveckli ng 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 

Intäkter 

Varav försäljning 

Varav hyror 

Verksam hets kostnader 

Avskrivningar 

Finansiellt netto 

Redovisat resultat 

Balansutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 

Balansomslutning 

Eget kapital 

Soliditet% 

Kommentarer till resultaträkning 

Intäkter 

2017 

66 759 

21 056 

38656 

-54 902 

-11286 

-211 

359 

2017 

54 628 

13 934 

25 

2016 

66 747 

21169 

38928 

-52 787 

-10 811 

-205 

2 944 

2016 

51 477 

16 520 

32 

2015 

65 079 

18947 

39491 

-49 006 

-10 632 

-163 

5 278 

2015 

51610 

18 853 

37 

2014 

59 269 

15 617 

37139 

-44 472 

-9 655 

-169 

4 973 

2014 

53 386 

18 548 

35 

2013 

56 023 

13834 

35 964 

-40 737 

-12 534 

-256 

2 496 

2013 

49493 

16 371 

33 

Årets totala intäkter blev 66 759 tkr, varav 66 137 tkr härrör från verksamheten. Utfallet är alltså 
bara marginellt över årsbudgetens 66 050 tkr. Den största intäktsposten, hyresintäkter, slutade på 
38 656 tkr, vilket är nästan i nivå med utfallet 2016 (38 928 tkr) trots att hyrespriserna hade sänkts 
med5% 

Av medlemskommunerna dominerar Helsingborg med 29 254 tkr av de totala 
verksamhetsintäkterna, motsvarande 44,2% andel. Även Ängelholm (8 857 tkr) och Landskrona (8 
288 tkr) har betydande andelar; 13,4% respektive 12,5%. Övriga 7 medlemskommuner svarar för 
tillsammans 28,6%, medan Region Skåne utgör 1,3%. 

Den produktgrupp som även detta år har gett störst intäkter är Manuella rullstolar med 13 250 t kr, 
varav uthyrningsintäkterna utgör 12 376 tkr. Andra betydande produktgrupper är 
Madrasser/sittdynor (10 317 tkr) och Sängar/sänglyftar (8 431 tkr). 

Ar!>1edovisn111g 2017 Sida 13 av 24 



Kostnader och resultat 

Årets totala verksamhetskostnader blev 66 189 tkr, med tillägg för finansiella kostnader 247 tkr. 
Jämfört med årsbudgeten motsvarar detta 101% (Budget 65 650 tkr) respektive 80% (310 tkr). På 
kostnadssidan kan nämnas att flertalet kostnadsgrupper har underskridit årsbudgeten (56-98%). 
Kostnaderna för Övrigt material hamnade på 11 580 tkr, alltså 131% av årsbudgeten 8 870 tkr. 
Främst är det värdet på uthyrda tillbehör som har blivit betydligt högre än värdet på återlämnade 
tillbehör. Kostnaderna för avskrivningar, 10 646 tkr, blev marginellt högre än årsbudget (10 400 tkr). 
Årets kostnader blev som väntat särskilt stora under december månad, bland annat beroende på 
2018 års flytt till nya lokaler. 

Årets redovisade resultat blev, med ovanstående belopp, ett överskott på 359 tkr. Jämfört med 
årsbudgeten +290 tkr motsvarar detta 123%. Att Medelpunkten detta kostnadsfyllda år ändå kan 
uppvisa ett överskott beror på en kombination av icke-budgeterade intäkter (främst viten) samt 
inbesparingar på kostnadssidan. 

Kommentarer till balansräkning 

Tillgångar 

Vid årets slut uppgick Medelpunktens totala tillgångar till 54 627 tkr, fördelade på 38 614 tkr i 
anläggningstillgångar och 16 013 tkr i omsättningstillgångar. De totala tillgångarna har därmed ökat 
med 3 150 tkr från värdet vid årets början (51 477 tkr). 

Den största tillgångsökningen avser hjälpmedel för uthyrningsändamål, som under året har ökat med 
3 351 tkr till 38 614 tkr. Även anläggningstillgångarna för eget bruk har ökat något; med 30 tkr till 
1 978 tkr, Omsättningstillgångarna har däremot minskat med 231 tkr till 16 013 tkr. En viktig 
förklaring till detta är att varulagret har minskat med 1 071 tkr till 4 148 tkr. 

Skulder och eget kapital 

Vid årets slut är skulderna totalt 40 693 tkr. Av dessa är 16 000 tkr en långsiktig bankskuld. 14 000 tkr 
är ett 12-månaders banklån som förfaller sommaren 2018. Övriga skulder, 10 693 tkr, är 
leverantörsskulder och upplupna skulder. Att bankupplåningen har ökat är betingat av att 
Medelpunkten inte längre fakturerar medlemskommunerna några förskott. 

Det bokförda egna kapitalet är vid årsslutet 13 934 tkr, varav 359 tkr är årets bokförda överskott. Vid 
årets början var det egna kapitalet 16 520 tkr, varav 2 945 tkr under året återbetalades till 
medlemskommunerna. 

Soliditet 

Vid 2017 års slut är soliditeten 25,5%, beräknat som %-andelen eget kapital (13 934 tkr) i relation till 
de totala tillgångarna (54 627 tkr). 
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Balanskravsutredning · 

Balanskravet innebär enligt kommunallagen att kommunal verksamhet måste budgeteras med ett 
resultat överstigande noll samt att det sammanlagda, justerade, resultatet under varje treårsperiod 
måste överstiga noll. Med justerat resultat menas här årets resultat efter borträkning av eventuell 
realisationsvinst. 

För Medelpunkten har de senaste tre årens bokförda resultat, realisationsvinster borträknade, varit: 
5 278 tkr (2015), 2 945 tkr (2016), 359 tkr (2017). 

Resultaten innebär att Medelpunkten under den gångna 3-årsperioden varje år, och sammanräknat, 
har uppvisat ett positivt resultat. För vart och ett av de tre närmaste åren (2018-2010) är det 
budgeterade resultatet över noll. 

Därmed är kravet på resultatmässig balans uppfyllt. 

God ekonomisk hushållning 

För Medelpunkten är målet att tillhandahålla funktionshjälpmedel med tillhörande service till 
medlemskommunernas brukare på ett mer priseffektivt sätt än vad kommunerna hade gjort i egen 
regi. Det innebär att begreppet god ekonomisk hushållning här tolkas som att anskaffade resurser 
utnyttjas effektivt och att verksamhetens intäkter överstiger kostnaderna. En ökad effektivitet kan 
medföra att Medelpunkten kan sänka medlemskommunernas prisnivå. 

I Medelpunktens gällande förbundsordning, antagen år 2017, anges att det egna kapitalet ska ökas 
från nuvarande nivå till exakt 16 000 tkr. Till dess detta mål uppnås ska verksamheten således 
generera verksamhetsöverskott. 2017 års överskott, 359 tkr, kommer därför inte att återbetalas till 
medlemskommunerna. För år 2018 förutses ökade kostnader och någon prissänkning kommer inte 
att genomföras. 
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E'······· 
Resultaträkning 

Not Utfall 2017 Utfall 2016 Budget 2017 Utfall i% av 
budget 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetsintäkter 1 66136 66 370 66050 100% 

Övriga intäkter 2 622 377 200 311 % 

Summa verksamhetsintäkter 66 758 66 747 66250 

Verksamhetens kostnader 

Materialkostnader 3 -30 319 -28 795 -27 960 103 % 

Övriga externa kostnader -7 840 -7 253 -8 680 84 % 

Personalkostnader -16198 -16 225 -16 900 96 % 

Avskrivningar 4 -11286 -10 811 -11140 101 % 

Utrangeringar -545 -513 -970 56 % 

Summa verksamhetskostnader -66188 -63 597 -65 650 

Resultat före finansnetto 570 3150 600 95% 

Finansiella poster 

Finansiella intäkter 6 

Finansiella kostnader -211 -211 -310 68 % 

Finansnetto -211 -205 -310 

Årets resultat 359 2 945 290 123% 
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E, ....... 
Balansräkning 

Anläggningstillgångar 

Egna materiella anläggningstillgångar 

Hjälpmedel 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager 

Fordringar 

Kassa och Bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Skulder och eget kapital 

Eget kapital 

Årets resultat 

Eget kapital vid årets slut 

Långfristiga sku lder 

Kortfristiga sku lder 

Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 

För egna skulder och avsättningar 

Fö retagsi nteckn inga r 

Ansvarsförbindelser 

A1 sr edov1s111ng 20 l 7 

Not 2017-12-31 2016-12-31 

5 1978 1948 

6 36 636 33 285 

38 614 35 233 

7 4148 5 219 

8 9 731 10 582 

9 2134 443 

16013 16244 

54627 51477 

10 13 575 13 575 

359 2 945 

13934 16 520 

11 16000 16 000 

12 24693 18 957 

40693 34 957 

S4627 51477 

2017-12-31 2016-12-31 

inga inga 

inga inga 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Av- och nedskrivningar(+) 

Reavinst(-) I Reaförlust (+) 

Erhållen ränta(+) 

Erlagd ränta(-) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Minskning(+) I Ökning(-) av lager 

Minskning(+) I Ökning(-) av kortfristiga fordringar 

Ökning(+) I Minskning(-) av kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 

Ökning(+) I Minskning(-) av långfristiga skulder 

Återbetalt överskott 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde (beräknat) 

Likvida medel vid årets slut 

Likvida medel vid årets början 

Ar<;.redov 1 ~ n111g 2017 

2017 

570 

11286 

0 

11856 

-211 

11645 

+1071 

+851 

+5 736 

19 303 

-20 359 

5 692 

·14 667 

0 

·2 945 

·2 945 

1691 

2134 

443 

2016 

3150 

11324 

-58 

14 416 

6 

-211 

14211 

-382 

-320 

2 201 

15 710 

-19 508 

6101 

-13407 

0 

-5 277 

·S 277 

·2974 

443 

3 417 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KRL) 
och i enlighet med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Tillämpade 
principer är i huvudsak desamma som för år 2016. 

Under året har Medelpunkten bedrivit inköp och försäljning endast i svenska kronor. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Utgifter avseende tjänster har periodiserats om beloppet överstiger 10 tkr och nyttan har bedömts 
vara under en period överstigande 3 år. 

Lagerförda artiklar värderas till nyanskaffningspris. De utgörs av huvudhjälpmedel (avsedda för 
försäljning) samt tillbehör och reservdelar. Tillbehör som medföljer uthyrda huvudhjälpmedel 
debiteras som materialkostnader vid utleverans och krediteras lagret. Tillbehör som återlämnas 
debiteras lagret först efter genomförd rekonditionering till nyskick, med motsvarande kreditering av 
materialkostnader. 

Skulder anges till deras fulla värde. 

Materiella anläggningstillgångar 

Medelpunktens har två kategorier av anläggningstillgångar; de för eget bruk samt de för 
uthyrningsändamål. De förra består av maskiner, inventarier, dator- och IT-utrustning samt fordon 
och förbättringar i hyrd fastighet. De senare utgörs av olika funktionshjälpmedel. 

Samtliga anläggningstillgångar värderas till ursprungligt anskaffningspris efter avdrag för månatliga 
avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Dessa 
är följande: 

Dator- och IT-utrustning samt Kognitionshjälpmedel 3 år 

Rollatorer samt madrasser och sittdynor 4 år 

Maskiner, inventarier, verktyg, installationer och fordon 5 år 

Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 5 år 

Manuella rullstolar 7 år 

Arbetsstolar och lyftar 8 år 

Sängar och sänglyftar 9 år 

Förbättringar i hyrd fastighet - under som längst den tid som återstår av kontraktstiden 
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Noter 

Noter till resultaträkning 

20170101· 20160101· 
20171231 20161231 

Not 1 Verksamhetsintäkter 

Försäljning av hjälpmedel för enskilda brukare 16950 16 796 

Försäljning av hjälpmedel för vårdboende 3 830 4 018 

Fakt urerat material 275 355 

Hyresintäkter från medlemskommuner 38 244 38 537 

Hyresintäkt er från övriga kunder 412 391 

Intäkter från service och t illsyn 3 483 3 598 

Intäkter från frakter 1151 1131 

Intäkter från transporter 1 791 1544 

Summa Verksamhetsintäkter 66136 66370 

Not 2 Övriga intäkter 

Leverantörsviten 122 10 

Bidrag och avgifter 376 304 

Övrigt 124 63 

Summa övriga intäkter 622 377 

Not 3 Materialkostnader 

Kostnad för sålda varor -18 739 -19 094 

övriga materialkostnader -11580 -9 701 

Summa materialkostnader ·30319 ·28 795 

Not 4 Avskrivning 

Avskrivningar av maskiner och inventarier 

Avseende maskiner och andra tekniska anläggningar -277 -280 

Avseende inventarier och verktyg -88 -83 

Avseende datorer -43 -137 

Avseende fordon -189 -172 

Avseende förbättringar i hyrd fastighet -43 -60 

Summa avskrivningar maskiner och inventarier ·640 ·732 
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Avskrivning av hjälpmedel 

20170101- 20160101-
20171231 20161231 

Rollatorer -1 985 -1948 

Manuella rullstolar -3 188 -2 765 

Sängar och sänglyftar -848 -890 

Arbetsstolar -658 -586 

Hygienhjälpmedel -688 -580 

Kognitionshjälpmedel -185 -125 

Lyftar -278 -257 

Madrasser och sittdynor -1656 -1886 

Övrigt -1 160 -1059 

Summa avskrivning av hjälpmedel -10 646 -10 096 

Summa avskrivningar -11286 -10 828 

Noter till balansräkning 

2017-12-31 2016-12-31 

Not 5 Egna materiella anläggningstillgångar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 5 716 5 515 

Nyanskaffningar 671 306 

Avyttringar 0 -67 

Utrangeringar 0 -38 

Utgående anskaffningsvärden 6387 5 716 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början -3 769 -3 147 

Nya nskatf ni nga r 

Avyttringar 0 56 

Utrangeringar 0 38 

Periodens avskrivningar enligt plan -640 -716 

Utgående ackumulerade avskrivningar -4409 -3 769 

Redovisat värde vid årets slut 1978 1947 
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Not 6 Materiella anläggningstillgångar hjälpmedel 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utra nge ringar 

Utgående anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utra nge ringar 

Periodens avskrivningar enligt plan 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Nedskrivning 

Redovisat värde vid periodens slut 

Not 7 Varulager 

Huvudhjälpmedel 

Tillbehör 

Reservdelar 

Summa varulager 

Not 8 Fordringar 

Kundfordringar 

Fordringar på medlemskommuner, förskott 

Skattekonto 

Förutbetalda kostnader 

Övriga fordringar 

Summa fordringar 

Årsredovisning 20 I 7 

2017-12-31 

94 248 

19 688 

-5 831 

-9 981 

98124 

-60 632 

5 

-230 

10021 

-10 646 

-61 482 

36642 

4 148 

4148 

8966 

17 

731 

18 

9732 

2016-12-31 

92 509 

19 202 

-6 259 

-11204 

94248 

-61343 

1 

139 

10 667 

-10 096 

-60 632 

-331 

33 285 

5 219 

5 219 

9 616 

36 

917 

13 

10 582 
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Not 9 Kassa, bank och checkkredit 

2017-12-31 2016-12-31 

Kassa 0 3 

Bankmedel 2134 440 

Beviljat kreditbelopp 

Outnyttjat kreditbelopp 

Summa Kassa och bank 2134 443 

Not 10 Eget kapital 

Vid årets början 16520 18 852 

Återbetalt till medlemskommunerna -2 945 -5 277 

Periodens resultat 359 2 945 

Periodens utgående kapital 13934 16 520 

Not 11 Långfristiga skulder 

Banklån 16000 16 000 

Summa Långfristiga skulder 16000 16000 

Not 12 Kortfristiga skulder och interimsskulder 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 7 011 5 085 

Momsskuld -95 1412 

Personalens källskatt 241 247 

Kortfristigt banklån 14 000 5 000 

Interimsskulder 

Upplupna löner och semesterlöner 1029 1076 

Sociala avgiher 617 623 

Beräknad pensionskostnad inkl löneskatt 967 800 

Upplupna hjälpmedelskostnader 825 -19 

Betalda förskott från medlemskommunerna 0 686 

Fakturerade, ej inbetalda kommunförskott 0 3 616 

övriga poster 98 431 

Summa Kortfristiga skulder och interimsskulder 24693 18 957 
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Revisorerna 

Revisionsberättelse år 2017 

Till 

Direktionen samt 

Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Klippan, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, 
Örkelljunga och Höganäs 

Vi har granskat Kommunalförbundet medelpunktens (222000-1594) verksamhet under år 
2017. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att 
ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll. Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar: 

• Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamåls
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i 
allt väsentligt vara rättvisande. 

• Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Det viktigaste finansiella målet för år 2 017 

är uppfyllt. 

• Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
delvis är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. 

Ansvarsfrihet 
Vi tillstyrker att direktionen för Kommunalförbundet medelpunkten beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2017 godkänns. 

Vi åberopar följande för vår bedömning: 

Vi har genomfört övergripande granskningar, som innebär läsning av protokoll och 
sammanträffanden med representanter för förbundets ledning. 



Följande rapporter har avlämnats under året: 

• Granskning av delårsrapport 
• Granskning av årsredovisning 

Helsingborg den 28 mars 20 

Birgitta Alm 
utsedd förtroendeva ld revisor 



Anders Thulin, 
auktoriserad revisor 
certifierad kommunal 
revisor 

Lotten Lasson, 
revisionskonsult 

Mimmi Praks, 
Revisionskonsult 

Alice Nilsson 
Revisionskonsult 

mars 2018 
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Revisionsrapport 



Granskning av årsredovisning 

1. Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat Kom
munalförbundets årsredovisning för 2017. 

Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för sin bedömning av om års
redovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om 
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda 
revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan
siering och ekonomiska ställning? 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunalförbundet le
ver upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvalt
ningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal re
dovisning och god redovisningssed. 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

Årets resultat är förenligt med god ekonomisk hushållning. Målet avseende kapital
bindningen anser vi svårt att bedöma huruvida det är uppfyllt eller ej utifrån den in
formation som ges i årsredovisningen. Detta eftersom kapitalbindningen inte kan be
dömas utifrån storleken på inventeringsdifferenserna och att det inte görs någon ana
lys avseende om kapitalbindningen är större än budgeterat. 

Direktionen lämnar en bedömning avseende måluppfyllelsen för verksamhetsmålen 
för god ekonomisk hushållning. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, dock finns ett antal för
bättringsåtgärder i kommunalförbundets processer, se avsnitt 3.3.i. 

mars 2018 
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Granskning av årsredovisning 

Granskningen har introducerats genom kontakter och sam planering med kommunalför
bundets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångs
punkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och lands
ting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår 
av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller 
delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Gransk
ningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskaps
material och i förekommande fall registeranalys. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsekonom och förbundschef. 

2.2. Revisions kriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen (KL) 

• Lag om kommunal redovisning (KRL) 

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

• Direktionens beslutade mål om god ekonomisk hushållning 

mars 2018 
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Granskning av årsredovisning 

Enheten~ mål Mätetal Utfall Målvärde 

Verksamheten uppfyller resultatmålet • Awikelse från burlget (Tkr) 359 290 

Vi undviker onödiga kostnader i form av 
förseningsavgifter, straffavgifter och Summa onödiga kostnader (Tkr) 9tkr o tkr 
d 1eckräkningsränta 

Vi har en god likviditetsplanering • Kassalikviditet 48% 100 % 

Kommunalförbundet uppfyller resultatmålet. Målet avseende onödiga kostnader anses 
uppfyllas till viss del (se vår iakttagelse avseende skatter och avgifter under avsnitt 3.3.1). 
Mål avseende kassalikviditet om 100% är inte uppfyllt. 

2) Att kapitalbildningen inte blir större än budgeterat 

Medelpunkten binder kapital i form av anläggningstillgångar, hjälpmedel för uthyrning, 
lagervaror, kundfordringar och förbetalda hyror/andra kostnader. Kommunalförbundet 
har en "framgångsfaktor" för att mäta om målet är uppnått. Se nedan (bild från årsredo
visningen); 

Enhetens mål Mätetal Utfall Målvärde 

Vi har en god lagerhållning med ordning 
lnventeringsdifferens 2,7 % 1 % 

och reda 

Målet avseende inventeringsdifferens anses uppfyllas till viss del. Vi ser en klar förbättring 
jämfört mot föregående år avseende inventeringsdifferenserna. Dock anser vi likt föregå
ende år målet inte bör mätas utifrån storleken på inventeringsdifferensen. 

3.2.2 . Målför verksamheten 
I årsredovisningen görs en avstämning avseende kommunalförbundets verksamhetsmål. 
Direktionen har fastställt 8 övergripande mål för verksamheten utifrån områdena: miljö, 
kund, omvärld, medarbetare och process. Under dessa finns totalt 19 framgångsfaktorer 
för att mäta om målen uppfyllts. 8 av framgångsfaktorerna bedöms som helt uppfyllda, 9 
som delvis uppfyllda, 1 som ej uppfyllt och 1 där det ej gjorts någon bedömning avseende 
måluppfyllelsen. 

Bedömning 

Årets resultat är förenligt med god ekonomisk hushållning. Målet avseende kapitalbind
ningen anser vi svårt att bedöma huruvida det är uppfyllt eller ej utifrån den information 
som ges i årsredovisningen. Detta eftersom kapitalbindningen inte kan bedömas utifrån 
storleken på inventeringsdifferenserna och att det inte görs någon analys avseende om 
kapitalbindningen är större än budgeterat. 

Direktionen lämnar en bedömning avseende måluppfyllelsen för verksamhetsmålen för 
god ekonomisk hushållning. 
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Granskning av årsredovisning 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade re
dovisningsprinciper i tillräcklig omfattning, dock finns ett antal brister i underliggande 
processer vilka redogörs för under avsnitt ovan för resultat- och balansräkning. 

3 .3.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, dock finns ett antal förbätt
ringsåtgärder i kommunalförbundets processer, se avsnitt 3.3.1. 
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KS § 14  Dnr KS 000047/2019 - 100 

Förslag på ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift 
för Kommunförbundet Skåne 

 
Beskrivning av ärendet I dagsläget betalar medlemskommunerna in en avgift till Kommunförbundet 

Skåne (KFSK) baseras på kommunernas skatteintäkter och generella 
statsbidrag, för 2019 är avgiften beslutad till 0,4 promille. Förslaget till ny 
finansieringsmodell utgår från att alla kommuner betalar samma avgift per 
invånare, vilket för 2019 är 21,25 kr/invånare. Den föreslagna 
finansieringsmodellen utgår från den avgift man tar ut året innan det år då 
förändringen genomförs och sedan görs en årlig justering av detta grundbelopp 
för pris- och lönekompensation. Här ska SKL:s årliga prisindex för kommunal 
verksamhet användas. Om kommunförbundets uppdrag till kommunerna 
förändras kan behov uppstå att justera grundbeloppet till nästkommande år, 
vilket föreslås beslutas av KFSK styrelse i samband med beslut om 
nästkommande års medlemsavgift, inom av förbundsmötet angiven ram. 
Finansieringsmodellen innebär inte ökade medlemsavgifter till KFSK till följd 
utav ett ökat invånarantal, det är enbart grundbeloppet och förändringar av 
pris och lönekompensation som ligger till grund för den totala medlemsavgiften 
för efterföljande år. För att förslaget till ny finansieringsmodell för KFSK ska 
antas krävs att samtliga medlemskommuner är eniga om detta. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner daterad 2018-01-16 med 

tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Anta kommunförbundet Skånes förslag om ny finansieringsmodell för 

beräkning av medlemsavgiften.       
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
  Anta kommunförbundet Skånes förslag om ny finansieringsmodell för 

beräkning av medlemsavgiften.  
      

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2019-01-16 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000047/2019-100 

 
 

Ny finansieringsmodell för medlemsavgift till kommunförbundet Skåne 
 
 

Förslag till beslut 
 
Anta kommunförbundet Skånes förslag om ny finansieringsmodell för beräkning av medlems-
avgiften. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
I dagsläget betalar medlemskommunerna in en avgift till Kommunförbundet Skåne (KFSK)  
baseras på kommunernas skatteintäkter och generella statsbidrag, för 2019 är avgiften beslu-
tad till 0,4 promille.  
 
Förslaget till ny finansieringsmodell utgår från att alla kommuner betalar samma avgift per 
invånare, vilket för 2019 är 21,25 kr/invånare. Den föreslagna finansieringsmodellen utgår 
från den avgift man tar ut året innan det år då förändringen genomförs och sedan görs en årlig 
justering av detta grundbelopp för pris- och lönekompensation. Här ska SKL:s årliga prisindex 
för kommunal verksamhet användas. Om kommunförbundets uppdrag till kommunerna för-
ändras kan behov uppstå att justera grundbeloppet till nästkommande år, vilket föreslås beslu-
tas av KFSK styrelse i samband med beslut om nästkommande års medlemsavgift, inom av 
förbundsmötet angiven ram. Finansieringsmodellen innebär inte ökade medlemsavgifter till 
KFSK till följd utav ett ökat invånarantal, det är enbart grundbeloppet och förändringar av pris 
och lönekompensation som ligger till grund för den totala medlemsavgiften för efterföljande år. 
 
För att förslaget till ny finansieringsmodell för KFSK ska antas krävs att samtliga medlems-
kommuner är eniga om detta. 
 

Bakgrund 
Kommunförbundets styrelse beslutade i september 2017 att ge KFSK kansli i uppdrag att ta 
fram ett nytt förslag på ny finansieringsmodell avseende medlemsavgiften från och med bud-
getåret 2020. Skälet till att man valde att se över finansieringslösningen var det fanns med-
lemskommuner som upplevde att modellen gjorde bedömningen av avgiften oförutsägbar.  
 
Nuvarande modell baseras på en promillesats av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det 
innebär att förbundets intäkter har kopplats till utvecklingen av medlemmarnas skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Dessa beror inte enbart på inkomstutveckling och befolkningsför-
ändringar utan också på riksdagsbeslut om statsbidrag och beslut om taxeringsregler som kan 
förändra kommunernas skatteunderlag.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Detta förslag gör beräkningen av avgiften mer förutsägbar. KFSK kan fortfarande Skulle den 
nya finansieringsmodellen införts redan under 2019 hade kommunen fått en något högre 
avgift, ca 7 tkr, vilket gör en mindre skillnad då dagens avgift är 307 tkr. För år 2020 skulle den 
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nya finansieringsmodellen sannolikt bli ca 8 tkr dyrare för Båstads kommun än med dagens 
beräkningsmodell.  
 
Elisabet Edner 
2019-01-16 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten, Kommunförbundet Skåne 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Viktig information kring förslag på ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgifter 
för Kommunförbundet Skåne 
 
Samråd har skett med: 
Olof Nilsson, Kanslichef och Kommunförbundet Skåne 
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Kommunförbundet Skåne 
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Skånes kommuner 
2018-12-19 

Viktig information kring förslag på ny finansieringsmodell för 
beräkning av medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne 

Här nedan kommer viktig information kring ny finansieringsmodell för beräkning av 
medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne. Observera att detta utskick kräver 
kommunens svar till Kommunförbundet Skånes kansli senast 2019-02-28. 

Kommunförbundet Skånes styrelse (nedan benämnt förbundet) beslutade 2018-12-07 
om ett förslag på ny finansieringsmodell. För att förbundsmötet 2019-05-10, ska kunna 
godkänna en ändring av finansieringsmodell krävs att samtliga medlemskommuner är 
eniga om detta. Om inte samtliga medlemskommuner är eniga om att anta den 
föreslagna finansieringsmodellen kommer Kommunförbundet Skånes nuvarande 
finansieringsmodell att kvarstå: 

"§22 Förbundsmötet äger besluta om annan grund för årsavgiftens fastställande och erläggande om 
samtliga medlemmar är eniga härom". (Kommunförbundet Skånes stadgar, daterade 2011-05-13). 

Med anledning av förbundets nuvarande stadgar översänder förbundet, det av styrelsen 
beslutade ärendet inklusive bilagor och utdrag från sammanträdesprotokollet, för 
behandling i medlemskommunerna. 

Ny finansieringsmodell för Kommunförbundet Skåne baserat 
på invånare och indexuppräkning 

Förslaget till ny finansieringsmodell utgår från att alla kommunerna betalar samma 
avgift per invånare, vilket för 2019 är 21 ,25 kr/invånare. Den föreslagna 
finansieringsmodellen utgår från den avgift man tar ut året innan det år då förändringen 
genomförs och sedan görs en årlig justering av detta grund belopp för pris- och 
lönekompensation. Här ska SKL:s årliga prisindex för kommunal verksamhet användas. 

Finansieringsmodellen innebär inte ökade medlemsavgifter till Kommunförbundet 
Skåne till följd av ökat invånarantalet i kommunerna, eftersom det enbati är 
grundbeloppet och förändring av pris- och lönekompensation som ligger till grund för 
den totala medlemsavgiften för nästkommande år. Eftersom alla kommuner föreslås 
betala lika per invånare kan det betyda att en kommun med stor befolkningsökning kan 
procentuellt få betala mer än en kommun som har oförändrad eller minskad befolkning 
(se exempel i bilaga 2). 

Om behov föreligger att justera grund beloppet till nästkommande budgetår, exempelvis 
till följd av förändring av Kommunförbundets uppdrag till kommunerna, föreslås detta 
beslutas av Kommunförbundet Skånes styrelse i samband med beslut om 

Kommunförbundet Skåne 
Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund 
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nästkommande års medlemsavgift. Den nya finansieringsmodellen föreslås införas 
fr.o.m. budgetåret 2020. Avgiftens storlek, både vad gäller justering av index och 
eventuell justering av grund beloppet bestäms för varje år av styrelsen inom av 
förbundsmötet angiven ram. 

Kommunförbundet Skånes nuvarande finansieringsmodell 

Förbundets nuvarande finansieringsmodell bygger på summan av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Förbundsavgiften utgår med viss promille av den summan. 
Avgiften storlek bestäms varje av styrelsen inom förbundsmötets angivna ramar. För 
2019 är avgiften beslutad till 0,4 promille av förbundsmötets angivna max 0,5 promille. 

Medlemsavgiftens storlek, utifrån nuvarande finansieringsmodell, kan variera i stor grad 
mellan medlemskommunerna och år. 

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta: 

E-post: alexander.brydon@kfsk.se 
Telefon: 0728 - 85 4 7 24 

Vänligen skicka ert svar via brev eller e-post till adresserna nedan: 

Kommunförbundet Skånes kansli 
Box52 
221 00 Lund 
E-post: alexander.brydon@kfsk.se 

Kommunförbundet Skåne 2(2) 
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Ny finansieringsmodell för beräkning av allmän medlemsavgift för 
Kommunförbundet Skåne - uppdatering i förhållande till 
Kommunförbundet Skånes arbetsutskott 

Inledning 
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade vid sammanträdet 2017-09-22 att 
ge Kommunförbundet Skånes kansli i uppdrag att ta fram förslag på ny 
finansieringsmodell avseende medlemsavgiften fr.o.m. budgetåret 2020. 
Kommunförbundet Skånes ekonomiavdelning har tagit fram förslag på tre 
finansieringsmodeller som föredragits för styrelsens presidium 2018-10-23. 
Efter genomgång av förslagen diskuterade sig presidiet fram till ytterligare en 
finansieringsmodell som till vissa delar liknar en av de tre modeller som 
ekonomiavdelningen tagit fram. Denna finansieringsmodell utgår från ett basår, 
i förslaget används år 2019 som basår. Detta år erhåller Kommunförbundet 
Skåne totalt 28 576 tkr från de skånska kommunerna enligt nuvarande 
finansieringsmodell. Förslaget till ny finansieringsmodell utgår från att alla 
kommunerna betalar samma avgift per invånare. 

Medlemsavgiftsmodeller i andra delar av Sverige 
Nuvarande modell för beräkning av medlemsavgiften till Kommunförbundet 
Skåne härstammar från Svenska Kommunförbundets tidigare modell. Ett antal 
regionala förbund använder sig fortfarande av modellen. Dessa är förutom 
Skåne även Blekinge, Halland, Södermanland och Norrbotten som samtliga 
låter SKL göra avgiftsberäkningama eftersom dessa anses komplicerade och 
kräver underlag som de enskilda förbunden inte har lätt tillgängligt. 
Kommunförbundet Stockholms län och Regionförbundet Kalmar gör egna 
avgiftsberäkningar men dessa bygger i princip på samma modell som ovan. 

Kommunförbundet Stockholms län baserar sin avgift, som kallas serviceavgift, 
på kommunernas samlade skatteintäkter och statsbidrag. Avgiften uppgår till 
0,42 promille och förbundsmötet har satt ett tak på 0,5 promille. Större delen av 
verksamheten finansieras med serviceavgiften. Den kursverksamhet som 
förbundet bedrevs lades ner 2004. Gymnasieskolornas intagningsverksamhet 
och energi verksamheten finansieras med en särskild avgift. 

Göteborgsregionens kommunalförbund, som har drygt 1 miljon invånare, tar ut 
sin förbundsavgift som ett krontal per invånare. Avgiften är fn 75,52 kr och 
höjdes 2018 med 1,41 kr. Innan dess hade avgiften inte höjts sedan 2001. 
Befolkningstillväxten har varit 1-1,3%/år under denna period. Förbundsavgiften 
utgör nu 17% av förbundets totala avgifter. 

Uldragsbeslyrkande 
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Regionförbundet Kalmar baserar sin avgift på kommunernas samlade 
skatteintäkter och statsbidrag. Avgiften uppgår till 0, 141 promille av skatter och 
statsbidrag. I förbundet ingår kommunerna och landstinget. 

Kommunförbundet Skåne 2(3) 
Kommunförbundet Västern01rland har sedan tre år tillbaka lämnat den modell 
som Kommunförbundet Skåne använder sig av. I stället utgår man från den 
avgift man tog ut vid det år då förändringen genomfördes och sedan dess pris
och löneuppräknas den årligen. Motivet att lämna invånarantalet samt 
skatteintäkter och statsbidrag är att man menar att det inte finns någon direkt 
koppling mellan förbundets uppgifter och invånarantalet. Förbundet stöder 
kommunernas profession och innehållet i deras uppgifter förändras inte med 
antal invånare. 1 stället tar förbundet ut en högre avgift om uppgifterna 
förändras i väsentlig omfattning. 
Norrbottens kommuner använder samma modell som Kommunförbundet Skåne 
och tar en avgift på 1,45 promille. 

Nuvarande modell för Kommunförbundet Skåne 
Kommunförbundet Skånes nuvarande modell för medlemsavgiften baseras på 
av styrelsen fastställd promillesats inom den ram som förbundsmötet beslutat. 
Promillesatsen multipliceras med medlemskommunernas beräknade 
skatteintäkter med rikets genomsnittliga utdebitering som grund samt generella 
statsbidrag. Det innebär att förbundets intäkter har kopplats till utvecklingen av 
medlemmarnas skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessa beror inte enbart 
på inkomstutveckling och befolkningsförändringar utan också på riksdagsbeslut 
om statsbidrag och beslut om taxeringsregler som kan förändra kommunernas 
skatteunderlag. Om förbundet får i uppgift att utöka eller minska sin verksamhet 
kan ökad eller minskad finansiering ske genom att promillesatsen förändras. 
Avgiften ändrades senast 2012 från 0,38 promille till 0,40 promille av 
kommunernas skatteintäkter och allmänna statsbidrag. 

Alternativ avgiftsmodell för Kommunförbundet Skåne 
Invånarmodell med indexuppräkning 
Invånarmodellen föreslås utgå från den avgift man tog ut året innan det år då 
förändringen genomförs och sedan görs en årlig justering av detta grundbelopp 
för pris- och lönekompensation. Här bör SKL:s årliga prisindex för kommunal 
verksamhet användas. Förslaget till ny finansieringsmodell utgår också från att 
alla kommunerna betalar samma avgift per invånare. För 2019 blir detta 21,25 
kr/invånare. Som tidigare föreslås att invånarantalet 1 januari, året innan 
medlemsavgiften tas ut, ska ligga till grund för beräkningen. Invånarmodellen 
ger således inte ökade avgifter totalt till Kommunförbundet Skåne till följd av 
att invånarantalet i kommunerna ökar eftersom det enbart är grundbeloppet och 
förändring av pris- och lönekompensation som ligger till grund för den totala 
medlemsavgiften för nästkommande år. Men eftersom alla kommuner föreslås 
betala lika per invånare kan det betyda att en kommun med stor 

Uldragsbeslyrkande 
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befolkningsökning kan procentuellt få betala mer än en kommun som har 
oförändrad eller minskad befolkning (se bilaga 2). 

Om behov föreligger att justera grundbeloppet till nästkommande budgetår, t.ex. 
till följd av förändring av Kommunförbundets uppdrag till kommunema, 
föreslås detta beslutas av styrelsen i samband med beslut om nästkommande års 
medlemsavgift. 

Om den nya modellen genomförs innebär detta att en del kommuner kommer att 
betala mer än i dag vid genomförandeåret och andra mindre eftersom 
avgiften/invånare ska vara lika, vilket den inte är i dagens modell (se bilaga 1). 

Nedan presenteras ändringar i ärendet i förhållande till arbetsutskottets 
sammanträde 2018-11-06 

Den nya finansieringsmodellen föreslås införas fr.o.m. budgetåret 2020. 
Avgiftens storlek, både vad gäller justering av index och eventuell justering av 
grundbeloppet bestäms för varje år av styrelsen inom av förbundsmötet angiven 
ram. 

För att förbundsmötet ska kunna godkänna en ändring av finansieringsmodell 
krävs att samtliga medlemskommuner är eniga om detta, i enlighet med 
Kommunförbundet Skånes nuvarande stadgar daterade 2011-05-13. Om 
samtliga medlemskommuner är eniga om ändringen och förbundsmötet beslutar 
om ny grund för årsavgiften enligt förslaget ovan krävs också att stadgarna 
ändras. 

Styrelsen föreslås besluta 

att godkänna förslag till ny finansieringsmodell, 

att översända ärendet för godkännande till samtliga 33 medlemskommuner, 
samt 

att om samtliga medlemskommuner är eniga om att godkänna den nya grunden 
för årsavgiften ge kansliet i uppdrag att ta fram förslag till ändring i 
Kommunförbundet Skånes stadgar daterade 2011-05-13 innefattande ändring i§ 
22, "Avgift till förbundet". 

Styrelsen beslutar enligt arbetsutskottet ovan angivna förslag. 

Utdragsbeslyrkande 
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Ny finansieringsmodell för beräkning av allmän medlemsavgift 
för Kommunförbundet Skåne - uppdatering i förhållande till 
Kommunförbundet Skånes arbetsutskott 

Inledning 

Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade vid sammanträdet 2017-09-22 att ge 
Kommunförbundet Skånes kansli i uppdrag att ta fram förslag på ny finansieringsmodell 
avseende medlemsavgiften fr.o.m. budgetåret 2020. Kommunförbundet Skånes 
ekonomiavdelning har tagit fram förslag på tre finansieringsmodeller som föredragits för 
styrelsens presidium 2018-10-23. Efter genomgång av förslagen diskuterade sig presidiet 
fram till ytterligare en finansieringsmodell som till vissa delar liknar en av de tre modeller 
som ekonomiavdelningen tagit fram. Denna finansieringsmodell utgår från ett basår, i 
förslaget används år 2019 som basår. Detta år erhåller Kommunförbundet Skåne totalt 
28 576 tkr från de skånska kommunerna enligt nuvarande finansieringsmodell. Förslaget till 
ny finansieringsmodell utgår från att alla kommunerna betalar samma avgift per invånare. 

Medlemsavgiftsmodeller i andra delar av Sverige 

Nuvarande modell för beräkning av medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne 
härstammar från Svenska Kommunförbundets tidigare modell. Ett antal regionala förbund 
använder sig fortfarande av modellen. Dessa är forntom Skåne även Blekinge, Halland, 
Södermanland och Norrbotten som samtliga låter SKL göra avgiftsberäkningarna eftersom 
dessa anses komplicerade och kräver underlag som de enskilda förbunden inte har lätt 
tillgängligt. Kommunförbundet Stockholms län och Regionförbundet Kalmar gör egna 
avgifts beräkningar men dessa bygger i princip på samma modell som ovan. 

KoJJJJJJ111ifOrb1111det S tockhohns län baserar sin avgift, som kallas serviceavgift, på kommunernas 
samlade skatteintäkter och statsbidrag. Avgiften uppgår till 0,42 promille och 
förbundsmötet har satt ett tak på 0,5 promille. Större delen av verksamheten finansieras 
med serviceavgiften. Den kursverksamhet som förbundet bedrevs lades ner 2004. 
Gymnasieskolornas intagningsverksamhet och energiverksamheten finansieras med en 
särskild avgift. 

Goleborgsregionens koJJJ1m111a(fiirb1md, som har drygt 1 miljon invånare, tar ut sin förbundsavgift 
som ett krontal per invånare. Avgiften är fn 75,52 kr och höjdes 2018 med 1,41 kr. Innan 
dess hade avgiften inte höjts sedan 2001. Befolkningstillväxten har varit 1-1,3%/år under 
denna period. Förbundsavgiften utgör nu 17% av förbundets totala avgifter. 

&gio!ifrirb1111det Ka/JJJar baserar sin avgift på kommunernas samlade skatteintäkter och 
statsbidrag. Avgiften uppgår till 0,141 promille av skatter och statsbidrag. I förbundet ingår 
kommunerna och landstinget. 

Kommunförbundet Skåne 
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Komm11nfiirbm1det Västernorrland har sedan tre år tillbaka lämnat den modell som 
Kommunförbundet Skåne använder sig av. I stället utgår man från den avgift man tog ut 
vid det år då förändringen genomfördes och sedan dess pris- och löneuppräknas den 
årligen. Motivet att lämna invånarantalet samt skatteintäkter och statsbidrag är att man 
menar att det inte finns någon direkt koppling mellan förbundets uppgifter och 
invånarantalet. Förbundet stöder kommunernas profession och innehållet i deras uppgifter 
förändras inte med antal invånare. I stället tar förbundet ut en högre avgift om uppgifterna 
förändras i väsentlig omfattning. 

Norrbottem kotmmmer använder samma modell som Kommunförbundet Skåne och tar en 
avgift på 1,45 promille. 

Nuvarande modell för Kommunförbundet Skåne 

Kommunförbundet Skånes nuvarande modell för medlemsavgiften baseras på av styrelsen 
fastställd promillesats inom den ram som förbundsmötet beslutat. Promillesatsen 
multipliceras med medlemskommunernas beräknade skatteintäkter med rikets 
genomsnittliga utdebitering som grund samt generella statsbidrag. Det innebär att 
förbundets intäkter har kopplats till utvecklingen av medlemmarnas skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Dessa beror inte enbart på inkomstutveckling och 
befolkningsförändringar utan också på riksdags beslut om statsbidrag och beslut om 
taxeringsregler som kan förändra kommunernas skatteunderlag. Om förbundet får i uppgift 
att utöka eller minska sin verksamhet kan ökad eller minskad finansiering ske genom att 
promillesatsen förändras. Avgiften ändrades senast 2012 från 0,38 promille till 0,40 
promille av kommunernas skatteintäkter och allmänna statsbidrag. 

Alternativ avgiftsmodell för Kommunförbundet Skåne 

Invånarmodell med indexuppräkning 

Invånarmodellen föreslås utgå från den avgift man tog ut året innan det år då förändringen 
genomförs och sedan görs en årlig justering av detta grundbelopp för pris- och 
lönekompensation. Här bör SKL:s årliga prisindex för kommunal verksamhet användas. 
Förslaget till ny finansieringsmodell utgår också från att alla kommunerna betalar samma 
avgift per invånare. För 2019 blir detta 21,25 kr/invånare. Som tidigare föreslås att 
invånarantalet 1 januari, året innan medlemsavgiften tas ut, ska ligga till grund för 
beräkningen. Invånarmodellen ger således inte ökade avgifter totalt till Kommunförbundet 
Skåne till följd av att invånarantalet i kommunerna ökar eftersom det enbart är 
grundbeloppet och förändring av pris- och lönekompensation som ligger till grund för den 
totala medlemsavgiften för nästkommande år. Men eftersom alla kommuner föreslås betala 
lika per invånare kan det betyda att en kommun med stor befolkningsökning kan 
procentuellt få betala mer än en kommun som har oförändrad eller minskad befolkning (se 
bilaga 2). 

Om behov föreligger att justera grundbeloppet till nästkommande budgetår, t.ex. till följd 
av förändring av Kommunförbundets uppdrag till kommunerna, föreslås detta beslutas av 
styrelsen i samband med beslut om nästkommande års medlemsavgift. 

Om den nya modellen genomförs innebär detta att en del kommuner kommer att betala 
mer än i dag vid genomförandeåret och andra mindre eftersom avgiften/invånare ska vara 
lika, vilket den inte är i dagens modell (se bilaga 1). 

Kommunförbundet Skåne 2(3) 
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Nedan presenteras ändringar i ärendet i förhållande till arbetsutskottets 
sammanträde 2018-11-06 

Den nya finansieringsmodellen föreslås införas fr.o.m. budgetåret 2020. 

Avgiftens storlek, både vad gäller justering av index och eventuell justering av 
grundbeloppet bestäms för varje år av styrelsen inom av förbundsmötet angiven ram. 

För att förbundsmötet ska kunna godkänna en ändring av finansieringsmodell krävs att 
samtliga medlemskommuner är eniga om detta, i enlighet med Kommunförbundet Skånes 
nuvarande stadgar daterade 2011-05-13. Om samtliga medlemskommuner är eniga om 
ändringen och förbundsmötet beslutar om ny grund för årsavgiften enligt förslaget ovan 
krävs också att stadgarna ändras. 

Styrelsen föreslås besluta 

att godkänna förslag till ny finansieringsmodell, 

att översända ärendet för godkännande till samtliga 33 medlemskommuner, samt 

att om samtliga medlemskommuner är eniga om att godkänna den nya grunden för 
årsavgiften ge kansliet i uppdrag att ta fram förslag till ändring i Kommunförbundet 
Skånes stadgar daterade 2011-05-13 innefattande ändring i§ 22, "Avgift till förbundet". 
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2019+3% 

Bilaga 2 

20181123 

Medlemsavgift till Kommunförbundet Skåne 2020 - Exempel (uppräkning med 3% ifh till 2019) 

Kommun Invånarantal Avgift Index Avgift Förändring Förändring 
2019-01-01 3% kr % 

2019 2020 2020 

Bjuv 15 539 327 882 336128 8246 2,51% 
Bromölla 12791 269 867 276 685 6 818 2,53% 
Burlöv 18 399 384 070 397 993 13 923 3,63% 
Båstad 14 908 314 430 322478 8 048 2,56% 
Eslöv 33 518 706 299 725 035 18 737 2,65% 
Helsingborg 145487 3 045 356 3147 062 101 707 3,34% 
Hässleholm 52 265 1105117 1130 556 25440 2,30% 
Höganäs 26 420 556 628 571 497 14 869 2,67% 
Hörby 15 677 330 496 339113 8 617 2,61% 
Höör 16 632 350 174 359 771 9 596 2,74% 
Klippan 17 576 371 085 380 190 9105 2,45% 
Kristianstad 84 952 1788294 1837616 49 322 2,76% 
Kävlinge 31 250 657 910 675 976 18 066 2,75% 
Landskrona 45 863 962 373 992 073 29 700 3,09% 
Lomma 24 602 515 635 532 171 16 537 3,21% 
Lund 122 653 2 577196 2 653 135 75 939 2,95% 
Malmö 339 490 7 090 040 7 343 586 253 545 3,58% 
Osby 13 254 280 131 286 700 6 569 2,35% 
Perstorp 7387 155 876 159 790 3 914 2,51% 
Simrishamn 19 385 411 760 419 321 7 562 1,84% 
Sjöbo 19 244 405 278 416 271 10 993 2,71% 
Skurup 15 782 332408 341 384 8 976 2,70% 
Staffanstorp 24477 513 573 529 468 15 894 3,09% 
Svalöv 14166 298 045 306 428 8 382 2,81% 
Svedala 21 293 447 844 460 594 12 750 2,85% 
Tomelilla 13 502 285104 292 065 6 961 2,44% 
Trelleborg 44956 947 689 972453 24764 2,61% 
Vellinge 36113 760 574 781169 20 595 2,71% 
Ystad 30 073 634 300 650 516 16 216 2,56% 
As torp 16 007 336 361 346 251 9 890 2,94% 
Ängelholm 42146 887 995 911 670 23 675 2,67% 
Örkelljunga 10 099 213 509 218 454 4945 2,32% 
Östra Göinge 14 779 312 709 319 688 6 979 2,23% 

1 360 685 28 576 007 29 433 287 29 433 287 857.280 3,00% 

Avgift per invånare 21,63 

Sida 1 



2019 

Bilaga 1 

20181123 

Medlemsavgift till Kommunförbundet Skåne 2019 - Jämförelse mellan nuvarande modell och förslag på ny modell 

Kommun Invånarantal Nuvarande Ny Skillnad Skillnad 
2018.01-01 avgiftsmodell avgiftsmodell kr % 

2019 2020 

Bjuv 15 429 325 663 321882 2219 0,68% 
Bromölla 12 699 266 902 269 867 2 965 1,11% 
Burlöv 18 073 396 993 384 070 -12 923 -3,26% 
Båstad 14 796 307 571 314 430 6 859 2,23% 
Eslöv 33 236 707 476 706 299 -1 177 -0,17% 
Helsingborg 143 304 3 087 540 3 045 356 -42 184 -1,37% 
Hässleholm 52 003 1098951 1105 117 6166 0,56% 
Höganäs 26193 559 378 556 628 -2 750 -0,49% 
Hörby 15 552 327 298 330 496 3 198 0,98% 
Höör 16 478 343 662 350174 6 512 1,89% 
Klippan 17 462 358 937 371 085 12148 3,38% 
Kristianstad 84151 1 789 567 1788294 -1 273 -D,07% 
Kävlinge 30 959 658 604 657 910 -694 -0,11% 
Landskrona 45286 973 302 962 373 -10 929 -1,12% 
Lomma 24 264 557 334 515 635 -41 699 -7,48% 
Lund 121 274 2 351 662 2 577196 225 534 9,59% 
Malmö 333 633 7 303132 7 090 040 -213 092 -2,92% 
Osby 13182 284 810 280 131 -4 679 -1,64% 
Perstorp 7 335 163 416 155 876 -7 540 -4,61% 
Simrishamn 19 376 404101 411 760 7 659 1,90% 
Sjöbo 19 071 385 377 405 278 19 901 5,16% 
Skurup 15 642 323 007 332 408 9 401 2,91% 
Staffanstorp 24167 521 024 513 573 -7 451 -1,43% 
Svalöv 14 025 294 928 298 045 3 117 1,06% 
Svedala 21 074 455 791 447 844 -7 947 -1,74% 
Tomelilla 13 416 284168 285 104 936 0,33% 
Trelleborg 44 595 923 950 947 689 23 739 2,57% 
Vellinge 35 790 769 021 760 574 -8 447 -1,10% 
Ystad 29 848 606 977 634 300 27 323 4,50% 
Astorp 15 828 342 272 336 361 -5 911 -1,73% 
Ängelholm 41 786 874 420 887 995 13 575 1,55% 
Örkelljunga 10 047 212 593 213 509 916 0,43% 
Östra Göinge 14 715 316 180 312 709 -3 471 -1,10% 

1344689 28 576 007 28 576.007 0 0 

Avgift per invånare 21,25 
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§159 (Dnr 18-9-2) 
Kommunförbundet Skånes finansieringsmodell. 

Inledning 
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade vid sammanträdet 2017-09-22 att 
ge Kommunförbundet Skånes kansli i uppdrag att ta fram förslag på ny 
finansieringsmodell avseende medlemsavgiften fr.o.m. budgetåret 2020. 
Kommunförbundet Skånes ekonomiavdelning har tagit fram förslag på tre 
finansieringsmodeller som föredragits för styrelsens presidium 2018-10-23. 
Efter genomgång av förslagen diskuterade sig presidiet fram till ytterligare en 
finansieringsmodell som till vissa delar liknar en av de tre modeller som 
ekonomiavdelningen tagit fram. Denna finansieringsmodell utgår från ett basår, 
i förslaget används år 2018 som basår. Detta år erhåller Kommunförbundet 
Skåne totalt 27 565 tkr från de skånska kommunerna enligt nuvarande 
finansieringsmodell. Förslaget till ny finansieringsmodell utgår från att alla 
kommunerna betalar samma avgift per invånare. 

Medlemsavgiftsmodeller i andra delar av Sverige 
Nuvarande modell för beräkning av medlemsavgiften till Kommunförbundet 
Skåne härstammar från Svenska Kommunförbundets tidigare modell. Ett antal 
regionala förbund använder sig fortfarande av modellen. Dessa är förutom 
Skåne även Blekinge, Halland, Södermanland och Norrbotten som samtliga 
låter SKL göra avgiftsberäkningarna eftersom dessa anses komplicerade och 
kräver underlag som de enskilda förbunden inte har lätt tillgängligt. 
Kommunförbundet Stockholms län och Regionförbundet Kalmar gör egna 
avgifts beräkningar men dessa bygger i princip på samma modell som ovan. 

Kommunförbundet Stockholms län baserar sin avgift, som kallas serviceavgift, 
på kommunernas samlade skatteintäkter och statsbidrag. Avgiften uppgår till 
0,42 promille och förbundsmötet har satt ett tak på 0,5 promille. Större delen av 
verksamheten finansieras med serviceavgiften. Den kursverksamhet som 
förbundet bedrevs lades ner 2004. Gymnasieskolornas intagningsverksamhet 
och energiverksamheten finansieras med en särskild avgift. 

Göteborgsregionens kommunalförbund, som har drygt 1 miljon invånare, tar ut 
sin förbundsavgift som ett krontal per invånare. Avgiften är fn 75,52 kr och 
höjdes 2018 med 1,41 kr. Innan dess hade avgiften inte höjts sedan 2001. 
Befolkningstillväxten har varit 1-1,3%/år under denna period. Förbundsavgiften 
utgör nu 17% av förbundets totala avgifter. 

Regioriförbundet Kalmar baserar sin avgift på kommunernas samlade 
skatteintäkter och statsbidrag. Avgiften uppgår till 0, 141 promille av skatter och 
statsbidrag. I förbundet ingår kommunerna och landstinget. 

Kommunförbundet Västernorrland har sedan tre år tillbaka lämnat den modell 
som Kommunförbundet Skåne använder sig av. I stället utgår man från den 

Utdragsbestyr1<ande 
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avgift man tog ut vid det år då förändringen genomfördes och sedan dess pris
och löneuppräknas den årligen. Motivet att lämna invånarantalet samt 
skatteintäkter och statsbidrag är att man menar att det inte finns någon direkt 
koppling mellan förbundets uppgifter och invånarantalet. Förbundet stöder 
kommunernas profession och innehållet i deras uppgifter förändras inte med 
antal invånare. I stället tar förbundet ut en högre avgift om uppgifterna 
förändras i väsentlig omfattning. 

Norrbottens kommuner använder samma modell som Kommunförbundet Skåne 
och tar en avgift på 1,45 promille. 

Nuvarande modell för Kommunförbundet Skåne 
Kommunförbundet Skånes nuvarande modell för medlemsavgiften baseras på 
av styrelsen fastställd promillesats inom den ram som förbundsmötet beslutat. 
Promillesatsen multipliceras med medlemskommunernas beräknade 
skatteintäkter med rikets genomsnittliga utdebitering som grund samt generella 
statsbidrag. Det innebär att förbundets intäkter har kopplats till utvecklingen av 
medlemmarnas skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessa beror inte enbart 
på inkomstutveckling och befolkningsförändringar utan också på riksdagsbeslut 
om statsbidrag och beslut om taxeringsregler som kan förändra kommunernas 
skatteunderlag. Om förbundet får i uppgift att utöka eller minska sin verksamhet 
kan ökad eller minskad finansiering ske genom att promillesatsen förändras. 
Avgiften ändrades senast 2012 från 0,38 promille till 0,40 promille av 
kommunernas skatteintäkter och allmänna statsbidrag. 

Alternativ avgiftsmodell för Kommunförbundet Skåne 

Invånarmodell med indexuppräkning 
Invånarmodellen föreslås utgå från den avgift man tog ut året innan det år då 
förändringen genomförs och sedan görs en årlig justering av detta grundbelopp 
för pris- och lönekompensation. Här kan förslagsvis SKL:s prisindex för 
kommunal verksamhet användas, vilket många kommuner gör redan i dag. 
Förslaget till ny finansieringsmodell utgår också från att alla kommunerna 
betalar samma avgift per invånare. För 2018 blir detta 20,8 lkr/invånare. Som 
tidigare föreslås att invånarantalet 1 januari, året innan medlemsavgiften tas ut, 
ska ligga till grund för beräkningen. Invånarmodellen ger således inte ökade 
avgifter totalt till Kommunförbundet Skåne till följd av att invånarantalet i 
kommunerna ökar eftersom det enbart är grundbeloppet och förändring av pris
och lönekompensation som ligger till grund för den totala medlemsavgiften för 
nästkommande år. Men eftersom alla kommuner föreslås betala lika per 
invånare kan det betyda att en kommun med stor befolkningsökning kan 
procentuellt få betala mer än en kommun som har oförändrad eller minskad 
befolkning. 
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Om behov föreligger att justera grundbeloppet till nästkommande budgetår, t.ex. 
till följd av förändring av Kommunförbundets uppdrag till kommunerna, 
föreslås detta beslutas av styrelsen i samband med beslut om nästkommande års 
medlemsavgift. 

Om den nya modellen genomförs innebär detta att en del kommuner kommer att 
betala mer än i dag vid genomförandeåret och andra mindre eftersom 
avgiften/invånare ska vara lika, vilket den inte är i dagens modell. 

Beslut av förbundsmötet 
Om styrelsen väljer att ändra nuvarande finansieringsmodell och besluta att 
antaga ovan nämnda invånarmodell är det sedan förbundsmötet som tar det 
slutliga beslutet. 

En ändring av finansieringsmodell bör föregås av en informations
/förankringsprocess tillsammans med kommunerna. Nästa förbundsmöte hålls 
2019-05-10. Kommunförbundet Skånes ramar för kommande 2020 års budget 
bör tas senast i september 2019 för att kommunerna ska ha möjlighet att arbeta 
in detta i sina budgetar för det kommande året. 

Förslagsvis bör beslut i förbundsmötet ske enligt någon av alternativen nedan 
(utan inbördes prioriteringsordning): 

1) Förbundsmötet tar 2019-05-10 beslut om ny ersättningsmodell med införande 
år 2020. 
2) Förbundsmötet tar 2019-05-10 beslut om ny ersättningsmodell med införande 
år 2021. 
3) Förbundsmötet tar i maj 2021 beslut om ny ersättningsmodell med införande 
år 2022. 

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta 

att Kommunförbundet Skånes kansli ska tydliggöra vilket prisindex som ska 
användas vid prisuppräkning, samt 

att i övrigt föreslå Kommunförbundet Skånes förbundsmöte att besluta om ny 
ersättningsmodell 2019-05-10 med införande år 2020. 
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Kommunförbundet Skåne 

2018-10-29 

Ny finansieringsmodell för beräkning av allmän medlemsavgift 
för Kommunförbundet Skåne 

Inledning 

Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade vid sammanträdet 2017-09-22 att ge 
Kommunförbundet Skånes kansli i uppdrag att ta fram förslag på ny finansieringsmodell 
avseende medlemsavgiften fr.o.m. budgetåret 2020. Kommunförbundet Skånes 
ekonomiavdelning har tagit fram förslag på tre finansieringsmodeller som föredragits för 
styrelsens presidium 2018-10-23. Efter genomgång av förslagen diskuterade sig presidiet 
fram till ytterligare en finansieringsmodell som till vissa delar liknar en av de tre modeller 
som ekonomiavdelningen tagit fram. Denna finansieringsmodell utgår från ett basår, i 
förslaget används år 2018 som basår. Detta år erhåller Kommunförbundet Skåne totalt 
27 565 tkr från de skånska kommunerna enligt nuvarande finansieringsmodell. Förslaget till 
ny finansieringsmodell utgår från att alla kommunerna betalar samma avgift per invånare. 

Medlemsavgiftsmodeller i andra delar av Sverige 

Nuvarande modell för beräkning av medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne 
härstammar från Svenska Kommunförbundets tidigare modell. Ett antal regionala förbund 
använder sig fortfarande av modellen. Dessa är fömtom Skåne även Blekinge, Halland, 
Södermanland och Norrbotten som samtliga låter SKL göra avgiftsberäkningarna eftersom 
dessa anses komplicerade och kräver underlag som de enskilda förbunden inte har lätt 
tillgängligt. Kommunförbundet Stockholms län och Regionförbundet Kalmar gör egna 
avgifts beräkningar men dessa bygger i princip på samma modell som ovan. 

Kommmif0rb1111det Stockholms läJJ baserar sin avgift, som kallas serviceavgift, på kommunernas 
samlade skatteintäkter och statsbidrag. Avgiften uppgår till 0,42 promille och 
förbundsmötet har satt ett tak på 0,5 promille. Större delen av verksamheten finansieras 
med serviceavgiften. Den kursverksamhet som förbundet bedrevs lades ner 2004. 
Gymnasieskolornas intagningsverksamhet och energiverksamheten finansieras med en 
särskild avgift. 

Gäteborgsregionem ko111m1111a!flirb1111d, som har drygt 1 miljon invånare, tar ut sin förbundsavgift 
som ett krontal per invånare. Avgiften är fn 75,52 kr och höjdes 2018 med 1,41 kr. Innan 
dess hade avgiften inte höjts sedan 2001. Befolkningstillväxten har varit 1-1,3%/år under 
denna period. Förbundsavgiften utgör nu 17% av förbundets totala avgifter. 

Rcgiotif0i1J1111det Kalmar baserar sin avgift på kommunernas samlade skatteintäkter och 
statsbidrag. Avgiften uppgår till 0,141 promille av skatter och statsbidrag. I förbundet ingår 
kommunerna och landstinget. 

Kommunförbundet Skåne 
Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund 

Webbadress: kfsk.se ·Telefon: 072-885 4700 



~~ 
Kommunförbundet Skåne 

Komm1111flirb1111det Västemonia11d har sedan tre år tillbaka lämnat den modell som 
Kommunförbundet Skåne använder sig av. I stället utgår man från den avgift man tog ut 
vid det år då förändringen genomfördes och sedan dess pris- och löneuppräknas den 
årligen. Motivet att lämna invånarantalet samt skatteintäkter och statsbidrag är att man 
menar att det inte finns någon direkt koppling mellan förbundets uppgifter och 
invånarantalet. Förbundet stöder kommunernas profession och innehållet i deras uppgifter 
förändras inte med antal invånare. I stället tar förbundet ut en högre avgift om uppgifterna 
förändras i väsentlig omfattning. 

Norrbottens kom1mmer använder samma modell som Kommunförbundet Skåne och tar en 
avgift på 1,45 promille. 

Nuvarande modell för Kommunförbundet Skåne 

Kommunförbundet Skånes nuvarande modell för medlemsavgiften baseras på av styrelsen 
fastställd promillesats inom den ram som förbundsmötet beslutat. Promillesatsen 
multipliceras med medlemskommunernas beräknade skatteintäkter med rikets 
genomsnittliga utdebitering som grund samt generella statsbidrag. Det innebär att 
förbundets intäkter har kopplats till utvecklingen av medlemmarnas skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Dessa beror inte enbart på inkomstutveckling och 
befolkningsförändringar utan också på riksdagsbeslut om statsbidrag och beslut om 
taxeringsregler som kan förändra kommunernas skatteunderlag. Om förbundet får i uppgift 
att utöka eller minska sin verksamhet kan ökad eller minskad finansiering ske genom att 
promillesatsen förändras. Avgiften ändrades senast 2012 från 0,38 promille till 0,40 
promille av kommunernas skatteintäkter och allmänna statsbidrag. 

Alternativ avgiftsmodell för Kommunförbundet Skåne 

Invånarmodell med indexuppräkning 

Invånarmodellen föreslås utgå från den avgift man tog ut året innan det år då förändringen 
genomförs och sedan görs en årlig justering av detta grundbelopp för pris- och 
lönekompensation. Här kan förslagsvis SKL:s prisindex för kommunal verksamhet 
användas, vilket många kommuner gör redan i dag. Förslaget till ny finansieringsmodell 
utgår också från att alla kommunerna betalar samma avgift per invånare. För 2018 blir detta 
20,81kr/invånare. Som tidigare föreslås att invånarantalet 1 januari, året innan 
medlemsavgiften tas ut, ska ligga till grund för beräkningen. Invånarmodellen ger således 
inte ökade avgifter totalt till Kommunförbundet Skåne till följd av att invånarantalet i 
kommunerna ökar eftersom det enbart är grundbeloppet och förändring av pris- och 
lönekompensation som ligger till grund för den totala medlemsavgiften för nästkommande 
år. Men eftersom alla kommuner föreslås betala lika per invånare kan det betyda att en 
kommun med stor befolkningsökning kan procentuellt få betala mer än en kommun som 
har oförändrad eller minskad befolkning. 

Om behov föreligger att justera grundbeloppet till nästkommande budgetår, tex. till följd 
av förändring av Kommunförbundets uppdrag till kommunerna, föreslås detta beslutas av 
styrelsen i samband med beslut om nästkommande års medlemsavgift. 

Om den nya modellen genomförs innebär detta att en del kommuner kommer att betala 
mer än i dag vid genomförandeåret och andra mindre eftersom avgiften/invånare ska vara 
lika, vilket den inte är i dagens modell. Se bilaga 1. 

Kommunförbundet Skåne 2(3) 



Kommunförbundet Skåne 

Beslut av förbundsmötet 

Om styrelsen väljer att ändra nuvarande finansieringsmodell och besluta att antaga ovan 
nämnda invånarmodell är det sedan förbundsmötet som tar det slutliga beslutet. 

En ändring av finansieringsmodell bör föregås av en informations-/förankringsprocess 
tillsammans med kommunerna. Nästa förbundsmöte hålls 2019-05-10. Kommunförbundet 
Skånes ramar för kommande 2020 års budget bör tas senast i september 2019 för att 
kommunerna ska ha möjlighet att arbeta in detta i sina budgetar för det kommande året. 

Förslagsvis bör beslut i förbundsmötet ske enligt någon av alternativen nedan (utan 
inbördes prioriterings ordning): 

1) Förbundsmötet tar 2019-05-10 beslut om ny ersättningsmodell med införande år 
2020. 

2) · Förbundsmötet tar 2019-05-10 beslut om ny ersättningsmodell med införande år 
2021. 

3) Förbundsmötet tar i maj 2021 beslut om ny ersättningsmodell med införande år 
2022. 
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KS § 15  Dnr KS 001141/2018 - 100 

Förslag om utvecklande former för dialog mellan kommunstyrelsen 
och nämnderna inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 
Beskrivning av ärendet Ärendet behandlar utveckling av kommunstyrelsens uppsiktsplikt genom 

införande av dialogträffar med nämndspresidierna. Dialogträffarna syftar till 
att skapa möjligheter för fördjupad dialog mellan de politiska organen och för 
kommunstyrelsen att sända styrsignaler i enlighet med sin roll och i den 
riktning som kommunfullmäktige beslutat. Förslaget är att dialogträffarna äger 
rum två gånger om året och synkroniseras med kommunens mål- och 
budgetprocess. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommundirektör Erik Lidberg daterad 2018-12-03 med 

tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Godkänna förslag till avvecklande former för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

genom införande av regelbundna dialogträffar med respektive nämnd med 
start under 2019.       

 
Fördragande Kommundirektör Erik Lidberg föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Godkänna förslag till utvecklande former för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

genom införande av regelbundna dialogträffar med respektive nämnd med 
start under 2019. 

 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-12-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Erik Lidberg 

Dnr: KS 001141/2018 -100 

 
 

Förslag om utvecklade former för dialog mellan kommunstyrelsen och 
nämnderna inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt   
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna förslag till utvecklade former för kommunstyrelsens uppsiktsplikt genom införande 
av regelbundna dialogträffar med respektive nämnd med start under 2019. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet behandlar utveckling av kommunstyrelsens uppsiktsplikt genom införande av dialog-
träffar med nämndspresidierna. Dialogträffarna syftar till att skapa möjligheter för fördjupad 
dialog mellan de politiska organen och för kommunstyrelsen att sända styrsignaler i enlighet 
med sin roll och i den riktning som kommunfullmäktige beslutat. 
 
Förslaget är att dialogträffarna äger rum två gånger om året och synkroniseras med kommu-
nens mål- och budgetprocess. 
 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och dessutom ha uppsikt över såväl övriga nämnders verksamhet 
som verksamheten i kommunala bolag (10 kap 2-6 §§) och de kommunalförbund där kommu-
nen är medlem.  
 
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ska, som en del av sin styrningsfunkt-
ion, leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över öv-
riga nämnder (§ 2). Kommunstyrelsens arbetsutskott har därvid en särskild roll, då de äger 
rätt att närvara på samtliga nämndssammanträden (§ 19). 
 
Skyldigheten omfattar en löpande tillsyn, även om det inte föreligger någon konkret anledning 
till granskning. Den är begränsad till allmänna råd och anvisningar, påpekanden, och får inte 
innebära beslut i annan nämnds ställe. Kommunstyrelsen bestämmer själv formerna för utö-
vandet av uppsiktsplikten.  
 
Aktuellt 
 
Nuvarande former under vilken uppsiktplikten utövas 

Kommunallagen är en ramlag och anger därmed inte detaljerade anvisningar för kommunsty-
relsens uppsiktsplikt. Det innebär att kommunen själv har möjlighet att utforma på vilket sätt 
uppsikten ska utformas. Kommunstyrelsen i Båstads kommun har hittills framförallt utövat 
uppsikt genom löpande uppföljning av mål och ekonomi under året. Det har till exempel inbe-
gripit att nämndernas verksamhet rapporteras till kommunfullmäktige genom delårsrapport, 
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årsredovisning och intern kontroll. 
 
Förslag om utvecklade former för kommunstyrelsens uppsiktsplikt genom införande av 
nämndsträffar 

Det är angeläget att skapa ändamålsenliga former för att säkerställa kommunstyrelsens upp-
sikt över nämndernas verksamhet. Uppsiktsplikten är central i kommunstyrelsens ledande och 
samordnande roll varför det kan finnas anledning att utveckla formerna under vilken den ut-
övas. Kommunstyrelsen avgör själv hur uppsiktsplikten ska tillämpas och nuvarande former i 
Båstads kommun föreslås kompletteras genom införandet av särskilda dialogträffar mellan 
kommunstyrelsen och respektive nämnd.  
 
Nämndsträffarna skulle vara ett sätt att stärka, fördjupa och systematisera dialogen mellan 
kommunstyrelsen och nämnderna kring deras verksamhet. Särskilt fokus bör läggas på analys 
av verksamhetens resultat i relation till de mål som fastställts på olika nivåer och varför resul-
tatet ser ut som det gör. Därtill bör uppmärksamhet ägnas åt nämndens möjligheter och utma-
ningar utifrån dess uppdrag och förutsättningar. Det finns också möjlighet att stämma av olika 
nämndsspecifika frågeställningar som är aktuella då mötet äger rum. Förslagsvis anordnas 
dialogträffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndspresidierna två gånger om 
året.  
 
Genom att kommunstyrelsen representeras av sitt arbetsutskott och nämnderna av sina presi-
dier främjas möjligheten till dialog och samverkan i ett mindre sammanhang. Med tanke på att 
arbetsutskottet sammanträder frekvent underlättas dessutom det praktiska genomförandet av 
dialogträffarna och att de äger rum med viss regelbundenhet. Från förvaltningsorganisationen 
deltar kommundirektören, verksamhetsområdeschefen och vid behov övriga tjänstemän.  
 
Dialogträffarna integreras i mål- och budgetprocessen och bör därmed äga rum i april och sep-
tember. Då finns en möjlighet att stämma av till exempel framtagandet av nämndernas mål och 
budget samt vad den senaste delårsuppföljningen visade. Kommunledningskontoret samord-
nar dialogträffarna och tar fram förslag på konkreta frågeställningar till respektive nämnd uti-
från den inriktning som anges i föreliggande ärende. Nämnderna ges därmed möjlighet att ta 
del av agendan och förbereda sig i god tid. Dialogträffarna anordnas med start under 2019 som 
del av årsplaneringen för kommunstyrelsens arbetsutskott och formerna utvecklas samt följs 
upp efter hand.  
 
När det gäller kommunstyrelsens uppsiktsplikt i relation till Båstadshem, kommunalförbund 
samt andra styrelser där kommunen ingår föreslås träffar med arbetsutskottet en gång om året 
där så anses lämpligt.  
 
Syfte med dialogträffarna mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas 
presidier 

Genom dialogträffar skapas en möjlighet till en ömsesidigt fördjupad dialog kring verksamhet-
ens resultat och vad som kan behöva utvecklas framöver. Kommunstyrelsen ges en möjlighet 
att fånga upp hur det går med resultatet i nämnden och sända styrsignaler i enlighet med sin 
roll samt den riktning och de beslut som kommunfullmäktige fattar.  
 
Genom de regelbundna mötena med samtliga nämnder skapas förutsättningar för styrelsen att 
anlägga ett helhetsperspektiv på kommunens verksamhet och den önskvärda utvecklingen av 
kommunen som helhet. Därtill kan kännedomen om respektive nämnds verksamhet öka och 
samverkansmöjligheter på tvärs över nämndsgränser – men också eventuella målkonflikter – 
identifieras.  
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På samma gång får nämnden en möjlighet att på ett fördjupat sätt berätta om sin verksamhet 
och vilka avväganden kring verksamhetens inriktning och genomförande som den står inför. 
Nämnden kan lyfta fram särskilt angelägna frågor som till exempel rör omvärldsförändringar 
vilka påverkar nämndens förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Viktigt är att skicka ti-
diga signaler till kommunstyrelsen om det finns delar i verksamheten som inte fungerar på ett 
önskvärt sätt, vilka åtgärder nämnden därmed planerar att vidtaga och vilket stöd som eventu-
ellt behövs från övriga nämnds- och förvaltningsorganisationen.   
 
Införande av nämndsträffar ligger väl i linje med ambitionen att utveckla kommunens sätt att 
styra, leda och följa upp verksamheten genom mål. I det kommande nya styrsystemet betonas 
att styrningen av kommunen ska ske under former präglade av dialog och tillit i ett ömsesidigt 
samspel mellan olika nivåer av organisationen. Nämndsträffarna bör därmed utformas i en väl 
avvägd balans mellan dels behovet att ha uppsikt över verksamheten och dels behovet av att 
föra en ömsesidig dialog kring densamma.  
 
Förslagen i föreliggande ärende innebär att formerna för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ut-
vecklas mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier. De dialogträffar 
som nu föreslås i detta ärende utgör dels ett sätt att fördjupa dialogen och ta fasta på det som 
är relevant och aktuellt för den specifika nämnden men även ett sätt att få en samlad bild av 
kommunens verksamhet och vilka förändringar som planeras framöver. 
 
 
 
 
Erik Lidberg 
Kommundirektör 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med: 
Klicka här för att ange text. 
 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-01-24 1 av 1 

 

 

KS § 9  Dnr KS 001633/2014 - 901 

Ändring i kommunstyrelsens reglemente gällande närvaro- och 
yttranderätt i arbetsutskottet 

 
Beskrivning av ärendet Under mandatperioden 2015-2018 har kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat vid vardera tillfälle om ersättarnas rätt att närvara. Det har utvecklats 
en praxis att ersättarna närvarar, vilket då bör återspeglas i kommunstyrelsens 
reglemente. Därav föreslås att ersättarna får närvaro- och yttranderätt vid 
sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Det innebär att 26 § 
tredje stycket i kommunstyrelsens reglemente stryks och ersätts med:  

 Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid arbetsutskottets 
sammanträde och delta i överläggningarna (yttranderätt). Närvarorätten gäller 
ej i sekretessärenden. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson daterad 2018-01-16, med 

tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Anta förslag till ändring av 26 § i kommunstyrelsens reglemente angående 

ersättarnas närvaro- och yttranderätt vid sammanträde med 
kommunstyrelsens arbetsutskott.       

 
Föredragande Kanslichef Olof Nilsson föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 Anta förslag till ändring av 26 § i kommunstyrelsens reglemente angående 

ersättarnas närvaro- och yttranderätt vid sammanträde med 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
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Datum: 2019-01-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001633/2014 – 901 
 
 

Ändring i kommunstyrelsens reglemente gällande närvaro- och yttranderätt 
i arbetsutskottet 
 
 
Förslag till beslut 
 
Anta förslag till ändring av 26 § kommunstyrelsens reglemente angående ersättares närvaro- 
och yttranderätt vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Under mandatperioden 2015-2018 har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat vid vardera 
tillfälle om ersättarnas rätt att närvara. Det har utvecklats en praxis att ersättarna närvarar, 
vilket då bör återspeglas i kommunstyrelsens reglemente. 
 
Därav föreslås att ersättarna får närvaro- och yttranderätt vid sammanträde med kommunsty-
relsens arbetsutskott. Det innebär att 26 § tredje stycket i kommunstyrelsens reglemente 
stryks och ersätts med: 
 
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid arbetsutskottets sammanträde och delta i 
överläggningarna (yttranderätt). Närvarorätten gäller ej i sekretessärenden. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Ej tjänstgörande ersättare har rätt till körersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
Det kan leda till ökade kostnader för kommunstyrelsen, men eftersom praxis under mandatpe-
rioden 2015-2018 har varit att ge ersättarna rätt att närvara bör kostnaderna inte öka nämn-
värt för 2019. 
  
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Ersättare i arbetsutskottet och författningssamlingen.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande. 
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Kommunstyrelsens utskott och budgetberedning 
 

Arbetsutskott 
 
24 §  
 
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott.   
 
Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare som väljs av styrelsen. 
 
Arbetsutskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande som väljs av styrelsen för 
den tid som styrelsen bestämmer. 
 
25 § 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
26 § 
 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda 
ordningen. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 
 
Ersättare, som inte tjänstgör för ordinarie ledamot, har inte rätt att närvara vid utskottets 
sammanträden. Utskottet kan dock vid varje enskilt sammanträde  
besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara. 
 

Tillägg Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid arbetsutskottets sammanträde och delta 
i överläggningarna (yttranderätt). Närvarorätten gäller ej i sekretessärenden.  
 
 
27 § 
 
Kallelse till sammanträdet med utskottet ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 
 
Sammanträdena ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 
 
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
28 § 
 
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas av utskottet om beredning 
behövs. Ordföranden eller de anställda som har ansvar för kommunstyrelsens ärende-
beredning överlämnar sådana ärenden till utskottet. 
 
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-01-24 1 av 1 

 

 

KS § 10  Dnr KS 000046/2019 - 901 

Namnändring av det kommunala handikapprådet 
 
Beskrivning av ärendet Det kommunala handikapprådet (KHR) är ett rådgivande organ under 

kommunstyrelsen. Rådet har varit aktivt i kommunen sedan 1980-talet och har 
belyst olika tillgänglighetsfrågor. Översyn av rådets ansvarsområde har skett 
genom åren, men namnet har inte tidigare varit föremål för förändring. 
Rekommendationen är att rådet ändrar namn från det kommunala 
handikapprådet (KHR) till det kommunala tillgänglighetsrådet (KTR). Detta för 
att korrekt återspegla rådets roll – att verka för tillgängliga miljöer för personer 
med funktionsnedsättningar. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av kanslichef Olof Nilsson daterad 2018-01-16.  
 
Förvaltningens förslag 1. Det kommunala handikapsrådet (KHR) ändrar namn till det kommunala 

tillgänglighetsrådet (KTR). 
 
 2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet.       
 
Föredragande Kanslichef Olof Nilsson föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Det kommunala handikapprådet (KHR) ändrar namn till det kommunala 

tillgänglighetsrådet (KTR). 
2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 
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Datum: 2019-01-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000046/2019 – 901 
 
 

Namnändring av det kommunala handikapprådet 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Det kommunala handikapprådet (KHR) ändrar namn till det kommunala tillgänglighetsrå-

det (KTR). 
2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala handikapprådet (KHR) är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. Rå-
det har varit aktivt i kommunen sedan 1980-talet och har belyst olika tillgänglighetsfrågor. 
Översyn av rådets ansvarsområde har skett genom åren, men namnet har inte tidigare varit 
föremål för förändring. 
 
Rekommendationen är att rådet ändrar namn från det kommunala handikapprådet (KHR) till 
det kommunala tillgänglighetsrådet (KTR). Detta för att korrekt återspegla rådets roll – att 
verka för tillgängliga miljöer för personer med funktionsnedsättningar. 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Rådet och författningssamlingen. 
 
Samråd har skett med: 
Vård och omsorg, kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande. 
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Datum: 2019-01-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000060/2019 – 903 
 
 

Utbetalning av partistöd 2019 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Partistöd 2019 betalas ut enligt följande: 
 
Parti Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat Totalt 

 
Moderaterna 20 000 kr 10 10 000 kr 120 000 kr 
Bjärepartiet 20 000 kr 9 10 000 kr 110 000 kr 
Centerpartiet 20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
Socialdemokraterna 20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
Liberalerna 20 000 kr 4 10 000 kr 60 000 kr 
Sverigedemokraterna 20 000 kr 3 10 000 kr 50 000 kr 
Miljöpartiet 20 000 kr 2 10 000 kr 40 000 kr 
Kristdemokraterna 20 000 kr 1 10 000 kr 30 000 kr 

Totalt 2019  41  570 000 kr  
    
 

Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala partistödet regleras i 4 kap. §§ 29-32 kommunallagen. Där framgår det att 
kommunen får lämna sådana bidrag till de partier som finns representerade i fullmäktige, men 
att det inte får utformas på så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.       
 

Aktuellt 
Kommunfullmäktige i Båstads kommun antog den 21 maj 2014, § 72, regler för partistöd. De 
reviderades och uppdaterades i samband med fullmäktiges sammanträde den 19 december 
2018, § 246. I reglerna framgår det att fullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av 
partistöd för innevarande år, samt även fatta beslut om hur mycket partistöd respektive parti 
ska erhålla. 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 januari 2018, § 11, erhåller varje parti representerat 
i fullmäktige ett grundstöd om 20 000 kr. Därutöver erhåller partierna 10 000 kr/mandat 
(som är tillsatt) i kommunfullmäktige. 
 
Utbetalning 
För att erhålla utbetalningen ska respektive parti, senast den 15 mars 2019 skicka in kontakt-
person samt postgiro/bankgironummer för utbetalningen. Om utbetalningen ska ske till bank-
konto ska kontobevis bifogas som visar att partiets kontaktperson är innehavarare 
av kontot som partistödet ska sättas in på. 
 
Uppgifterna ska skickas med e-post till bastads.kommun@bastad.se och märkas 
med ”Partistöd 2019”. 

mailto:bastads.kommun@bastad.se
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Redovisning av partistödet 
Partierna påminns härmed om att komma in med en skriftlig redovisning som visar att parti-
stödet har använts i enlighet med det ändamål som anges i 4 kap. § 29 kommunallagen samt 
partistödets syfte i enlighet med kommunens regler för partistöd. Redovisningen ska avse 
2018-01-31 – 2018-12-31 och skickas in till kommunfullmäktige (via kommunkansliet) senast 
sex månader efter redovisningsperiodens utgång, dvs. senast 2019-06-30. 
 
 
 
Henrik Andersson   Olof Nilsson 
Nämndsekreterare   Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för partistöd samt partistödets storlek 
 



 1 (2)

	
Antagen	av	kommunfullmäktige	den	21	maj	2014,	§	72.	Dnr:	KS	604/14‐903.	
Reviderad	av	kommunfullmäktige	den	19	december	2018,	§	246.		Dnr:	KS	000604/2014‐903.	
Gäller	fr	o	m	2019‐01‐01.	
	

Regler för partistöd 
	
Lagstöd 
Partistödet	regleras	i	4	kap	29‐32	§§	kommunallagen	där	det	framgår	att	kommunerna	får	
lämna	sådana	bidrag,	men	att	stödet	inte	får	utformas	så	att	det	otillbörligt	gynnar	eller	
missgynnar	ett	parti.		
	
Valresultatet 
Valresultatet	utgör	beräkningsgrund	vid	fastställande	av	partistöd	och	andra	liknande		
situationer	då	mandatfördelningen	ligger	till	grund	för	en	fördelning.		
	
Ett	parti	är	representerat	om	det	har	fått	mandat	i	kommunfullmäktige	för	vilket	en	vald	
ledamot	är	fastställd	enligt	14	kapitlet	vallagen	(2005:837).	Det	är	Länsstyrelsen	som	
fastställer	detta.	
	
Skulle	en	situation	uppstå	i	kommunfullmäktige	att	en	ledamot	byter	parti	eller	inte	
representerar	något	parti,	tillfaller	det	mandatbundna	stödet	för	just	det	mandatet	
det	parti	för	vilket	ledamoten	ursprungligen	valdes	in	i	kommunfullmäktige.	
	
Partistödets syfte 
Partistöd	ges	till	de	politiska	partier	som	är	representerade	i	kommunfullmäktige.	Parti‐
stödet	ska	användas	för	att	stärka	de	politiska	partiernas	ställning	i	den	kommunala	
demokratin	och	stödet	ska	användas	för	politisk	verksamhet	med	anknytning	till	Båstads	
kommun.	Partistödet	ska	användas	till	ett	långsiktigt	och	kontinuerligt	arbete	för	att	öka	
medborgligt	inflytande	och	valdeltagande	i	kommunen.	
	
Grundstöd och mandatbundet stöd samt krav på representation 
Partistödet	ges	som	ett	grundstöd	och	ett	mandatbundet	stöd.	
	
Komunfullmäktige	fattar	årligen	i	januari	månad	beslut	om	utbetalning	av	partistödet	
samt	hur	mycket	partistöd	respektive	parti	ska	erhålla.	Det	mandatbundna	stödet	betalas	
endast	för	mandat	som	är	tillsatta	i	kommunfullmäktige,	det	vill	säga	det	betalas	inte	ut		
för	tomma	platser	i	kommunfullmäktige.	
	
Partistöd	får	bara	ges	till	ett	parti	som	är	en	juridisk	person.	
	
I det fall representationen i fullmäktige helt upphör 
Till	parti	som	upphör	att	vara	representerat	i	kommunfullmäktige	ges	partistöd	för	
återstoden	av	det	innevarande	året.	Detta	gäller	under	förutsättning	att	partiet	varit	
representerat	i	de	sex	månader	som	närmast	följer	efter	mandatperiodens	början.		
 
Redovisning av partistödet 
Mottagarna	av	kommunalt	partistöd	(de	politiska	partierna)	ska	årligen	till	kommun‐
fullmäktige	ge	in	en	skriftlig	redovisning	som	visar	att	partistödet	har	använts	i	enlighet	
med	det	ändamål	som	anges	i	4	kap	29	§	kommunallagen	samt	partistödets	syfte	enligt	
detta	dokument.	
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Redovisningen	ska	avse	perioden	1	januari	‐	31	december	varje	år	och	ges	in	till	
kommunfullmäktige	(kommunkansliet)	senast	sex	månader	efter	redovisningsperiodens	
(kalenderårets)	utgång.		
	
Av	redovisningen	ska	framgå:	
	
•	 Organisationsnummer	för	partiet.	
•	 Partiföreningens	stadgar.	
•	 Uppgift	om	partiföreningens	styrelseledamöter	samt	revisorer	för	innevarande	år.	
•	 Årsredovisning	från	föregående	år	samt	protokoll	från	årsmöte	som	visar	att	ansvars‐

frihet	beviljats.	Av	årsredovisningen	ska	det	framgå	hur	partistödet	har	använts.	
•	 Uppgift	om	partiföreningens	bankgiro,	plusgiro	eller	bankkonto.	Bankontouppgiften	

ska	styrkas	med	bankkontobevis.	
•	 Protokoll	från	partiföreningen	som	visar	vem	som	tecknar	föreningens	firma.	
	
En	av	mottagaren	(de	politiska	partierna)	utsedd	särskild	granskare	ska	granska	om	
redovisningen	ger	en	rättvisande	bild	av	hur	mottagaren	har	använt	partistödet.	
Granskarens	rapport	över	granskningen	ska	bifogas	redovisningen.	
	
Kommunfullmäktige	får	besluta	att	partistöd	inte	ska	betalas	till	parti	som	inte	lämnar	
redovisning	och	granskningsrapport	enligt	4	kap	31	§	kommunallagen.	
	
Utbetalning av partistöd, antal utbetalningar  
Kommunkansliet	ansvarar	för	att	förse	ekonomiavdelningen	med	underlag	för	utbetalning	
av	partistödet	i	februari	månad	årligen.		
	
Tolkning och tillämpning av reglerna om partistöd  
Kommunstyrelsen	tolkar	och	tillämpar	bestämmelserna	för	partistöd.		
	
Kommunstyrelsen	får	dock	inte	besluta	om	utbetalning	av	partistöd,	då	denna	rätt	enligt	
lag	är	förbehållen	kommunfullmäktige.	
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Antagen	av	kommunfullmäktige	den	21	maj	2014,	§	71.	Dnr:	KS	603/14‐903.		
Reviderad	av	kommunfullmäktige	den	24	januari	2018,	§	11.	Dnr:	KS	000267/2017‐903.		
	

	
Partistöd 

	
Följande	beräkningsgrund	för	partistödet	ska	gälla	från	och	med	
den	1	januari	2019:	

	
Grundstöd:	20.000:‐/parti	i	kommunfullmäktige	
Mandatstöd:	10.000:‐/ledamot	i	kommunfullmäktige	
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Datum: 2019-01-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001166/2018 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Delgivningar: 
 
a). Protokoll från NSVA 2018-03-15 
 
b). Protokoll Båstadhem. nr 9, 2018-12-11 
 
c). Protokoll Styrelsemöte 7/2018 med styrelsen i NSR AB 
 
d). Protokoll Nr 6/2018 Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 
 
e). Lokal överenskommelse om nyanländas etablering framtagen i samarbete mellan 
      Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Båstads kommun 
 
f). Protokoll 1 2019 Styrelsen för Båstadhem AB 
 
g). Svar till Arbetsmiljöverket 2019-01-24 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Klara Kristoffersson, E& Y 

Frånvarande: 
Maria Berglund 
Anders Månsson 
Birgitta Jönsson 
Helli Taskinen 
Tima Wilkman - Kommunal 
Björn Bakke - Kommunal 

Tid, plats och underlag: 

Sida 1av3 

Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för NSV A 
Nr 1/2018, datum 2018-03-15 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -12- 17 
Dnr.'f...$. ... Q.Q.U .. 66/. 
.. '10 . . s. .... -:-.. '1.Q.Q ......... 

15:e mars 2018 kl. 13.00-15.30 på Stadsbyggnadshuset, Helsingborg. 
Underlaget till sammanträdet fogas samman som bilaga till detta protokoll. 

§ 1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande. 

§ 2. Val av justeringsman 

Till att jämte ordförandenjustera dagens protokoll utsågs Björn Persson . ./ 
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§ 3. Val av sekreterare 

Till sekreterare på mötet utsågs Johan Jönsson. 

§ 4. Fastställande av dagordning 
Under övriga frågor lades följande punkter till: 

Svenskt Vattens årsstämma 
Inbjudan till första spadtaget 
Nya avdelningschefer 
Svenskt Vatten - Ulfs nya roll 

Därefter fastställdes dagordningen. 

§ 5. Närvaro 

Sida2 av 3 

Det konstaterade att Maria Berglund, Anders Månsson, Birgitta Jönsson och Helli Taskinen 
var frånvarande. I Birgitta Jönssons frånvaro gick Fredrik Jönsson in som ordinarie ledamot. 
Det konstaterades att Bjuv saknade ledamot. 

§ 6. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom. Brandpostunderlag skickas till kommunernas 
kontaktpersoner under mars. 

Det informerades om att två automationstekniker rekryterats enligt budget. Dessutom har vi 
anställt en projektledare utöver budget, då det beslutats dels att Båstad ska få Sydvatten till 
sydsida, dels att Åstorp ska bygga nytt vattenverk i K vidinge. Därefter lades protokollet till 
handlingarna. 

§ 7. Punkter att behandla enligt arbetsordningen punkt 1.3.1.4 

Inför genomgång av årsredovisningen redovisade VD och ekonomichef händelser och 
ekonomi för 2017. 

a) VD sammanfattade händelser från året som gått enligt underlag. Därefter redovisade 
ekonomichefen bolagets och kundkommunernas ekonomiska utfall för 2017 enligt 
underlag. Årsredovisningen och Hållbarhetsredovisningen för 2017 gicks igenom och 
godkändes. 

b) Förslag till vinstdisposition behandlades och godkändes. 
c) Revisorsrapporter föredrogs av auktoriserad revisor respektive lekmann~evisor. 
d) Datum för bolagsstämman fastställdes till den 8/5. 

§ 8. Information från VD och ekonomichef 

VD informerade enligt underlag om året som gått i intressebolaget Sweden Water Research. 

§ 9. Beslutspunkter /. 
/t? 
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a) Styrelsen beslutade att ge fullmakt till ordförande och vice ordförande att representera 
NSV A på vattenstämman. 

§ 9. Övriga frågor 

Styrelsens ledamöter och ersättare är inbjudna att representera NSV A på Vattenstämmans 
välkomstmiddag måndagen den 21/5 kl 18.30 på Dunkers. Styrelsens medlemmar är också 
inbjudna att delta tisdag-onsdag. 

Styrelsemedlemmarna är också inbjudna att delta vid första spadtaget för Helsingborgs nya 
vattentom den 3/4 kl 11. 

Det informerades om att Anna-Karin Johansson rekryterats som ny avdelningschef för 
Kundnära tjänster efter Andreas Bjömevik. Ny rörnätschef är också rekryterad i Sven-Inge 
Granlund. 

Det informerades om att VD Ulf Thysell som bisyssla tagit uppdraget som VD för Svenskt 
Vatten en dag i veckan efter det att tidigare VD:n slutat med omedelbar verkan. Ulf har det 
uppdraget fram till dess att ny VD i Svenskt Vatten är på plats. 

§ 10. Nästa möte 

Nästa möte är det konstituerande styrelsemötet i anslutning till bolagsstämman den 8/5. 
Övriga ordinarie möten för 2018 hålls den 15/6 kl 9-12, i samband med studieresa den 4-5/10 
samt den 7/12 kl 9-13. 

§ 11. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

Johan Jönsson 



Närvarande: 
Ordinarie: 
Magnus Jälminger, ordf 
Björn Persson, vice ordf 
Anders Månsson 
Jan Nilsson 
Bo Wendt 
Jan Zielinski 
Suppleanter: 
Maria Berglund 
Hans Grönkvist 
Anna Ingers 
Fredrik Jönsson 
Helli Taskinen 

Övriga: 
Ulf Thysell, VD 
Johan Jönsson, ekonomichef 
Stefan Vegehall - Vision 
Pär Gustafsson - avd.chef Avloppsrening 
Anna Holmstedt- HR-chef 
Jonas Håkansson - avd.chef Dricksvatten 
AnnaKarin Johansson - avd.chefKundnära Tjänster 
Åsa Peez - avd.chef Ledningsnät och Projket 

Frånvarande: 
Teddy Nilsson 
Rolf Ottosson 

Tid, plats och underlag: 

Sida 1av2 

Protokoll fört vid sarrtmanträde med 
styrelsen för NSV A / 
Nr 2/2018, datum 2018-06-15 

I 

15:e juni 2018 kl. 09.00- 12.00 på Stadsbyggnadshuset, Helsingborg. 
Underlaget till sammanträdet fogas samman som bilaga till detta protokoll. 

§ 1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande. 

§ 2. Val av justeringsman 

Till att jämte ordförandenjustera dagens protokoll utsågs Björn Persson. 

§ 3. Val av sekreterar/~ 



Till sekreterare på mötet utsågs Johan Jönsson. 

§ 4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

§ 5. Närvaro 

Det konstaterade att Teddy Nilsson och Rolf Ottosson var frånvarande. 

§ 6. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 7. Information från VD och ekonomichef 

a) VD:s lägesrapport 
a. NSVA:s chefer presenterar Affärsplan 2019-21. 

b) Ekonomi 
a. Bokslutet för maj föredrogs av ekonomichef. 

§ 8. Beslutspunkter 

a) Styrelsen beslutade att godkänna Affärsplan 201 Q-21. 

§ 9. Övriga frågor 

Ordföranden tackade å styrelsens vägnar NSV A:s personal för en väl genomförd 
Vattenstämma i Helsingborg. 

§ 10. Nästa möte 

Sida2 av2 

Kommande möten hålls i samband med strategiseminarium den 4-5/10 samt den 7/12 kl 9-13. 

§ 11. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

~~~ 
Johan Jönsson 

Justeras: 



Närvarande: 
Ordinarie: 
Magnus Jälminger, ordf 
Anders Månsson 
Jan Nilsson 
Bo Wendt 
Jan Zielinski 
Suppleanter: 
Maria Berglund 
Hans Grönkvist 
Anna Ingers 
Teddy Nilsson 
Rolf Ottosson 

Övriga: . 
Ulf Thysell, VD 
Johan Jönsson, ekonomichef 
Stefan Vegehall - Vision 

Frånvarande: 
Björn Persson, vice ordf 
Helli Taskinen 

Tid, plats och underlag: 
5:e oktober 2018 kl. 08.30 - 12.00 på Enehall, Båstad. 

Sida 1av3 

Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för NSV A 
Nr 3/2018, datum 2018-10-05 

Underlaget till sammanträdet fogas samman som bilaga till detta protokoll. 

§ 1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande. 

§ 2. Val av justeringsman 

Till att jämte ordförandenjustera dagens protokoll utsågs Jan Nilsson. 

§ 3. Val av sekreterare 

Till sekreterare på mötet utsågs Johan Jönsson. 

§ 4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen ändrades så att Perstorp .blev§ 9. Följande punkter fick därmed nummer 10-12. 
Därefter fastställdes dagordning/0 p 
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§ 5. Närvaro 

Det konstaterade att Björn Persson och Helli Taskinen var frånvarande. Därmed var inte 
Landskrona representerat på mötet. 

§ 6. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 7. Information från VD och ekonomichef 

a) VD:s lägesrapport 
a. Policys för NSV A gicks igenom. 
b. Backlogg mätarbyten gicks igenom 
c. Debitering enligt taxa för öppning och stängning av ventiler diskuterades. 
d. VD föredrog lägesrapport 

b) Ekonomi 
a. Bokslutet för maj föredrogs av ekonomichef. 

§ 8. Beslutspunkter 

a) Styrelsen beslutade att 
- Godkänna Kommunikationspolicyn 
- Godkänna Medie-policyn 
- Godkänna Sociala medier-policyn 
- Godkänna Dokumenthanteringsplanen 
- Godkänna Elhandelsstrategin 
- Hänsköt till ägarrådet att besluta om Debitering enligt taxa för öppning och 
stängning av ventiler. 

§ 9. Perstorp 

Ordföranden informerade om att Perstorp fick en sjukskrivning på en nyckelperson för VA 
och kontaktade NSV A för hjälp. Ordföranden godkände tre månaders hjälp, då Perstorp just 
nu utreder ett ev inträde i NSV A. Pär Gustafsson tar ansvar för kommunikationen mellan oss 
och kommunen. Styrelsen instämde i att ett beslut om begränsad hjälp i detta fall är korrekt, 
då utredning pågår. 

§ 10. Övriga frågor 

Inget övrigt förekom. 

§ 11. Kommande möten 

Det konstaterades att årets sista möte hålls den 7/12 kl 9-13. För nästa år beslutades om möten 
den 14/3 samt den 915. Då delvis en ny styrelse väntas tillträda vid bolagsstämman den 9/5, 
överlät man till denna att planera årets resterande möt~ 

~ fv 
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§ 12. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

Johan Jönsson 

~~J;m ?i~Nilsson 



Närvarande: 
Magnus Jälminger, ordf 
Björn Persson, vice ordf 
Anders Månsson 
Jan Nilsson 
Jan Zielinski 

Suppleanter: 
Maria Berglund 
Hans Grönkvist 
Anna Ingers 
Teddy Nilsson 
Rolf Ottosson 
Helin Taskinen 

Övriga: 
Ulf Thysell, VD 
Johan Jönsson, vid protokollet 
Stefan V egehall, Vision 

Frånvarande 
Bo Wendt 

Tid och plats: 

Protokoll fört vid konstituerande 
sammanträde med 
styrelsen för NSV A 
2018, datum 2018-05-08 

8 maj 2018 kl 11.45 - 12.15 på Sundspärlan, Helsingborg. 

§ 1 Sammanträdets öppnande 

Magnus Jälminger öppnade styrelsesammanträdet. 

§ 2 Val av sammanträdesordförande 

Till sammanträdesordförande utsågs Magnus Jälminger. 

§ 3 Val av protokollförare 

Till att föra dagens protokoll utsågs Johan Jönsson. 

§ 4 Justering av protokoll 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Björn Persson. 

§ 5 Godkännande av dagordning 

§ 6 

Dagordningen godkändes. 

Styrelsens ledamö~ 



Meddelades att på bolagsstämman per den 8 maj 2018 presenterats följande 
styrelse: 

MagnusJälminger Ordinarie Omval 
Björn Persson Ordinarie Omval 
Ailders Månsson Ordinarie Omval 
Jan Nilsson Ordinarie Omval 
Bo Wendt Ordinarie Omval 
Jan Zielinski Ordinarie Nyval 
Maria Berglund Suppleant Omval 
Hans Grönkvist Suppleant Omval 
Anna Ingers Suppleant Omval 
Teddy Nilsson Suppleant Nyval 
Rolf Ottosson Suppleant Omval 
Helin Taskinen Suppleant Omval 

§ 7 V al av styrelseordförande och vice styrelseordförande 

Till ordförande i styrelsen hade vid bolagsstämman presenterats Magnus 
Jälminger och till vice ordförande Björn Persson. 

§ 8 Arbetsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Styrelsen godkände arbetsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp. 

§ 9 Firmateckning 

Styrelsen beslöt, att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av 
Magnus Jälminger och Björn Persson, två i förening. 

Dessutom har verkställande direktören, enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen, 
rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 

§ 10 Stämmoombud Sweden Water Research AB 

Till att representera NSV A vid bolagsstämma för Sweden Water Research 
utsågs Jan Nilsson som ordinarie och Maria Berglund som ersättare. 

§ 11 Styrelsen godkände attestordningen för 2018 

Vid protokollet 

Johan Jönsson 

Justeras: 



Protokoll fört vid årsstämma i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
(NSVAAB) 

Närvarande: 
Magnus Jälminger, Helsingborgs stad 
Torbjörn Brorsson, Landskrona stad 
Christer Landin, Bjuvs kommun 
Christian Orsing, Helsingborgs stad 
Ronny Sandberg, Åstorps kommun 
Aina Modig, Helsingborgs stad, lekmannarevisor 
Gunnar Ottosson, Landskrona stad, lekmannarevisor 
Thomas Hallberg, Ernst & Y oung, revisor 

Övriga: 
Ulf Thysell, verkställande direktör NSV A AB 
Johan Jönsson, ekonomichef NSV A AB 
Per Reinhold Olsson, Helsingborgs stad, Stadsrevisor 

Frånvarande: 
Inge Henriksson, Båstads kommun 
Dennis Jönsson. Svalövs kommun 

Tid och plats: 
.2018-05-08 kl. 11.30 på Sundspärlan, Helsingborg 

§ 1 Stämmans öppnande 
Stämman öppnas av Magnus Jälminger. 

§ 2. Val av ordförande på stämman 

Beslutas att välja Magnus Jälminger till ordförande vid stämman. 

§ 2 b Val av sekreterare 

Beslutas att välja Johan Jönsson till sekreterare vid stämman. 

§ 3 Upprättande och godkänn.ande av röstlängd 

Beslutas att godkänna upprättat förslag till röstlängd, bifogas. 

§ 4 Val av en eller två justeringsmän 

Beslutas att utse Torbjörn Brorsson och Christer Landin att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. 

§ 5 Godkännande av dagordnin;f'\ 
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Beslutas att godkänna förslaget till dagordning med tillägg för§ 9 b Notering av till stämman 
anmälda styrelseledamöter. 

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Antecknas till protokollet att stämman blivit sammankallad på sätt som anges i 
bolagsordningen. 

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 
granskningsrapporter 

Rapporterna föredras. 

§ 8 Beslut om 
a. Fastställande av resultat- och balansräkningen 

Beslutas att fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning. 

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
Beslutas att disponera bolagets vinst (0 kr) enligt resultat- och balansräkningen. 

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
Beslutas att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med 
ersättare 

Beslutas att Helsingborgs stads ERS 2014 ska utgöra beräkningsunderlag för beräkning av 
arvoden t111 styrelsen och lekmannarevisorerna samt att revisorerna ska ersättas enligt 
upphandlat avtal. 

Att fastställa arvorde 2018 till 
• för ordförande 9,25 % av heltidssysselsatt kommunalråd (ERS2014) 
• för vice ordförande 4,5 % av heltidsysselsatt kommunalråd (ERS2014) 
• för ledamot/suppleant 1 % av heltidssysselsatt kommunalråd (ERS2014) 
• för lekmannarevisor 560 kr första timmen samt därefter 140 kr per påbörjad 

halvtimme (ERS2014) 

§ 9 b Notering av till stämman anmälda styrelseledamöter 

Beslutas fastställa notering av till stämman anmälda ledamöter enligt nedan. 

Ordinarie 
Anders Månsson 
Bo Wendt 
Magnus Jälminger 
Björn 0 Persson 
Jan Zielinski 
Jan Nilsson 

Suppleanter 
Maria Berglund 
Hans Grönkvist 
Anna Ingers 
Hellin Taskinen 

Teddy Nil:~~n L 
Rolf Ottos~ 
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§10 Val av revisor och revisorsersättare 

Noteras att för perioden fram till den årsstämma som infaller efter nästkommande val är 
Thomas Hellberg, Ernst & Y oung, utsedd till revisor och för samma period är Magnus 
Helmfrid, också Ernst & Y oung, utsedd till revisorsersättare. 

§11 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

§12 Stämmans avslutande 

Magnus Jälminger förklarar stämman avslutad och tackar ombuden för visat intresse. 

Vid protokollet: 

7o4i~~ 
Johan Jönsson 

~~ 
Torbjörn Brorsson Christer Lantlin 
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NORDVASTRA SKANES VATTEN OCH AVLOPP AB 

ÅRSSTÄMMA 2018-05-08 

M~tläagd 

Aktieägare Ombud 

Bjuvs kommun Christer Landin 

Båstads kommun Inge Henriksson 

Helsingborgs stad Christian Orsing 
Landskrona stad Torbjörn Brorsson 

Svalövs kommun Dennis Jönsson 

Åstorps kommun Ronny Sandberg 

Kontaktu ppgifter: 

Bjuvs, Christer Landin, 042-458 50 00 

Båstads, Inge Henriksson, 0431-770 00 
Helsingborg, Christian Orsing, 042-10 50 00 
Landskrona, Torbjörn Brorsson, 0418-47 00 00 
Svalöv, Dennis Jönsson, 0418-47 50 00 
Åstorp, Ronny Sandberg, 042-640 00 

Andel av aktier 

16,7 % 
16,7 % 
16,7 % 
16,7 % 
16,7 % 
16,7 % 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -12- 2 0 
k<; OOH60 Dnr .. ......... .... ..... ....... .. .. • 

.. l.1..Q.l.'P.. ... ::.B.60 ..... 
~BÅSTADHEM 

PROTOKOLLnr9-2018 
fört vid sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB tisdagen den 11 december 2018 

Tid och plats: kl 13.25-17.25, Båstadhem AB 

Närvarande styrelseledamöter: Hans Grönqvist (BP) 
Ann-Margret Kjellberg (S) 
lb Nilsson (C) 
Jan Ahlström (M) 
Kjell Andersson (BP) 
Allan Sunnergren (MP), ej tjg 
Niclas Svanberg (S), ej tjg, t o m § 95 kl 16.20 
Marie-Louise Aaröe (M), ej tjg 
Anders Dahlkvist (BP), ej tjg 
Hans Ekwurtzel (MP), tjg 
Joakim Gräbner (SD), tjg 

Övriga närvarande: Lars Johansson, tf vd Båstadhem AB 

Sekreterare: 

Beslut: 

Lisbeth Nilsson, ekonomichef Båstadhem AB, ej§ 94-95 kl 13.30-
16.20, tom § 99 kl 17.15 
Gunnar Granholm 

Ursula Lindblom, ekonomiassistent Båstadhem AB, ej § 94 kl 
13.30-15.20 

§ 90 Sammanträdets öppnande 
Sammanträdet öppnades av ordförande Hans Grönqvist som hälsade alla välkomna. 

§ 91 Val av justerare 
Protokollet skall justeras av Jan Ahlström. Beslutades att protokollsjustering sker 
onsdag 19/12 kl 12.30 på Båstadhems kontor. 

§ 92 FaststäJlande av dagordning 
Allan Sunnergren lämnar över sin ordinarie plats till Hans Ekwurtzel. 
1. Utskickad dagordning godkändes med ovan nämnda tillägg. 



Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

§ 93 Föregående protokoll nr 8 2018 
1. Protokollet lades till handlingarna. 

§ 94 Rapport VD-rekrytering 
Gunnar Granholm redovisade hur långt man kommit med rekrytering av ny VD. 

§ 95 VD-rapporter 
Troll bäcken 
Rapport om ljudproblem. 
Försäljning Vistorp 7:108 
Såld till Llndab. Köpeskilling 6,4 Mkr. 
l<ö-statistik. Offert från Vitec på rapport om postnummer/ort 
1. Styrelsen beslöt att det ej var intressant. 
Mejeritomten. Ej bergvärme - luft/vatten-pump. Utreds om placering på taket. 
Örebäcksparken. Återinstallation av bergvärme klar. Upparbetat ca 2,2 Mkr. Inväntar 
besked från Båstads kommuns försäkringsbolag. 
Q Security. Båstads kommun har förlikat på 800 Tkr. Diskussion pågår om fördelning av 
skadeståndet och rättegångskostnaderna. 
Åsliden. Båstads kommun har återigen framställt krav att vi ska betala Aleris krav pga 
dubbelbemanning. Ca 700 Tkr. 
1. Styrelsen beslöt uppdra åt Lars Johansson att undersöka ärendet. 
Myllefallet. LSS tillbyggnad med en lägenhet. 
Båstad hem inväntar besked från Vård och Omsorg innan man går vidare. 
Sandbäcksområdet. Detaljplaneändring. 
Båstadhem föreslår att man kontakta arkitektfirman och se vad som går att bygga på 
detaljplanen som är föreslagen idag. 
1. Styrelsen uppdrar åt Lars Johansson att kontakta arkitektfirman. 
Hyresnämnden. Tvist på Bivägen. Har varit två förhandlingar i nämnden. Vi inväntar nu 
dom. 
Ga bassänglokalen på Vårliden. Båstads kommun lämnar i mars. Fortsättning? 
Styrelsen uppdrar åt Lars Johansson att ta fram skiss och kalkyl på ombyggnation till 
lägenheter 
Hamnen 3 och förvaltningsavtalet. 
Avtalet för Hamnen 3 gäller tom 190331 och Hamnen 3:s framtid inte klart politiskt. 
Förvaltningsavtalet är förlängt och gäller tom 190430. 
1. Styrelsen uppdrar åt Lars Johansson att påbörja förhandling om vad som ska ske när 
förvaltningsavtalet upphör. 
2. VD-rapporterna läggs till handlingarna . 

§ 96 Ekonomichef-rapporter 
Pågående projekt 
Omstrukturering derivat november 2018 
Lisbeth presenterade resultatet efter omstruktureringen. 
1. Ekonomichef-rapporterna läggs till handlingarna. 



Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

§ 97 Antagande av budget för 2 019. Beslutsärende 
Förslag till budget utskickad med kallelsen. Den sena uppsägningen av förvaltningsavtalet 
190430 ingår inte i budgeten. Samtidigt råder det osäkerhet om diskussionerna vad gäller 
ersättning för Örebäcksparken, Q Security och Åsliden blir klara innan böckerna för 2018 
stängs. Detta kan påverka både utfall för 2018 och budget för 2019. Båstadhem föreslår att 
presenterad budget antas trots detta. 
1. Styrelsen beslöt godkänna enligt förslag . 

§ 98 Underhållsplan 2019. Beslutsärende 
Förslag till underhållsplan utskickad med kallelsen . 
1. Styrelsen beslöt godkänna enligt fö rslag. 

§ 99 Försäljning av Hålarp 4:212 (Jv7, Grevie). Beslutsärende 
Båstadhem föreslår att fastigheten säljs. Beslutsunderlag bifogades kallelsen. 
1. Styrelsen beslöt godkänna förslaget . 

§ 100 Förfrågan från Båstads kommun om nybyggnation av LSS-boende 
Vård och Omsorg har bett Båstadhem om att uppföra fastighet om 6 lägenheter. 
1. Styrelsen beslöt att skicka förfrågan till ägaren om vad den vill långsiktigt med Båstadhem 
och bolagets strategi vad gäller investeringar utöver hyresrätter. Styrelsen avvaktar med svar 
på frågan tills man fått klart besked. 

§ 101 Övrigt 
Inget under övrigt. 

§ 102 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Hans Grönqvist förklarade sammanträdet avslutat. 

Båstad 2018-12-11 
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Protokoll Styrelsemöte 7/2018 med styrelsen i NSR AB 

Torsdag 2018-11-23, kl. 13:00-16:00- på Hjortshögsvägen 1, Helsingborg 

Närvarande: 
Ledamöter: 

Kenneth Lantz, Renee Sandberg Ohlander, Peter Knutsson, Jessica Andersson, 
Bo Lambertsson Persson och Gustaf Wingårdh. 

Suppleanter: 
Claes Wastensson, Henrik Forsselt Sahand Kousha, Eva Ingers, Anders 
Bengtsson, Lennart Nilsson och Rolf Ottosson. 

Personah·epresentanter: 

Övriga: 

J ann Thomasen, Transport 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 
Lennart J ensen, Unionen 

Kim Olsson, VD samt Martina Troedsson, Sekreterare. 

Cecilia Holmblad, Renhållningschef under § 88 
Kerstin Gustafsson, Verksamhets- och utvecklingschef tmder § 89 

Anmält förhinder: 
Bemer Lundgren, Anders Månsson, Reino Persson, Christer Hansson, Robin 
Holmberg, Niklas Svalö, Lars-Ingvar Johansson, Rickard Sallermo, Kjell Näslund 
och Toiwo Henriksson. 

Mötets Öppnande 
§ 79 Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 

närvarande enligt ovan. Kenneth Lantz tackar för en givande NSR dag och 
informerar att årets Sopa blev Blöjan och att årets Kretslöpare blev Sa.nita 
Vukicevic ifrån Envir AR 

Beslutar 
§ 80 att godkänna föreslagen dagordning 
§ 81 att ordföranden jämte Jessica Andersson justerar protokollet 
§ 82 att godkänna styrelseprotokoll 6/ 2018 

§ 83 Ekonomiska rapporter 
VD Kim Olsson informerar om resultatet för oktober 2018. 

Resultatet för NSR-koncemen visar ett resultat på 7,9 Mkr vilket är 10,4 Mkr 
bättre än budgeterat. 



Investeringar för 6,8 Mkr har genomförts. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 84 Budget 2019 och Plan 2020-2021 
VD Kim Olsson sammanfattar budgeten för 2019 som presenterades på förra 
styrelsemötet den 11 oktober 2018. Budgeten bygger på en 3 årig affärsplan. Den 
6 november hölls presentation och budgestfrågestund med styrelsen där 
Ekonomichef Dragana Damljanovic redovisade de frågor som har inkommit 
ifrån styrelsen. Presentation har även hållits för Tekniska och Ekonomiska 
delegationen. 

Förslag lämnas på att införa en bättre uppföljning och redovisning enligt budget 
och verksamhetsmål för olika projekt. Detta för att styrelsen lättare ska kunna ta 
löpande ställning samt fördela om resurserna till om man ska hålla igen, fortsätta, 
byta fokus eller t.o.m. avveckla projekt som eventuellt är resultatlösa. Dock 
förutsätter detta en lite bättre rapportering. 

Beslutar 
att godkänna Budgeten för 2019 samt Plan 2020-2021 och lägga dem till 
handlingarna. 
att ge VD Kim Olsson i uppdrag att ta fram kompletterande redovisning. 

§ 85 Remiss över Naturvårdsverkets skrivelse Verksamheter som kan undantas 
VD Kim Olsson presenterar det remissyttrande som NSR kommer skicka vidare 
till kommunstyrelsen i Helsingborg. NSR ställer sig positiva till detta förslag och 
ser fram emot att ta del av remissen för utformning av de allmänna reglerna. 

Beslutar 
att godkänna remissyttrandet och lägga dem till handlingarna. 

§ 86 Nya återvinningscentraler 
VD Kim Olsson informerar att det inte finns någon ny information gällande 
Bjuv/Åstorp utan arbetet fortskrider. 

Vidare berättar VD Kim Olsson gällande Båstad att man stött på motstånd 
gällande placeringen av den nya permanenta Å VC:n i området kring 
Killeröd/Bokesliden. Detaljplanprocessen rullar dock vidare. 

När det gäller den provisoriska Å VC:n har föreslagen lokalisering förflyttats från 
Svenstad till Förslöv. Båstad kommun äger marken och den återfinns på ett 
industriområde. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 



§ 87 Verksamhetsrapport 
VD Kim Olsson :informerar om Lakvattensystemet på Filborna. I och med att 
nya förbehandlingen blivit uppskjuten så tar det längre tid att rena på grund av 
fullare magasin. Då den utökade lagringskapaciteten beräknas stå klar i slutet av 
december kommer NSR att klara detta till nästa år. 

Vidare berättar Kim Olsson gällande den försäkring NSR har via 
Konununassurans, KSFAB. Samarbetet har varit produktivt för bägge parter då 
kompetens har utbytts gällande rutiner och hur på bästa sätt jobba i denna 
sektorn för att förebygga bränder. Att lära av varandra bidrar till att utvecklingen 
går framåt och det har varit intressanta månader. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 88 Renhållning 
a.) Avfallsplaner och Renhållningsordning 

Renhållningschef Cecilia Holmblad presenterar förslagen till de nya 
renhållningsordnama för fem ägarkonununer. Helsingborg har en gällande 
avfallsplan och Renhållningsordning som gäller till och med 2020. 

Vidare presenterar Renhållningschef Cecilia Halmblad förslaget till ny Regional 
avfallsplan för NSR:s sex ägarkommuner för perioden 2019-2023. Syftet med den 
regionala avfallsplanen är att tillsammans över kommungränserna verka för att 
minska avfallets mängd och farlighet samt styra kommunernas avfallshantering 
i riktning mot ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi. A vfallsplanen ska 
innehålla mål och åtgärder för ovan syfte. Den här regionala avfallsplanen har 
tagits fram i samarbete mellan kommunerna och NSR AB. 

A vfallsplanen har fyra målområden enligt nedan som anger hur regionen ska se 
på avfall samt anger riktningen för hur vi tillsammans i kommunerna kan bidra 
till resurseffektivisering. Under varje målområde finns ett antal effektmål. 
Målområdena har utformats med avfallshierarkin som grund och genom 
diskussion i projektgruppen och olika temagrupper. 

1. Förebygga resursslöseri 
Utvärdering av behov och beteendeförändringar behövs. Kan vi istället 
dela, hyra, låna, leasa, reparera eller göra om? Ett av målen är att minska 
avfallsmängden med 20 % till 2020 jämfört med 2017. 

2. Från Avfall till resurs 
målet syftar till att materialåtervinna i största möjliga mån. Ett av målen 
är att minska mängden restavfall ska minska med 42 % till 2023 jämfört 



med 2017. Utifrån plockanalyser finns det mycket matavfall samt 
förpackningar och tidningar som inte har sorterats ut. NSR kommer ha 
samarbete med TMR för att få fram siffror gällande återvinningsgraden 
på insamlat material vilket är ett nytt effektmål att arbeta mot. 

3. Förebygga och begränsa nedskräpning 
Detta är ett nytt lagstiftat mål och måste finnas med i avfallsplaner. 
Nedskräpning är ett växande problem som påverkar miljön genom 
läckage av farliga ämnen. Alla kommuner mäter inte detta idag samt att 
de mäter på olika sätt. Att ha den i avfallsplanen bidrar till att öka 
kunskap samt medvetenhet om konsekvenser. 

4. Människa och klimat i fokus 
Detta syftar till att minska belastningen på miljön samt att utvärdera 
kundernas nöjdhet med avfallshanteringen. Dels så ska fordonen vara 
100 % fossilbränslefria vid transport från källa till återvinning. 

Kommunerna har ett antal styrmedel som kan användas för att genomföra 
åtgärderna och uppnå de effektmål som satts. Då kommunerna har olika 
förutsättningar har varje kommun tagit fram egna åtgärdslistor för hur arbetet 
mot de gemensamma effektmålen ska ske. 

Tanken är att träffas några gånger per år för att dela kunskap samt att ta fram 
aktiviteter år från år för att se vad som ska göras för att vara så aktuella som 
möjligt, se dess effekter och följa upp målen. Exempelvis kan en sak testas i 
någon kommun för att sen skala upp det till något större om dess effekt var 
betydande. 

b.) Nils Holgersson rapport 

Renhållningschef Cecilia Holrnblad informerar om Nils Holgerssonrapporten 
som jämför hur mycket avfallshärntningen kostar per månad i en 
standardlägenhet i en flerfamiljsfastighet i Sveriges alla kommuner. 
Medelkostnaden ligger på 119 kr/månad, där den hösta kostnaden är 269 
kr/månad och den lägst 46 kr/månad. NSR:s ägarkommuner placerar sig enligt 
nedan; 

Helsingborg - plats nr 4 
Höganäs - plats nr 10 
Ängelholm - plats nr 13 
Båstad - plats nr 17 
Åstorp -plats nr 19 
Bjuv - plats nr 20 

NSR jobbar vidare med avfallstaxan för att nå bättre resultat och att jobba mot 
ägardirektiv. 
c.) Rapport om insamlingsentreprenad i Båstad 



Renhållningschef Cecilia Holmblad berättar att Ragn-Sells kommunpartner har 
meddelat att de frånträder avtalet. För att lösa detta så smidigt som möjligt för 
dels invånarna tar NSR över det i egen regi från och med 1februari2019. NSR 
tar över de chaufförer som vill stanna kvar. NSR tittar vidare på effektiviseringar 
som skulle kunna skapa mervärde. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och skicka förslagen på nya Renhållningsordningar 
samt den Regionala avfallsplanen vidare till beredning i respektive 
ägarkommun. 

§ 89 Utvecklingsprojekt- Citylogistik 
Verksamhets- och utvecklingschef Kerstin Gustafsson presenterar Resursens 
Hus, en vision ifrån NSR för hur på bästa sätt utifrån miljösynpunkt planera för 
en bra citylogistik i samband med Helsingborgs stadsutvecklingsprojekt H+ och 
nya Oslopiren. E-handeln ökar oh·oligt fort och likväl som material kommer in 
så ska materialet också ut ifrån staden. Hur kan detta lösas för att få till hållbar 
logistik och samtidigt få till värde i den cirkulära ekonomin? Hur kan antalet 
transporter till Oslopiren minskas? Iden har presenterats för 
Stadsbyggnadsförvaltningen och Mark och Exploateringsenheten som ett led i 
att få in värderingstänkande i samhället. 

§ 90 Anmälningar 
a.) Ordförande Kenneth Lantz berättar om Avfall Sveriges höstmöte i Stockholm 

med presidiet. NSR syntes i 3 stycken sammanhang på ett neutralt och bra 
sätt. Mötet handlade mycket om återbruk. 

§ 91 Övriga frågor 
Inga andra frågor diskuterades. 

§ 92 Mötets avslutande 

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

Helsingborg 2018-11-23 
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Protokoll Nr 6/ 2018 Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 

Onsdag 2018~11-22. Klockan 08:30-11:30 på NSR:s huvudkontor, Helsingborg 

Närvarande från kommunerna: 
Helsingborg 

Ängelholm 

Höganäs 

Båstad 

Åstorp 

Bjuv 

Närvarande från NSR: 
VD 
Ekonomichef 
Enhetschef ÅVC 
Renhållningschef 
Verksamhets- och utvecklingschef 
Styrelsesekreterare 

1. Mötets öppnande 

Linda Eksh·öm 
Per Lindqvist 

Kaj Ling 

Jenny Hägglöf 

Robin Östlin 

Kim.Olsson 
Dragana Damljanovic 
Anna-Karin Falkenström 
Cecilia Halmblad 
Kerstin Gustafsson 
Martina Troedsson 

Kim Olsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Godkännande av dagordningen. 
Föreslagen dagordning godkändes. 

3. Godkännande av föregående protokoll nr 5/2018 
Föregående protokoll godkändes. 

4. Information ifrån respektive kommun 
Bjuv 

• Robin Östlin har inget att tillföra. 
• Vidare berättar Cecilia Halmblad att hon har dragit den nya taxan i kommunstyrelsen. 

Taxan ska sedan upp i kommunfullmäktige. Mycket miljöfrågor korn upp och det 
kändes kul att det fanns tid för diskussion och frågor . . 

• Cecilia Holmblad informerar att det har varit skyddstopp på en adress i Bjuv då en 
hund bet en chaufför. Ärendet är löst nu tillsammans med kund. 
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Båstad 
• Information om arbetet med Å VC:n tas upp under annan punkt under dagens möte. 

Jenny Hägglöf informerar att avfallstaxan godkänd i KSAU och det är så långt de har 
kommit. 

Helsingborg 
• Per Lindqvist berättar att taxan har varit uppe i nämnden för information. Beslut ska 

tas i nämnden för att sedan upp till beslut i kommunfullmäktige. På första mötet 2019 
kommer Per att berätta lite mer om byggandet i H+ området. 

Höganäs 
• Kaj Ling berättar att de håller på med avfallsplan samt renhållningsordningen och 

den ska presenteras nu till våren. Taxan blir oförändrad nästa år. 

Åstorp 
• Ingen representant på mötet. 

Ängelholm 
• Ingen representant på mötet. 

5. Ekonomiska rapporter 
VD Kim Olsson informerar om resultatet för oktober 2018. 

Resultatet för NSR-koncemen visar ett resultat på 7,9 Mkr vilket är 10,4 Mkr bättre än 
budgeterat. 

Investeringar för 6,8 Mkr har genomförts. 

6. Budget 2019 och Plan 2020-2021 
Kim Olsson sammanfattar budgeten för 2019 som presenterades på förra styrelsemötet den 11 
oktober 2018. Budgeten bygger på en 3 årig affärsplan. Den 6 november hölls presentation och 
budgestfrågestund med styrelsen där Ekonomichef Dragana Darnljanovic redovisade de 
frågor som har inkommit ifrån styrelsen. 

Inga fler frågor tillkom under mötet. Dock lämnas önskemål på kontroll och styrning på 
diverse projekt. Budgeten och affärsplanen ska upp till beslut imorgon på styrelsemötet. 

7. Remiss över Naturvårdsverkets skrivelse Verksamheter som kan undantas 
Kerstin Gustafsson presenterar det remissyttrande som NSR kommer skicka vidare till 
kommunstyrelsen i Helsingborg. Trafikverket har gjort en stor insats här genom politiken och 
därefter har Naturvårdsverket fått i uppdrag att utreda. 

NSR ställer sig positiva till detta förslag och ser fram emot att ta del av remissen för utformning 
av de allmänna reglerna. Detta är ett positivt första steg och det är bra att kommuner och 
diverse instanser får en möjHghet att yttra sig. Ett förtydligande kring riktvärden är önskvärt. 
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8. Nya återvinningscentraler 

Kim Olsson informerar att det inte finns någon ny information gällande Bjuv/Åstorp utan 
arbetet fortskrider. 

I Båstad förs två diskussioner samtidigt. Dels om den permanenta Å VC:n lokalisering som har 
mött rätt så stort motstånd gällande området kring Killeröd/Bokesliden. Beslut har tagits om 
att ta fram en detaljplan och det arbetet fortsätter. 

När det gäller den provisoriska Å VC:n har lokaliseringen förflyttat sig från Svenstad till 
Förslöv inne i ett industriområde. Båstad kommun äger marken och bereder den själva. NSR 
skulle då hyra tills den permanenta är klar. Kommunstyrelsen vill ha en kostnadsbeskrivning 
tills nästa möte i december. Linda Ekström, Andreas Jansson, Cecilia Hohnblad och Anna
Karin Falkenström ingår i den arbetsgrupp som har börjat ta fram underlag och utreda frågor 
och svar. 

9. Verksamhetsrapport 
Kim Olsson informerar om Lakvattensystemet på Filborna. I och med att nya förbehandlingen 
blivit uppskjuten så tar det längre tid att rena på grund av fullare magasin. Då den utökade 
lagringskapaciteten beräknas stå klar i slutet av december kommer NSR att klara detta till 
nästa år. 

Vidare berättar Kim Olsson gällande den försäkring NSR har via Kommunassurans, KSFAB. 
Samarbetet har varit produktivt för bägge parter då kompetens har utbytts gällande rutiner 
och hur på bästa sätt jobba i denna sektorn för att förebygga bränder. Att lära av varandra 
bidrar till att utvecklingen går framåt och det har varit intressanta månader. 

10. Renhållning 
a.) Avfallsplaner och Renhållningsordning 

Cecilia Hohnblad presenterar förslagen till de nya renhållningsordnama för fem 
ägarkommuner. Helsingborg har en gällande avfallsplan och Renhållningsordning som gäller 
till och med 2020. 

Vidare presenterar Cecilia Holmblad förslaget till ny Regional avfallsplan för NSR:s sex 
ägarkommuner för perioden 2019-2023. Syftet med den regionala avfallsplanen är att 
tillsammans över kommungränserna verka för att minska avfallets mängd och farlighet samt 
styra kommunernas avfallshantering i riktning mot ett hållbart samhälle och en cirkulär 
ekonomi. A vfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för ovan syfte. Den här regionala 
avfallsplanen har tagits fram i samarbete mellan kommunerna och NSR AB. 

A vfallsplanen har fyra målområden enligt nedan som anger hur regionen ska se på avfall samt 
anger riktningen för hur vi tillsammans i kommunerna kan bidra till resurseffektivisering. 
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Under varje målområde finns ett antal effektmål. Målområdena har utformats med 
avfallshierarkin som grund och genom diskussion i projektgruppen och olika temagrupper. 

1. Förebygga resursslöseri 
Utvärdering av behov och beteendeförändringar behövs. Kan vi istället 
dela, hyra, låna, leasa, reparera eller göra om? Ett av målen är att minska 
avfallsmängden med 20 % till 2020 jämfört med 2017. 

2. Från Avfall till resurs 
målet syftar till att materialåtervinna i största möjliga mån. Ett av målen 
är att minska mängden restavfall ska minska med 42 % till 2023 jämfört 
med 2017. Utifrån plockanalyser finns det mycket matavfall samt 
förpackningar och tidningar som inte har sorterats ut. NSR kommer ha 
samarbete med 1MR för att få fram siffror gällande återvinningsgraden 
på insamlat material vilket är ett nytt effektmål att arbeta mot. 

3. Förebygga och begränsa nedskräpning 
Detta är ett nytt lagstiftat mål och måste finnas med i avfallsplaner. 
Nedskräpning är ett växande problem som påverkar miljön genom 
läckage av farliga ämnen. Alla kommuner mäter inte detta idag samt att 
de mäter på olika sätt. Att ha den i avfallsplanen bidrar till att öka 
kunskap samt medvetenhet om konsekvenser. 

4. Människa och klimat i fokus 
Detta syftar till att minska belastningen på miljön samt att utvärdera 
kundernas nöjd.het med avfallshanteringen. Dels så ska fordonen vara 
100 % fossilbränslefria vid transport från källa till återvinning. 

Kommunerna har ett antal styrmedel som kan användas för att genomföra åtgärderna och 
uppnå de effektmål som satts. Då kommunerna har olika förutsättningar har varje kommun 
tagit fram egna åtgärdslistor för hur arbetet mot de gemensamma effektmålen ska ske. 

Tanken är att träffas några gånger per år för att dela kunskap samt att ta fram aktiviteter år 
från år för att se vad som ska göras för att vara så aktuella som möjligt, se dess effekter och 
följa upp målen. Exempelvis kan en sak testas i någon kommun för att sen skala upp det till 
något större om dess effekt var betydande. 

b.) Nils Holgersson rapport 

Cecilia Holm.blad informerar om Nils Holgerssonrapporten som jämför hur mycket 
avfallshämtningen kostar per månad i en standardlägenhet i en flerfamiljsfastighet i Sveriges 
alla kommuner. Medelkostnaden ligger på 119 kr/månad, där den hösta kostnaden är 269 

kr/månad och den lägst 46 kr/månad. NSR:s ägarkommuner placerar sig enligt nedan; 

Helsingborg - plats nr 4 
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Höganäs - plats m 10 
Ängelholm - plats m 13 
Båstad - plats nr 17 
Åstorp -plats nr 19 

Bjuv - plats m 20 

NSR jobbar vidare med avfallstaxan för att nå bättre resultat och att jobba mot ägardirektiv. 

c.) Rapport om insamlingsentreprenad i Båstad 

Cecilia Holrnblad berättar att Ragn-Sells kommunpartner har meddelat att de frånträder 
avtalet. För att lösa detta så smidigt som möjligt för dels invånarna tar NSR över det i egen 
regi från och med 1 februari 2019. NSR har haft informationsträff med deras personal och tar 
över de chaufförer som vill stanna kvar. 

11. Utvecklingsprojekt- Citylogistik 
Kerstin Gustafsson presenterar Resursens Hus, en vision ifrån NSR för hur på bästa sätt utifrån 
miljösynpunkt planera för en bra citylogistik i samband med Helsingborgs 
stadsutvecklingsprojekt H+ och nya Oslopiren. E-handeln ökar oh·oligt fort och likväl som 
material kommer in så ska materialet också ut ifrån staden. Hur kan detta lösas för att få till 
hållbar logistik och samtidigt få till värde i den cirkulära ekonomin? Hur kan antalet 
transporter till Oslopiren minskas? 

12. Övriga frågor 
Inga andra frågor diskuterades. 

13. Mötets avslutande 
Kim Olsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Helsingborg 2018-11-22 

Vid protokollet 
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Förord 

Regeringens uppdrag till myndigheterna 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och länsstyrelserna har fått 
i uppdrag av regeringen att, i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
utveckla och förbättra samverkan och samordning i etableringsprocessen för 
nyanlända. I detta arbete ska myndigheterna särskilt beakta samverkan och 
samordning på lokal nivå. 

Mot bakgrund av regeringsuppdraget har myndigheterna och SKL tagit fram ett 
metodstöd för upprättandet av lokala överenskommelser om nyanländas etablering. 
Detta metodstöd har varit vägledande i det lokala arbetet med att skapa denna 
överenskommelse. 

Disposition 
Överenskommelsen är uppdelad i olika områden. För varje område finns fakta och 
rekommendationer från myndigheterna och SKL. På lokalnivå har vi kompletterat 
med rubriken "Överenskommet" där vi har samlat just det som gäller för Båstad 
kommun och Arbetsförmedlingen. 

Fakta är baserade på lagar, förordningar, propositioner och styrande dokument. Det är 
en grund för de rekommendationer som myndigheterna och SKL lämnar i metodstödet. 
Fakta ska inte ses som fullständiga beskrivningar av regelverk. 

Begreppsanvändning 
I denna överenskommelse används begreppen etablni11gspla11 för de som omfattas av det 
äldre regelverket. För det nya regelverket används begreppen arbetssökandes pla11e1i11g 
(handlingsplan) eller deltagare i etab/e1i11gsprogrammet. 

EtablelingSttppdraget eller etableri11gen används för beskrivningar som gäller både för de 
som har etableringsplan och de som ingår i det nya etableringsprogrammet. 

Syftet med en lokal överenskommelse 
Denna lokala överenskommelse ska i första hand tydliggöra uppdrag, 
ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan Arbetsförmedlingen och kommunen samt 
andra myndigheter och organisationer såsom landsting/ regioner, Försäkringskassan, 
M.igrationsverket och hur samverkan kan ske med ideburna organisationer. 

Avgränsning för den lokala överenskommelsen 
Denna överenskommelse är avgränsad till att omfatta insatser och frågor som rör 
nyanlända som omfattas av lagen (2017:594) om ansvar för etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare och som är anmälda som arbetsökande hos Arbetsförmedlingen 
samt lagen (2010: 197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 

1 Sedan den 1 januari 2018 gäller följande förordning för etablcringsprogrammct: Förordning (2017:820) om etableringi;insatser 
för vissa nyanlända invandrare. För den som deltar i etablcringsprogrammet regleras rätten till etablcrinj$$Crsiittning i förordning 
(2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. För personer med etableringi;plan gäller förordning 
(2010:409) om et:ibleringi;samtal och etablcringi;insatser för vissa nyanlända invandrare samt förordning (2010:407) om ersättning 
till vissa nyanlända invandrare. 
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Överenskommelsen omfattar även barn till dessa personer. 

Olika parters roll när det gäller att ta fram den lokala överenskommelsen 
Arbetsförmedlingen är den part som är stödjande och pådrivande i förhållande till 
andra berörda parter i arbetet med nyanländas etablering. Det innebär att 
Arbetsförmedlingen är samman-kallande och tar initiativ till att den lokala 
överenskommelsen upprättas. Arbetsförmedlingen ansvarar också för uppföljning och 
revidering av överenskommelsen tillsammans med övriga parter som ingår i den. 

Kommunen säkerställer att relevanta verksamheter/ fö1valtningar ingår i arbetet med 
att ta fram en överenskommelse. Det gäller till exempel socialtjänst, ekonomiskt 
bistånd, SFI, vuxen-utbildning, samhällsorientering, skola och barnomsorg. 

Länsstyrelserna ska främja och stödja regional samverkan. I det ingår att ha en 
konsultativ roll i arbetet med lokala överenskommelser. Länsstyrelserna ska säkerställa 
kopplingen till förekommande regionala program- och strategidokument som rör 
integration. 

Andra viktiga aktörer i arbetet med lokala överenskommelser är Region Skåne, 
Försäkrings-kassan och Migrationsverket. Regeringen har träffat en överenskommelse 
med ideburna organisationer och Sveriges Kommuner och Landsting. 
Överenskommelsen, som är en ömsesidig avsiktsförklaring, kan användas som 
vägledning i samverkan inom integrations-området med ideburna organisationer1

• 
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I<APITEL 1 

Mottagning 

Under asylridcn2 

Fakta 
Migrationsverket, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet och 
Landsting/Regioner har uppdrag som rör asylsökande. För personer som befinner sig i 
asylprocessen ska hålla motivationen uppe och inte förlora tid är det viktigt att utnyttja 
tiden genom aktiviteter i samverkan. 

Migrationsverket erbjuder de vuxna asylsökande, som väntar på beslut om 
uppehållstillstånd, en introduktion med information om asylsökandes rättigheter och 
skyldigheter samt information om det svenska samhället. Migrationsverket kan vid 
behov betala ut ersättning för vissa typer av resor till personer som är inskrivna i 
mottagningssystemet, till exempel resor till tidiga insatser och resor till samtal med 
Migrationsverket. Migrationsverket kan också om det finns särskilda skäl bevilja särskilt 
bidrag för resekostnader:3 

Länsstyrelserna ska samordna tidiga insatser för asylsökande och nyanlända med 
uppehållstillstånd som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden. Tidiga insatser ska 
bidra till att främja asylsökandes kunskaper i svenska språket, kunskaper nom det 
svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt om hälsa. Syftet är att 
påskynda etableringen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan 
prövas, mer meningsfull. Länsstyrelserna ska stödja, besluta om och betala ut 
statsbidrag till anordnare av verksamheter för asylsökande inom civilsamhället, 
kommuner och kommunalförbund. Länsstyrelserna ska lämna uppgifter till 
Migrationsverket om vilka insatser som finns inom länet, samt hålla informationen 
tillgänglig för allmänheten. Länsstyrelserna tillhandahåller ett digitalt 
språkinlärningspaket via samhällsportalen www.infonnationssve~e.se 

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att erbjuda kompetenskartläggning för asylsökande, 
det vill säga kartläggning av utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. 
Arbetsförmedlingen har för ändamålet utvecklat ett digitalt 
kompetenskartläggningsverktyg, J obskills.se. I kartläggningsverkt:yget kan den 
asylsökande själv beskriva sin utbildning och arbetslivserfarenhet i syfte att förbereda 
sin väg till arbete eller utbildning i Sverige. Arbetsgivare med arbetsgivarkonto hos 
Arbetsförmedlingen kan i sin tur gå in och söka efter kompetens i 
kartläggningsverktyget. 

2 I'vler information om tidiga insatser under asyltiden: 
Regeringens information om tidiga insatser för asylsökande 
Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insarner för asylsökande och vissa nyanlända invandrare 
Förodning om statsbidnig till verksamheter för as)•lsökande m.fl. 
3 Jndividuell prövning av rätt till särskilt bidrag enligt 18 §lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LM.A) 
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Överenskommet 

• 

• 

• 

Vid migrationsverkets introduktionstillfållen informeras asylsökande 
om etableringsuppdraget. Migrationsverket kan då använda det 
informationsmaterial som Arbetsförmedlingen har tagit fram. 
Arbetsförmedlingen har utvecklat ett digitalt 
kompetenskartläggningsverktyg, Jobskills.se. I kartläggningsverktyget 
kan den asylsökande själv beskriva sin utbildning och 
arbetslivserfarenhet i syfte att förbereda sin väg till arbete eller 
utbildning i Sverige. Arbetsgivare med ett arbetsgivarkonto hos 
Arbetsförmedlingen kan i sin tur gå in och söka efter kompetens i 
kartläggningsverktyget. 
I möte med asylsökande informerar och uppmuntrar kommunen 
asylsökande till språkträning på språkcafe och andra 
etableringsfrämjande aktiviteter. 

Efter beslut om uppehållstillstånd 

Uppehållstillståndskort 
Migrationsverket utfärdar uppehållstillståndskort (UT-kort) som krävs för att kunna 
folkbokföra sig hos Skatteverket. Personer som får uppehållstillstånd innan ankomst till 
landet får UT-kort inför inresan.4 Vissa kvotflyktingar saknar UT-kort vid ankomst till 
Sverige. De behöver omgående uppsöka lv.Ggrationsverket, efter tidsbokning, för att 
lämna biometri så att ett UT-kort kan produceras och så att de därefter kan 
folkbokföra sig och få ett personnummer. E rsättning för kostnader som uppstår för 
kommunema i samband med resa för kvotflyktingar till lv.Ggrationsverket kan sökas 
hos lv.Ggrationsverket. 5 

Folkbokföring, id-kort, bankkonto och e-legitimation 
lv.Ggrationsverket ska informera om folkbokföring och personnummer i samband med 
att individen blir underrättad om sitt beslut angående sitt uppehållstillstånd. 
Arbetsförmedlingen ska informera individen vid inskrivningen eller kartläggningen. 
Personen har dock ett eget ansvar att så fort som möjligt besöka ett servicekontor där 
Skatteverket finns representerat för att anmäla flyttning till Sverige, dvs. folkbokföra 
sig. För att få tillgång till de ersättningar och bidrag som personer som deltar i 
etableringsprogrammet/har etableringsplan kan ha rätt till krävs oftast att personen har 
ett bankkonto alternativt id-handlingar för att lösa in avier. För att kunna öppna ett 
bankkonto för personer som har ett svenskt personnummer kräver vissa banker en 
giltig svensk id-handling. Ansökningar om id-kort hanteras endast av de servicekontor 
som utfärdar id-kort. För att kunna ansöka om ersättning från Försäkringskassan via e
tjänst och för att kunna aktivitetsrapporterna via Arbetsförmedlingens e-tjänst behöver 
man även digitalt bank-id. 

Överenskommet 
• Nyanlända informeras om folkbokföring med mera genom 

4 4 kap. 22 § utlänningsförordningcn (2006:97) samt rviigrationsverkets Föreskrifter (l\HGRFS 06/201 1) om uppehållsciUst!tnds 
kort 
s Se information på Migrationsverkcts hemsida; https://www.migrationsverkct.se/ /\ndra-aktorer/ Kommuner/Statlig
ersattnine/Sok-ersattning-for-pcrsoner-mcd-uppeballscillstand/Ersattrung/Vissa-sarskilda-cller-extrnordinam-kostnader.html 
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Migrationsverket och Båstads kommuns boendestödjare. 

• Boendestödjare kan, om sådant behov finns, vara behjälplig med att ordna 
vissa praktiska moment som snabbar på etableringen, exempelvis ansöka 
om ID-kort, öppna ett bankkonto eller skaffa digitalt bank-id. 

Kartläggning 
När en person med eller utan uppehållstillstånd besöker Arbetsfö1medlingen ska 
personen skrivas in, om hen har rätt att arbeta i Sverige. Om det finns ett beviljat 
uppehållstillstånd ska Arbetsförmedlingen undersöka om personen tillhör målgruppen 
för etableringsprogrammet. Tillhör personen målgruppen ska hen anvisas till 
programmet och delta i kartläggning. Personer som har uppehållstillstånd men vistas på 
anläggningsboende kan inte delta i etableringsprogrammet. Anvisning kan ske först när 
hen är mottagen i en kommun. Den nyanlände får ta del av insatser som motsvarar 24 
månader på heltid, upp till 36 månader från det att hen första gången folkbokfördes i 
enkommun.6 

Innehåll kartläggning 
Planeringssamtal, som kan vara ett eller flera, omfattar kartläggning av individens 
familje-situation, hälsa, utbildningsbakgrnnd, arbetslivserfarenhet samt planering för 
studier eller arbete. Under planeringssamtalen ska Arbetsförmedlingen informera 
individen om etableringsersättning och tilläggsförmåner. 

Arbetsförmedlingen ska vid planeringssamtal beakta individens familjesituation och 
hälsa så att deltagande i etableringsprogrammet kan möjliggöras utifrån rådande 
förutsättningar. 

Överenskommet 

• Migrationsverket meddelar kommunen när någon meddelar egen adress. 
• Arbetsförmedlingen ska aktivt arbeta för att män och kvinnor ska kunna 

delta i etableringen på lika villkor, samt ta del av aktiviteter och insatser 
under etableringen på lika villkor. 

Bosättning och andra bostads frågor 
Fakta 
Migrationsverket ansvarar för anvisning till bosättning av kvotflyktingar och personer 
med uppehållstillstånd som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden. När beslut 
om anvisning fattas ska mottagande i kommunen ske inom två månader. 
Migrationsverket ansvarar även för bosättning av personer som inte har rätt att delta i 
etableringsprogrammet fömtsatt att personerna omfattas av bosättningslagen. 
Personen kan endast få ett erbjudande om anvisning. Avböjer personen upphör rätten 
till Lagen om mottagande av asylsökande (LMA), vilket innebär att dagersättningen 
dras in och utskrivning sker från Migrationsverkets boende till vistelsekommunen. 

En kommun är skyldig att, efter anvisning, ta emot nyanlända personer som har 

6 För dc!n som folkbokförts 11ndcr t iden på anliiggningshoe.nde. riikn~s tiden fr!ln d et Ml personen först togs emot i e n kommun. 
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beviljats uppehållstillstånd.7 Kommunerna ska planera för mottagandet av nyanlända 
för bosättning.3 Antalet nyanlända personer som en kommun ska ta emot regleras av 
det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om utifrån länstalen som regeringen 
fastställer. Fö1utom de nyanlända som tas emot på anvisning är det många nyanlända 
som bosätter sig på egen hand i kommunerna. Ansvaret för bostadsförsörjningen 
innebär att kommunen också ska planera och skapa fö1utsättningar för att alla i 
kommunen ska leva i goda bostäder. 
Överenskommet 

• Kommunen har boendestödjare som hjälper individerna med att bosätta 
sig och etableras i kommunen. Boendestödjaren finns som en länk mellan 
den nyanlända och kommunen och informerar om den lokala 
bostadsmarknadens kösystem med mera. 

Praktisk hjälp vid bosättning 
Fakta 
Kommunen ansvarar för att vid behov se till att den nyanlände får praktisk hjälp i 
samband med bosättning i en kommun. I propositionen anges inte närmare vad detta 
ansvar innebär, förutom att kommunen vid behov ska medverka till att den nyanlände 
kan söka hemutrustningslån 10• Det är viktigt att de nyanlända kommer på plats i 
boendet och etablerar sig på sin nya ort så fort som möjligt för att möjliggöra 
deltagande i aktiviteter. 

Överenskommet: 

• Boendestödjare ger stöd till nyanlända. Stödet ges enligt utformat 
basprogram, som bland annat innehåller stöd i bostadssökande, tillsyn, 
orienteringshjälp, praktisk hjälp i bostaden eller i samband med besök på 
olika ställen i kommunen. 

• Personer som ingår i etableringen men är i väntan på ersättning, "glappet", 
informeras av Arbetsförmedlingen om möjligheten att ansöka om 
ekonomiskt bistånd. I samband med detta ges även information om 
bostadsfrågan. 

• Båstads kommuns integrationssamordnare kontaktar Arbetsförmedlingen i 
Ängelholm inför en kommande anvisning, för att boka tid för besök och 
inskrivning. 

• Individens möjligheter till etablering är direkt kopplat till en trygg 
boendesituation. Båstads kommun kommer fortsätta arbeta för att hitta 
hållbara och långsiktiga boendelösningar utifrån individens livssituation. 

Hemutrustningslån 
Fakta 
Vissa nyanlända kan ansöka om hemutrustningslån från CSN för att utrusta sin 
bostad. För att göra en ansökan ska den sökande vara 18 år och söka lån med hjälp av 
en behörig lånekontakt-person. Hjälp med att ansöka om hemutrustningslån är 
Migrationsverkets ansvar när det gäller personer som får en kommunplats anvisad av 
Migrationsverket. Även kommunen har ett ansvar att bistå individer med att ansöka 
om hemutrustningslån som en del i den praktiska hjälpen i samband med bosättning11

• 

Tjänsteperson hos såväl kommunen, Arbetsförmedlingen och Jvligrationsverket kan 

7 5 § Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
8 Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare 
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ansöka om att bli lånekontaktperson12
• 

Överenskommet 

• För att und,rika att individer slussas mellan myndigheter, finns behöriga 
låne-kontaktpersoner hos såväl Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och 
kommunen. Vanligtvis hanteras frågan kring hemutrustningslån av 
Arbetsförmedlingen. Tidsbokning för hemutrustningslån sker över telefon 
se mer info på Arbetsförmedlingens hemsida. I de fall individen inte har 
rätt att vara inskrivna i etableringen samt för kvotflyktingar skall 
kommunen hantera frågan. 

Hälsoundersökningar 
Fakta 
Migrationsverket informerar asylsökande om möjligheten till hälsoundersökning. 
Nyanlända med uppehållstillstånd som inte genomfört en hälsoundersökning under 
asyltiden, liksom kvotflyktingar och direktinresta anhöriga, har möjlighet att få denna 
hälsoundersökning kostnadsfritt inom ett år från beslut om uppehållstillstånd. 

Överenskommet 

• Arbetsförmedlingen informerar individen om möjligheten till 
hälsoundersökning och ansvarar för att hälsosamtal erbjuds till de 
nyanlända individer som ej genomgått någon hälsoundersökning via 
Migrationsverket. Detta gäller även barn till föräldrar och anhöriga som 
omfattas av lagen om etableringsinsatser. 

• Ett hinder i arbetet med etableringen handlar om att en del individer 
påverkas av sin fysiska och psykiska hälsa. Vi ser därför behov av ett bättre 
samarbete med vårdgivare och Försäkringskassan. Detta jobbar vi med 
kontinuerligt i våra ordinarie verksamheter. 
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I<APITEL2 

Etablerings aktiviteter 

Etableringsplan eller arbetssökandes planering inom 
etableringsprogrammet 
Fakta 
Den som har en etableringsplan som sträcker sig över årsskiftet 2018 fortsätter med 
sina aktiviteter enligt det gamla regelverket fram tills att beslutet om etableringsplanen 
löper ut.9 Om det efter årsskiftet återstår tid med plan enligt den gamla lagstiftningen 
ska personen som huvudregel anvisas till etableringsprogrammet för resterande tid, 
dock längst 36 månader från datumet då en etableringsplan först upprättats. Om 
etableringsplanen löper ut efter årsskiftet och det då finns överhoppningsbar tid eller 
tilläggsdagar som den arbetssökande kan ta del av så kan personen anvisas till 
etableringsprogrammet för den tiden. Detta fömtsatt att programperioden ryms inom 
36 månader från datumet för det första beslutet om etableringsplan. 10 

Etableringsprogrammet inleds med att den arbetssökande deltar i kartläggning och 
medverkar till upprättandet av en planering (handlingsplan). Planeringen av aktiviteter 
enligt det nya regelverket inom etableringsprogrammet, upprättas när kartläggningen är 
klar och en arbetsmarknadspolitisk bedömning är gjord. Planeringen ska omfatta 
insatser om maximalt 24 månader på heltid (med en ramtid på 36 månader från det att 
den nyanlända först folkbokfördes i en kommun) och innehålla kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning, 
samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda etablering i arbets
och samhällslivet. 11 Planen ska i normalfallet omfatta heltidsaktiviteter motsvarande 40 
timmar per vecka. Vid utformning av planeringen ska hänsyn tas till deltagarens 
familjesituation och hälsa. 

Arbetsförmedlingen kartlägger personens fömtsättningar och förmåga att delta. 
Aktiviteterna i planeringen görs utifrån en arbetsmarknadspolitisk bedömning och ska 
utformas efter varje persons fömtsättningar och behov. Planeringen ska syfta till att 
deltagaren etablerar sig på arbetsmarknaden. Utformandet av planeringen och beslut 
om aktiviteter görs i samråd med deltagaren och tydliga mål och delmål för deltagarens 
etablering upprättas. Det ska i planeringen framgå vem som ansvarar för respektive 
aktivitet. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med deltagaren följa upp och utvärdera 
insatserna i planeringen mot överenskomna syften, delmål och mål. 

Överenskommet 

• Individen ska ha tillgång till uppdaterad planering. 

• Båstad kommun och Arbetsförmedlingen jobbar kontinuerligt med att 

9 Insatserna erbjuds dll i enlighet med lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare samt 
Förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
'°Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, övergångsbestämmelser 
11 Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
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utveckla samarbetet kring språkpraktik som en del av planeringen. Att 
komma ut i arbete eller praktik ska finnas med i ett tidigt fokus för 
individen. Språkpraktik ska ses som ett komplement till sfi. Från 
kommunens sida finns praktiksamordnare som koordinerar detta. 

• Alla nyanlända i Båstads kommun bör nra i kontakt med kommunens 
integrationssamordnare, boendestödjare och/ eller praktiksamordnare. 

• Båstads kommun kommer arbeta med främjande insatser för integration 
och etablering på arbetsmarknaden genom olika projekt och aktiviteter. 

Nyanlända i åldern 16-19 år utan föräldrar i Sverige 
Fakta 
Enligt den tidigare lagstiftningen kunde den som var 18 och 19 år och saknade 
föräldrar i landet ha rätt till en etableringsplan. I den nya förordningen som gäller från 
den 1 januari 2018 är det endast personer som är mellan 20 och 65 år som kan ingå i 
etableringsprogrammet. 12 De ungdomar som har en pågående etableringsplan fortsätter 
att följa planen enligt den tidigare lagstiftningen tills dess att planen löper ut. Även om 
tid finns kvar enligt det tidigare regelverket kan ungdomar under 20 år inte skrivas in i 
det nya programmet. Syftet med den nedre åldersgränsen är att ungdomar ska ges 
möjlighet till utbildning inom gymnasieskolan. Nyanlända ungdomar under 20 år har 
rätt att ta del av samma service hos Arbetsförmedlingen som övriga inskrivna 
ungdomar under 20 år. 

Migrationsverket ersätter kommuner för ekonomiskt bistånd som betalas ut till unga 
som har fyllt 18 men inte 21 år och som saknar föräldrar i landet samt går i 
gymnasieskola. En förutsättning är att det ekonomiska biståndet har betalats ut enligt 4 
kap 1 § i socialtjänstlagen och den unge inte är föremål för vård i annat hem än deras 
eget enligt socialtjänstlagen eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga. 13 

Utbildning i svenska för invandrare ( s fi) 
Fakta 
Sfi är en del av den kommunala vu."'i:enutbildningen och ska ge vuxna invandrare 
grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen syftar också till att ge de 
personer som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att öva upp 
dessa. Utbildningen får ske på elevens modersmål eller något annat språk som eleven 
behärskar.14 

Nyanlända personer som är folkbokförda i Sverige har rätt till sfi. 15 Utbildningen ska 
finnas tillgänglig så snart som möjligt efter att personens rätt till sfi har inträtt. Om det 
inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre månader efter 
inskrivningsdatum vid sfi. 16 

Varje kommun ska aktivt verka för att de som omfattas av lage11 om c111sva1joi· 
etable1i11gsinsatserfijr vissa l!Ja!llä11da i11va11drare kan påbö1ja sfi inom en månad från det att 

12 Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
13 20 § Förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 
14 20 kap. 4 § tredje stycket skollagen (2010:800) 
15 20 kap. 31 §skollagen (2010:800) anger att individen måste vara bosatt i landet och med det avses enligt 29 kap 2 § 
första stycket att individen är folkbokförd 
IG 20 kap. 29 § tredje stycket skollagen (2010:800). 
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de har anmält sig till utbildningen hos kommunen. 17 Sfi är en obligatorisk aktivitet 
inom etableringsprogrammet liksom för dem som har etableringsplan. Varje kommun 
ska också aktivt verka för att nå dem som har rätt till sfi och motivera dem att delta i 
utbildningen. 18 Sfi ska kunna kombineras med föivärvsarbete, föräldraledighet, 
arbetslivsorientering, samhällsorientering, validerande insatser, praktik eller annan 
utbildning. 19 Sfi-utbildning ska bedrivas kontinuerligt under hela året 20 För varje 
studerande ska det finnas en individuell studieplan. 

Överenskommet 
• Arbetsförmedlingen eller Båstads kommun hänvisar nyanlända individer 

till Drop in för inskrivning till sfi måndagar 13-15. Målet är att Drop in ska 
erbjudas i Kompetenshubben, Lyckan 7, Båstad så ofta som möjligt. När 
detta ej är möjligt hänvisas istället Drop in till studie- och yrkesvägledarens 
kontor på Lilla Kunskapscentrum, Lyckan 7, Båstad. 

• samverka kring att tydliggöra behoven och förutsättningarna för sfi
undervisningen. Det kan till exempel gälla kurss tarter, schemaläggning, 
behov av flexibilitet och koordinering av individuella studieplaner och 
individuella planer inom etableringen samt kommunikation kring 
eventuella förändringar som kan påverka förutsättningarna för pågående 
studier/ arbete eller andra aktiviteter. D etta betraktar vi som ett fortsatt 
prioriterat område under 2019. 

• Förutsättningar för sfi-undervisningen anpassas utefter individens behov. 
Båstads kommun erbjuder distansutbildning för individer i arbete eller 
under föräldraledighet. Under 2019 kommer Båstads kommun erbjuda 
förstärkt sfi för de elever som är i behov av utökad språkundervisning. 
Vuxenutbildningen kommer även anordna orienteringskurser med fokus 
på arbetskunskap, för att motivera och rusta eleverna för en etablering på 
arbetsmarknaden. 

• I Båstads kommun finns i dagsläget praktiksamordnare och 
boendestödjare kopplade till målgrupperna på sfi, för att främja aktivitet, 
sysselsättning och gemenskap över och mellan olika språkgrupper och 
verksamheter. 

• Arbetsförmedlingens kontaktperson besöker sfi i Båstad minst en gång i 
månaden i syfte att följa upp studerandes planering i etableringen. 

KommWlal vuxenutbildning 
Fakta 
Kommunerna ska tillhandahålla kommunal vuxenutbildning på grnndläggande nivå, 
gymnasial nivå och svenska för invandrare.21 Skollagen innehåller bestämmelser om 
vem som har rätt respektive är behörig till kommunal vuxenutbildning, urval, hur 
ansökan ska behandlas samt vad som gäller vid beslut om mottagande och antagning. 
Bestämmelserna skiljer sig åt mellan gmndläggande- och gymnasialnivå, bland annat 
när det gäller elevens rätt och behörighet till utbildningen. 

17 20 kap. 29 §första stycket skollagen (2010:800). 
18 20 kap. 29 § andra stycket skollagen (2010:800). 
l9 20 kap. 25-26 §§ skollagen (2010:800) 
20 2 kap. 25 § förordningen (2011 :1108) om n1xenutbildning. 
21 20 kap. 3 §skollagen (2010:800) 
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En vuxen har rätt att delta i den kommunala vuxenutbildningen på grnndläggande ni'rå 
från och med andra kalenderhalvåret det år då personen fyller 20 år; om denne är 
bosatt i landet, saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar att ge och har 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.22 Kommunen ansvarar för att de 
personer som har rätt till utbildning på grundläggande nivå ska få möjlighet att delta. 
Kommunen ska aktivt verka för att nå dessa personer och motivera dem att delta i 
utbildningen.23 Om en elev i utbildning på grnndläggande nivå har bristande kunskaper 
i svenska språket, får utbildningen ges på elevens modersmål eller något annat språk 
som eleven behärskar. Utbildning som ges på annat språk ska kompletteras med 
unde1visning eller träning i svenska språket.24 

Varje kommuninvånare är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och 
med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 20 år, är bosatt i landet, saknar sådana 
kunskaper som utbildningen syftar till att ge, har forntsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen, och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor. Om det är fler sökande än 
antalet platser till en utbildning ska ett urval göras.25 U1val tillämpas endast på 
gymnasial nivå, eftersom grundläggande nivå är en rättighet för den som är behörig. 
Det är även en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning för att bli 
behörig till högskola eller yrkeshögskola. 

Överenskommet 

• Båstads kommun fortsätter arbeta med att erbjuda yrkesutbildningar med 
möjlighet till anpassning för individens behov, bland annat genom att erbjuda 
språkstöd under undervisningen. 

• Båstads kommun fortsätter arbeta med yrkessfi, där individen kombinerar sfi
utbildning med yrkeskurser. Individen rustas då med kunskaper som 
underlättar inträde till (introduktion till ett yrke.) Se detta som ett led i att 
snabba på inträdet till arbetsmarknaden. 

Studie- och yrkesvägledning 
Fakta 
Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal 
med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings
och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Hemkommunen är skyldig att se till att den som 
avser att påbö1ia utbildning på grnndläggande nivå och/ eller svenska för invandrare 
erbjuds studie- och yrkesvägledning.26 

Överenskommet 
• Båstads kommun ingår i ett samarbetsavtal med Familjen Helsingborgs elva 

kommuner som stärker studie- och yrkesvägledningens roll. För att bli beviljad 
inträde i en vuxenutbildning måste individen uppsöka studie- och 
yrkesvägledare som bistår med hjälp i aosökningsförfarandet. 

• Arbetsförmedlingen eller Båstads kommun hänvisar nyanlända individer 
till Drop in till studie- och yrkesvägledning onsdagar 13-15. Målet är att 

22 20 kap. 11 § skollagen (2010:800) 
23 20 kap. 12 § skollagen (2010:800) 
24 20 kap. 2 § skollagen (2010:800) 
25 3 kap. 7 § förordning (2011 :1108) om vuxenutbildning 
26 2 kap. 29 § skoUagcn (2010:800) 
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Drop in ska erbjudas i Kompetenshubben, Lyckan 7, Båstad så ofta som 
möjligt. När detta ej är möjligt hänvisas istället Drop in till studie- och 
yrkesvägledarens kontor på Lilla Kunskapscentrum, Lyckan 7, Båstad. 

u tbildningsplikt 
Fakta 
U tbildningsplikten gäller för deltagare som har: 

1. kort utbildning27 och som därför; 
2. utifrån en arbetsmarknadspolitisk bedömning inte anses kunna matchas mot 

arbete under tiden i programmet.28 

Deltagare som omfattas ska inom ramen för etable11ngsprogrammet i huvudsak ta del 
av följande utbildningsinsatser: 

• sfi, 
• samhällsorientering, 

• utbildning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial 
nivå, särskild utbildning för vuxna eller motsvarande utbildning inom 
folkhögskolan. 

När Arbetsförmedlingen gör en bedömning att en deltagare omfattas av 
utbildningsplikt ska deltagaren anvisas att söka utbildning hos berörd kommun. 
Kommunen återkopplar till Arbetsförmedlingen när individen kontaktat SYV. 

Överenskommet 
• Studie- och yrkesvägledaren planerar tillsammans med Arbetsförmedlingen 

vilken utbildningsinsats som är mest lämplig för individen utefter den egna 
individens specifika behov och önskemål. 

Samhällsorientering 
Fakta 
Kommunen ska erbjuda samhällsorientering till nyanlända som omfattas av lagen om 
ansvar för etableringsinsatser. Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter 
att en planering med deltagaren har upprättats. Samhällsorienteringen ska omfatta minst 60 
timmar och normalt vara avslutad inom ett år från det att etableringsplanen eller 
deltagarens planering har upprättats.29 

Överenskommet 
• För att samverkan av samhällsorientering ska fungera, träffas koordinator 

från Familjen Helsingborg och handläggare/ chefer på Arbetsförmedlingen 
4 gånger/år. På dessa möten diskuteras behovet av anpassning och 
praktiska frågor, till exempel koordinering av kursstarter, schemaläggning 
och beho\ret av anpassning till övriga aktiviteter i etableringsplanen. 
Koordinator sammankallar till dessa möten. 

• För samhällsorientering på distans tillhandahåller kommunen lokal och 
utrustning för deltagarna. 

• Rutiner för anmälan till och uppföljning av närvaron på 

21 Arbetsförmedlingen har gjort tolkningen att den som saknar avslutad svensk gymnasieutbildning eller motsvarande 
anses ha kort utbildningsbakgmnd. 
2& 14 § förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
2'J 5 § förordning (2010:11 38) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 
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samhällsorienteringen: Handläggare på arbetsförmedlingen anmäler 
deltagare via administrations-programmet Portify. Inloggningsuppgifter får 
handläggare på arbetsförmedlingen av koordinator för 
samhällsorienteringen. Koordinatorn eller arbetsförmedlare placerar 
deltagare till aktuell kurs och kallar deltagare till kursstart. E fter avslutad 
kurs får deltagaren intyg. Intyg eller del av intyg kan även ges på begäran. 

• Kommunernas samverkan kring samhällsorientering i Familjen 
Helsingborg regleras i riktlinjer framtagna av samtliga kommuner inom 
Familjen Helsingborg. Det finns en ambition från Båstads kommun att 
erbjuda utökad lokal samhällsorientering med starkt arbetsmarknadsfokus 
på plats i Båstad under 2019. 

Aktiviteter för att underlätta och påskynda etablering i arbetslivet 
Fakta 
Utöver sfi och samhällsorientering ska en etableringsplan eller en planering med 
programdeltagaren i etableringsprogrammet bestå av aktiviteter som kan underlätta och 
påskynda den nyanländes etablering på arbetsmarknaden och samhällslivet.30 

Arbetsförberedande insatser kan vara insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder via 
arbetsmarknadspolitiska program31

, anställningsstöd32 eller insatser som ingår i 
Arbetsförmedlingens tjänster.33 

Insatserna kan också vara sådana som erbjuds av kommunen, Region Skåne och 
ideburna organisationer såsom kommunal vuxenutbildning, hälsofrämjande och 
förebyggande aktiviteter, friskvårdsaktiviteter, sociala aktiviteter och 
föreningsaktiviteter. Dessa insatser ska syfta till att främja deltagarens möjligheter till nätverk, 
ge socialt stöd och utveckla svenska språket 

Arbetsförberedande insatser kan även vara medicinsk rehabilitering via hälso- och 
sjukvården eller social rehabilitering via kommunen. 

Överenskommet 

• Förutom sfi, samhällsorientering och Arbetsförmedlingens 
arbetsmarknads-politiska program, såsom till exempel praktik och 
instegsjobb, kommer parterna under 2019 att kartlägga och föra dialog om 
vilka ytterligare insatser som kan erbjudas individen. I detta arbete 
kommer ett jämställdhetsperspektiv vara särskilt prioriterad. 

• Parterna kommer under 2019 att fördjupa samarbetet om vilka möjligheter 
det finns att utveckla insatser för individer och grnpper med behov av 
särskilda aktiviteter, till exempel individer med nedsatt prestationsförmåga. 

• Parterna träffas minst 4 gånger per år för att ta upp hur förutsättningar för 
språk-praktik, arbetspraktilc, instegsjobb och arbetsträning ser ut hos 
aktörerna själva och hos andra arbetsgivare i regionen. Parterna ska också 
verka för att sådana platser och anställningar kan komma till stånd. 

30 7 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser föt vissa nyanlända invandrare. 13 § förordning (2017:820) om ctableringsinsatser 
för vissa nyanlända invandrare 
31 förordningen (2000:634) om arbetsmarkna<fapolitiska program samt rörordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer 
med funktionsncdsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 
32 Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd, Förordning (2018:43) om stöd för nystartsjobb. 
33 Söka arbete, förbiittra ditt arbetssökande, vägledning till arbete, utbildning till arbete, klargöra dina arbec.•förutsättningar, 
anpassa din arbetssituation samt arbetsförberedande insatser. 
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• I Båstads kommun finns en partsgemensam Etableringsgrupp vars uppgift 
är att samordna och utveckla arbetet kring mottagande, etablering, 
delaktighet och inkludering (se bilaga). 

Rehabilitering 
Fakta 
Individer som har en etableringsplan/individuell planering, har vid behov rätt till såväl 
medicinsk, social som arbetslivsinriktad rehabilitering. SJrftet är att öka individens 
fo1måga att delta i etableringsiosatser28. 

Försäkringskassan har samordningsansvar for de insatser som behövs for rehabilitering 
av de personer som har nedsatt arbetsförmåga på gmnd av sjukdom29

. Kommunen 
ansvarar for insatser av social karaktär30

. Arbetsförmedlingen ansvarar for 
arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller 
arbetsförberedande insatser3 1

• Region Skåne ska erbjuda medicinsk rehabilitering, 
habilitering och hjälpmedel for personer med funktionsnedsättning32

. 

Överenskommet 
• Arbetsförmedlingen har ett antal specialutbildade handläggare som vid 

upprättande och uppföljning av etableringsplan/individuella planering ska 
göra en bedömning av den nyanländes förmåga att delta i etableringen. 
Arbetsförmedlingen har också tillgång till specialistresurser; 
arbetspsykolog, socialkonsulent, arbetsterapeut, audionom, synpedagog 
samt <lövkonsulent för målgruppen. Vid misstanke om eventuella 
funktionsnedsättningar eller nedsatt förmåga att delta i aktiviteter initierar 
Arbetsförmedlingen en utredning i vilken Arbetsförmedlingens egna 
resurser samt hälso- och sjukvård kan användas. Syftet är att arbeta utifrån 
ett inkluderande synsätt och målsättningen är att hitta aktiviteter som kan 
anpassas till individens behov, gällande förutsättningar och eventuella 
begränsningar. Vid en nedsättning av individens förmåga att delta i insatser 
ska Arbetsförmedlingen arbeta aktivt för att, genom till exempel 
hälsofrämjande aktiviteter inom ramen för etableringsplanen/individuella 
planeringen, höja förmågan. 

• Arbetsförmedlingen ansvarar för att informera om möjligheten till 
hälsoundersökning för de nyanlända individer som ej genomgått någon 
hälsoundersökning via Migrationsverket. Arbetsförmedlingen anmäler på 
särskild blankett till vårdcentral som är närmast individens adress. Behovet 
av samlade insatser är stort och föranleder pågående dialog mellan berörda 
instanser och myndigheter om hur det strategiska arbetssättet kan 
utvecklas och förbättras. Det gäller de initiala hälsosamtalen såväl som de 
mer sjukvårdsintensiva insatserna som bedöms föreligga i målgruppen. 

• Personer som skrivs ut från etableringen, exempelvis på grund av 
oförmåga att delta i aktiviteter aktualiseras i den partsgemensamma 
"Samsynsgruppen". Samsynsgruppen klargör hur det fortsatta stödet från 
myndigheterna ska se ut. Målsättningen är att de ska rehabiliteras och 
kunna ingå i etableringen igen. 
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Insatser efter slutförd etableringspcriod 
Fakta 
När etableringsplanen har tagit slut eller när deltagare i etableringsprogrammet har gått 
ur programmet på gmnd av att maximal tid har uppnåtts har personen rätt att vara 
fortsatt inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och utifrån vad som 
bedöms lämpligt ta del av andra insatser. De personer som lämnar 
etableringsprogrammet eller har en etableringsplan som löpt ut och ännu inte har 
etablerats på arbetsmarknaden erbjuds, förutsatt att de uppfyller villkoren, att ingå i 
jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar, för dem som är upp till 
25 år. 

Personen kan ha rätt att fortsätta läsa sfi efter slutförd etableringsperiod om 
grundläggande kunskaper i svenska språket saknas. Rätten att läsa kommunal 
v1L'{_enutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå samt särskild utbildning för 
vuxen är reglerad på samma sätt som för övriga invånare.34 Deltar personen i jobb och 
ut:vecklingsgarantin har denne möjlighet att studera sfi under 12 månader. Deltagaren 
kan också skrivas ut ur programmet och med bibehållen aktivitetsersättning studera 
gmndläggande och gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen.35 I 
jobbgarantin för ungdomar gäller andra regler för studier, där man endast kan studera 
sfi i sex månader. Deltagare kan även kvalificera sig för utbildningskontrakt om hen är 
över 20 år. 

Överenskommet 

• OWrn insatser som ska främja nyanJändas väg till eget arbete startar vid 
ankomst till Båstads kommun. Fokus på sysselsättning, praktik och arbete ska 
finnas med redan från dag ett. Personer som börjar närma sig slutet på sin 
etablei:ingsplan/ sitt etableringsprogram och inte har praktik eller arbete kallas 
på informationsmöte till Arbetsförmedlingen för information om jobb och 
utvecklingsgarantin. De får info1mation om att detta no1malt innebär att de får 
en lägre ekonomisk ersättning samt om möjligheten att söka kompletterande 
ekonomiskt bistånd. 

• Diskussioner kring extra åtgärder för att öka förutsättningarna till etablering på 
arbetsmarknaden effektueras mellan samverkansparterna efter ovan nämnt 
informationsmöte. Här ska den enskilda individens specifika behov beaktas. 
Integrationsstrateg kallar månatligen till individavstämningar för att bedöma 
träffsäkerheten och effekterna i utbildnings- och arbetsmarknadsi.nsatserna. 

34 20 kap 11 och 20 §§ samt 21 kap 11 § Skollagen (2010:800) 
3; 30 § 2 stycket p.6 och 7 förordnjngen (200:634) om arbetsmarknadspolitiskt progr.im 
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I<APITEL3. 

Försötjning 
Människan mår bra av att arbeta. Arbete ger bättre ekonomisk situation, gemenskap 
och sammanhang. Arbete skapar rutiner, som ofta ger iytm och st.tuktur i vardagen. 
Att arbeta är viktigt för att uppfylla enskildas psykosociala behov, för 
samhällsekonomin och för välståndet. Samband mellan arbete och välmående är 
tydliga, enligt forskningen. Hög arbetslöshet ger lägre grad av välbefinnande, hälsa och 
högre dödlighet, i allmänhet. Att prata om försö1jning utifrån ansatsen att var och en i 
största möjliga mån ska försörja sig genom att arbeta är utgångspunkten. Inte minst för 
målgrnppen nyanlända. Förntsättningarna för en god etablering och stark gemenskap 
ökar om arbete är i fokus redan från start. Utifrån det perspektivet är ambitionen att 
prata och konkretisera försöi.jning genom arbete primärt, i planen kring nyanländas 
etablering. Olika försörjningar genom bistånd är sekundärt och någonting som 
tillkommer i nödsituationer och vid behov när andra förutsättningar är uttömda. 
F örsö1jning genom arbete ska vara norm. Ekonomiskt bistånd ska vara det som 
avviker. Det spelar ingen .roll om vi, som i Båstads kommun och Arbetsförmedlingen, 
är duktiga på etablering, om vi inte är duktiga på att tillvarata kompetens och 
erfarenheter. Av den anledningen så är den gemensamma ansatsen att etableringen ska 
fokusera på insatser som leder till arbete som egen försöi.jning. 

Venuppdraget 
Fakta 
De elva kommunerna i Familjen Helsingborg har tillsammans med Arbetsförmedlingen 
beslutat att gemensamt arbeta för att halvera arbetslösheten bland utrikes födda 
kvinnor. Statistik från Arbetsförmedlingen kommer att mailas ut till kommunerna varje 
månad och resultatet kommer löpande att följas upp, analyseras och kommuniceras. 

Startvolym för varje konunun är fastställd efter Arbetsförmedlingens statistik från 
september 2018 och ambitionen är att siffrorna från denna månad på två år ska 
halveras. Målgrupp för uppdraget är utrikes födda kvinnor som är arbetslösa och 
inskrivna på Arbetsfö1medlingen. 

Överenskommet 
• Båstads kommun och Arbetsfö1medlingen ingår i en gemensam process för att 

följa de kvinnor som omfattas av uppdraget i ett led för att föra de närmare 
etablering på arbetsmarknaden. Integrationsstrateg i Båstads kommun samlar 
kompletta och uppdaterade kartläggningar av målgrnppen i databasen Accorda. 
Integrationsstrateg kallar månatligen till samverkansmöten med aktuella parter 
inom Båstads kommun och Arbetsförmedlingen, för avstämning kring 
Venuppdraget. Effektema av pågående eller avslutade aktiviteter och insatser 
bedöms och justeras utefter individens specifika behov. 

• I Båstads kommun finns KompetensHubben som är en mötesplats för att 
främja kompetensförsörjning och kompetensförstärkning. KompetensHubben 
kan besökas av bjärebor som vill utvecklas i sin väg till arbete eller studier samt 
arbetsgivare som vill hitta ny arbetskraft. Arbetet med att få till stånd 
uppdaterade och kompletta kartläggningar av målgruppen för Venuppdraget 
kom.mer att utgå från KompetensHubben. På detta sätt får målg1uppen chans 
att ytterligare bekanta sig med KompetensHubben som kan utgöra en central 
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roll för individen att komma vidare i sin etablering. 

Bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA) 
Fakta 
Bistånd enligt LMA lämnas i form av dagersättning, bostadsersättning, särskilt bidrag och 
logi. Dagersättning betalas ut till de personer som är inskrivna vid någon av 
Migrat:ionsverkets mottagningsenheter och som saknar egna mede~ oavsett om personema 
bor på anläggningsboende eller i eget boende. Asylsökande har även rätt till särskilt bidrag 
oro det föreligger annat angeläget behov som inte ingår i de kostnader som dagersättningen 
normalt ska täcka. Särskilda bidrag tillämpas restriktivt och varje ansökan behovsprövas. 

Personer som är inskrivna vid anläggningsboende har rätt till bistånd efter det att de har 
beviljats uppehållstillstånd om de inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en 
kommun. Detta gäller under fö111tsättning att personen omfattas av bosättningslagen. I 
annat fall skrivs personen ut direkt i samband med uppehållstillstånd. Personer som bor i 
eget boende har rätt till bistånd under en månad från den dag de har beviljats 
uppehållstillstånd. 36 

Överenskommet 
• I de fall Arbetsförmedlingen kommer i kontakt med person som uppger 

att de inte klarar sin försörjning i avvaktan ("glappet") på 
etableringsersättning och andra ersättningar hänvisas personen till Båstad 
kommuns handläggare på ekonomiskt bistånd som har ansvar för 
målgruppen, som sedan säkerställer att individens rätt till ekonomiskt 
bistånd blir utrett. Ansökan om ekonomiskt bistånd handläggs utifrån 
socialtjänstlagen. 

• Integrationssamordnaren i Båstad kommun utgör en central roll för att 
individer, som har behov av hjälp till försörjning, får information om 
frågor som rör möjligheten till att ansöka om ekonomiskt bistånd. 
Individen har rätt att söka ekonomiskt bistånd i väntan på andra 
inkomster. 

Etableringsersättning, tilliiggsförmåner och ersättning för resor 
Fakta 
Etableringsersättningen är individuell och påverkas inte av inkomster som övriga i 
hushållet har. Ersättningen betalas ut i efterskott och ska täcka skäliga 
levnadsomkostnader.37 För de som har etableringsplan är det Arbetsförmedlingen som 
beslutar om ersättningen och Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningen. För 
de som ingår i etableringsprogrammet gäller att det är Försäkringskassan som både 
beslutar om och betalar ut etableringsersättningen. 

Etableringsersättning för de med etableringsplan 
Etableringsersättning lämnas för deltagande i etableringsplan som motsvarar heltid, 75, 
50 eller 25 procent. Ersättningen kan sänkas om personen inte deltar i insatser enligt 
etableringsplanen. E rsättningen kan upphöra helt om deltagaren tackar nej till ett 
arbete. Vid sammanhängande sjukdom kan ersättningen betalas ut maximalt under 30 
dagar.38 

36 8 § andra och tredje stycket LMA 
37 Prop. 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering- egenansvar med professionellt stöd sid 103. 
38 Förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare 
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Etableringsersättning för deltagare i etableringsprogrammet 
Som regel anvisas deltagare till etableringsprogrammet på 100 procent om det inte 
finns godkända skäl för deltid såsom till exempel arbete, föräldraledighet eller sjukdom 
eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.39 Om deltagaren arbetar 
eller är föräldraledig på exempelvis 50 procent så kan personen delta i 
etableringsprogrammet på 50 procent, vilket gör att ersättningen betalas ut i 
motsvarande omfattning. Deltagaren kan få en varning eller bli avstängd från ersättning 
enligt en sanktionstrappa om deltagaren frångår överenskommelsen i arbetssökandes 
planering.40 Vid sammanhängande sjukfrånvaro som överstiger 30 kalenderdagar kan 
utskrivning från programmet ske.41 

Tilläggsförmåner 
E n person som deltar i aktiviteter i etableringsplanen eller är anvisad till 
etableringsprogrammet har, efter ansökan, rätt till etableringsersättning och under vissa 
forntsättningar även rätt till tilläggsförmånema etable11ngstillägg eller bostadsersättning. 
Personen kan inte få etableringstillägg och bostadsersättning för samma tid, eftersom 
villkoren för rätten till de olika tilläggsförmånerna skiljer sig åt. En person som har 
etableringsplan och rätt till etableringsersättning men inte får någon utbetalning, kan 
ändå ha rätt till etableringstillägg eller bostadsersättning. Detta kan exempelvis vara 
aktuellt om den arbetssökande har arbete på heltid som aktivitet i sin etableringsplan. 
För deltagare i etableringsprogrammet gäller inte denna regel. Deltagare som arbetar 
kan endast vara inskriven i programmet motsvarande den del som personen är 
arbetslös. Vid arbete på deltid anpassas anvisningen till att motsvara den del av 
arbetsutbudet som återstår. Undantaget är tillfälliga anställningar eller timanställning. 
Storleken på eventuellt etableringstillägg eller bostadsersättning för deltagare i 
etableringsprogrammet påverkas inte av omfattning i programmet. Försäkringskassan 
beslutar om och betalar ut tilläggsförmånerna. Vid anvisning till etableringsprogrammet 
bör Arbetsförmedlingen informera deltagare om etableringsersättningen och 
tilläggsförmånerna samt vid behov hjälpa till att ansöka om dessa. 

Ersättning för resor 
Inför ett beslut om anvisning till etableringsprogranunet får ersättning lämnas föt 
skäliga kostnader föt en resa till och från Atbetsförmedlingen.42 Både föt petsonet som 
hat etableringsplan och personer som hat planering inom etableringsprogrnmmet kan 
Arbetsförmedlingen lämna etsättning för resa till sfi, samhällsorientering och 
Atbetsfötmedlingens programaktivitetet. I vissa fall reducerns etsättningen med en 
egenavgift beroende på vilken typ av resa som är beviljad. 

Månadsredovisning, ansökan om etableringsersättning, 
aktivitetsrapportering och sanktionstrappen 
Månadsredovisning för de som har etableringsplan 
Deltagare med etableringsplan och etableringsersättning ska varje månad lämna in en 
redovisning till Atbetsförmedlingen för att få sin ersättning och tilläggsförmåner 
utbetalda.43 Redovisningen är en frånvarorapportering där deltagaren rapporterar 

39 För fler anledningar, se: 8 § förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
40 6 kap. förordning (201 7:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser 
4 1 18 § förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser 
42 3 kap. 3 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser 
43 Förordning (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare 
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eventuell frånvaro under månaden som gått. Arbetsförmedlingen skickar meddelande 
om frånvaro till Försäkringskassan, som gör avdrag på deltagarens tilläggsförmån. 
Anordnare av aktiviteter i etableringsplanen är skyldiga att vid förfrågan lämna 
uppgifter om frånvaro till Arbetsförmedlingen. Från och med janua112017 behöver 
anordnare dock inte rapportera och skriva under frånvaro varje månad på blanketten 
"Månadsredovisning - etableringsersättning". 

Ansökan om etableringsersättning för de som ingår i etableringsprogrammet 
Deltagare i etableringsprogrammet ska ansöka om sin etableringsersättning hos 
Försäkringskassan varje månad. Ersättningen betalas ut i efterhand och ansökan ska 
komma in till Försäkringskassan senast den 7:e varje månad för att utbetalningen ska 
ske den 26:e samma månad. Ansökan ska helst ske med hjälp av e-legitimation på 
Försäkringskassans hemsida. Man kan också ansöka genom att lämna in en blankett på 
Se1vicekontor eller posta en blankett till Försäkringskassan. Det är inte möjligt att få 
ersättning för längre tid tillbaka än kalendermånaden innan, om det inte finns särskilda 
skäl.44 

Under kartläggningen inom etableringsprogrammet har deltagaren rätt till en ersättning. 
Det är Försäkringskassan som beslutar om rätten till, och nivån på ersättningen. 
Deltagaren söker om ersättningen från Försäkringskassan. Ersättning under 
kartläggningen kan betalas ut för mer än en månad tillbaka i tiden. Någon utbetalning 
sker inte innan deltagaren har anmält samordningsnummer eller personnummer till 
Arbetsfönnedlingen. När kartläggningen är klar och deltagaren har fått en planering 
sker normalt en höjning av ersättningen. Deltagaren måste då ansöka om ersättning 
från Försäkringskassan va1ie månad. 
Deltagaren ska rapportera sjukfrånvaro första dagen till Arbetsförmedlingen, för att ha 
rätt till ersättning vid frånvaron. En karensdag tillämpas. Om deltagaren är sjuk längre 
än sju dagar ska deltagaren lämna in ett läka11ntyg till Försäkringskassan.45 

Aktivitetsrapportering 
Deltagare i etableringsprogrammet ska varje månad lämna in en aktivitetsrapport till 
Arbetsförmedlingen. I aktivitetsrapporten redovisar deltagaren vad den under 
föregående månad gjort för att komma närmare ett arbete eller reguljära studier.46 

Aktivitetsrapporten lämnas in innan den 14:e varje månad och lämnas med fördel in 
med e-legitimation via Arbetsförmedlingens hemsida. Arbetssökande som har en 
etableringsplan enligt det gamla regelverket ska lämna in en aktivitetsrapport var sjätte 
månad. 

Sanktioner för personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska insatser 
Om en deltagare som får ersättning för deltagande i arbetsmarknadspolitiska insatser 
inte följer de krav som ställs, kan sanktioner tillämpas enligt en sanktionstrappa.47 

Sanktionen kan vara en varning eller avstängning från ersättning. I de fall deltagaren 
exempelvis inte lämnar in en aktivitetsrapport inom rätt tid sker en varning första 
gången. Upprepas detta påverkas ersättningen. Andra exempel där en sanktion kan ske 
är olovlig frånvaro eller när en person som omfattas av utbildningsplikt inte söker 

-1-1 10 kap. 5 § förordningen (2017 :819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser 
-15 Från och med den 1 januari 2019 ska läkarintyget skickas till Arbetsförmedlingen 
-16 Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 2016:3) om aktivitetsrapportering. 
-17 6 kap. 2 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser 
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anvisad utbildning eller inte påbörjat en anvisad utbildning som deltagaren blivit 
antagen till. 

Ekonomiskt bistånd 
Fakta 
Nyanlända personer har samma rätt som övriga invånare att söka ekonomiskt bistånd 
från kommunen. Om den enskilde är bosatt i en annan kommun är 
vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer.48 

Nyanlända kan initialt ha ett behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd från den 
tidpunl<:t då rätten till ersättning enligt LMA upphör fram till den första utbetalningen 
av full etableringsersättning och eventuella tilläggsförmåner ("glappet"). Kommunen 
prövar rätten till ekonomiskt bistånd. Migrationsverket ersätter kommunen med ett 
schablonbelopp för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd. 49 

Överenskommet 
• I de fall Arbetsförmedlingen kommer i kontakt med person som uppger 

att de inte klarar sin försörjning i avvaktan ("glappet") på 
etableringsersättning och andra ersättningar hänvisas personen till Båstads 
kommuns handläggare på ekonomiskt biostånd som har ansvar för 
målgruppen som sedan säkerställer att individens rätt till ekonomiskt 
bistånd blir utrett. Ansökan om ekonomiskt bistånd handläggs utifrån 
socialtjänstlagen. 

• Arbetsförmedlingen signalerar till Båstads kommuns handläggare på 
ekonomiskt bistånd som har ansvar för målgruppen, om ersättning ej är 
tillräcklig och informerar individen om möjlighet till prövning gällande 
kompletterande ekonomiskt bistånd. 

• De personer som inte kan tillgodogöra sig etableringsprogrammet kan 
hänvisas till att söka ekonomiskt bistånd. Om personen ansöker om 
ekonomiskt bistånd kommer handläggare på ekonomiskt bistånd i Båstads 
kommun att begära underlag från Arbetsförmedlingen som styrker detta. 

• Båstads kommun kommer verka för att individens prestationsförmåga ska 
öka så att det blir möjligt att anvisa hen till etableringsprogrammet. 

• För att den nyanlände ska få rätt information om de olika 
ersättningssystemen, har Båstads kommun och Arbetsförmedlingen 
gemensamma träffar på handläggarnivå minst två gånger per år. Syftet är 
att öka kunskapen hos medarbetarna i respekti,re organisation. 

• Person som har etableringsersättning, kan inte samtidigt ha 
föräldrapenning på heltid för samma period. Föräldraledighet kan däremot 
kombineras på deltid med aktiviteter i etableringsplanen. Om en nyanländ 
välje1· att vara föräldraledig på heltid och har behov av kompletterande 
ekonomiskt bistånd, kan ansökan om detta göras. När barnet blir 8 
månader ska föräldrarna lämna in en ansökan om barnomsorg. Är den 
föräldraledige aktuell hos ekonomiskt bistånd görs en planering för den 
föräldraledige i väntan på barnomsorg. Målet är att barnomsorg ska vara 
ordnat när barnet fyller 1 år och att den föräldralediga då återgår till 
etableringen. Handläggare på ekonomiskt bistånd informerar den 
föräldralediga om möjliga etableringsfrämjande aktiviteter att ta del av 

48 2 a kap. 1-2 §§socialtjänstlagen (2001:453). 
4915-17 §§förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 
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under föräldraledigheten, såsom sfi på distans, öppen förskola och 
språkcafe. 

• Handläggare på ekonomiskt bistånd ska vid kännedom om kommande 
föräldraledighet informera par om möjlighet att dela föräldraledigheten 
jämställt. 
För par/ familjer som är aktuella hos ekonomiskt bistånd hålls individuella 
samtal gällande deras livssituation som ett led i det främjande arbetet till 
självförsörjning. 

Socialförsäkrings förmåner 
Fakta 
Försäkringskassan hanterar socialförsäkringsförmåner såsom barnbidrag, 
bostadsbidrag, förä ldrapenning, underhållsstöd, vårdbidrag, handikappersättning, 
assistansersättning, sjukpenning, samordning av rehabiliteringsåtgärder, 
aktivitetsersättning, sjukersättning och tandvårdsstöd.50 Bedömningen om en person 
omfattas av socialförsäkringen sker genom en prövning av försäkringstillhörighet hos 
Försäkringskassan. Prövningen görs i samband med ansökan om en förmån. 
Etableringsersättning får inte betalas ut för samma tid som personen uppbär 
föräldrapenning. Deltagaren kan dock delta i etableringsprogrammet på deltid och 
uppbära föräldrapenning på resten av arbetsutbudet.51 Vid föräldraledighet på heltid 
skrivs deltagaren ut ur programmet men kan sedan träda in igen förutsatt att ramtid 
finns kvar. Etableringsersättning får inte heller betalas ut för samma tid som personer 
uppbär rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning eller ålderspension.52 

Försäkringskassan har en flerspråkig tjänst där nyanlända, via Försäkringskassans 
hemsida, kan boka tid för telefonsamtal. 53 På arabiska fmns direktservice via telefon 
vilket gör att arabisktalande inte behöver boka tid för samtal. Se1vicehandläggarna på 
servicekontoren ger kunderna hjälp med ärenden som rör Försäkringskassan, 
Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Se1vicekontoren finns på 114 platser i Sverige. 

Överenskommet 
• Försäkringskassan har samordningsansvar för de insatser som behövs för 

rehabilitering av de personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av 
sjukdom. Detta innebär att Försäkringskassan, i samråd med den 
försäkrade, ser till att den försäkrades behov av rehabilitering kartläggs och 
att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering. 
Försäkringskassan ska, om den försäkrade medger det, i arbete med 
rehabiliteringen samverka med de myndigheter som berörs av den 
försäkrade. Den grupp som detta berör är de som är deltidssjukskrivna 
mer än 30 dagar. 

• Försäkringskassan informerar regelbundet om myndighetens förmåner på 
gruppinformationerna på Arbetsförmedlingen. 

5o Socialförsäkringsbalken (2010:110). 
5I 8 § förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
52 5 Kap. 3-4 §§ förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser 
53 https:/ /www.forsakringskassan.se/ kontakt/ kundcenter_privat/ boka_samtal_pa_ditcsprak 
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KAPITEL4. 

Ovrigt 

Förskola, fritidshem och skola 
Fakta 
Kommunerna ska erbjuda förskola till barn från ett års ålder när föräldrar arbetar eller 
studerar eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt54

• 

Nyanlända barn har rätt till plats på förskola på samma villkor som övriga barn55
• 

Individer som deltar i etablerings-insatser är likställda med arbetande och 
studerande. 56 

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman, ska 
kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.57 Barn som är bosatta i Sverige 
har skolphl(t för grundskola. 58 Det är den kommun där eleven är folkbokförd som 
ansvarar för att eleven fullgör sin skolplikt. 

Överenskommet 
• Båstads kommuns integrationssamordnare anmäler till samordnare för 

Samkomsten, som registrerar och administrerar anmälan för förskola, 
grundskola och gymnasieskola när nya barn behöver plats/skrivas in. 
Respektive kontaktperson genomför mottagningssamtal med familjen 
innan placering på förskola alternativt skolstart. 

• För att främja män och kvinnors möjlighet att på lika villkor kunna ta del 
av utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser informeras vårdnadshaYare om 
möjlighet att justera schemaläggningen på förskola eller ansöka om plats 
på fritidshem. 

Nyanlända 18-19--åringar utan föräldrar i Sverige 
Fakta 
Enligt den tidigare lagstiftningen kunde den som var 18 och 19 år och saknade 
föräldrar i landet ha rätt till en etableringsplan. I den nya förordningen som gäller 
från den 1 januari 2018 är det endast personer som är mellan 20 och 65 år som 
kan ingå i etableringsprogrammet.59 De ungdomar som har en pågående 
etableringsplan fortsätter att följa planen enligt den tidigare lagstiftningen tills 
dess att planen löper ut. Även om tid finns kYar enligt det tidigare regelverket kan 
ungdomar under 20 år inte skrivas in i det nya programmet. 

Syftet med den nedre åldersgränsen är att ungdomar ska ges möjlighet till 
utbildning inom gymnasieskolan. Nyanlända ungdomar under 20 år har rätt att ta 

>I 8 kap 5 § SkoUagen (2010:800). 
55 8 kap 5§ SkoUagcn (2010:800) 
56 8 kap. 5 och 7 §Skollagen (2010:800). Se även Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och t1)'gghet sid 
348 
;1 8 kap 14§ Skollagen (201 0:800). 
58 7 kap 2 § SkoUagen (2010:800). 
>?Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatscr för vissa nyanlända invandcarc 

24 



del av samma service hos Arbetsförmedlingen som övriga inskrivna ungdomar 
under 20 år. 

Migrationsverket ersätter kommuner för ekonomiskt bistånd som betalas ut till 
unga som har fyllt 18 men inte 21 år och som saknar föräldrar i landet samt går i 
gymnasieskola. En förutsättning är att det ekonomiska biståndet har betalats ut 
enligt 4 kap 1 § i socialtjänstlagen och den unge inte är föremål för vård i annat 
hem än deras eget enligt socialtjänstlagen eller lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga.60 

Överenskommet 

• Arbetsförmedlingen och Båstad kommun är eniga om att ungdomen 
informeras så att valet mellan jobbgaranti för ungdomar och 
gymnasieutbildning sker på ett genomtänkt sätt utifrån ungdomens behov. 
Parterna är överens om att gymnasieutbildning är att rekommendera. 

Föräldralediga 

Fakta 
Etableringsersättning får inte betalas ut för samma tid som individen uppbär 
föräldrapenning54

. Föräldraledighet på deltid kan kombineras med andra aktiviteter i 
en etableringsplan/ ett etableringsprogram55

. Arbetsförmedlingen ska informera 
individen om att 
etableringsersättningen alltid kommer minskas i de fall individen haft föräldrapenning 
på grund- eller lägstanivå för del av samma dag som individen haft aktiviteter i sin 
etableringsplan. 

Överenskommet 

• Arbetsförmedlingen och Båstad kommun verkar för att skapa likvärdiga 
möjligheter för båda föräldrarna att delta i etableringsinsatser kombinerat 
med föräldraledighet. Detta är särskilt viktigt utifrån diskrimineringslagen 
och jämställdhetsintegreringen. 

• Integrationssamordnaren arbetar för att nyanlända ska komma i kontakt 
med kommunens föräldracentraler. 

Socialtstöd 
Definition och överväganden 
Med socialt stöd menas exempelvis vissa frågor som rör försörjning, barnomsorg, 
bosättning, vård, migrationsfrågor och hjälp med att förstå innebörden av olika 
besked som målgruppen har mottagit från myndigheter och kommuner. Det kan 
också handla om råd och praktiskt stöd att lösa frågor som rör den sociala situationen, 
familj - och vardagsliv och som påverkar förutsättningarna att arbeta eller studera. 

Överenskommet 

c'lO 20 § Föcordningen (2010:1122) om ~tatlig er~ättning för insatl>cr för vi~~a utlänningar. 
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• Arbetsförmedlingen och Båstad kommun bör försöka utveckla samverkan och utveckling av 
NAD (Nätverk Aktivitet och Delaktighet). NAD arbetar med att bistå målgruppen med 
aktiviteter och nätverk som främjar etableringen. 

• Arbetsförmedlingen och Båstad kommun delar på ansvaret för det sociala 
stöd nyanlända kan vara i behov av. Hur ansvarsfördelning ser ut och vad 
som ska ingå däri, regleras lokalt på möten som äger rum 4 gånger/ år med 
samtliga berörda parter. I detta praktiska arbete utgör boendestödjarna 
konkreta resurser. 
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Bilaga 
Etablerings gruppen 

Båstads kommun har ett organiserat samarbete tillsammans med Arbetsförmedlingen, 
för målg1upper som bär större utmaningar med sig så som exempelvis 
långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar. Det finns sedan tidigare två etablerade 
arbetsgrnpper, DUA och SAMSYN, där samverkan för att främja förntsättningama för 
unga och långtidsarbetslösa behandlas. Utifrån omständigheterna att Sverige senaste 
åren, inte minst under 2015, mottagit många asylsökande så finns det ett behov att 
även samverka kring målgrnppen nyanlända med fokus på att främja etableringen och 
vägen till eget arbete i Båstads kommun. 

Syfte 
Etableringsgruppen har som syfte att verka för att främja etableringen för de nyanlända 
som anvisas eller flyttar till Båstads kommun. Genom kontinuerliga möten kommer 
olika nyckelpersoner i kommunen och Arbetsförmedlingen närmre varandra och ges 
en naturlig plattfo1m för dialog, planering och uppföljning av insatser. 
Etableringsgrnppen träffas för att stämma av allmänna samverkansaktiviteter eller 
aktiva åtgärder, samt för att riva hinder och begränsningar i etableringsarbetet. 

Mål 
Målet med Etableringsgrnppen är 
• att etableringen ska bli effektiv och god från dag ett 
• att fler nyanlända ska vara i arbete eller fortsatta studier än rikssnittet efter 
etableringsperioden 
• att täta dialogen och forntsättningarna för att effektivisera samverkan framöver 
kopplat till målg1uppen i stort 
• att minska glappen och eventuella missförstånd i frågor som rör etableringen i 
allmänhet och kopplat till enskilda 

Representanter 
Representanter i Etableringsgrnppen är ansvariga arbetsförmedlare på 
Arbetsförmedlingen, integrationsstrateg, integrationssamordnare, lärare vid 
vuxenutbildningen, studie- och yrkesvägledare vuxenutbildning, SFI-lärare, 
socialsekreterare VU.'Cna och familjer Individ och Familj och praktiksamordnare/ coach 
Arbetsmarlmadsenheten. Sammankallande är Båstads kommuns integrationsstrateg. 

Omfattning 
Etableringsgruppen träffas regelbundet en gång/ månad, men kan utöver planera 
ytterligare möten om det finns särskilda behov för det. 
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Överenskommelse kring samverkan 

Mellan parterna Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Båstads kommun tecknas följande 
överenskommelse om att samverka kring nyanländas etablering. Överenskommelsen träder i kraft från och 
med 2019-01-08 och gäller tills vidare. Dock är det lämpligt att revidera den lokala överenskommelsen årligen. 

Syfte och mål för samarbetet 
En lokal överenskommelse är ett strategiskt dokument som ska tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning, roller och 
rutiner mellan Arbetsförmedlingen och kommuner samt andra myndigheter och organisationer såsom 
landsting/regioner, Försäkringskassan, Migrationsverket, och i förekommande fall ideburna organisationer samt 
näringslivet Den lokala överenskommelsen ska utveckla och bidra till en gemensam behovsbild och gemensam 
målsättning gällande insatser för att nå uppsatta mål. 

Avgränsningar 
Den lokala överenskommelsen är avgränsad till att gälla nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare samt bam till dessa personer. 

Parternas åtagande/ roll 
Vad som ingår i överenskommelsen och varje parts ansvar finns beskrivet i ovanstående kapitel. 

Båstad 20190108 

Arbetsförmedlingen Skåne Väst 

Båstad Kommun 

Markus Gunnarsson 
Sektionschef 

Henrik Andersson 
Chef Bildning och arbete 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommu'l"!yrelsen 

..('sASTADHEM 

PROTOKOLLnrl-2019 
fört vid extra sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB måndagen den 21 januari 

Tid och plats: kl 14-17.15, Båstadhem AB 

Närvarande styrelseledamöter: Hans Grönqvist (BP) 
Ann-Margret Kjellberg (S), t o m del av§ 5 kl 15.50 
lb Nilsson (C} 
Jan Ahlström (M) 
Kjell Andersson (BP) 
Allan Sunnergren (MP) 
Anders Dahlkvist (BP), tjg 
Niclas Svanberg (S), tjg fr o m del av § 5 kl 15.50 
Marie-Louise Aaröe (M), ej tjg 
Hans Ekwurtzel (MP), ej tjg 

Övriga närvarande: Lars Johansson, tf vd Båstad hem AB 

Sekreterare: 

Beslut: 

Beslut: 

Ursula Lindblom, ekonomiassistent Båstad hem AB, ej§ 5 kl 
14.15-16.15 

§ 1 Sammanträdets öppnande 
Sammanträdet öppnades av ordförande Hans Grönqvist som hälsade alla välkomna. 

§ 2 Val av justerare 
Protokollet skall justeras av Kjell Andersson. Beslutades att protokollsjustering sker 
torsdag 24/1 kl 14.00 på Båstadhems kontor. 

§ 3 Fastställande av dagordning 
1. Utskickad dagordning godkändes. 

§ 4 Föregående protokoll nr 9 2018 
§ 94 förtydligas enligt följande: Gunnar Granholm avsade sig rekryteringsuppdraget för ny 
VD. Jan Ahlström avsade sig att vara med i rekryteringsgruppen och den består nu av Hans 
Grönqvist, Ann-Margret Kjellberg, Anders Dahlkvist och Hans Ekwurtzel. Diskussion fördes 
om olika alternativ för rekrytering av ny VD. Rekryteringsgruppen har uppdraget att hitta 
och föreslå ett rekryteringsföretag och att driva rekryteringsprocessen med kontinuerlig 
information till styrelsen. En transparens i processen är önskvärd då samtliga 
styrelsemedlemmar är ansvariga i en VD-rekrytering. 
1. Protokollet lades till handlingarna med ovanstående tillägg. 



Beslut: 

Beslut: 

§ 5 VD-rekrytering 
1. Beslutades att rekryteringsarbetet för tillsättning av ny VD tar paus i avvaktan på att Båstad 
kommuns nya politiska ledning tar ställning till hur kommunens fastighetsorganisation ska 
utformas. 
2. Beslutades att Lars Johansson kvarstår tills vidare som Tf VD. 

§ 6 Förvaltningsavtalet 
Det råder fortfarande oklarheter i samtalen med Jan Bernhardsson från Båstads kommun om 
hur och vad som ska göras vad gäller förvaltningsavtalet. Då styrelsen ställer sig frågande till 
hur detta ska kunna genomföras på ett för alla parter smidigt sätt inom den tidsram som är 
satt, vill man från Båstadhems styrelse förlänga avtalet så länge det behövs. Styrelsen vill även 
utse en arbetsgrupp som ska kunna utreda och förhandla om Båstad kommuns framtida 
fastighetsstruktur där Båstadhem ingår. 
1. Styrelsen ger tf VD Lars Johansson i uppdrag att förhandla om förlängning av 
förvaltningsavtalet från och med 2019-04-30. 
2. Styrelsen utser en arbetssgrupp bestående av Hans Ekwurtzel, Hans Grönqvist, Jan 
Ahlström, Anders Dahlkvist och eventuellt en representant från S. 

§ 7 Övrigt 
Kort redogörelse från tf VD Lars Johansson hur försäljningen av JV7 i Grevie framskrider samt 
information om uthyrning av lokal för bankomat i Förslöv. 

§ 8 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Hans Grönqvist förklarade sammanträdet avslutat. 

Båstad 2019-01-21 

/l.~ 
ndersson 

Justerare 

Sekreterare 



Datum: 2019-01-22 
Handläggare: Erik Lidberg 

Dnr: KS 001308/2017-900 

Ti ll: Arbetsmiljöverket 
2017/057871 

Sida 1 av8 
Ref: 2017 /057871 

Båstads kommuns svar på föreläggandet med vite från Arbetsmiljöverket, 
2018-09-11, med beteckning 2017 /057871 

Båstads kommun har 2018-09-12 mottagit ett föreläggande om vite. 
Kommunen har i samverkan mellan representanter för arbetsgivaren och arbetstagarna genomfört ett 
omfattande åtgärdsarbete inom det systematiska arbetsmiljöarbetet som har pågått och pågår löpande. 

Undertecknad sänder härmed in svarsskrivelsen med tillhörande bilagor. 

Ola Andersson 
Huvudarbetsmilj öombud 



Redovisning av svaren på brister enligt föreläggandet 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Sida 2 av 8 
Ref: 2017 /057871 

1 a. Ni ska se till att en undersökning görs av arbetsförhållandena med avseende på organisatoriska 
och sociala faktorer för samtliga chefer i er vård och omsorgsverksamhet. Undersökningen ska minst 
omfatta följande: 

• Kraven i arbetet för såväl enhetscheferna som för verksamhetschefen. 

• Om resurserna för arbetet är anpassade till kraven. 

Undersökningen ska också omfatta om enhetscheferna och verksamhetschefen 
har kännedom om: 
1. Vilka arbetsuppgifter som de ska utföra. 
2. Vilket resultat som ska uppnås med arbetet. 
3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur. 

4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte räcker till för alla 
arbetsuppgifter som ska utföras. 
5. Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. 

Undersökningen ska därutöver omfatta om enhetscheferna och verksamhetschefen känner till vilka 
befogenheter de har enligt punkt 1-5. Ni ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma om det finns 
risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av 
den framgå om riskerna är allvarliga eller inte. 

SVAR 1 a: 

Det har genomförts en medarbetarundersökning med samtliga chefer inom verksamhetsområdet Vård
och omsorg i Båstads kommun under mars-april 2018 där krav och resurser har omfattats (bilaga 1). 
Medarbetarundersökningen har genomförts genom en enkät som bygger på COPSOQ, det är en enkät 
för kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och ett erkänt verktyg för 
riskbedömning. COPSOQ är förankrat i forskning vilket innebär att enkäten mäter centrala 
dimensioner av olika arbetsmiljöteorier på tillförlitligt sätt. Resultatet av medarbetarundersökningen 
har sedan fördjupats i dialogform, så kallade fokusgrupper. 

Arbetsgivaren har tillsammans med företagshälsovården och fokusgrupper analyserat bakomliggande 
orsaker av arbetsförhållandena med avseende på organisatoriska och sociala faktorer för samtliga 
chefer i vård och omsorgsverksamhet. Undersökningen omfattar och har fokus på punkt 1-5. 
Företagshälsovården har anlitats för detta och fokusgrupperna genomfördes 2018-09-14. 
(bilaga 2) 

Riskbedömning har gjorts och såväl klassificering av riskerna (bilaga 3). 
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b. Ni ska, utifrån resultatet av riskbedömningen, i en skriftlig tidsatt handlingsplan ange de åtgärder 
som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och som inte genomförs omedelbart. I 
planen ska anges vem som ska se till att åtgärderna genomförs. Genomförda åtgärder ska kontrolleras. 

SVAR 1 b: 
Handlingsplan är upprättad (bilaga 3). 

c. Ni ska ge arbetstagarna och skyddsombud möjlighet att medverka i 
uppfyllandet av krav 1 a-b. 

SVAR 1 c: 
Arbetstagarna omfattas då de medverkat i undersökningen samt medverkat i fokusgrupperna där man 
diskuterat och vilka handlingar som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 
Resultat och handlingsplan delgivits och diskuterat i samverkansgruppen för Vård och omsorg 
VONSAM samt redovisats i kommunens centrala samverkansgrupp, CESAM. 

d. Ni ska anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån för 
att uppfylla krav 1 a-b. 

SVARld: 
Företagshälsovården Feelgood är anlitade för krav 1 a-b. 

2 a. Ni ska se till att en undersökning görs av arbetsförhållandena för dag- och 
nattpersona] i hemvården med avseende på organisatoriska och sociala faktorer 
i er verksamhet. Undersökningen ska minst omfatta följande: 
• Kraven i arbetet för dag- och nattpersonal i Hemvården 
• Om resurserna för arbetet är anpassade till kraven. 
• Om arbetstidens förläggning kan leda till ohälsa. 
• Om det finns arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt 
psykiskt påfrestande. 
• Om det finns faktorer som kan ge upphov till kränkande särbehandling. 

Undersökningen ska också omfatta om arbetstagarna har kännedom om: 
1. Vilka arbet~mppgifter som de ska utföra. 
2. Vilket resultat som ska uppnås med arbetet. 
3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur. 
4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den til1gängliga tiden inte 
räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras. 
5. Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. 
Undersökningen ska därutöver omfatta om arbetstagarna känner till vilka 
befogenheter de har enligt punkterna 1-5 ovan. 

Ni ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma om det finns risker för 
ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt 
och det ska av den framgå om riskerna är allvarliga eller inte. 



Svar 2a: 

Sida 4 av 8 
Ref: 2017 /057871 

Medarbetarundersökning genomfördes med dag- och nattpersonalen i hemvården mars-april 2018 
(bilaga 4 och 5). 

Utöver detta genomfördes utbildning gällande organisatorisk och social arbetsmiljö i form av 
workshop för cheferna med personal inom hemvården, 2018-10-18. 
Ett bildspel att använda på arbetsplatsträff APT har tagits fram gällande organisatorisk och social 
arbetsmiljö i samarbete med företagshälsovården Feelgood som stöd till cheferna när de undersöker 
arbetsmiljön och samtalar med sina medarbetare på APT. Materialet i sin helhet k01mner att vara 
genomförd med samtliga arbetsplatsträffar den 2019-03-15, (bilaga 6). Respektive chefbearbetar 
resultatet av arbetsplatsträffen i en riskbedömning och handlingsplan. 

2 b. Ni ska, utifrån resultatet av riskbedömningen, i en skriftlig tidsatt handlingsplan ange de åtgärder 
som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och som inte genomförs omedelbart. I 
planen ska även ange vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs och tidpunkt för kontroJI att 
åtgärderna gett avsedd effekt. 

Svar 2 b: 
Arbetsgivaren har även upprättat en riskbedömning och handlingsplan för medarbetarundersökningen 
för dag- och nattpersonalen. (bilaga 7). Respektive chefkommer att i samband med att bildspelet med 
dialogfrågorna utförs på APT, genomföra en riskbedömning och upprättad en handlingsplan. Dessa 
kan vid önskemål skickas in efterhand som dessa upprättats. 

2 c. Ni ska ge arbetstagarna och skyddsombud möjlighet att medverka i uppfyllandet av kravpunktema 
2a-b ovan. 

Svar 2 c: 
Arbetsmiljöombuden har medverkat vid upprättande av riskbedömning och handlingsplan efter 
medarbetarundersökningen för dag- och nattpersonalen (bilaga 7). 
Arbetstagare och arbetsmiljöombud medverkar vid genomgången av bildspelet och de dialogfrågor 
som finns i underlaget samt upprättandet av riskbedömning och handlingsplan. 

d. Ni ska anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån för 
att uppfylla kravpunkterna 2a-b ovan. 

Svar 2 d: 
Företagshälsovården Feelgood har anlitats för del i genomförandet av workshopen 2018-10-18) bilaga 
9), framtagandet av utbildningsbildspel (bilaga 6) i organisatorisk och social arbetsmiljö att använda 
på APT hösten 2018 och våren 2019 samt i framtagandet av handlingsplan för att förebygga ohälsa 
och olycksfall i arbetet. 

Område kunskaper 

3. Ni ska vidta åtgärder för att säkerställa att era chefer inom äldreomsorgen, såväl inom hemvården 
som inom de särskilda boendeformerna, känner till och arbetar enligt de centrala rutiner för 
systematiskt arbetsmiljöarbete som ni som arbetsgivare har fastställt. 

Svar 3: 
En heldagsutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete genomfördes för alla chefer inom vård och 
omsorg under maj 2018. Utbildningen var uppdelad i ett pass med teori samt ett pass med praktiska 
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case. (bilaga 8). Workshop i cafämodell med efterföljande praktiskt arbete genomförd 2018-10-18, för 
alla chefer inom vård och omsorg gällande centrala rutiner som ska brytas ner till 
verksamhetsanpassade rutiner där de behoven finns. Företagshälsovården Feelgood anlitades. (bilaga 
9). Arbetsgivaren har infört en återkommande arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer i Båstads 
kommun, både för chefer som är nya o rollen och utbildningar för chefer som har erfarenhet i dessa 
frågor. Till utbildningarna bjuds även arbetsmiljöombud in. En endagsutbildning för befintliga chefer 
har genomförts den 2018-11-29 och en två dagars arbetsmiljöutbildning genomförs 2019-01-29 och 
2019-01-30. 

Område rutiner SAM 

4. Ni ska ta fram verksamhetsanpassade rutiner för undersökning av arbetsförhållandena inom 
äldreomsorgen. Rutinerna ska dokumenteras skriftligt. Av rutinerna ska framgå att undersökningarna 
ska göras regelbundet och i samband med att arbete på ny plats påbörjas samt inför förändringar av 
verksamheten. Av rutinerna ska framgå att minst följande arbetsmiljöförhållanden undersöks: 

• belastningsergonomiska förhållanden i samband med till exempel 
personförflyttningar, omvårdnadsarbete, städning och mathantering 
• riskerna för våld eller hot om våld 
•organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden (till exempel 
förekomsten av ohälsosam arbetsbelastning, starkt psykiskt påfrestande 
arbete, arbetstidens förläggning, kränkande särbehandling) 
• mikrobiologiska hälsorisker (smitta) 
• kemiska hälsorisker i samband med städning (inklusive disk och tvätt) 

För hemvården ska utöver ovan punkter också följande arbetsmiljöfaktorer ingå i undersökningen: 

•bilkörning och cykling i tjänsten 
•undersökning av arbetsmiljön i ordinära boenden 

Av rutinerna ska även framgå hur undersökningarna ska gå till, när de ska göras och vem som är 
ansvarig för att de blir gjorda. 

Svar 4: 

Workshop i cafämodell med efterföljande praktiskt arbete genomförd 2018-10-18, för alla chefer inom 
vård och omsorg gällande centrala rutiner som ska brytas ner till verksamhetsanpassade rutiner där de 
behoven finns. Företagshälsovården Feelgood anlitades (bilaga 9). 

Resultatet av workshopen och det praktiska arbetet 2018-10-18 gav att chefshandboken som används 
av chefer i Båstads kommun som stöd i chefskapet, uppdateras med verksamhetsanpassade checklistor 
för undersökning av arbetsmiljön inom äldreomsorgen . 

Ny rutin framtagen för undersökning inom Vård och omsorg- äldreomsorgen (bilaga 10). I denna 
framgår vilka checklistor som kan användas för undersökning av arbetsförhålJandena samt 
tillvägagångssätt av undersökning och dokumentation av resultatet av undersökningen. 
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Checklistor som tagits fram är, dels stödjande checklistor och verksamhetsanpassade checklistor. 

Stödjande checklistor: 

• Checklista för arbetsmiljörond - fysisk arbetsmiljö (länk till sunt arbetsliv) 

• Checklista för arbetsmiljörond - organisatorisk och social arbetsmiljö (länk till sunt 
arbetsliv) 

• Checklista för arbetsmiljörond - hot och våld (länk till Arbetsmiljöverket) 

Verksamhetsanpassade checklistor: 

• Checklista för arbetsmiljörond- äldreomsorg, vård och behandlingshem (länk till 
Prevent) 

• Båstads kommuns checklista arbetsmiljö i boende (Vård och omsorgs intranät samt i 
chefshandboken) (bilaga 11) 

5 a. Ni ska vidta åtgärder för att säkerställa att de som har fått uppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom er äldreomsorgsverksamhet har de befogenheter, resurser och kunskaper inom 
arbetsmi1jöområdet samt den kompetens som krävs för att bedriva ett väl fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

Kunskaperna ska minst omfatta: 

• Regler som har betydelse för er arbetsmiljö inom äldreomsorgen 

• Fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall 

• Metoder för undersökning och riskbedömning 

• Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt 

• Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö för alla 

Svar 5 a: 

De som har fått uppgifter i arbetsmiljöarbetet och som svar 5 a syftar på är kontaktmän i 
äldreomsorgen. Kontaktmän utbildas i arbetsmiljöfrågorna och den check.lista som används för att 
undersöka.arbetsmiljön. Utbildningsinsatser är pågående men är genomförda i sin helhet 2019-02-20. 
Utbildningen är ett bildspelspaket som chefer har genomfört med sina medarbetare och med stöd av 
kommunens HR-avdelning (bilaga 12). 

Utbildningen genomförs med alla aktuella kontaktmän och genomföras som en del i introduktionen 
vid nyanställning. Utbildningen är en del i Båstads kommuns arbete för att säkerställa att de som fått 
uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet har tillräckliga kunskaper inom området. 

b. N i ska anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp med särskilda kunskaper inom 
områdena belastningsergonomi, organisatorisk och social arbetsmiljö, smitta samt våld och hot i 
arbetsmiljön när ni åtgärdar k.ravpunkten 5 a ovan. Vidare ska den ni anlitar ha särskilda kunskaper om 
metoder för undersökning och riskbedömning som lämpar sig för äldreomsorgen. 
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Svar 5 b: Utbildningsmaterialet har tagits fram med stöd av företagshälsovården och 
företagshälsovården kan komma att involveras ytterligare vid uppföljning och utvärdering av 
utbildningarna. 

6 a: Ni ska se till att era arbetstagare inom såväl hemvården som inom de särskilda boendeformerna 
har tillräckliga kunskaper om: 
• lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, 
• hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas 
• vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig 
manuell hantering medför, och 
•tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler. 
Ni ska även se till att era arbetstagare får instruktioner och möjlighet att träna in 
en lämplig arbetsteknik för den aktuella arbetsuppgiften. 

Svar 6a: 
Den utbildning som hålls av medarbetarna verksamma inom rehabiliteringsverksamheten för övriga 
medarbetare är bedömd som fullvärdig av kommunens företagshälsovård. Utbildningen består av två 
delar nämligen utbildning för manuell förflyttning samt förflyttning med lift. Utbildningarna 
innehåller en del teori och en del praktik och sträcker sig vardera över fyra timmar. 

Antalet utbildningsplatser har ökats markant under 2018 och bibehåller en hög nivå för 2019 och 
framåt. Planeringen för utbildningen framåt är manuell förflyttning var annan vecka och med lift var 
annan vecka med 12 utbildningsplatser vid varje tillfälle för att säkra tillgång på platser. Samtliga 
vikarier erhåller utbildning i förflyttning i samband med introduktionsutbildningar som genomförs 
regelbundet över året. Sedan inspektionen genomfördes har samtliga medarbetare, med något enstaka 
undantag på grund av yttre omständighet, inom äldreomsorg gått denna utbildning. De enstaka 
medarbetare som ännu inte genomfört utbildningen kommer att göra det under våren 2019. 

6 b. Ni ska ta hjälp av företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp med särskilda kunskaper 
inom belastningsergonomi och förflyttningsteknik. 

Svar 6 b: 
De medarbetare som utbildar i förflyttningsteknik får fortlöpande vidareutbildning genom såväl 
företagshälsovård som av den hjälpmedelscentral, Medelpunkten, Båstads kommun är delaktig i via ett 
kommunalförbund avseende hjälpmedel. 

6 a(nr 2): Ni ska vidta åtgärder som innebär att era anställda inom hemvården har sådana kunskaper 
och har fått sådan information samt instruktioner att de kan utföra arbetet på ett säkert sätt med hänsyn 
till riskerna för våld och eller hot om vård. De åtgärder ni vidtar ska minst omfatta kunskaper i 
bemötande av personer med demenssjukdomar och personer med psykisk ohälsa. 

Svar 6 a (nr2): 
Under hösten har kommunens företagshälsovård arrangerat utbildning för samtliga medarbetare. Sedan 
inspektionen genomfördes har samtliga medarbetare,_ med något enstaka undantag på grund av yttre 
omständighet, inom äldreomsorg gått denna utbildning. De enstaka medarbetare som ännu inte 
genomfört utbildningen kommer att göra det under våren 2019 (Bilaga 13). 

Utbildning avseende Hot och våld är en del i introduktionsutbildningen vilket ger att samtliga 
nyanställda erhåller utbildning i samband med arbetsstart i kommunen. 

6 b (nr 2): Ni ska också vidta åtgärder som innebär att era anställda inom äldreomsorgen regelbundet 
övar hur de ska agera i en händelse av våld eller hot om våld, inklusive hanteringen av alla typer av 
larm som finns i verksamheten. 
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När nu samtliga medarbetare genomgått utbildning avseende hot och våld kommer verksamheten att 
regelbundet ha repetitionsutbildning inom området och är det någon medarbetare som önskar gå den 
grundläggande utbildningen igen kommer det att finnas möjlighet till det i samband med 
introduktionsutbildningarna. 

Räddningstjänsten ansvarar för personlarm i kommunen och dessa testas regelbundet avseende 
funktionalitet. Respektive enhetschef ansvarar för att medarbetarna har kunskap och kompetens 
avseende larm och detta är en del av det introduktionsmaterial som används vid nyanställningar. 

7. Ni ska se till att alla inom verksamhetsområde vård och omsorg som utför arbete som kan medföra 
risker orsakade av smittämnen på arbetsplatsen ska få utbildning/kunskaper om dessa risker och hur 
man ska undvika dem. 

Utbildningen ska ge kunskap om: 
• God hygienisk arbetsmiljöpraxis, inklusive verksamhetens rutiner för detta 

• Hur man hanterar vassa föremål och kontaminerat material 

• Hur man använder säkra produkter för att skydda sig mot stick- och skärskador 

• Betydelsen av vaccinationer 

• Hur man minskar risken för smitta om en oönskad händelse har inträffat 

Svar 7: 
I samband med en arbetsplatsträff (obligatorisk närvaro) erhåller samtliga medarbetare utbildning 
kring dessa frågor. Sedan inspektionen genomfördes har samtliga medarbetare, med något enstaka 
undantag på grund av yttre omständighet, inom äldreomsorg gått denna utbildning. De enstaka 
medarbetare som ännu inte genomfört utbildningen kommer att göra det under våren 2019. 
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Datum: 2019-01-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001416/2017 – 900 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut 2018 
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut - Trafikingenjören t o m 2018-12-04 
 
b). Delegationsbeslut - Individ och familj 2018-12-01 - 2018-12-31 
  
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
 
 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kornrnuns~yrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T002 2018-11-08 289/18-350 Dispens från LTF tom 
Linghoff Arkitektur&interjör 2019-10-31 

T002 2018-12-04 289/18-350 Dispens från LTF tom 
Warholm Trading/Rigmor 2019-12-31 
Warholm 

Underskrift 
Datum IUnde~ 
2019-01-02 
Namnförtydligande 

Alexander Ejwertz Johansson / 

Alexander Ejwertz 
Johansson 

Alexander Ejwertz 
Johansson 



Delegationsbeslut 

Individ och familj Båstads kommun 

2018-12-01-2018-12-31 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 



Beslutsdatum 

2018-12-03 

2018-12-04 

2018-12-04 

2018-12-04 

2018-12-05 

2018-12-05 

2018-12-06 

2018-12-06 

Urya!sparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

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

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux L VM Särskild kostnad bifall 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Organisatiop

Undemivåer 

Handläggare· 

20181201 - 20181231 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-01-03 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Josephlne Tegner 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Linda Hedman 

Nicolina Carlsson 

Josephlne Tegner 

Sjukskriven med läkarintyg-ingE 
Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

240,00 

305,00 

62 400,00 

4 936,00 
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Beslutsdatum 

2018-12-06 

2018-12-06 

2018-12-06 

2018-12-06 

2018-12-06 

2018-12-06 

2018-12-06 

2018-12-06 

2018-12-06 

Urvalsparametrar: 

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 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare: 

20181201 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-01-03 

- 20181231 Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Alexandra Borbelj 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Alexandra Borbelj 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Maria Ivarsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria I varsson 

Nicolina Carlsson 

Josephine T egner 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 339,00 

4 936,00 

7 605,00 
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Beslutsdatum 

2018-12-10 

2018-12-10 

2018-12-11 

2018-12-11 

2018-12-11 

2018-12-11 

2018-12-12 

2018-12-12 

2018-12-12 

Urvalsparametrar: 

Vux L VM Särskild kostnad bifall 

Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Organisation" 

Undernjyåer 

Hand! äggare· 

20181201 

Vuxenenheten 

- 20181231 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-01-03 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Anita Marijic 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Josephine Tegner 

Anna Berg 

Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

74 800,00 

41 580,00 

200,00 

Sida3I10 



Beslutsdatum 

2018-12-12 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-12-12 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-12-12 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-12-12 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-12-12 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-12-13 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-12-13 Vux Övr Extern ind stödinsats kostnad bifall 

2018-12-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-12-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20181201 - 20181231 

Organisation; Vuxenenheten 

Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-01-03 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Maria I varsson 

Utredningen kan ej färdigställas 
Maria I varsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Linda Hedman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

11 176,00 

1 643,00 

12 300,00 

Sida 4/10 



Beslutsdatum 

2018-12-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-12-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-12-14 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

2018-12-14 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-12-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-12-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-12-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-12-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-12-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20181201 - 20181231 

Organisation: Vuxenenheten 
Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-01-03 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Josephine Tegner 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Josephine Tegner 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Josephine Tegner 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

8 837,00 

25 787,00 

11 071,00 

158,00 

10 656,00 

3 000,00 

Sidas I 10 



Beslutsdatum 

2018-12-17 

2018-12-17 

2018-12-17 

2018-12-17 

2018-12-17 

2018-12-17 

2018-12-17 

2018-12-17 

2018-12-17 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

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

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Organisation: 

Underniyåer 

Handläggare: 

20181201 

Vuxenenheten 

- 20181231 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-01-03 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Utredningen kan ej färdigställas 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Uryalsdattun = Beslutsdaturn 

A vslagsbelopp 

1 672,00 

527,00 

200,00 

2 318,00 
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Beslutsdatum 

2018-12-17 

2018-12-17 

2018-12-17 

2018-12-17 

2018-12-18 

2018-12-18 

2018-12-18 

2018-12-19 

2018-12-19 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

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

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

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

Qrganisation

Undemivåef' 

Handläggare· 

20181201 - 20181231 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-01-03 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Väntar på etableringsersättning 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Josephine Tegner 

Anna Berg 

Väntar på etableringsersättning 
Anna Berg 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Sjukskriven med läkarintyg-vän1 
Josephine Tegner 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

8 434,00 

2 158,00 

5 254,00 

39 032,00 

8 323,00 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-12-20 

2018-12-20 

2018-12-20 

2018-12-20 

2018-12-20 

2018-12-20 

2018-12-20 

2018-12-20 

2018-12-20 

U rva !spa ram etra r: 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Vux Beslut inleda utredning L VM 7 § 

Ek Beslut inleda utredning förmedlingsmedel 

Ek Förmedlingsmedel enl 4 kap 1 §beviljas 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

20181201 - 20181231 

Organisation- Vuxenenheten 

Undemiväer. 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-01-03 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Anita Marijic 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetar heltid - Väntar på inkon 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urva\sdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

100,00 

1 606,00 

4 261,00 

4 912,00 

13 780,00 

12 430,00 

Sida 8 /10 



Beslutsdatum 

2018-12-20 

2018-12-20 

2018-12-20 

2018-12-20 

2018-12-21 

2018-12-21 

2018-12-27 

2018-12-27 

2018-12-27 

Urvalsparametrar: 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Inleda försörjningsinsats 

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 Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation: 

Undemivåer· 

Handläggare: 

20181201 

Vuxenenheten 

20181231 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-01-03 

Beslutsfattare-

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Väntar på etableringsersättning 
Camilla Moritz 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2 664,00 

4 499,00 
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Beslutsdatum 

2018-12-27 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-12-27 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-12-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-12-28 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-12-28 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20181201 - 20181231 

Organisation· Vuxenenheten 

Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-01-03 

Beslut<fattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Anna Berg 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

115,00 

741,00 

18 718,00 

Sida 10 I 10 
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Datum: 2019-01-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001182/2018 – 900 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut – Ekonomichefen 2019-01-09. 
 
    
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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ITT.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

l~ib!~/ 
p_nr6"7 ·o:.· .. :_:_:: '.'ä.'(J .. Q. . .. . w..L. ...... .. -;.. ········ 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Underskrift 

Namnförtydligande G ('(~ ~:J '.) 
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