
	

	

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen  

Datum:	 	 Onsdagen	den	6	november	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).		Information	från	Samordningsförbundet	NNV	Skåne		
							‐	FINSAM	(Förbundschef	Lena	Alderskiöld)	
	
b).	Nämndsplan	2020	för	kommunstyrelsen	(Sari	Bengtsson)	
	
c).	Kapacitetsmätning	av	lokaler	(Jan	Bernhardsson)	

	

4. Detaljplan	för	kv.	Banken	1	i	Båstad	‐	Antagande Camilla	Nermark	 KS

5. Budget	2020	och	plan	2021‐2022	
(Kompletteras	senare)	

Elisabet	Edner	 KF

6. Samordningsförbundet	NNV	Skåne	‐	Årsredovisning	och	
revisionsberättelse	för	2018	

Elisabet	Edner	 KF

7. Åtgärder	med	anledning	av	extraordinär	situation	inom
individ‐	och	familjeomsorgen	

Erik	Lidberg	 KS

8. Ändring	i	riktlinjer	för	Båstads	kommuns	debiterings‐ och	
kravverksamhet	avseende	barnomsorg	

Nina	Linné	 KS

9. Renhållningsordning	med	tillhörande	avfallsplan	‐ Antagande Andreas	Jansson	 KF

10. Revidering	av	verksamhetsområden	för	vatten	och	avlopp Andreas	Jansson	 KF

11. VA‐taxa	2020		 Andreas	Jansson	 KF

12. Förslag	till	nya	avgifter	2020	inom	Vård	och	omsorg	enligt	
Socialtjänstlagen	(2001:453)	kap	8	§	5	

Ingrid	Pettersson/	
Lena	Täringskog	

KF

13. Revidering	av	taxa	för	offentlig	kontroll	inom	
livsmedelslagstiftningen	(Kompletteras	senare)	

Tina	Eriksson	 KF

14. Reglemente	för	ungdomsråd	‐	Revidering Olof	Nilsson	 KF

15. Reglemente	för	kulturråd	‐	Antagande	 Olof	Nilsson	 KF

16. Redovisning	av	partistöd	för	2018	 Johan	Peterson	 KF
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17. Beslutsloggen	
	

18. Delgivningar	
	

19. Anmälan	av	delegationsbeslut	
	

	
		Båstad	den	30	oktober	2019	
	
	
	
Johan	Olsson	Swanstein	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2019-10-22 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 Ebba Krumlinde. 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Bo Wendt. 
 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 12 november 2019 kl. 09.00.   

 

 

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. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-10-22 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. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-10-22 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001179/2018 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 
a).  Information från Samordningsförbundet NNV Skåne - FINSAM  
      (Lena Alderskiöld, förbundschef) 
 
b). Nämndsplan 2020 för kommunstyrelsen (Sari Bengtsson) 
 
c). Kapacitetsmätning av lokaler (Jan Bernhardsson) 
 
 
 
   
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-10-17 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 187  Dnr KS 000685/2017 - 315 

Detaljplan för Banken 1 i Båstad 
 
Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i centrala Båstad och avgränsas av Köpmansgatan i 

sydväst, Pershögsgatan i nordväst samt befintlig bostadsbebyggelse i nordost 
och sydost. Planområdet omfattar cirka 0,3 ha (3 100 m2). 

 
 Fastighets HB Aron (därefter Backahill Gamlegården AB) inkom 23 maj 2017 

med en förfrågan om planbesked avseende Banken 1 i centrala Båstad. 
Intressenten ansökte om ändring av fastighetens byggrätt till handelslokaler i 
markplan samt med bostäder i två våningsplan och källarparkering. Intressent 
vill tillgodose efterfrågan på centralt belägna bostäder i form av hyresrätter och 
samtidigt stärka centrumhandeln med fler handelslokaler. Avsikten är bedriva 
både livsmedelshandel, saluhall för lokalt producerad frukt och grönt, 
butikslokaler och café med uteservering. 

 
 Marken är i dag planlagd för handelsändamål (H). 
 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder, 
centrumverksamhet samt underjordiskt parkeringsgarage inom fastigheten 
Banken 1 i centrala Båstad. 

   
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, 2019-10-04  
 1. Granskningsutlåtande, daterad 2019-10-04 
 2. Planbeskrivning, daterad 2019-10-04 
 3. Plankarta och illustrationskarta, daterad 2019-10-04 
 
Förvaltningens förslag  Planförslag för kv. Banken 1 i Båstad, antas i enlighet med de revideringar som 

föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2019-10-04. 
 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 
Planförslag för kv. Banken 1 i Båstad, antas i enlighet med de revideringar som 

föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2019-10-04.  
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Datum: 2019-10-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: B2017-543 

 
 

Detaljplan för kv. Banken 1 i Båstad,   Båstads kommun,  Skåne län –   anta-
gande 
 
 

Förslag till beslut 
 

 Planförslag för kv. Banken 1 i Båstad, antas i enlighet med de revideringar som föreslås 
i granskningsutlåtandet, daterat 2019-10-04. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i centrala Båstad, se nedanstående bild, och avgränsas av 
Köpmansgatan i sydväst, Pershögsgatan i nordväst samt befintlig bostadsbebyggelse i nordost 
och sydost. Planområdet  omfattar cirka 0,3 ha (3 100 m2). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastighets HB Aron (därefter Backahill Gamlegården AB) inkom 23 maj 2017 med en förfrågan 
om planbesked avseende Banken 1 i centrala Båstad. Intressenten ansökte om ändring av 
fastighetens byggrätt till handelslokaler i markplan samt med bostäder i två våningsplan och 
källarparkering. Intressent vill tillgodose efterfrågan på centralt belägna bostäder i form av 
hyresrätter och samtidigt stärka centrumhandeln med fler handelslokaler. Avsikten är bedriva 
både livsmedelshandel, saluhall för lokalt producerad frukt och grönt, butikslokaler och café 
med uteservering. 
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Marken är i dag planlagd för handelsändamål (H). 
 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder, centrumverksamhet samt 
underjordiskt parkeringsgarage inom fastigheten Banken 1 i centrala Båstad. 
 

Bakgrund 
Planbesked samt beslut att detaljplanen för Banken 1 får ställas ut på samråd beviljades av 
kommunstyrelsen den 6 september 2017, §193. 
 
Ett planförslag var utsänt för samråd under tiden 2018-06-05 till 2018-07-31. 
 
Planförslaget drivs enligt den nya planprocessen ”Standardförfarande” (PBL2013/14 CU:31). 
Det innebär att inkomna synpunkter från både samråd och granskning (och i detta fall även 
den förnyade granskningen) sammanställs i ett granskningsutlåtande efter den förnyade 
granskning. Någon samrådsredogörelse (enligt PBL 2010:900) har således inte gjorts. Inkomna 
synpunkter beaktats och i möjligaste mån tillgodoses ändå under planprocessen. 
 
Ett reviderat och något nedskalat utformningsförslag var efter samråd utsänt för granskning 
under tiden 2018-10-31 till 2018-11-28. 

 
Efter granskningen arbetade intressenten återigen fram ett nytt utformningsförslag där före-
slagen byggnation inom kv. Banken 1 justerats. Planförslaget var så pass förändrat att ett nytt 
granskningsskede krävdes. 
 
Ett förnyat granskningsförslag var utställt för granskning under tiden 2019-05-01 till och med 
2019-05-30. Efter den förnyade granskningen har inkomna synpunkter under samråd, gransk-
ning samt förnyad granskning sammanställts och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Se 
bilaga 1. 

Inkomna synpunkter under det förnyade granskningsskedet har inte föranlett någon större 
revidering av planförslaget inför antagandet. Dock har ett par förtydliganden/justeringar 
gjorts i planbeskrivning och på plankarta i enlighet med Granskningsutlåtandet, se bilaga 1.  

 
Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat 2019-10-04. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt ”Konsekvenser av beslut” föreslår Samhällsbyggnad att 
kommunstyrelsen antar detaljplanen för kv. Banken 1 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation av såväl lokaler för centrumverksamhet, bostäder samt un-
derjordiskt garage bedöms centrala Båstad berikas och vitaliseras genom en blandad bebyg-
gelse med olika funktioner. De olika funktionerna möjliggör att människor vistas i området 
näst intill dygnet runt, veckans alla dagar, vilket skapar ett mer tryggt och levande centrum. Ett 
underjordiskt garage bedöms kunna tillgodose parkeringsbehov. Fler arbetstillfällen kommer 
att skapas vilket är positivt för samhället. En byggnation av attraktiva centrumlokaler, bostä-
der bedöms göra platsen mer attraktiv att både bo och verka på. Byggnationen innebär förtät-
ning på redan ianspåktagen mark i centrala Båstad vilket innebär god hushållning och effektivt 
nyttjande av mark. 
  



 
 

 

3 (3) 

 

 

Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålen 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa miljö- & samhällsbyggnadskommuner”, 
samt ”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner” kan uppfyllas. 
En byggnation av underjordiskt garage, lokaler för centrumlokaler med bostäder ovanpå 
kommer att ske genom förtätning på redan i anspråktagen mark vilket innebär god hushållning 
och effektivt nyttjande av mark. Byggnationen kommer att även att innebär att attraktiva loka-
ler för centrumverksamhet kommer att kunna erbjudas. Dessutom skapas fler arbetstillfällen. 
 
Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan är tecknat 
mellan kommun och intressent. 
 
 

 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik & service, Jan Bernhardsson 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
Teknik & Service, Susanna Almqvist 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Granskningsutlåtande, daterad 2019-10-04 
2. Planbeskrivning, daterad 2019-10-04 
3. Plankarta och illustrationskarta, daterad 2019-10-04 
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson – samhällsbyggnadschef, Olof Selldén – planchef , Susanna Almqvist - exploate-
ringsingenjör 



Detaljplan för  

Kv. Banken 1  
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande

Ett detaljplaneförslag avseende Kv. Banken 1 har varit ute på samråd 2018-06-05 till 
2018-07-31, på  granskning  under  tiden  2018-10-31 till 2018-11-28 och på 
förnyad granskning under tiden 2019-05-01 till 2019-05-30 för att ge sakägare, 
boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna in synpunkter. Planförslaget har 
tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun. Planen handläggs med 
standardförfarande (PBL 2010:900). I detta granskningsutlåtande finns dels sam-
manfattningar av de synpunkter som har lämnats in under både samråd, granskning 
samt förnyad granskning och dels Samhällsbyggnads kommentarer till 
synpunkterna. Observera att sidorna 1-21 avser inkomna synpunkter under samråd, 
sidorna 21-34 inkomna synpunkter under granskning och sidorna 34-37 inkomna 
synpunkter under den förnyade granskningen. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 

Länsstyrelsen (granskningsskedet och förnyat granskningsskede) 

Lantmäteriet (granskningsskedet och förnyat granskningsskede) 

NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (granskningsskedet och förnyat 
granskningsskede)  

Region Skåne, Regional utveckling (granskningsskedet) 

Weum Gas AB (granskningsskedet) 

Synpunkter på samrådshandling, daterad 2018-05-31, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen meddelar att de med de aktuella planhandlingarna och nuvarande 
information inte har några synpunkter på planförslaget utifrån 
ingripandegrunderna enligt 11 kap 10-11§§ PBL. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Planområdet är beläget inom Båstads gamla stadslager, fornlämning nr 24: 1 i 
Båstads socken. Av samrådshandlingarna ska det framgå att kommunen i enlighet 
med 2 kap. kulturmiljölagen (KML) ska hålla samråd med Länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet i mycket god tid innan planerade markingrepp är tänkta att 
genomföras, då krav på arkeologiska insatser kan komma att ställas. 

Texten som säger att om fornlämningar påträffas inom planområdet i samband med 
markarbeten osv, bör tas bort då den är vilseledande. 

Bilaga 1
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Kommentar: Synpunkt tillgodoses i granskningshandling. Planbeskrivningen 
förtydligades inför granskningen med att ”Med anledning av att planområdet är 
beläget inom Båstads gamla stadslager, fornlämning nr 24:1 ska samråd med 
länsstyrelsen ske i enlighet med 2 kap. kulturmiljölagen (KML) innan planerade 
markingrepp är tänkta att genomföras, då krav på arkeologiska insatser kan komma 
att ställas. Ansökan om samråd med länsstyrelsen har skickats in 2018-08-10. 

(Komplettering i planbeskrivning efter granskningsskedet inför antagande av 
detaljplan: ”Efter en utförd arkeologisk förundersökning meddelade länsstyrelsen 
2018-12-17 att inga fortsatta antikvariatsiska insatser är nödvändiga och att det ur 
fornlämningssynpunkt inte föreligger några hinder för att exploatera markområdet.”) 

 

Lantmäteriet, Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget och meddelar att 
någon fullständig genomgång av planförslaget inte har skett. Genomgången har 
främst varit inriktad på genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att 
särskilt belysa följande frågeställningar: 

Plankarta 

x-området inom kvartersmark som är prickmarkerad föreslås läggas som 
allmänplatsmark, alternativt tas bort ur planen. Syftet med området är att vara 
tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik (trottoar?) snarare än att nyttjas för CBP-
ändamål. Området hanteras bättre på sätt som gjorts längs med Köpmansgatan. 

Fastighetsrättsliga frågor 

För x-området föreslås att servitut nybildas för att tillåta allmän gång- och 
cykeltrafik. När Lantmäteriet bildar servitut enligt 7:1 FBL ska servitutet vara av 
väsentlig betydelse för FASTIGHETENS ändamål. Vi kan inte bilda ett servitut där 
ALLMÄNHETEN är förmånshavare. 

Det finns en Tomtindelning från 1972 (11-BÅS-367/ 72) som vars bestämmelser 
kommer att upphöra att gälla inom det område planläggs nu. Om tomtindelningen 
inte fyller någon funktion i övrigt är kan det vara lämpligt att häva även resterande 
delar av tomtindelningen så att den inte hindrar eventuell framtida 
fastighetsbildning. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses i granskningshandling. 

Plankarta 

x-område är borttaget på plankarta. 

Fastighetsrättsliga frågor 

x-område är borttaget på plankarta. 

Planbeskrivning har kompletterats med information om att tomtindelningsplan 1199, 
avseende Banken 1, upphävs i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. 

 

Trafikverket, har tagit del av samrådshandlingar och framför följande: 

Vägar 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 115 (Köpmansgatan) söder om 
planområdet. 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2019-10-04 
 
  
 

3 (40) 
 

Fastigheten ligger intill en vägkorsning där enskild väg/kommunal väg ansluts till 
väg 115. På enskild väg/kommunal väg ska, från en punkt 3 meter in från vägkant, 
säkerställas en fri sikt på 80 meter i båda riktningar. Inom detta siktområde får det 
inte förekomma objekt som är högre än 60 cm (VGU - Vägar och gators utformning, 
4.I.2.3). Kommunen placerar nya bebyggelsen 2 meter från vägkant och således 
utanför säkerhetszonen . Däremot hamnar hörnet på byggnaden inom sikttriangeln 
för anslutande Pershögsvägen och försämrar sikten i anslutningen . Detta innebär en 
försämrad trafikmiljö än befintlig situation och trafiksäkerhetsrisk för trafikanter 
som färdas på Köpmansgatan och Pershögsvägen. 

Trafikverket vill se ett nytt förslag där byggnaden är placerad på ett sätt där 
trafiksäkerheten inte försämras. 

Dagvattenhantering får inte anordnas så att vatten släpps ut på Köpmansgatan . 

Buller 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att 
riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga 
åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller 
exploatören. 

Övrigt 

Skalstock saknas på plankartan. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses i granskningshandling. 

Byggrätten på plankartan har justerats så att fri sikt inom sikttriangel uppnås. 

Planbeskrivningen har förtydligas om att dagvatten från fastigheten ej ska släppas ut 
på Köpmansgatan.  

I planbeskrivningen står angivet att Exploatören ansvarar för att se till att 
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller hålls samt att Boverkets råd följs och ska stå för 
alla kostnader för bullerskydd. 

Plankartan kompetteras med skalstock. 

 

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden, framför att de ser positivt på 
planförslaget som innebär ett tillskott av bostäder i ett centrum- och 
kollektivtrafiknära läge. Vidare påtalar de att det också är positivt att detaljplanen 
möjliggör en stärkt centrumhandel med fler handelslokaler och samhällsfunktioner. 

Kommentar: Synpunkter mottagna. 

 

NSVA, framför följande: 

Dagvatten 

Marken inom fastigheten lutar idag från sydväst mot nordost och höjdsättningen 
inom fastigheten bör beaktas. Med tanke på att byggnader ska uppföras i u-form 
måste ytledes rinnande vatten vid kraftiga regn kunna avledas säkert utan att 
orsaka skada på byggnader. Risken finns annars att dagvatten rinner in på gården 
och därefter inte kan ta vägen någonstans. 

I samband med förändringar inne på fastigheten måste det säkerställas att 
dagvatten inte kan rinna in och orsaka översvämning på grannfastigheterna, 
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framförallt Banken 2, 3 och 10. Detta kan säkerställas genom ett avskärande dike i 
fastighetens norra del eller en mindre vall eller mur som hindrar vatten från att 
rinna in på grannfastigheterna. 

Planförslaget medför en mer hårdgjord fastighet än i dagsläget och mängden 
dagvatten från fastigheten kommer därmed öka. För att till viss del begränsa 
mängden dagvatten från fastigheten rekommenderas att åtgärder enligt nedan: 

 Träd inne på gården. Träd kan ta upp och hålla stora mängder vatten 
samtidigt som de bidrar till en grönare miljö med bättre luftkvalitet, 
ekosystemtjänster, m.m. 

 Raingarden på gården. Planteringar på gården kan utformas så att de kan 
hålla mycket vatten innan det leds ut till ledningsnätet. 

 Gröna tak. Kanske kan delar av taken nedanför de indragna våningarna 
utformas med växter. Gröna tak fördröjer dagvatten och bidrar till en 
trevligare  miljö för dem som bor på våningarna ovanför och som kan titta ut 
över de gröna taken. 

Infarten till parkeringsgaraget ska utformas så att ytledes rinnande vatten vid 
kraftiga regn hindras från att leta sig ner i garaget. 

Skyddsavstånd  VA-ledningar 

I Köpmansgatan och Pershögsgatan finns ledningar för vatten, spillvatten och 
dagvatten. 

Samtliga ledningar har ett skyddsavstånd och skyddsavståndet för 
vattenledningarna sträcker sig in på fastigheten i det sydvästra hörnet. Föreslagen 
bebyggelse enligt illustrationskartan påverkas inte av skyddsavståndet. Försiktighet 
bör dock iakttas vid arbeten i närheten av VA-ledningar. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses i granskningshandling.  

Planbeskrivningen har kompletterats med text angående dagvattenhantering och 
skyddsavstånd till VA-ledningar enligt ovan. 

 

E.ON Gas Sverige AB påtalar följande: 

Längs med Köpmansgatan har E.ON Gas en distributionsledning för natur- och 
biogas. Vilket vi noterar finns upptaget i planbeskrivningen, vilket vi tycker är bra. 
Dock bör man ändra texten under " Teknisk försörjning" på sidan 24 under stycket 
"El, gas och telefoni" till att Bjäre kraft och Skanova har kabelanläggningar och E.ON 
Gas har gasledning i anslutning till planområdet. 

Distributionsledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN 2017) som 
bland annat innebär ett minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom 
tätbebyggelse 2 meter samt närmaste gräns för område med förväntade 
grävningsaktiviteter på 2 meter. 

Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. För att minska risken 
för skador på träd i samband med eventuella arbeten med ledning, rekommenderas 
att träd i närheten förses med rotskydd. 

När nya ledningar så som el-, vatten-, avlopp-, eller teleledningar med mera ska 
förläggas i närheten av E.ON Gas ledningar så ska gällande Normer följas. I EGN 
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2017, kapitel 6 och tabell 6,3 framgår det vad det minsta avståndet mellan 
gasledning i mark och annan anläggning ska hålla. 

Om distributionsledning måste flyttas, sänkas eller omges med skyddsåtgärder i 
samband med genomförandet av detaljplanen, förutsätter E.ON Gas att exploatören 
svarar för de kostnader som uppkommer till följd av nämnda åtgärder. 

Det är viktigt att ett detaljerat samråd med vår områdeshandläggare Claes 
Torstensson, tfn 070-891 56 88 äger rum redan i tidigt projekteringsskede, speciellt 
om schaktning eller annat arbete sker i närheten av gasledningarna. 

E.ON Gas förutsätter att ovan Normer, Anvisningar  och Skyddsavstånd efterlevs. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses i granskningshandling.  

Planbeskrivningen förtydligas under rubriken ”Teknisk försörjning" på sidan 26 under 
stycket "El, gas och telefoni" till att Bjäre kraft och Skanova har kabelanläggningar 
och E.ON Gas har gasledning i anslutning till planområdet.” 

Kontakt mellan Backahill och områdeshandläggare, Claes Torstensson på E.ON är 
etablerad. 

 

TeliaSonera Skanova Access AB framför följande: 

Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet och antar 
att de kommer ligga i prickad mark men vill ändå påvisa att de har ledningar i 
områdets norrsida. Ledningen i sydöst (dvs inom planområdet) används ej. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den.  

Kommentar: Synpunkt mottagen och tillgodoses i granskningshandling. I 
planbeskrivningen står angivet att eventuella flyttningar eller andra åtgärder som 
krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av 
exploatör/fastighetsägare. 

Synpunkter på samrådshandlingen, daterad 2018-05-31, har 
inkommit från följande sakägare och andra besvärsberättigade 

Fastighetsägare till kv. Banken 10 vill inledningsvis understryka att hon inte har 
något att erinra mot att nuvarande byggnad på Banken 1 rivs. Vidare har 
fastighetsägaren inte heller något att erinra mot att det byggs ett underjordiskt 
garage med en saluhall, men byggnaden bör under alla omständigheter ligga så långt 
ifrån omkringliggande fastigheters tomtgränser som möjligt. Att på denna fastighet 
bygga två våningar med bostäder ovanpå en saluhall med hög takhöjd är enligt 
fastighetsägaren till Banken 10:s mening oacceptabelt och förstör den värdefulla 
kulturmiljön runt omkring Banken 1. 

Vidare framför fastighetsägare till Banken 10 följande synpunkter: 
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Den föreslagna byggnationen kommer ha en omfattande miljöpåverkan, varför 
miljökonsekvensbeskrivning  bör upprättas. 

Att förslaget skulle vara förenligt med riksintressena eftersom marken redan är i 
anspråktagen är ett anmärkningsvärt påstående, med hänsyn till de extrema 
ingrepp som förslaget innebär och de oerhörda konsekvenser förslaget får för 
omkringliggande fastigheter/bebyggelse. 

Idag föreligger byggrätt med höjd om 3,5 meter respektive 5,5 meter (samt vind). Av 
ritningarna framgår att nockhöjden kommer bli över 36 meter och att högsta 
byggnadshöjden över angivet nollplan kommer vara 28 meter över havet. 

Förstår jag det rätt kommer byggnaden vara 16-18 meter hög, vilket är 2,5 - 3,0 
högre än vad som följer av dagens plan. Det är inte acceptabelt med hänsyn till den 
skada vi som bor runt omkring kommer drabbas av. 

Den föreslagna byggnationen avviker markant från omkringliggande byggnader och 
förstör den för Båstad och Köpmansgatan karaktäristiska gatubilden. 

Den föreslagna byggnaden på fastigheten, Banken 1, är således både för stor och för 
hög. 

Min fastighet Banken 10 som ligger nedanför Banken 1 på Glosasträde ligger ca 18 
meter lägre än nocken på den förslagna byggnaden på Banken 1. 

Höjden på den nya fastigheten kommer att skymma hela min utsikt mot åsen. 

Byggnaden på Banken 1 kommer i allt väsentligt att skymma allt solljus under en 
stor del av året. Det kommer att får förödande konsekvenser för växtligheten och för 
min trädgård. 

Den analys av ljusförhållandena som presenteras på kommunkontoret är obegriplig 
avseende Banken 1:s påverkan på omkringliggande fastigheter och visar bara solens 
gång på den nya fastigheten. 

Hela nordsidan på Banken 1 utgörs av en grund vilken kommer att utgöra en 7-8 
meter hög fond mot Banken 10. Denna grund med indragen ovanvåning kommer 
motverka ett "tryggt" centrum. Ovanför denna grund kommer en terrass med total 
insyn mot hela trädgården på Banken 10. Jag kommer således inte kunna nyttja min 
trädgård. Samtliga tre våningar ovanför den höga husgrunden har givetvis också 
total insyn över hela mitt hus och hela trädgården. 

Under kvällarna kommer ljus från fönster jämte eventuell fasadbelysning att leda till 
"light pollution" i min fastighet samt i min trädgård. 

Banken 10 är q-märkt vilket torde innebära att även omkringliggande bebyggelse 
bör anpassas efter de krav som detta ställer (även grannfastigheterna är i olika grad 
k märkta). Förslaget innebär att värdefull kulturmiljö blir förstörd. 

Sammantaget innebär punkterna ovan också att värdet på Banken 10 drastiskt 
minskar. Enligt de uppgifter jag inhämtat är det fråga om 30-40 % värdeminskning. 
Hur har man tänkt att kompensera mig om bygget skulle genomföras? 

Jag har ägt denna fastighet sedan 1981 och är 86 år. Bygg- och anläggningsarbetena 
kommer inte att göra huset och, kanske framför allt, trädgården så trivsamma de 
närmaste åren. 

Låt mig avslutningsvis citera FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLANEN FÖR KV 
SKAGEN - KATTEGATT M FL, BÅSTADS SAMHÄLLE, Båstads Kommun, upprättat 
1985-09-09 och reviderat 1986: 
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"Kvarteret Banken-Kvarteret domineras av livsmedelshallen på tomt nr 1. Den från 
kulturhistorisk synpunkt värdefulla bebyggelsen är lokaliserad till nordvästra och 
sydöstra delen av kvarteret. Tillkommande byggnad inom tomt nr 3 måste 
ovillkorligen anpassas med avseende på storlek och utformning till intilliggande 
äldre bebyggelse."  

Hur kommunen kan acceptera förslag som är så dåligt anpassade till den 
intilliggande bebyggelsen förstår jag inte. 

Att kommunen (och kommunens tjänstemän) accepterat lämnat förslag känns 
således inte bra. Det borde gå att ta fram ett förslag som är anpassat till 
byggnationen på omkringliggande fastigheter, med ett underjordiskt garage och 
saluhall och absolut inte mer än ett våningsplan med bostäder. Med lämpligt avstånd 
till omkringliggande fastigheters tomtgräns kan förslag tas fram som inte medför att 
värdefull kulturmiljö påverkas samt jag som ägare till Banken 10 varken drabbas 
ekonomiskt eller i mitt nyttjande av hus och trädgård. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis i granskningshandling. 

Angående: 

 Miljöpåverkan – miljökonsekvensbeskrivning 

Miljökonsekvensbeskrivning ska enligt Plan‐ och bygglagen 4 kap 34 § 
upprättas om planen antas få en betydande miljöpåverkan. Efter framtagen 
Behovsbedömning, daterad 2017-12-19 är kommunens bedömning är att 
planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen 
instämmer i kommunens bedömning i ett tidigt yttrande, daterat 2017-12-21. 

 Angående Riksintresse Rörligt friluftsliv samt kustzon 

I miljöbalken (4 kap) pekas områden med stora natur- och kulturvärden och 
värden för friluftslivet ut som riksintressen men ges ingen värdebeskrivning. I 
regeringens proposition (1985/86:3) framgår att utpekade områden, där bl.a. 
Hallandsåsen med angränsande kustområde ingår, är i sin helhet av 
riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till 
stånd i dessa områden endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 
skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna hindrar inte 
utveckling av befintliga tätorter, det lokala näringslivet eller anläggningar 
som behövs för totalförsvaret. Turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivet, intressen ska särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Enligt Länsstyrelsen Skåne är ”den fritidsaktivitet som är lättast att kombinera 
med bevarandeintressena är det rörliga friluftslivet, d.v.s. strövande, bad, fiske 
och cykling. (Allt som inte kräver anläggningar eller avancerad utrustning.)” 

Kommunen anser att området för riksintresse för rörligt friluftsliv stämmer väl 
överens med kommunens ambitioner att värna, och varsamt utveckla, natur- 
och kulturmiljöer och skapa förutsättningar för att utveckla besöksnäringen. 
Eftersom riksintresset inte hindrar utveckling av t ex Båstad tätort 
uppkommer inga intressekonflikter med utpekande av mark för andra 
användningsområden så länge riksintressets värden tillvaratas. 

Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena bland annat med anledning 
av att planområdet endast omfattar ett mindre område som redan är 
ianspråktaget för bebyggelse. 
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Angående Riksintresse kulturmiljövård 

Planområdet omfattas av riksintresse kulturmiljövård (L 32 Båstad) 3 kap 6§. 
Riksantikvarieämbetets motivering lyder ” Stadsmiljö med prägel av medeltid 
och 1900-talets rekreationsliv, delvis bevarat medeltida gatunät och den 
medeltida Mariakyrkan. Småskalig bebyggelse som speglar köpmans - och 
kustsamhället under 1700- och 1800-talen samt villor och pensionat från 1900-
talets rekreationsort.” 

Planförslaget bedöms vara förenligt och inte medföra påtaglig skada på 
riksintresse för kulturmiljövård. Marken är ianspråktagen för bebyggelse och 
gatustrukturen påverkas inte. Den nya bebyggelsens formspråk är inspirerad av 
äldre köpmansgårdar och byggnadernas volym anknyter till den höga 
bebyggelsen utmed Köpmansgatan. Byggnadernas placering stärker 
gatustrukturen. 

Angående Kulturmiljö 

Planområdet ingår i ”Kulturmiljöstråk” i Länsstyrelsens kulturmiljövårds-
program från 2007, även kallat Per Albin-linjen, vilket syftar på den 
befästningslinje som uppfördes längs den sydsvenska kusten under andra 
världskriget.  

Planområdet är även beläget inom ”Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne” 
(Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram, 2007). Som motiv för bevarande anges 
att ”Området belyser faserna i ett kustsamhälles utveckling från medeltida 
stad över 1700-1800-talens köpmans- och bondesamhälle till det sena 1800-
talets och 1900-talets rekreationsort. Det kulturhistoriska intresset är knutet 
till såväl stadsplan som bebyggelsemönster och byggnadernas utformning.” 

Planförslaget bedöms vara förenligt med kulturmiljöprogram eftersom 
planområdet inte ligger i närheten av några värn eller försvarsbefästningar. 
Planförslaget påverkar ej befintlig gatustruktur och möjliggör t ex både handel 
och bostäder.  

Kommunen har gjort en avvägning mellan bevarandevärdena som redovisas i 
bevarandeprogrammet (för de intilliggande fastigheterna i anslutning till 
planområdet) och behovet av förtätning till förmån för en hållbar utveckling 
av tätorten. Utveckling av ett område går hand i hand med ett bevarande av 
dess värden och ställs mot vad som händer med området och värdena om inget 
görs. 

Vid framtida nybyggnation inom fastigheten Banken 1 kommer förslag till 
utformning att studeras av Samhällsbyggnad, bygglov, för att bland annat 
beakta rådande förhållanden, hänsyn till kulturmiljö samt gällande 
byggregler.  

Alla byggnader (förutom byggnad i innergård) ska utformas av sten, puts eller 
liknande material. Tak ska uppföras som sadeltak samt vara av taktegel i röd 
eller gul kulör. Material på fasad och tak samt takutformning säkerställs 
genom planbestämmelse, se plankarta). 

 Nuvarande byggrätt kontra ny byggrätt samt volym på byggnation 

Exploatör har efter samrådet arbetat fram ett nytt utformningsförslag och 
minskat byggnadshöjden för ny byggnation inom kv. Banken 1. Revideringarna 
gäller främst byggnadsvolymen i nordost avseende höjd samt även 
fönsterplaceringar och balkonger mot grannfastigheterna Banken 10 och 11. 
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Genom byggnation med indragna våningar minskas upplevd byggnadshöjd 
från kringliggande fastigheter och gator. Vidare har gatuplanet (plan 1) 
justerats för att säkerställa goda siktförhållanden i korsningen 
Pershögsgatan/Köpmansgatan. 

Med anledning av planområdets centrala och kollektivtrafiknära läge bedöms 
möjlighet till högre exploateringsgrad rimlig inom fastigheten Banken 1. 

 Utsikt mot  t ex Hallandsåsen 

Utsikt från Banken 10 norrut mot Hallandsåsen kommer att påverkas. För att 
åskådliggöra planerad byggnation har ett fotomontage tagits fram. Se 
planbeskrivning. 

Ett samhälle utvecklas och förändras med tiden. Båstads tätort har genomgått 
stora förändringar de senaste 150 åren och kommer även i framtiden att 
fortsätta att utvecklas. I det ingår att även utsikten kan komma att förändras. 
Att samhället förtätas är viktigt ur en hållbarhetsaspekt där täthet bland 
annat leder till ett minskat bilbehov. 

 Solstudie 

Ny, tydligare solstudie har tagits fram. 

Skuggmässigt bedöms planförslaget påverka främst fastigheterna Banken 2, 3 
och 10. Även fastigheterna Banken 8, och 11 påverkas av skuggor från ny 
bebyggelse inom Banken 1. Fastigheten Banken 2 påverkas i dagsläget till stor 
del även av egna skuggbildningar. Fastigheterna Banken 3 och 10 stäcker sig 
till stor del längs Glosasträde och har därmed möjlighet att anordna t ex 
uteplats i sol under sommarmånaderna, dvs den tid man i regler vistas mest i 
sin trädgård. Under resterande år påverkas fastigheten av skuggbildning i 
begränsad omfattning. Fastigheterna Banken 8 och 11 påverkas främst efter 
18.00 under sommarmånaderna och då även av ”egna” skuggbildningar inom 
fastigheten. 

Intilliggande fastigheter inom kv. Banken kommer därmed att påverkas av 
skuggbildningar som dock bedöms vara acceptabla eftersom planförslaget 
överensstämmer med intentionen i översiktsplan samt Inriktningsdokument 
för Båstad om att förtäta bebyggelsen i centrala Båstad. 

 Husgrund inom Banken 1 mot Banken 10 m.fl. 

Husgrund mot Banken 10 m.fl. planeras att täckas med vegetation. 

 Insyn via terrass inom Banken 1 till grannfastigheter 

Efter samråd har exploatör tagit fram ett nytt utformningsförslag där 
fönsterplaceringar, balkonger och terrass är justerat för att minska olägenhet 
för de kringboende. 

 Light pollution Störande belysning 

Planbeskrivning förtydligas med texten ” Skyltar, belysning, bilstrålkastare och 
liknande får inte orsaka ljusstörningar för närboende.” Upplever man 
olägenhet kan en anmälan om detta göras till Miljöavdelningen som då 
genomför en kontroll. 
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 Värdeminskning på fastighet 

Huruvida fastighetens (Banken 10) värde påverkas eller ej är svårt att sia om. 
Klart är i alla fall att fastigheten Banken 10 är belägen centralt i Båstad med 
närhet till både service, naturområden samt kollektivtrafik vilka är faktorer 
som anses positiva. 

 Störningar under pågående byggnation samt varutransport etc 

Uppkommer skada på intilliggande murar eller liknande i samband med 
exempelvis sprängning framförs skadeståndsanspråk till berörd exploatör. 

Buller från en byggarbetsplats beror på vilka arbeten som utförs och vilka 
maskiner som används. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden och 
allmänna råd om buller från byggplatser som ska följas, 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/. Planområdet 
omfattas till sin helhet av ”Lokala ordningsföreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljö” (KF 2009-09-23, §131). I de lokala 
ordningsföreskrifterna regleras bland annat tomgångskörning. Befarar man 
att riktlinjer och föreskrifter ej efterföljs anmäls detta till Miljöavdelningen, 
Båstads kommun som då genomför en kontroll. 

 

Fastighetsägare till Banken 11, meddelar att de motsätter sig förslaget i den 
utformning som det presenterats. Vidare framför de: 

Planområdet är beläget inom "Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne". Ur 
samrådshandlingen kan man läsa "Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt osv”. Vi anser inte att förslaget gör detta 
gentemot grannfastigheterna, Banken 3, 10 och 11 och medför således en betydande 
olägenhet. 

Förslaget har en mycket stor och hög huskropp på nu prickad mark, så nära som 4 
meter från tomtgränsen fastigheterna Banken 3 och 10. En stor hög gavel föreslås 
mot fastigheten Banken 11. Fastigheten Banken 10 är låg från förra sekelskiftet och 
är Q-märkt. Det framgår av skiss nr 2 på samrådshandlingen sid 28 att taknocken 
Iförslaget hamnar hela 11,5 m högre än taknocken på Banken 10. Bidragande är att 
marken sluttar 4 m inom kv. Banken 1. 

På sid 29 visas vy från Köpmangatan, men ingen vy från Glosasträde. Det är 
bedrägligt eftersom man inte kan se hur hög den förselagna byggnaden är i relation 
till fastigheterna Banken 3, 10 och 11. 

Vi har full förståelse och sympati för att något görs med kvarteret, men att bygga 
stort och högt bör göras mot Köpmansgatan, inte mot de låga grannfastigheterna. 

Förslag: Bygg en större huskropp mot Köpmangatan, lägre mot fastigheterna 
Banken 3, 10, 11. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis i granskningshandling. 

Planförslaget har kompletteras med vy från Glosasträde och norrut. 

Planförslaget möjliggör en större byggrätt mot Köpmansgatan. Exploatör har efter 
samrådet arbetat fram ett nytt utformningsförslag och minskat byggnadshöjden för ny 
byggnation inom kv. Banken 1 för att mer anpassa till rådande marknivåer och 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2019-10-04 
 
  
 

11 (40) 
 

intilliggande bebyggelse. Revideringarna gäller främst byggnadsvolymen i nordost 
avseende höjd samt även fönsterplaceringar och balkonger mot grannfastigheterna. 

I övrigt se föregående kommentarer. 

 

Fastighetsägare till Skagen 10-13 samt Banken 2 konstaterar följande: 

Planbesked för ändring av detaljplan erhölls i september 2017, därefter har 
planförslag arbetats fram snabbt, alltför snabbt synes det som eftersom de 
handlingar som har tillställts oss sakägare är ofullständiga på flera punkter. Exempel 
härpå är att det i tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen sägs att en 
Barnkonsekvensanalys kommer att göras under planarbetet om sådan bedöms 
erforderlig. 

I Planbeskrivningen saknas redogörelse och bedömning av varför 
Barnkonsekvensanalys inte har gjorts.  

Varför behövs en Barnkonsekvensanalys i denna plan? - Enligt Trafikverket behövs 
en Barnkonsekvensanalys när barns trafikmiljöer påverkas. I denna plan kommer 
både barn och vuxnas trafikmiljö att påverkas i hög grad. 

Pershögsgatan har i lnriktningsdokument för Båstad (antaget av Kommunstyrelsen 
2016-06-22) utpekats som viktig länk för att knyta ihop Pershögsskogen med 
rekreationsstråken längs stranden. Pershögsgatan har idag inte gångbana nedanför 
nuvarande infart till butikens parkering. 

Planförslaget bygger på att in och utlastning till den nya bebyggelsen skall ske från 
Pershögsgatan. 

Planförslaget ger ej möjlighet för lastbilar att vända trafiksäkert på kvartersmark. 
Varutransporter måste således backa mot trafikriktningen i uppförsbacke för att 
kunna nå redovisad lastkaj. 

Ett x-område för gång- och cykeltrafik har avsatts på fastigheten längs med 
Pershögsgatan. Innebär det att en trottoar skall anordnas på denna sida, fram till 
fastigheten Banken 2 där den tar slut! 

Bedömning av hur dessa backrörelser med leveransfordon  m.m är trafiksäkra samt 
hur de påverkar  barns trafikmiljö  saknas i planförslaget. 

Beslut om MKB, Miljökonsekvensbeskrivning, fattas i samband med att planbesked 
lämnas - I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen i anledning av begäran om 
planbesked saknas helt bedömningar och avvägningar om varför det inte behövs 
någon miljökonsekvensbeskrivning. Utredningar och avvägningar enligt Miljöbalken 
görs sällan eller aldrig i Båstad kommun, eftersom man redan i samband med 
planbesked redan har fattat beslut om att sådana utredningar inte behövs. 
(Uppgiften är hämtad från Boverkets enkät om planer 2017.) 

Kommunens beslut att miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 ka p 11, 12 
§§ inte behöver genomföras, konfirmeras  sedan av Länsstyrelsen  i  ett tidigt 
yttrande  daterat den  21 december  2017. Vilket  underlagsmaterial  finns eller har 
gjorts för dessa  bedömningar? 

Varför behövs en Miljökonsekvensbeskrivning i denna plan? - Planområdet omfattas 
i sin helhet av riksintresse för kulturmiljö och ingår även länsstyrelsens 
kulturmiljövårdsprogram under "Särskilt värdefulla kulturmiljöer" samt 
kulturmiljöstråk "Per Albin-linjen"(LST 2007). 
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Eftersom Båstad kommun saknar en samlad strategi eller syn för hur arkitekturen 
skall utvecklas i kommunen och särskilt inom Riksintresse Kulturmiljö, behöver det 
göras en avvägning och bedömning varje gång om den föreslagna 
bebyggelseutformningen och föreslagen skala är förenlig med Riksintresset 
Kulturmiljö! Hur är skalan på föreslagen nybebyggelse, hur anpassas den till 
grannfastigheterna Banken 2 och 3, och Skagen 11, 12 och 13 med flera? Hur 
stämmer den med skalan på den solitär som fastigheten Skagen 15 utgör? Behövs 
det utformningsriktlinjer utöver materialval på fasad och tak? 

Hur påverkar planförslaget omgivande bebyggelse och deras miljö? - Föreslagna 
byggnadshöjder, inlastning, garageinfart, ljud, luftmiljö, fläktljud, avgaser, sol- och 
ljusförhållanden m.m hur påverkas angränsande fastigheter av dessa? 

Den skala den nya byggnaden föreslås få på fastigheten Banken 1 är helt främmande 
i förhållande till de befintliga byggnaderna på omgivande grannfastigheter. I 
centrala Båstad finns inget så stort och högt hus, försöket att dela upp huskroppen i 
flera mindre huskroppar kring en gård fungerar som arkitektonisk lösning om det 
vore en tvåvåningsbyggnad och man enbart betraktar byggnaden från 
Köpmansgatan. Föreslagen byggnadsvolym mot Pershögsgatan och övriga 
angränsande fastigheter i kvarteret Banken fungerar inte. Föreslagen 
byggnadsvolym är minst en våning för hög, men den är även alltför kompakt mot 
grannfastigheterna eftersom den kommer att helt skugga dessa trädgårdar. 

Samrådsförslaget redovisar inte hur föreslagen plan kommer att påverka de 
angränsande fastigheterna. Exempelvis, den i samrådshandlingen redovisade 
solstudien är felaktig. Fastigheterna Banken 2, 3 och 10 ser ut att ha samma skugga 
oberoende av solens läge och tid på dygnet. 

I propositionen till ny PBL 2009/10: 170 står på sidan 222 följande: 11 Syftet med 
samråden är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och 
påverkan." 

Hur vi berörda sakägare skall kunna få insyn samt kunna påverka med översänt 
samrådsmaterial förstår vi inte. Bedömningar och avvägningar är inte gjorda 
alternativt redovisas inte. 

Lagrum nya PBL - Ett byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas på 
ett sådant sätt att det kan medföra en påverkan på omgivningen som innebär fara 
för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt, vilket 
följer av 2 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Behov av ljusinsläpp i bostadsrum - I dom från Mark- och miljödomstolen, MÖD 
2012:16, upphäver domstolen ett bygglov för garage och uterum på grund av att 
betydande olägenhet har ansetts föreligga då en byggnation i enlighet med ansökan 
väsentligen skulle hindra dagsljusinsläpp i grannbostaden. Vid avvägningen mellan 
de båda enskilda intressena har intresset av garage och uterum fått vika för behovet 
av att bibehålla tillräckligt med dagsljusinsläpp. 

I Boverkets byggregler (BFS 2011:6, BBR 18) anges bl.a. att rum ska utformas och 
orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt 
med hänsyn till rummets avsedda användning. I ett allmänt råd (som inte är direkt 
bindande) till bestämmelsen finns vissa hållpunkter för fönsterglasarean i 
förhållande till golvarean. Aven om bestämmelsen inte är direkt tillämplig 
återspeglar den det förhållandet att ljusinsläpp i en bostad är grundläggande och 
nödvändigt för dess funktion. 
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Nybyggnad på Banken 1 i enlighet med samrådsförslaget skulle väsentligen hindra 
ljusinsläpp till närliggande bostadshus men framförallt i trädgårdarna, på uteplatser 
och därmed, innebära en betydande olägenhet för oss berörda grannar. 

Sammanfattning 

Kommunen har enligt PBL ansvaret för både handläggning och utformning av 
detaljplanen. En av de grundläggande principerna är att bedömningar i olika frågor 
enligt plan- och bygglagstiftningen ska utgå från vad som är en från allmän synpunkt 
lämplig markanvändning, ska ändock alltid hänsyn tas till berörda enskilda 
intressen, 2 kap 1§ PBL. 

Sedan plan- och bygglagen infördes har Europakonventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna blivit en del av svensk rätt. 
En del av denna konvention är den s.k. proportionalitetsprincipen som kan 
beskrivas som ett krav på att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan nyttan av 
ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får för motstående enskilda 
intressen. 

Vi undertecknande berörda sakägare anser inte att det planförslag som har lämnats 
på samråd till oss följer proportionalitetsprincipen samt är utformad på sådant sätt 
att vi kan bedöma de konsekvenser planförslaget innebär för oss. Det saknas flera 
utredningar och bedömningar i planbeskrivningen. Vi kan förmoda att förslaget 
kommer att innebära avsevärda trafikförsämringar, risker i samband med 
backningsrörelser av leveransfördon m.m. Vi kan förstå att våra ljusförhållande 
både in och utvändigt kommer att påverkas negativt och innebära betydande 
olägenheter för oss. Kommer vi att få solljus på våra uteplatser? 

Byggrätt för lastkaj tak, miljöhus är inte reglerad på något sätt varken till yta eller 
omfattning! Enligt samrådsförslaget kan man göra vad man vill av denna byggrätt 
för tak, lastgård, lastkaj mm saknar helt begränsningar och bestämmelser. 

Vi anser avslutningsvis att planen i nuvarande skick är så ofullständig att den inte 
borde ha blivit föremål för samråd. Således kan vi undertecknade berörda sakägare 
inte i någon del godkänna nuvarande samrådsförslag. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis i granskningshandling. 

Barnkonsekvensanalys 

Syftet med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns rättigheter finns med 
i beslutsfattandet inom en verksamhet. En barnkonsekvensanalys måste anpassas 
utifrån rådande förutsättningar. 

Planbeskrivningen kompletteras med texten: 

”Barnkonsekvensanalys 

Ur ett barnperspektiv bedöms planförslaget i det stora hela öka tryggheten för barn 
och unga inom och i anslutning till planområdet. 

Byggnation av centrumverksamheter samt bostäder bedöms vitalisera och bidra till 
ett levande centrum, dygnets alla timmar, året runt - vilket skapar trygghet. Den 
större mängd trafik som följer Köpmansgatan sommartid skapar en barriär men den 
låga hastigheten och finmaskiga vägnät kring Agardsgatan med omnejd är ett gott 
exempel på bebyggelsestruktur med upplevd trygghet för alla åldrar. 

Barn i åldern 0-12 år tillgodoses inte med möjlighet till utomhuslek inom fastigheten. 
Men inom cirka 200 meter nås Pershögsskogen och inom 300 meter nås havet. 
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I direkt anslutning till planområdet kommer en trottoar att anläggas längs 
Pershögsgatan vilket förstärker Pershögsgatan som ett rekreationsstråk mellan 
Pershögsskogen och Hamnen. Trottoaren tillsammans med en eller flera andra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder skapar ökad trygghet för fotgängare (i alla åldrar). 
Det nya planförslaget innebär att centrumverksamhet ska bedrivas på gatuplanet 
vilket innebär att nya mötesplatser möjliggörs genom t ex café, butiker etc. Just ett 
café efterfrågades av många ungdomar när medborgardialog angående 
Inriktningsdokument för Båstad hölls.” 

Rekreationsstråk Pershögsskogen – hamnen/stranden, gångbana 

Vid ett genomförande av planförslaget ska en trottoar att anläggas längs 
Pershögsgatan.  

Genom att anlägga en trottoar längs Pershögsgatan förstärks gatan som ett 
rekreationsstråk mellan Pershögsgatan och hamnen i enlighet med 
Inriktningsdokument för Båstad, antaget av kommunfullmäktige 2016. 
Genomförandet av en trottoar säkerställs genom en undertecknad överenskommelse 
mellan exploatör och kommunen. Planbeskrivningen är kompletterad med text och 
karta. 

Planbeskrivningen är kompletterad med förslag till olika trafikregleringar och 
trafiksäkerhetshöjdande åtgärder avseende Pershögsgatan. 

Varutransporter Pershögssgatan 

Planbeskrivningen är kompletterad med bild – svängradie och fordonsrörelse 
avseende varutransportlastbil. Planbeskrivningen är även kompletterad med en 
uppskattning på antal varutransporter per vecka. 

Behovsbedömning 

Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra 
betydande påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning 
göras. Båstads kommun har genom behovsbedömningen kommit fram till att det inte 
föreligger något behov av miljökonsekvensbeskrivning. Behovsbedömingen, daterad 
2017-12-19 (som kommunicerats med länsstyrelsen) finns tillgänglig på 
samhällsbyggnad, Båstads kommun. I planbeskrivningen (sida 15-16) beskrivs 
grunderna i behovsbedömningen. 

Påverkan varutransporter, buller, ljus, avgaser,  

Planbeskrivningen förtydligas med texten ”Planerade verksamheter i markplan kan ge 
upphov till olägenheter till närboende i form av lukt, buller eller vibrationer. Fläktar, 
kompressorer, ventilation, trafik/transporter och avfallshantering ska vara ordnat så 
att inga olägenheter uppstår till omgivningen. 

Skyltar, belysning, bilstrålkastare och liknande får inte orsaka ljusstörningar för 
närboende.” Upplever man olägenhet kan anmälan om detta göras till 
Miljöavdelningen, Båstads kommun, som då utför en kontroll. 

Underlagsmaterial och planhandlingar 

Allt underlagsmaterial till planhandlingar finns att tillgå på samhällsbyggnad vilket är 
beskrivet i planhandlingen. Vid planprocess enligt standardförfarande ges två tillfällen 
att tycka till om ett planförslag (samråd och granskning) innan politiskt beslut tas om 
antagande av detaljplan. Ett samrådsförslag följs av ett så kallat granskningsförlag 
där planhandlingar kompletteras med t ex förtydliganden, utredningar och andra 
justeringar. Ett samrådsförslag är således sällan helt komplett vid utskick då 
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uppkomna synpunkter under samrådstid kan påverka granskningsförslaget. Då 
planförslaget drivs enligt standardförförande sammanställs inkomna synpunkter från 
både samråd och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. 
Någon samrådsredogörelse har således inte gjorts. Inkomna synpunkter har ändå 
beaktats och i möjligaste mån tillgodosetts i granskningsförslaget. 

Tidigare rättsfall angående ljusförhållanden 

Planbeskrivningen har kompletterats med en tydligare sol- och skuggstudie. Se 
tidigare kommentar (Banken 10) angående solstudie. 

Byggrätt för lastkaj, tak och miljöhus 

Byggnation av lastkaj och miljöhus får ske inom korsprickad mark. Skärmtak får ej 
överstiga +28,0 möh. Med anledning av att lastbilar med en längd på 12,5 m måste 
kunna lasta/lossa inom fastigheten Banken 1 begränsas automatiskt lastkajens längd 
ut mot Pershögsgatan. Se även plankarta och illustration. 

I övrigt - se föregående kommentarer. 

 

Fastighetsägare till Skagen 11 (som också yttrat sig tillsammans med Skagen 10, 
12, 13 samt Banken 2) påtalar följande: 

Buller 

Trafikbullerutredning har gjorts av Thyrens 2018-03-02. Av de beräkningar som 
denna presenterar framgår förhöjda värden (dock under riktvärden) för fasader 
som vetter mot tilltänkt lastområde vid Pershögsgatan. Detta har naturligtvis även 
relevans för befintlig bebyggelse vid lastområdet. Vid nybyggnation finns ju 
möjlighet att anpassa materialval för bättre ljudabsorbering och ljudisolering. För 
befintlig bebyggelse skulle en anpassning till nya bullerförhållanden medföra extra 
kostnader. 

 Transporter - En livsmedelsbutik är tänkt att etableras i nordvästra delen av 
bottenvåningen. Enligt uppgift kommer leveranser att ske med fordon med 
maximalt 12 meters längd. Eftersom dessa fordon är tvungna att först köra 
ner en bit på Pershögsgatan för att därefter svänga och backa upp till 
lastkajen medför detta extra buller för oss boende i Skagen 11. Dessa fordon 
har även kylanläggningar som låter och som medför att bilarnas motorer 
måste vara på under hela urlastningen av varor. 

 Garage - Ökad fordonstrafik kommer att leda till stigande bullernivåer. 

 Ventilationsanläggning - Livsmedelsaffärens frys- och kylanläggning samt 
airconditioning i butiken. 

 Ventilation från garaget. 

 Ventilation från bostäderna. 

 Avfallshantering  och återvinning - Tömning av miljöstation och container. 

Slutsats: Sammantaget kommer dessa källor till buller att medföra en avsevärt höjd 
bullernivå i vår fastighet (Skagen 11). 

Luftkvalitet 

Flera av ovan nämnda bullerkällor förorsakar också utsläpp som påverkar 
luftkvaliteten. Detta gäller transporter till livsmedelsbutik, ventilation från garage 
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och bostäder. "Båstads kommun har inga problem med att klara 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Denna plan bedöms inte förändra den 
situationen." Vi kan inte hålla med om den bedömning som Båstads kommun endast 
verbalt gör utan att visa något substantiellt stöd för denna ståndpunkt i detaljplanen 
avseende kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar (PM10 och 
PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. 

Ljusförhållanden 

Banken 1 kommer i nuvarande utformning och höjd skymma solen så att direkt 
solljus inte kommer att nå fastigheten Skagen 11:as fönster från början av november 
till slutet av februari. I dagsläget förekommer direkt solljus året om. 

Trafikfara 

"2016-06-22, § 122, antog kommunfullmäktige Inriktningsdokument för Båstad. 
Vidare konstateras det också i inriktningsdokumentet att det finns möjlighet att 
knyta ihop Pershögsskogen med rekreationsstråken längs havet via Pershögsgatan.  
Detaljplanen är förenlig med inriktningsdokumentets intention." 

Av lnriktningsdokumentet framgår att Pershögsgatan ska utgöra förstärkt koppling 
mellan grönstråk. Hur ser då Pershögsgatan ut idag? Nedanför detaljplaneområdet 
är gatan mycket smal och saknar trottoarer. Fastigheternas trappor leder direkt ut i 
körbanan. Samtidigt ska denna 6 meter breda (från trappa till trappa) gata rymma 
gångbana, manöverutrymme för 12 meter lång tung lastbilstrafik, cykel- och 
biltransportutrymme. 

Av den föreslagna detaljplanen kommer, i det fall den antas, tunga transportfordon 
att belasta gatan, eftersom de inte kan köra upp till lastkajen direkt utan först måste 
köra ner Pershögsgatan för att sedan svängande backa upp till lastkajen. Därmed 
kommer de att utgöra en förhöjd trafikpåverkan och olycksrisk. Detta måste gå tvärs 
emot ovan nämnda inriktningsdokument för Båstad kommun och bli dödsstöten för 
den goda intentionen med ett "grönt stråk" från kustlinjen till Pershögsskogen. 

Lastområde övrigt 

Vid möte med Backahill den 4 juli presenterades ritning, där ett miljöhus/mindre 
huskropp fanns inritad mellan lastområdet och garagenedfarten. Utritat fanns även 
en container för sopor som var placerad dikt an till tomtgränsen mot Banken 2. 

Vid samma möte påstods också från Backahills sida att transporterna när det gäller 
livsmedelsbutiker i princip utgår från livsmedelskedjans centrallager och att olika 
produktgrupper samlastas, varför det rör sig om ett fåtal leveranser per vecka. Vid 
kontroll av denna uppgift med livsmedelshandlare visar det sig att denna uppgift är 
direkt felaktig! 

Diverse frågeställningar 

Vid möte med representanter för Båstad kommun den 25 juni uppkom frågor om 
kommande sophantering för boende i Banken 1, ventilation för boende i Banken 1 
och fullföljande av trottoarbyggnation. Det kan konstateras att någon återkoppling i 
dessa frågor inte har erhållits. 

Byggnationen 

Under kommande byggnation, som enligt Backahill vid möte 4 juli uppgavs fortgå 
under ca 18 månader med arbete under vardagar 07.00-16.00 (ej helger), är det 
viktigt att det sker en kommunikation från entreprenören avseende tidpunkter då 
särskilt mycket buller kommer att uppstå. Vi förutsätter naturligtvis också att 
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entreprenören bistår med evakueringsbostad ifall bullerriktvärden skulle komma 
att överskridas. 

Sammanfattning 

En sammanfattning av vad som beskrivits ovan visar att en utformning av 
detaljplanen för Banken 1 i dess nuvarande form har en stor negativ inverkan på 
boende i området och utgör en oacceptabel trafikrisk på Pershögsgatan, som i stället 
borde få ett mindre trafiktryck med tanke på kommunens intentioner att upprätta 
en grön korridor och marknadsföra sig som en cykelstad. Nybyggnationen enligt 
nuvarande plan försämrar miljön inte bara för oss fastighetsägare i närområdet utan 
för hela Båstad. 

Ökat buller, försämrad luftkvalitet, en kraftig förtätning och höga byggnader som tar 
bort dagsljuset från november månads början till februaris slut kväver den 
befintliga bebyggelsen samt de boendes livskvalité. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis i granskningshandling. 

Planbeskrivningen förtydligas med texten: ” Planerade verksamheter i markplan kan 
ge upphov till olägenheter till närboende i form av lukt, buller eller vibrationer. 
Fläktar, kompressorer, ventilation, trafik/transporter och avfallshantering ska vara 
ordnat så att inga olägenheter uppstår till omgivningen. 

Skyltar, belysning, bilstrålkastare och liknande får inte orsaka ljusstörningar för 
närboende.” 

Buller 

Påverkas intilliggande fastigheter av buller orsakade av fastighetsägare till Banken 1 
så att gällande riktvärden överskrids åligger det fastighetsägare/exploatör att vidta 
samt bekosta åtgärder. Befarar man att riktlinjer och föreskrifter ej efterföljs anmäls 
detta till Miljöavdelningen, Båstads kommun som då genomför en kontroll. 

Luftkvalité 

Båstads kommun gör en bedömning att planen inte har några problem med att klara 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Båstads kommun har i dagsläget inga 
problem med att klara normerna. Bedömningen att Båstads kommun även i 
fortsättningen kommer att klara normerna baseras bland annat på att planförslaget 
innebär en ringa ökning av fordonstrafik. Enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg 
kommer en ökning från 21 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik) till 55 fordon i ÅDT att 
ske, dvs 34 fordon i ÅDT. Enligt Trafikverket Nationella Vägdatabas (NVDB), 
förekommer en ÅDT (Årsmedeldygnstrafik) avseende totaltrafik om mindre än 250 
fordon i ÅDT på Pershögsgatan samt Glosasträde varav mindre än 25 fordon av dessa 
är tungtrafik. 

Angränsande fastigheter till kv. Banken 1 kommer att påverkas av bland annat ökade 
fordonsrörelse som dock bedöms vara rimliga med anledning av fastigheternas 
centrala läge. Planförslaget överensstämmer med intentionen i översiktsplan samt 
Inriktningsdokument för Båstad om att förtäta bebyggelsen i centrala Båstad. 

Ljusförhållanden 

Se tidigare kommentar. 

Trafikfara 

Se tidigare kommentar. 
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Lastområde 

Planbeskrivningen är kompletterad med uppskattning av antal varutransporter till 
verksamhet inom Banken 1. 

Planbeskrivningen är kompletterad med ritning innehållande körspår från 12,5 m lång 
lastbil. På ritningen är även placering av miljöhus samt container illustrerat. 

Diverse frågeställningar (sophantering) 

Sophantering kommer att ske i samråd med NSR (Nordvästra Skånes Renhållning AB). 
I skrivande stund planeras bostäderna samt smärre verksamheter att dela på 
miljörummet. (miljörummet är i samrådsförslaget planerat i anslutning till nedfart till 
parkeringsgarage). Livsmedelsaffär kommer att ha egna kärl och hantering i 
anslutning till lastkaj. 

I övrigt - se föregående kommentarer. 

Synpunkter på samrådshandlingen, daterad 2018-05-31, har 
inkommit från följande som inte är besvärsberättigade 

Delägare till fastigheten  Svalan 11 framför följande:  

Att bebygga hela tomten med ett högt hus intill låga hus från 1800 talet - 1900 talets 
början bryter kraftigt mot den gamla stadsbilden och harmoniserar inte. 

Att byta ut den byggnad som finns där idag (gamla lCA Gamlegården) mot en mer 
stilenlig är naturligtvis bra. Dock anser jag att tomten inte ska bebyggas så nära 
befintliga hus som ligger på norrsidan. Detta för att skydda de gamla och unika 
byggnader och tomter som finns där idag. 

Det finns inte en enda bild som visar hur huset ser ut från havssidan (norr). Hur 
förändrar ett högt hus stadsbilden därifrån? Smälter det höga huset in i miljön? 
Finns det balkonger på den sidan som kan vara störande för de boende som har hus 
precis nedanför? Här är många frågetecken som vi gärna vill ha svar på som är 
boende på gatan precis nedanför på Glosasträde och Hasselgränden. Detta måste ses 
som en brist i underlaget. 

Det underjordiska garaget bedöms kunna tillgodose parkeringsbehov i centrum. 
Boende beräknas använda 26 platser av 60 vilket innebär att de 32 platser som finns 
idag på Gamlegårdens parkering utökas med 2 platser. Med tanke på att fler 
anställda kommer att arbeta i butikerna i kvarteret så blir det snarare färre 
parkeringsplatser i centrum för kunderna. 

Kommentar: En uppskattning av parkeringsbehov är gjord, se planbeskrivning. Med 
anledning av fastighetens centrala och kollektivtrafiknära läge bedöms 
parkeringsbehovet kunna tillgodoses. 

I övrigt – se föregående kommentarer. 

 

Delägare till fastigheten Svalan 11 framför följande: 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder, 
centrumverksamhet samt underjordiskt garage inom fastigheten Banken 1 i centrala 
Båstad. 

Fråga: Vem får bo i dessa lägenheter? 
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Vet man att det finns intresse för att driva affärsverksamhet i centrala Båstad? Det 
finns gott om lediga lokaler i centrum (som till sist blir mäklarkontor). 

Det blir ju inte fler p-platser än tidigare, eftersom 26 st är vikta för de boende. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB. ”Kommunen bedömer att det inte behövs göras 
någon miljökonsekvensbeskrivning då förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön.” Det tycker jag i att det i allra högsta grad har! Det kommer att bli betydligt 
mer trafikstörning för boende på Pershögsgatan och även Agardsgatan. Det kommer 
också att innebära betydligt mera buller, från varuleveranser, lastning/lossning, 
sophämtning (från 26 lgh+butiker). Och även buller från 26 lgh. Så jag håller inte 
med om att ”ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på 
omgivningen eller för människors hälsa och säkerhet”. 

Bevarandeplan från 1997. Man hänvisar till att det inte omnämns någon 
rekommendation eller restriktion i bevarandeprogrammet avseende byggnaden 
Banken 1, endast att det dominerande fasadmaterialet på husen i kvarteret är tegel. 
Men i nämnda bevarandeprogram står att läsa: ”Det man i första hand lägger märke 
till, och som ofta bedöms vara det kulturhistoriskt värdefulla, är husen – de enskilda 
byggnaderna eller flera hus utefter en gata. Det är åldern eller den arkitektoniska 
kvaliteten som bedöms som omistlig eller som anses vara av stort kulturhistoriskt 
värde.” 

Man gör det lite för enkelt (och förlöjligande) när man påpekar att planförslaget 
bedöms vara förenligt med kulturmiljöprogram eftersom planområdet inte ligger i 
närheten av några värn eller försvarsbefästningar. Viktigare är då att lyfta blicken 
och verkligen se dessa vackra, gamla hus som helt riskerar att ”försvinna” bak alltför 
höga hus. Och som dessutom har en högst tvivelaktig utformning i denna miljö. 

Markanläggningsförhållanden. ”Då marken till största delen redan är bebyggd 
bedöms markanläggningsförhållandena goda”. Detta är helt fel. Kanske är 40% 
bebyggd. 

Körbar förbindelse till kv. Banken 1 får endast anordnas i fastighetens nordvästra 
del mot Pershögsgatan. Syftet är att möjliggöra in- och utfart till det underjordiska 
parkeringsgaraget samt av- och pålastning av gods. Utfartsförbudet längs 
Köpmansgatan och del av Pershögsgatan innebär en säkrare trafikmiljö då fordon ej 
får korsa t ex trottoar. Hur menar man då? Man korsar ju vid infart från 
Köpmansgatan. 

”I anslutning till in- och utfarten får lastkaj samt eventuellt tak över kaj anordnas. 
Miljöhus får även uppföras”. Vad innebär detta? 

Egna tankar och synpunkter: Hur är det tänkt att lastbilar som skall leverera varor 
(och även sopbilar) skall kunna backa in/köra ut? Det är inte så mycket utrymme till 
radhusen på Pershögsgatan. Tidigare körde dessa bilar in på Stigbertils infart 
(Skagen 15) och backade in till lastkajen. Har mätningar gjorts? Och hur påverkas 
Banken 2 av detta? Eftersom det inte blir utfart på Köpmansgatan – skall all trafik, 
inkl lastbilar, gå nerför Pershögsgatan och västerut på Agardsgatan? 

När det gäller trafiken så är det ointressant att uppge hur många tunga fordon som 
trafikerar Glosasträde – eftersom sopbilar, och liknande, inte längre kan köra där 
(pga att dom är för stora). Det är betydligt mer intressant att belysa hur 
trafiksituationen kommer att se ut från radhusen på Pershögsgatan. Några av husen 
måste ju få lastkaj / in- och utfart till parkeringsgarage mitt framför fönstret. Med 
varuleveranser som skall krångla sig in och ut. Jag vill gärna se en tydlig plan över 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2019-10-04 
 
  
 

20 (40) 
 

detta. Med exakta mått vid infart till lastkaj och hur mycket lastbilarna har till 
rådighet för att manövrera. Hur mycket buller genererar detta? 

Underjordiskt parkeringsgarage: Ett syfte med att exploatera detta område uppgavs 
vara att skapa parkeringsplatser i centrum. Av de 60 parkeringsplatserna beräknas 
26 nyttjas av de boende och 34 platser kan därmed nyttjas av kunder och personal. 
Enkel matematik visar då att parkeringsplatser som finns tillgängliga för 
allmänheten faktiskt blir färre än på ICA Gamlegårdens tid. Eftersom det 
(förhoppningsvis) kommer att vara flera som jobbar i de nya butikerna (än de som 
jobbade på ICA). Och att det då fanns (och fortfarande finns) några 
parkeringsplatser längs Pershögsgatan. Alltsomallt – färre parkeringsplatser för 
allmänheten. 

Jag önskar att se en ritning som visar hur husen kommer att se ut från Glosasträde. 
Det är en sak att se ritningar på ett hus – en helt annan att få se huset i sitt 
sammanhang. Önskar även att få se byggnationen i förhållande till radhusen på 
Pershögsgatan. Inte bara som enskild ritning, utan hur det ter sig i förhållande till 
angränsande fastigheter. Hur högt det blir, hur nära det kommer osv. 

Jag önskar även att få se hur husen kommer att ”ligga i terrängen”, dvs sett från 
hamnen. Idag ser man ”Stigbertil-huset” – så då kommer dessa hus också att påverka 
Båstads vy. Och därmed är det mycket viktigt att få se i detta skede hur det kan 
komma att bli. 

Samma sak gäller när man kör Köpmansgatan västerut, mot kyrkan, hur kommer det 
att påverka stadsbilden? Och hur kommer Pershögsgatan att se ut? Med dagens 
teknik kan det inte vara så svårt att åskådliggöra. 

Alltså: Önskar det planerade projektet åskådliggjort i sin nuvarande omgivning, så 
att man kan bilda sig en uppfattning om hur högt det blir i förhållande till dagens 
bebyggelse. 

Solstudier: Det som är gjort i förhållande till att illustrera sol- och skuggförhållanden 
är inte adekvat, eftersom inte den riktiga skuggbilden framgår. Ref skuggor från 
Skagen 15. 

Jag tycker dessa hus är alldeles för höga: Det känns hänsynslöst mot husägare i de 
små, gamla, mysiga husen runt detta projekt. Bygg gärna nytt – men anpassa efter 
existerande bebyggelse. Förstör inte generationers smultronställen. Varför lägga 
husen runt hela området – och därmed förstöra för alla kringboende? Riv gärna ICA 
Gamlegården (det är väl alla överens om) och bygg något som harmonierar med 
Båstads småstadsbebyggelse. Men inga fler ”mastodont-byggen”, ref. 7-våningshuset 
på Trollbäcken. En sak som slagit mig är hur det redan kan finnas en skylt på ICA 
Gamlegårdens fasad med ”Här bygger vi ….”, Backahill? Är det redan avgjort och 
antaget? 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis i granskningshandling. 

Angående huvudsyftet – Vem som helst får bo i de planerade hyreslägenheterna. 
Backahill tillämpar en ”aktiv” bostadskö där man anmäler sig formellt och sedan hör 
av sig om vad som finns ledigt. Det går bra att göra intresseanmälan till både 
lägenheter och lokaler. Backahill meddelar att de fått förfrågningar angående 
lokalerna. 

Angående markanläggningsförhållanden - Planbeskrivningen förtydligas (i 
granskningshandlingen) att fastigheten Banken 1 är bebyggd med lokaler för handel  i 
en våning inkl källare samt asfalterad parkeringsplats. 
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Angående körbar förbindelse till kv. Banken 1 

Planbeskrivningen har förtydligats och kompletterats (i granskningshandlingen) 
angående trafikreglingar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder avseende 
Pershögsgatan. Planbeskrivningen har även kompletterats med uppskattning om antal 
varutransporter till verksamheter inom fastigheten Banken 1. 

I övrigt – se föregående kommentarer. 

Synpunkter på granskningshandling, daterad 2018-10-10, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Bjäre Kraft, meddelar att de har granskat detaljplanen och kommit fram till 
begräsningar i elnätet som de vill lyfta redan i detta tidiga skeende. 

 Befintlig anslutning till fastigheten är redan maximalt utnyttjad. Det innebär 
att utan åtgärder i elnätet kan maximalt 125A / 75kW levereras, total, till 
Banken 1. 

 Behöver den kommande fastigheten eller fastigheterna mer än ovan nämnda 
effekter, upp till 250A / 145 kW, krävs ombyggnader i nätet som medför 
kostnader för anslutningen. 

 Krävs ännu större effekter, krävs en ny transformatorstation. De har 
högspänningskabel på södersidan av Köpmannagatan, vilket gör att de 
behöver korsa gatan. I detta fall behöver de också få tillgång till ett utrymme 
för att placera en ny transformatorstation på Banken 1. 

Dessa gränser behövs ta i beaktande, och de vill redan nu lyfta dessa för att 
tydliggöra eventuella kommande kostnader och att vid större åtgärder för Bjäre 
kraft tar dessa längre tid att genomföra. 

För övrigt finns inget att erinra mot planförslaget 

Kommentar: Synpunkt mottagen och tillgodoses i det förnyade granskningsförslaget. 
Fastighetsägare har för avsikt att ansluta sig till intilliggande gas-ledning för att 
värma upp fastigheten. Bjäre kraft bedömer tillsammans med fastighetsägare att 
kapacitet finns i närbelägen nätstation för att klara elförsörjning 

Handikapprådet, framför följande frågeställningar: 

1. Vem är intressent? (Backahill Gamlegården AB eller Fastighets HB Aron) 

2. Vad är syftet med 3D-fastighetsbildning? Konsekvenser? 

3. Exploatören säger sig efter samrådet ha minskat byggnadshöjden för ny 
byggnation inom Banken 1. Dagens plan godkänner 1½ plans byggnad, det 
stora flertalet fastigheter i närområdet är just 1½ plans, förutom Skagen 15 
som sticker upp. Planerad bebyggelse kommer att ha nästintill samma höjd 
som Skagen 15. Förslaget kommer att medföra avsevärd skuggbildning på 
fastigheterna Banken 2 och Banken 3, vilket i underlaget kommenteras som 
"acceptabla eftersom planförslaget överensstämmer med intentionen i ÖP 
samt Inriktningsdokument för Båstad om att förtäta bebyggelsen i centrala 
Båstad" All förtätning är inte av godo, och större hänsyn borde visas befintlig 
bebyggelse/fastighetsägare. 
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4. Man skriver i underlaget att "Planområdet omfattar ingen allmän mark, dvs 
gatumark, torgyta, parkområde etc". Av ritningarna att döma så ligger 
planerad byggnation mycket nära Köpmansgatan och ännu närmare 
Pershösgsgatan, som f ö kommer att belastas med betydligt ökat antal 
transporter till och från fastigheten i fråga, samt till och från 
parkeringsplatserna  i garaget under jord. En avsevärt större yta av tomten 
kommer att bebyggas. Pershögsgatan med ca 8 varuleveranser I dag i snitt, 
samt trafik till och från P-huset under jord, blir inget bra "rekreationsstråk" 
ens med en trottoar. Trafikregleringen (parkeringsförbud, enkelriktad trafik 
och dylikt) måste ses över. 

5. Man planerar för 26 lägenheter i 2 våningsplan ovanför bottenplan med ca 
1600 m2 centrum/ affärsverksamhet. Man planerar ett underjordiskt garage 
med ca 60 P-platser. Handikapprådet efterfrågar information om Handikapp 
P-platser; antal och placering, samt möjligheter att komma upp ur garaget 
(planeras hiss?) Hiss till lägenhet? 

6. I underlaget skrivs: "I anslutning till in-och utfarten får lastkaj samt 
eventuellt tak över kaj anordnas. Miljöhus får även uppföras. På plankartan 
markeras området med korsprickning" Vår fråga: Vilka höjder planeras här? 
Tomten lutar. 

7. Saknar information om Glashuset på innergården, är det planerat för 
verksamheter? 

8. Mycket viktig information under rubrikerna Hälsoskydd samt Buller (s 41 i 
underlaget) samt under Dricks- och spillvatten och Dagvatten (s 44-45 i 
underlaget). 

För övrigt utgår Handikapprådet från att gällande regler och lagstiftning för 
tillgänglighet följs. Vi har genom åren haft många diskussioner gällande bristen på 
tillgänglighet i bland annat Hamnområdet och på Båstad Torg. Vi önskar innerligt att 
Båstad kommun blir en mer tillgänglig kommun, Församlingshemmet har tagit ett 
stort steg i rätt riktning. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses i det förnyade 
granskningsförslaget. 

1. Intressent och fastighetsägare är det privata fastighetsbolaget Backahill 
Gamlegården AB (som bildades i samband med planavtal tecknades mellan 
kommun och intressent). 
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2. En tredimensionell fastighetsindelning innebär att 
fastigheter kan avgränsas i höjd- och djupled så 
att anläggningar eller våningsplan inom samma 
fastighet kan ha olika ägare. Se bild till höger. Se 
även mer detaljerad beskrivning i planbeskrivning 
sida 47. 

3. Planförslaget har reviderats. Det nya 
utformningsförslaget innebär att planerad 
byggnation längst i norr tagits bort och ersatts 
med ett gårdshus, miljöhus/komplementbyggnad, 
parkering i markplan samt ytor för transporter till 
och från verksamheterna. Mot Köpmansgatan 
justeras högsta tillåtna nockhöjd i meter över 
havet från +38,0 möh till +37,0 möh. En högre 
byggnad mot Köpmansgatan bedöms lämplig med 
anledning av fastighetens centrala läge samt 
intilliggande (ännu högre) byggnad inom kv 
Skagen 15.  

Planbestämmelse har införts om att terrass ej får anläggas mot norr/nordväst.  

Skuggmässigt bedöms planförslaget påverka främst fastigheten Banken 2. 
Fastigheterna Banken 8, 10 och 11 bedöms påverkas marginellt av skuggor 
från ny bebyggelse inom Banken 1. Fastigheten Banken 2 påverkas i dagsläget 
till stor del även av egna skuggbildningar. Fastigheten Banken 10 påverkas 
främst under vår och höst efter 15.00. Fastigheterna Banken 8, 10 och 11 
påverkas främst efter 17.00 under sommarmånaderna och då även av egna 
skuggbildningar inom fastigheten. Intilliggande fastigheter inom kv. Banken 
kommer därmed att påverkas av skuggbildningar som dock bedöms vara 
acceptabla eftersom planförslaget överensstämmer med intentionen i 
översiktsplan samt Inriktningsdokument för Båstad om att förtäta 
bebyggelsen i centrala Båstad. 

4.  Fastigheten Banken 1 är centralt belägen i Båstad och angränsar till 
Pershögsgatan och Köpmansgatan, allmän platsmark. All mark inom 
planområdet är kvartersmark, dvs ej allmän platsmark. I samband med att 
byggnation realiseras inom fastigheten Banken 1 förväntas en trafikökning. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av anläggande av trottoar samt 
trafikregleringar kommer att utföras längs Pershögsgatan. Se även kapitlet 
”Gator och trafik”, sidorna 38-41 i planbeskrivning. 

5. Hanteras i bygglovskedet. Gällande lagar och byggregler avseende bland annat 
tillgänglighet ska följas. 

6. Planförslaget har omarbetats. I det förnyade granskningsförslaget får 
nockhöjd på miljöhus/komplementbyggnad vara högst +26,0 möh (meter över 
havet) oavsett om marken lutar eller ej. 

7. Glashuset på innergården omfattas av planbestämmelse som möjliggör 
”Centrumverksamhet” i maximalt en våning. 

8. Synpunkt mottagen. 

Gällande regler och lagstiftning för tillgänglighet ska efterföljas. 
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NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB), framför följande: 

 Avfallsutrymmen för fastigheterna ska placeras i nära anslutning till körbar 
allmän väg. 

 Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och 
underlätta för källsortering. Regeringen har tagit beslut om att till 2025 ska 
100 % av bostadsfastigheter har fastighetsnära eller kvartersnära insamling 
av förpackningar och tidningar Förordning (2018:1462) och förordning 
(2018:1463 

 Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningar förekommer 

 Se Bilaga 2 (som finns att tillgå hos samhällsbyggnad, diarienr B2017-543) 
som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det viktigaste i 
gällande renhållningsordning för Båstads kommun. 

Kommentar: Synpunkter är tillgodosedda i planförslaget. Information finns i 
planbeskrivningen om att den nya bebyggelsen ska anpassas till att klara kommunens 
krav på källsortering och avfallshantering. Bland annat bör avfallsutrustning för 
fastighet placeras nära anslutning till körbar väg (som är minst 5,5 m bred). 

Vid byggnation i form av t ex flerbostadshus  förordas gemensamt avfallsutrymme. Var 
ett avfallsutrymme ska placeras måste noga övervägas. Närhet till bostäderna, 
trafiksäkerhet, barnsäkerhet och arbetsmiljö är faktorer som styr och påverkar 
placeringen. Byggare uppmanas ta kontakt med NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings 
AB) i tidigt stadie för planering av avfallshantering. 

Synpunkter på granskningshandlingen, daterad 2018-10-10, 
har inkommit från följande sakägare och andra 
besvärsberättigade 

Fastighetsägare till Banken 3 framför att eftersom den nya byggnaden kommer 
ligga i direkt anslutning till Banken 3:s trädgård i söderläge finns stor oro för att 
trädgården kommer förläggas i skugga. Dessutom kan grannar i det nybyggda huset 
komma att få stor insyn i Banken 3:s trädgård. 

Eftersom Ultuna studentkår bedriver uthyrningsverksamhet finns en oro för att 
skugga, insyn och ökat trafiktryck till följd av nybyggnationen kan leda till ett 
minskat attraktionsläge för Banken 3 med färre sommargäster som följd. 

Av dessa anledningar anser Ultuna studentkår att detaljplanen för Banken 1 bör 
korrigeras för att inte påverka verksamheten på Banken 3, genom att sänka 
maxhöjden för byggnaden. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses i det förnyade 
granskningsförslaget. Planförslaget har omarbetat så att fastigheten Banken 3 ej 
längre bedöms påverkas av varken skuggbildningar eller insyn. Se även föregående 
kommentarer. 

 

Fastighetsägare till Banken 10 framför att: Jag motsätter mig byggnationen enligt 
rubricerad detaljplan även om jag noterar att revideringar genomförts efter 
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samrådet i somras. Tyvärr förändrar dessa, i någon väsentlig del, inte de 
invändningar jag framförde då och vilka anförs nedan. 

Huvudskälen till mitt nej är att det nya Banken 1 kommer att leda till en omfattande 
försämring av livskvaliteten i min fastighet, Banken 10, samt att det leder till en 
avsevärd negativ värdeförändring. 

Låt mig lista de största problemen: 

1. Den nya byggnaden kommer att sträcka sig ca 17 meter ovanför min tomt 
vilket hindrar solen att komma åt min fastighet och min trädgård under 
huvuddelen av året. 

2. Insynen från lägenheterna, terrasserna och balkongerna kommer att bli 
fullständig både i den delen av mitt hus som vetter mot Banken 1 samt i hela 
min trädgård. 

3. Utsikten mot söder, dvs mot Hallandsåsen, försvinner för alltid. 

4. Byggarbetena kommer att innebära väsentliga olägenheter under lång tid. 

5. Lampor, strålkastare, utomhus- och balkongbelysning kommer kvällstid att 
leda till stora störningar. 

6. Uteplatser, terrasser och balkonger runt Banken 1 kan också komma att leda 
till störningar dygnet runt. 

Den aktuella domen från Miljööverdomstolen rörande centrala Båstad, Mål P8052-
17, påpekar att både de skuggförhållanden som detta bygge hade orsakat samt, ännu 
viktigare, höjden på det huset och insynen från detsamma, skulle medfört 
"betydande olägenheter" för grannfastigheterna. 

Därmed upphävdes som bekant den detaljplanen. Jag menar att min situation är 
synnerligen snarlik. 

När jag köpte Banken 10 kunde jag, lika lite som fastighetsägarna på Agardhsgatan, 
förutse denna typ av höghus som granne mindre än 10 meter från mitt hus och 
mindre än 5 meter från min tomtgräns. 

Således vädjar jag till kommunen att detaljplanförslaget i dess nuvarande form 
avslås. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses till största del i det förnyade 
granskningsförslaget. 

1. Planförslaget har omarbetats och det nya utformningsförslaget innebär att 
planerad byggnation längst i norr tagits bort och ersatts med ett gårdshus, 
miljöhus/komplementbyggnad, parkering i markplan samt ytor för 
transporter till och från verksamheterna. Ny skuggstudie har gjorts. 
Skuggmässigt bedöms planförslaget påverka främst fastigheten Banken 2. 
Fastigheterna Banken 8, 10 och 11 bedöms påverkas marginellt av skuggor 
från ny bebyggelse inom Banken 1. Fastigheten Banken 2 påverkas i dagsläget 
till stor del även av egna skuggbildningar. Fastigheten Banken 10 påverkas 
främst under vår och höst efter 15.00. Fastigheterna Banken 8, 10 och 11 
påverkas främst efter 17.00 under sommarmånaderna och då även av egna 
skuggbildningar inom fastigheten. 

Intilliggande fastigheter inom kv. Banken kommer därmed att påverkas av 
skuggbildningar som dock bedöms vara acceptabla eftersom planförslaget 
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överensstämmer med intentionen i översiktsplan samt Inriktningsdokument 
för Båstad om att förtäta bebyggelsen i centrala Båstad.  

2. Planförslaget har omarbetats. Det nya förnyade granskningsförslaget bedöms 
ej medföra olägenhet gällande insyn från lägenheter inom Banken 1. Se 
följande bilder. 

 

 

Blickpunkt (i rött) mot Banken 1 

 

Vy från terras mot Banken 1 

3. Utsikt från Banken 10 norrut mot Hallandsåsen kommer att påverkas. För att 
åskådliggöra planerad byggnation (sett från bland annat Glosasträde) har 
fotomontage tagits fram. Se planbeskrivning. 

Ett samhälle utvecklas och förändras med tiden. Båstads tätort har genomgått 
stora förändringar de senaste 150 åren och kommer även i framtiden att 
fortsätta att utvecklas. I det ingår att även utsikten kan komma att förändras. 
Att samhället förtätas är viktigt ur en hållbarhetsaspekt där täthet bland 
annat leder till ett minskat bilbehov. 

4. Uppkommer skada på intilliggande murar eller liknande i samband med 
exempelvis sprängning framförs skadeståndsanspråk till berörd exploatör. 
Buller från en byggarbetsplats beror på vilka arbeten som utförs och vilka 
maskiner som används. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden och 

Banken 10 

Banken 10 
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allmänna råd om buller från byggplatser som ska följas, 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/. Planområdet 
omfattas till sin helhet av ”Lokala ordningsföreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljö” (KF 2009-09-23, §131). I de lokala 
ordningsföreskrifterna regleras bland annat tomgångskörning. Befarar man 
att riktlinjer och föreskrifter ej efterföljs anmäls detta till Miljöavdelningen, 
Båstads kommun som då genomför en kontroll. 

5. Skyltar, belysning, bilstrålkastare och liknande får inte orsaka ljusstörningar 
för närboende. Upplever man olägenhet kan en anmälan om detta göras till 
Miljöavdelningen som då genomför en kontroll. 

6. Planförslaget har omarbetats inför den förnyade granskningen. Det nya 
utformningsförslaget innebär att planerad byggnation längst i norr tagits bort 
och ersatts med ett gårdshus, miljöhus/komplementbyggnad, parkering i 
markplan samt ytor för transporter till och från verksamheterna. I norr 
kommer lastkajen att vara placerad snarlikt f.d. ICA Gamlegården’s in- och 
utlastning. Det nya planförslaget möjliggör inte längre balkonger och 
terrasser i direkt anslutning till fastigheten Banken 10. 

 
Fastighetsägarna till Banken 10, Skagen 11, 12 och 13 har gemensamt framfört 
följande: 

Våra synpunkter på planförslaget är baserade på de möjligheter att bebygga 
fastigheten som plankartan med bestämmelser ger. 

Planbeskrivningen är en skönskrivning där kommun och exploatör på alla sätt vill 
framställa planförslaget i god dager. Vi har fått ett flertal nya illustrationer och 
beskrivningar hur det är tänkt att byggas. Vi ser dock att dessa illustrationer och 
beskrivningar inte stämmer med plankarta och bestämmelser. Det som oroar oss 
mest som invånare och boende i Båstad är att förslaget är alltför stort och 
främmande för Båstad, föreslagen exploatering är för hög. 

Sammanfattning 

Kommunen har ansvar för både handläggning och utformning av detaljplaner. En av 
de grundläggande principerna är att bedömningar i olika frågor enligt plan- och 
bygglagstiftningen ska utgå från vad som är en från allmän synpunkt lämplig 
markanvändning, dock ska alltid hänsyn tas till berörda enskilda intressen, 2 kap 1§ 
PBL. 

Sedan plan- och bygglagen infördes har Europakonventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna blivit en del av svensk rätt. 
En del av denna konvention är den s.k. proportionalitetsprincipen som kan 
beskrivas som ett krav på att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan nyttan av 
ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får för motstående enskilda 
intressen. 

Vi undertecknande berörda sakägare anser inte att det planförslag som kommunen 
har upprättat följer proportionalitetsprincipen. Planen är utformad på sådant sätt 
exploatörens och kommunens intresseavvägningar går före våra enskilda intressen, 
vi kommer att få betydande olägenheter av planförslaget. 
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Olägenheterna är: 

Trafiksäkerhet, insyn, skuggning, dagvatten samt förlust av utsikt över 
Hallandsåsen. Vi undertecknade berörda sakägare kan därför inte i någon del 
godkänna granskningsförslaget. 

Trafiksäkerheten på Pershögsgatan 

I planbeskrivningen anges att avståndet mellan fastighetsgräns för fastigheterna 
Skagen 11-13 och Banken 2 är 6 meter. På detta tillgängliga utrymme, 6 meter skall 
trottoar anläggas, utrymmet skall även medge att distributionsfordon om 12,5 
meters längd backar mot trafiken i uppförsbacke för att angöra föreslagen lastkaj på 
Banken 1. Hur allt detta skall kunna få plats på ett tillgängligt utrymme om 6 meter 
visas inte i planbeskrivningen med gatusektion eller körspårsanalys. 

Det är väl känt att majoriteten av trafikolyckor med tunga fordon inträffar vid 
backning. För att minimera antalet olyckor bör backning undvikas, 
Trafiksäkerhetsverket, särskilt på platser där barn och äldre kan förväntas befinna 
sig. Fastigheterna Skagen 10-13 har entréer direkt mot gatan utan någon förgård. 

Alldeles oavsett att dessa gatusektioner inte har redovisats anser vi att det är en 
trafikfarlig och en helt oacceptabel lösning som föreslås för godstransporter till 
Banken 1. Här hade den i planbeskedet utlovade Barnkonsekvensanalysen kanske 
kunnat göra nytta. 

Insyn och skuggning 

Föreslagen byggrätt för fastigheten Banken 1 är för stor och hög i förhållande till 
grannfastigheterna. De illustrationer i 3-D som finns visar tydligt att vårt påstående 
om en främmande skala stämmer! 

I centrala Båstad finns ett högt hus Skagen 15, nockhöjd om 38,8 meter enligt 
beskrivningen. Planförslaget medger att hus med högsta tillåtna nockhöjd om 38 
meter får byggas mot Köpmansgatan. Det finns ingen bestämmelse eller avgränsning 
i plankartan som säkerställer den öppning mot den inre gården som illustrationen 
visar. Samtliga illustrationer visar lägre hus än vad som medges i planförslaget! 

Vägledande dom från MÖD angående Insyn och skuggning från planerad bebyggelse 

I dom från MÖD,P 8052-17, plan för fastigheterna Tegelugnslyckan 11och 17 i 
Båstad kommun, slår domstolen fast att insyn och skuggning från tillkommande 
bebyggelse ej kan tillåtas om den är betydande samt att grannarna ej heller har 
kunnat förvänta sig att angränsande fastighet skulle kunna bebyggas på detta sätt. 

Vi anser att likande förhållande gäller för våra fastigheter som i ovanstående dom. 
Det är en liknande höjdskillnad mellan fastigheterna. I gällande detaljplan för 
Banken 1 är marken som gränsar mot oss angiven som mark som inte får bebyggas, 
s.k. prickmark. Planförslaget medger att nybyggnad får ske ca 4 meter från våra 
fastigheter, byggnaden tillåts bli ca 14 meter hög mot våra fastigheter innehållande 
bostäder med balkonger och altaner där man kan stå och titta ner på våra tomter. 
Insyn och skuggning från föreslagen nybyggnad kommer att bli minst lika 
omfattande och besvärande som var fallet i Tegelugnslyckan där MÖD upphävde 
planen och gav grannarna rätt. 
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Dagvattenhantering 

Hur skall dagvattenhanteringen ordnas för nybyggnaden på Banken 1 har inte 
redovisats eller utretts. Det finns i planbeskrivningen några övergripande 
skrivningar att trädplantering och planteringslådor kan anläggas på den inre gården, 
att taken kan beläggas med sedum samt att avskärande dike kan anordnas mot våra 
fastigheter. Hur allt detta skall fungera och anordnas har inte utretts. Innergården 
ligger rakt ovanför parkeringsgaraget, sedumtak tillåts inte enligt plankartan där det 
står att tak inom planområdet skall vara röda eller gula tegeltak, avståndet mellan 
föreslagen nybyggnad och grannfastigheterna är begränsat, får dike mm plats? 

I dom från MÖD, P 8052-17, upphävdes planen för Tegelugnslyckan bl.a. för att 
dagvattenhanteringen ej hade redovisats, samma gäller i detta planförslag, 
redovisning av dagvatten hantering saknas. (Det räcker således inte att i 
planbeskrivningen hänvisa till kommunens riktlinjer för dagvatten hantering. 
Kommunen ska i planhandlingarna klargöra förutsättningarna att hantera 
dagvattnet jfr. MÖD 2013:14 och 2013:20). 

Behov av ljusinsläpp i bostadsrum 

I dom från Mark- och miljödomstolen,  MÖD 2012:16, upphäver domstolen ett 
bygglov för garage och uterum på grund av att betydande olägenhet har ansetts 
föreligga då en byggnation i enlighet med ansökan väsentligen skulle hindra 
dagsljusinsläpp i grannbostaden. Vid avvägningen mellan de båda enskilda 
intressena har intresset av garage och uterum fått vika för behovet av att bibehålla 
tillräckligt med dagsljusinsläpp. 

I Boverkets byggregler (BFS 2011:6, BBR 18) anges bl.a. att rum ska utformas och 
orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt 
med hänsyn till rummets avsedda användning. I ett allmänt råd (som inte är direkt 
bindande) till bestämmelsen finns vissa hållpunkter för fönsterglasarean 
iförhållande till golvarean. Även om bestämmelsen inte är direkt tillämplig 
återspeglar den det förhållandet att ljusinsläpp i en bostad är grundläggande och 
nödvändigt för dess funktion. 

Nybyggnad på Banken 1 i enlighet med granskningsförslaget skulle väsentligen 
hindra ljusinsläpp till närliggande bostadshus men framförallt i trädgårdarna, på 
uteplatser och därmed, innebära en betydande olägenhet för oss berörda grannar, 
dom MÖD P8052-17. 

Utsikt mot åsen 

Kommer planen att förverkligas kommer den utsikt vi idag har mot öster och 
Hallandsåsen helt eller till stor del att försvinna. Detta är en betydande olägenhet för 
oss. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses till största del i det förnyade 
granskningsförslaget. 

Under planprocessen sker en avvägning mellan det allmänna och enskilda intresset. 
Sammantaget anser kommunen att föreslagen byggnation och byggrätt inom 
fastigheten Banken 1 är lämplig med bland annat hänsyn till nedanstående: 

Planområdet är beläget centralt i samhället med gång- och cykelavstånd till service, 
kommunikation och rekreation. Området bedöms som lämpligt för 
centrumverksamhet samt bostäder. Planförslaget bidrar till långsiktig hållbarhet 
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genom ett effektivt utnyttjande av redan ianspråktagen mark. Den föreslagna 
förändringen innebär ökade möjligheter till centrumverksamhet samt boende i 
centrala Båstad, där befintligt tekniskt system samt infrastruktur kan utnyttjas. 

Planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser. Busslinje trafikerar Köpmansgatan 
med hållplats som ligger cirka 200 m nordväst om planområdet 1-2 ggr / tim. Med 
buss nås tågstationen och Båstads centrum vilket ger goda möjligheter för de 
nyinflyttade att pendla och uträtta vardagsärenden utan bil, vilket är positivt för både 
människa och miljö. 

Planområdet är beläget nära exempelvis både golfbana, tennis samt 
fotbollsanläggning, vilket ger goda rekreativa förutsättningar. I alla riktningar finns 
möjlighet till promenader, cykelturer och löparrundor. 

Planområdet är påverkat av trafikbuller från Köpmansgatan. Åtgärder för att klara 
Naturvårdsverkets riktlinjer kommer att krävas bland annat genom anpassad 
planlösning av lägenheter samt placering av uteplats.  

Planområdets tillskott av centrumverksamhet och bostäder i centrala Båstad skapar 
fler arbetstillfällen och bedöms vitalisera området genom att bidra till liv och rörelse 
samt skapa en större variation i det lokala bostadsbeståndet. 

Trafiksäkerheten på Pershögsgatan 

Planförlaget omarbetats och uppdaterats med en ny körspårsanalys. 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer att utföras längs Pershögsgatan, se även 
kapitlet ”Gator och trafik” i planbeskrivningen, sidorna 38-41. 

Planbeskrivningen kompletterades under granskningen med kapitlet 
”Barnkonsekvensanlays”, se sida 48. 

Insyn och skuggning 

Planförslag har omarbetats inför den förnyade granskningen. Se även föregående 
kommentarer. 

Illustrationerna som redovisats under planprocessen har tagits fram av 
fastighetsägaren till Banken 1 som i ett tidigt stadie valt att ta fram ritningar. Dessa 
illustrationer visar hur intressenten avser bebygga fastigheten.  Med anledning av 
fastighetens centrala läge och bedömer kommunen dock att fastigheten tål en högre 
exploatering mot Köpmansgatan (än vad fastighetsägaren avser realisera). Det är 
fastighetsägaren som själv bestämmer hur byggnationen kommer att uppföras inom 
ramen av tillåten byggrätt enligt plankarta (som är juridiskt bindande). 
Illustrationskarta, fotomontage och andra illustrativa bilder är bara illustrationer för 
att visa förslag hur ny byggnation kan komma att se ut och ej juridiskt bindande så 
som plankartan inkl planbestämmelser är. 

Vägledande dom från MÖD angående insyn och skuggning från planerad bebyggelse 

Planförslaget har omarbetats. Se föregående kommentarer. 

Dagvattenhantering 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp) har under planprocessen bedömt att 
dagvattenutredning/förprojektering ej behöver göras utan dagvattenfrågan kommer 
att kunna hanteras i ett bygglovskede. (Efter den förnyade granskningen har dock ett 
PM angående dagvattenhantering tagis fram – se kommentar i detta 
Granskningsutlåtande under inkomna synpunkter efter förnyad granskning, sida 37) 
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Behov av ljusinsläpp i bostadsrum 

Se föregående kommentarer. 

Utsikt mot åsen 

Se föregående kommentarer. 

I övrigt – se föregående kommentarer. 

 

Synpunkter på granskningshandlingen, daterad 2018-10-10, 
har inkommit från följande som inte är besvärsberättigade 

Föreningen Gamla Båstad har lämnat in två yttranden, i det första framför de: 
Föreslagen byggnation på fastigheten Banken 1 är i 2 ½ plan, vilket avviker mot den 
gamla bebyggelsen längs Köpmansgatan. Efter branden 1870 rättades gatan och 
husen återuppbyggdes under de följande 10 åren. Gatumiljön är en genuin tidsbild 
av 1800-talets slut, vilken har ett kulturhistoriskt värde längs gatan. 

Att huset väster om också är byggt i 2 ½ våning får ej vara anledning att uppföra 
ännu en sådan byggnad. Dåtidens arkitekter och stadsplanerare hade i alla fall 
förstått att dra in byggnaden från gatan för att få ett bättre perspektiv i gaturummet. 

Fasadernas utföranden är mycket viktiga i denna känsla miljö. Det är bra att man 
förordar stenmaterial. På illustrationsbilden har man dock blandat fasadmaterialen 
på ett felaktigt sätt, så att byggnaden tycks bestå av ett plan och ovanpå detta 
placerat en annan byggnad. Det är viktigt att hela byggnaden får ett enheligt 
utseende och som är i samklang med de gamla 1800-tals husen. 

I det andra yttrandet framför de: Byggnaden kommer att upplevas som en mycket 
stor volym. Enligt vårt förmenande alltför stor i förhållande till omgivande 
bebyggelse och gaturummets bredd. Vi förordar därför en indragning likt gamla SE-
banken och Stig Bertils om byggnadshöjden skall vara högre än övriga hus längs 
gatan. 

Enligt illustrationsskissen bryts gatufasaden med en entré till en innergård.  Vi kan 
inte se att det återfinns i planbeskrivningen, som ju är den juridiska handlingen. Om 
planen godkänns kan det byggas en byggnad längs Köpmansgatan som är i princip 
lika hög som Stig Bertils-huset och i hela fastighetens längd längs med 
Köpmansgatan. En volym som skulle bli mer än dubbelt så stor som Stig Bertils. 
Detta är absolut inte önskvärt i den här bevarandevärda miljön. 

Det anges att gatulinjen inte bryts men då jämförs med enplansbyggnader ända från 
Hotell Båstad till Stig Bertils och därefter fram till torget. 

Här passar ett Ludvig Nobelcitat när han angav förutsättningarna inför byggandet av 
Skånegården: 

”Den skulle fast hellre ligga kärt intill marken, behövligen underordnat i höjd den 
närliggande åldriga kyrkan.” 

I översiktsplanen anges området för upplevelsehandel och som bevarandevärd bl.a. 
på grund av sin enhetlighet alltifrån branden 1870 något som planförslaget bryter 
abrupt emot. 

Kommentar: Synpunkter mottagna. 
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Befintlig bebyggelse från korsningen Ängelholmsvägen/Köpmansgatan till korsningen 
Kyrkogatan/Köpmansgatan varieras med byggnader uppförda i allt ifrån 1 våning till 
2 och 2,5 våningar. Merparten av byggnaderna längs Köpmansgatan är placerade i 
förgårdsmark, dvs direkt mot trottoar, och en del är indragna en bit. Att Banken 1 får 
placeras i förgårdsmark ses därför inte som ett främmande inslag i befintlig struktur. 
Bredd på gaturummet, dvs gata och trottoar, varierar längs hela Köpmansgatan. 

Se följande bilder samt karta över byggnaders placering längs Köpmansgatan: 

 

Befintliga byggnaders placering längs Köpmansgatan 

 

 

 

”Stig  Bertils” 
 kv Skagen 15 

Hotell Båstad, 
kv Laxen 6 
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 Vy från Hotell Båstad och västerut mot planområdet 

 

 

Vy från fastigheten Banken 1 och österut 

Sammantaget bedöms den planerade byggnationen inom Banken 1 mot 
Köpmansgatan knyta an till omgivande bebyggelse i både skala, volym och placering 
och vara acceptabla med anledning av fastighetens centrala läge. Byggnadens större 
volym accepteras för att kunna hysa nutidens krav på parkering, lagerhantering och 

Hotell Båstad, 
kv Laxen 6 

Köpmansgatan 

”Stig  Bertils” 
 kv Skagen 15 

Fd ICA,  
kv. Banken 1 

Köpmansgatan 
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butiksytor. Planförslaget överensstämmer med intentionen i översiktsplan samt 
Inriktningsdokument för Båstad om att förtäta bebyggelsen i centrala Båstad. 

Fasadmaterial etc kommer att hanteras i bygglovskedet. Planområdet (förutom 
byggnad i innergården) omfattas av planbestämmelsen f1 – Fasader ska utformas av 
sten, puts eller liknande material. Tak ska vara av taktegel i röd eller gul kulör. 

Planbeskrivning samt illustrationskarta är ej juridiskt bindande såsom plankarta är. 

I övrigt – se föregående kommentarer. 
 

Synpunkter   på   förnyad   granskningshandling,   daterad   
2019-04-10, har inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Trafikverket, meddelar att de har tagit del av granskningshandlingarna för 
rubricerat ärende. 

Vidare framför de att de förutsätter att, i egenskap av väghållare för Köpmansgatan, 
kommer höras i bygglovsskedet för att lämna synpunkter och att framkomligheten 
för all trafik som färdas på Köpmansgatan är god även under genomförandet. 

Om arbete sker inom Trafikverkets vägområde ska en ansökan om tillstånd ske. En 
trafikanordningsplan kan krävas om trafiken påverkas. Sådan kan exploatör ansöka 
om på Trafikverkets hemsida. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses. 
 
PostNord, framför att de har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella 
området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på 
entréplan. 

Avslutningsvis uppmanar PostNord att de ska kontaktas i god tid på 
utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av 
postmottagning i samband med nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och är möjliga tillgodoses inom detaljplanen. 
Postlådors exakta placering hanteras vid detaljprojektering. 
 
NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB), framför följande: 

 NSR ser positivt på att miljörummet är markerat och vill trycka på vikten av 
att det är tillräckligt stort för de behov som föreligger sam möjligheten till full 
sortering. 
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 Se Bilaga 2 (som finns att tillgå hos samhällsbyggnad, diarienr B2017-543) 
som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det viktigaste i 
gällande renhållningsordning för Båstads kommun. 

Kommentar: Synpunkter är tillgodosedda i granskningshandlingen. Se kommunens 
tidigare kommentar till skrivelse som inkom under granskningen hösten 2018. 

Synpunkter   på   förnyad   granskningshandling,   daterad   
2019-04-10, har inkommit från följande sakägare och andra 
besvärsberättigade 

Fastighetsägare till Skagen 11, 12 & 13 framför att deras synpunkter på nya 
planförslaget är helt baserade på de möjligheter att bebygga fastigheten Banken 1, 
som plankartan med bestämmelser ger. Plankarta med planbestämmelser stämmer 
ej överens med nya illustrationer och beskrivningar hur det är tänkt att byggas! 
Plankartan ger helt andra möjligheter. 

Gårdsbyggnad – bostad. 

Enligt placeringsbestämmelse (p) - skall ny byggnad placeras i gräns mot gata. 
Tillgängligt gatuutrymme är enligt planbeskrivningen (sid 40) smalt, 6 meter. Ny 
trottoar skall enligt planbeskrivningen anläggas mot kv Skagen för att öka 
trafiksäkerheten. Mått på trottoar anges ej och regleras ej heller i planen. 

Byggrätt för gårdsbyggnad definieras med högsta tillåtna byggnadsarea, 80 kvm, 
högsta tillåtna nockhöjd, + 30,0 m, sadeltak samt takvinkel på sadeltak mellan 38 - 
47 grader. Vår bedömning är att ny gårdsbyggnad tillåts att bli för stor och hög i 
förhållande till befintliga en- vånings grannbyggnader. Placering i gatulinje 
omöjliggör att entré till nya ”gårdshuset” kan anordnas mot gata i likhet med 
Båstads traditionella byggnadsutformning. Visserligen redovisar illustrationen av 
gårdsbyggnaden att entré skall anordnas mot gatan. Planen ger ingen byggrätt för 
att vilplan för trappa etc anordnas på allmän platsmark. 

Underjordiskt garage 

Plankartan medger att underjordiskt garage kan anordnas under nästan hela 
fastigheten. Underjordiskt garage kan anordnas under den mark som är avsedd för 
Miljöhus eller komplementbyggnad om högst 30 kvm byggnadsarea. Vid samtal med 
kommunens representant bedyras att exploatören ej har för avsikt att bygga 
underjordiskt garage på denna mark. Plankartan medger dock detta. 

Olägenhet för oss sakägare är  

- dels att trafiksäkerhetsfrågan ej är helt fullt ut är klarlagd. Behövs det ramper? 

- dels frågan om lokalt omhändertagande och fördröjande av dagvatten på egen 
fastighet troligen omöjliggörs. 

Dagvatten 

Mark och miljööverdomstolen, MÖD, har i dom, P 8052-17, klarlagt att 
omhändertagande av dagvatten ej kan hänskjutas till kommunens riktlinjer. 
Kommunen ska i planhandlingarna klargöra förutsättningarna för att hantera 
dagvattnet, jfr även MÖD 2013:14 och 2013:20. 

Olägenheten för sakägare är att vi i dagsläget ej vet hur vi kommer att påverkas av 
denna nybyggnation. Kommer Pershögsgatan under en längre tid vara uppgrävd för 
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att nya ledningar skall anläggas eller kommer vi att utsättas för översvämningar på 
grund av allt regnvatten? 

Generell utformning av byggrätten 

Vi anser att planbestämmelserna är alltför generellt tillåtande. Det hade varit bra om 
byggrätten både mot Pershögsgatan och Köpmansgatan hade varit uppdelad i flera 
huskroppar med varierad tillåten högsta nockhöjd och takvinkel för att på så sätt 
dela upp denna stora huskropp i flera mindre mer ”Båstadskaraktäristiska” 
huskroppar. Den tillåtna högsta nockhöjden + 37 meter är alltför hög för orten. 
Denna höjd kommer att för oss ta bort all utsikt över åsen. 

 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses till största del. 

Illustrationskarta 

Illustrationerna (enligt exempelvis fasadritningar och handritat perspektiv) som 
redovisats under planprocessen har tagits fram av fastighetsägaren till Banken 1 som i 
ett tidigt stadie valt att ta fram ritningar. Dessa illustrationer visar hur intressenten 
avser bebygga fastigheten.  Med anledning av fastighetens centrala läge och bedömer 
kommunen dock att fastigheten tål en högre exploatering mot Köpmansgatan (än vad 
fastighetsägaren avser realisera). Det är fastighetsägaren som själv bestämmer hur 
byggnationen kommer att uppföras inom ramen av tillåten byggrätt enligt plankarta 
(som är juridiskt bindande). Illustrationskarta, fotomontage och andra illustrativa 
bilder är bara illustrationer för att visa förslag hur ny byggnation kan komma att se ut 
och ej juridiskt bindande så som plankartan inkl planbestämmelser är. 

Gårdsbyggnad - bostad 

Planerad trottoar längs Pershögsgatan kommer att anläggas inom befintlig gatumark 
(allmän platsmark) utanför nu aktuellt planområde. Avtal har tecknats mellan 
Båstads kommun och intressent för att säkerställa att trottoar (i enlighet med av 
kommunen godkänd principskiss) anläggs vid en utbyggnad av centrumverksamhet 
och bostäder etc inom kv. Banken 1. 

En högsta möjlig nockhöjd om +30,0 meter över havet (möh) för planerat gårdshus 
inom kv. Banken 1 bedöms rimlig med hänsyn till omgivande befintlig bebyggelse och 
byggrätt. Befintlig byggnad inom Skagen har en nockhöjd om +30,4 möh och inom 
Banken 2 +26,8 möh. Värt att notera är att gällande detaljplan (1419) för kv. Skagen 
och Banken möjliggör en högre byggnation än vad som i dagsläget är uppfört. 

Entré till planerat gårdshus är möjligt att anordna på flera olika sätt. T ex kan entré 
anordnas från gavel. Det är även möjligt att bygga en farstu, med entré ”vid sidan”, 
som är placerad i gräns mot gata alternativt är det även möjligt att bygga en indragen 
trappa likt entréerna inom Skagen 10-13. Lämplig utformning av entré kommer att 
studeras mer i detalj under bygglovskedet. 

Underjordiskt garage 

Planförslaget möjliggör underjordiskt parkeringsgarage inom kvartersmark angivet 
som C1B1P1, (dvs ej inom kvartersmark angivet som B). Vid byggnation av såväl 
gårdshus, centrumverksamhet, bostäder och underjordiskt parkeringsgarage ska 
frågor som dagvattenhantering, parkeringsbehov kopplat till antal lägenheter och 
lokaler för centrum, trafiksäkerhet, tillgänglighet etc beaktas. Exakt utformning 
kommer att studeras mer i detalj under bygglovsskedet. 
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Dagvatten 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB) har under planprocessen bedömt att 
dagvattenutredning/förprojektering ej behövts göras utan dagvattenfrågan kommer 
att kunna hanteras i ett bygglovskede. Efter den förnyade granskningen och innan 
antagande av  detaljplan har dock exploatör valt att göra en så kallad förprojektering, 
”PM Dagvatten, kv. Banken 1, Gamlegården i Båstad”, Sweco 2019-10-02, för att på så 
sätt klargöra att dagvatten kan tas om hand inom kv. Banken 1 och därmed ej orsaka 
olägenhet för intilliggande fastigheter. Dagvattenberäkningar har gjorts för 2-
årsregn, 10-årsregn och 30-årsregn med klimatfaktor 1,25. I PM’et redovisas 3 olika 
alternativa utföranden av dagvattenhantering i form av underjordiskt magasin och 
öppen dagvattenhantering, öppen dagvattenhantering (dvs raingarden) eller bara 
underjordiskt magasin. Sammanfattningsvis konstaterar Sweco att beräknade 
dagvattenvolymer kommer att kunna hanteras. NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & 
Avlopp AB har granskat och godkänt framtaget PM). I skrivande stund har exploatör ej 
bestäm vilket utförande det blir. 

Generell utformning av byggrätt 

Enligt Plan- och bygglagen (4 kap) ska bara de planbestämmelser som bedöms 
nödvändiga för att uppnå planens syfte styras med planbestämmelse på plankarta. I 
denna detaljplan har en avvägning gjorts och resulterat i de utformningsbestämmelser 
som anges på plankarta.  

En högsta nockhöjd om +37,0 meter över havet mot Köpmansgatan och del av 
Pershögsgtan bedöms lämplig med anledning av fastighetens centrala läge samt 
intilliggande (ännu högre) byggnad inom kv Skagen 15. Planförslaget hindrar ej att 
byggnad(-er) inom byggrätt delas upp och varieras med olika takvinklar och 
nockhöjder.  

Ett samhälle utvecklas och förändras med tiden. Båstads tätort har genomgått stora 
förändringar de senaste 150 åren och kommer även i framtiden att fortsätta att 
utvecklas. I det ingår att även utsikten kan komma att förändras. Att samhället 
förtätas är viktigt ur en hållbarhetsaspekt där täthet bland annat leder till ett minskat 
bilbehov. 

Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder efter 
den förnyade granskningen 

För att i möjligaste mån tillgodose inkomna synpunkter har sammanfattningsvis 
följande justeringar och kompletteringar av planförslaget gjorts inför 
antagandeskedet: 

Planbeskrivning 

 Förtydligande under rubriken Dagvatten har infogats ”Efter den förnyade 
granskningen och innan antagande av detaljplanen har en så kallad 
förprojektering, ”PM Dagvatten, kv. Banken 1, Gamlegården i Båstad”, Sweco 
2019-10-02, tagits fram för att på så sätt klargöra att dagvatten kan tas om 
hand inom kv. Banken 1 och därmed ej orsaka olägenhet för intilliggande 
fastigheter. Dagvattenberäkningar har gjorts för 2-årsregn, 10-årsregn och 
30-årsregn med klimatfaktor 1,25. I PM’et redovisas 3 olika alternativa 
utföranden av dagvattenhantering i form av underjordiskt magasin och 
öppen dagvattenhantering, öppen dagvattenhantering (dvs raingarden) eller 
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bara underjordiskt magasin. Sammanfattningsvis konstaterar Sweco att 
beräknade dagvattenvolymer kommer att kunna hanteras. I skrivande stund 
har exploatör ej bestäm vilket utförande det blir. 

 Planbestämmelse angående att ”takkupor/frontespis mot Pershögsgatan får 
totalt uppgå till 1/3 av takets längd” har justerats till ½ takets längd. (I 
enlighet med illustrationer i det förnyade granskningsförslaget.) 

 Förtydligande om att lastkaj får anordnas inom ”korsprickad-mark” och att 
miljöhus/komplementbyggnad får sammanbyggas med huvudbyggnad 

Plankarta 

 Planbestämmelse om att takkupor/frontespis mot Pershögsgatan får totalt 
uppgå till 1/3 av takets längd har justerats till ½ takets längd. 

 Planbestämmelse angående miljöhus/komplementbyggnad (korsprickad 
mark) förtydligas. ”Marken får endast förses med lastkaj samt med 
miljöhus/komplementbyggnad om max 30 m2 byggnadsarea, utöver 
underjordiskt parkeringsgarage, och får sammanbyggas med huvudbyggnad. 

Utöver ovanstående har en omdöpning av planhandlingar skett från 
”Granskningshandling (förnyad)” till ”Antagandehandling”. 

 

Underrättelse inför antagandet och utlåtande sänds till 

 Lantmäteriet 
 Trafikverket 
 NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) 
 Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
 E.ON Energidistribution AB 
 TeliaSonera Skanova Access 
 Fastighetsägare till Banken 2 
 Fastighetsägare till Banken 10 
 Fastighetsägare till Banken 11 
 Fastighetsägare till Skagen 10 
 Fastighetsägare till Skagen 11 
 Fastighetsägare till Skagen 12 
 Fastighetsägare till Skagen 13 
 Delägare till fastigheten Svalan 11 
 Delägare till fastigheten Svalan 11 som yttrade sig över planförslaget 

under samrådet sommaren 2018 
samt  

 Lantmäteriet 
 Trafikverket 
 NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) 
 NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
 Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
 Weum 
 Föreningen Gamla Båstad 
 Handikapprådet 
 Fastighetsägare till Banken 3 
 Fastighetsägare till Banken 10 
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 Fastighetsägare till Skagen 11 
 Fastighetsägare till Skagen 12 
 Fastighetsägare till Skagen 13 som yttrade sig över planförslaget under 

granskningen hösten 2018 
samt 

 Lantmäteriet 
 Trafikverket 
 NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) 
 NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
 PostNord 
 Fastighetsägare till Skagen 11 
 Fastighetsägare till Skagen 12 
 Fastighetsägare till Skagen 13 som yttrade sig över planförslaget under 

den förnyade granskningen maj 2019 
 

Underrättelse efter antagandet sänds till 

 Länsstyrelsen i Skåne län 
 Lantmäteriet 
 Trafikverket 
 NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) 
 Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
 E.ON Energidistribution AB 
 TeliaSonera Skanova Access 
 Fastighetsägare till Banken 2 
 Fastighetsägare till Banken 10 
 Fastighetsägare till Banken 11 
 Fastighetsägare till Skagen 10 
 Fastighetsägare till Skagen 11 
 Fastighetsägare till Skagen 12 
 Fastighetsägare till Skagen 13 
 Delägare till fastigheten Svalan 11 
 Delägare till fastigheten Svalan 11 som yttrat sig över planförslaget under 

samrådet sommaren 2018 
samt 

 Länsstyrelsen i Skåne län 
 Lantmäteriet 
 Trafikverket 
 NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) 
 NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
 Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
 Weum 
 Föreningen Gamla Båstad 
 Handikapprådet 
 Fastighetsägare till Banken 3 
 Fastighetsägare till Banken 10 
 Fastighetsägare till Skagen 11 
 Fastighetsägare till Skagen 12 
 Fastighetsägare till Skagen 13 som yttrade sig över planförslaget under 

granskningen hösten 2018 
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samt 

 Lantmäteriet 
 Trafikverket 
 NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) 
 NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
 PostNord 
 Fastighetsägare till Skagen 11 
 Fastighetsägare till Skagen 12 
 Fastighetsägare till Skagen 13 som yttrade sig över planförslaget under 

den förnyade granskningen maj 2019 
 

Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning sänds 
till 

När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en 
besvärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner 
som berörs, samt de personer och organisationer som kan ha rätt att överklaga 
detaljplanen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga. 
 
Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till 
följande: 
 

 Fastighetsägare till Skagen 12 
 Fastighetsägare till Skagen 13 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

 Planförslaget avseende Banken 1 antas i enlighet med de revideringar som 
föreslås i detta granskningsutlåtande, daterat 2019-10-04. 

 

 

Båstad 2019-10-04 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B2017-543

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser samt illustration, 2019-10-04
• Planbeskrivning, 2019-10-04 (denna handling)
• Fastighetsförteckning, april 2019
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), juni 2019

öljande andlingar ingår o kså i rendet o  finns tillg ngliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
• PM Dagvatten, kv. Banken 1, Gamlegården i Båstad, Sweco,

2019-10-02
• Arkeologisk förundersökning, Rapport 2019:21, Arkeologerna
• Trafikbullerutredning, Tyréns, 2018-03-02
• Behovsbedömning, 2017-12-19
• Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Lv 115/Köpmansgatan genom Båstad,

Trafikverket (TRV 2015/86201), 2016-02-01
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En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

Samråd
Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. I samrådsskedet tas ett förslag fram till hur 
området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det biblio-
tek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen 
annonserar i NST (Nordvästra Skånes Tidningar) om samrådet, de fastighetsägare, företag och för-
eningar som berörs mest av förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planför-
slaget. Alla som vill får lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas 
och kommenteras i ett granskningsutlåtande efter granskningsskedet.

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

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

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

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

Här är vi nu!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i centrala Båstad, se nedanstående bild samt bild på sida 8, och avgränsas 
av Köpmansgatan i sydväst, Pershögsgatan i nordväst samt befintlig bostadsbebyggelse i nordost 
och sydost.

Planområdet  omfattar cirka 0,3 ha (3 100 m2) och är idag bebyggt med en matvaruaffär (f.d. ICA 
Gamlegården), som för närvarande är stängd.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder, centrumverksamhet samt un-
derjordiskt parkeringsgarage inom fastigheten Banken 1 i centrala Båstad.

Planområdet är beläget i centrala Båstad och är cirka 3100 m2 stort.

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) då försla-
get inte innebär betydande påverkan på miljön. 

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheten Banken 1 är i privat ägo.
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Fastighets HB Aron (därefter Backahill Gamlegården AB) inkom 23 maj 2017 med en förfrågan om 
planbesked avseende Banken 1 i centrala Båstad.

Intressenten ansökte om ändring av fastighetens byggrätt till handelslokaler i hela markplan samt 
med bostäder och källarparkering.

Intressent vill tillgodose efterfrågan på centralt belägna bostäder i form av hyresrätter och samti-
digt stärka centrumhandeln med fler handelslokaler. Avsikten är bedriva både livsmedelshandel, 
saluhall för lokalt producerad frukt och grönt, butikslokaler och café med uteservering.

Marken är i dag planlagd för handelsändamål (H).

Kommunstyrelsen hanterade ärendet angående planbesked för fastigheten Banken 1 under sitt 
sammanträde 6 september 2017 och beslutade att medge att förslag till detaljplan får upprättas 
samt att samråd får hållas. 

Banken 1

0 m 25m 50m

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Planområdet
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Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder, centrumverksamhet samt un-
derjordiskt parkeringsgarage inom fastigheten Banken 1 i centrala Båstad.

Genom att möjliggöra byggnation av såväl lokaler för centrumverksamhet, bostäder samt un-
derjordiskt garage förtätas centrala Båstad med blandad bebyggelse med olika funktioner enligt 
intentioner i ÖP08 (Översiktsplan 2008) och Inriktningsdokument för Båstads tätort. Förslaget 
stämmer även överens med ÖP2030 som i skrivande stund varit ute på samråd. De olika funktio-
nerna möjliggör att människor vistas i området näst intill dygnet runt, veckans alla dagar, vilket 
skapar ett mer tryggt och levande centrum. Ett underjordiskt garage i kombination med parkering 
ovan mark bedöms kunna tillgodose parkeringsbehov. Fler arbetstillfällen kommer att skapas vil-
ket är positivt för samhället. En byggnation av attraktiva centrumlokaler, bostäder samt ett under-
jordiskt garage bedöms leda till ett positivt inslag i miljön och därmed göra platsen mer attraktiv 
att både bo och verka på. Dessutom innebär byggnationen förtätning på redan ianspråktagen mark 
i centrala Båstad vilket innebär god hushållning och effektivt nyttjande av mark.

Efter samråds- och granskningsskede
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2018-06-05 till och med 2018-07-31. Då 
planförslaget drivs enligt ”standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både sam-
råd och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogö-
relse har  således inte gjorts. Inkomna synpunkter har ändå beaktats och i möjligaste mån tillgodo-
setts i granskningsförslaget.

Efter samrådet juni-juli 2018 arbetade intressenten fram ett nytt utformningsförslag och minskade 
byggnadshöjden för ny byggnation inom kv. Banken 1. Revideringarna gäller främst byggnadsvoly-
men i nordost avseende höjd samt även fönsterplaceringar och balkonger mot grannfastigheterna 
Banken 10 och 11. Vidare justerades gatuplanet (plan 1) för att säkerställa goda siktförhållanden i 
korsningen Pershögsgatan/Köpmansgatan. Planbeskrivningen uppdaterades med ny skuggstudie, 
nya skisser och 3D-vyer för att på så sätt åskådliggöra den nya byggnationen på ett tydligt sätt.

Planbeskrivningen förtydligades  och kompletterades med bland annat information om tomtindel-
ningsplan, masshantering, trafikreglering och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Pershögsgatan, 
uppskattning av antal varutransporter, att samråd med länsstyrelsen angående eventuella arkeolo-
giska ingrepp ska ske innan schaktning påbörjas samt kompletterades med kapitlet Ekosystemtjäns-
ter. Vidare kompletterades planbeskrivningen med text rörande dagvattenhantering och att plane-
rad verksamhet ska vara ordnad så att inga olägenheter uppstår för omgivningen.

Plankartan förtydligades avseende planbestämmelser rörande takutformning, högsta tillåtna höjd 
på skärmtak samt miljöhus/förråd inom korsprickad mark (++++). Planbestämmelserna förtydliga-
des även med att miljöhus/förråd får sammanbyggas med huvudbyggnad. Plankartan reviderades 
efter samrådet även avseende markreservat för allmän gång- och cykeltrafik (x-område). Markreser-
vatet togs bort med anledning av att gång- och cykeltrafik tillgodoses på Pershögsgatan, dvs  inom 
befintlig allmän platsmark (gatumark) utanför planområdet.

Illustrationskartan uppdaterades efter det nya utformningsförslaget.

I övrigt gjordes enbart justeringar av redaktionell art.

Efter granskningsskedet (oktober-november 2018) har intressenten återigen arbetat fram ett 
nytt utformningsförslag. Planförslaget är så pass förändrat att ett nytt granskningsskede krävs 
(en så kallad förnyad granskning). Det nya utformningsförslaget innebär att planerad byggnation 
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längst i norr tagits bort och ersatts med ett gårdshus, miljöhus/komplementbyggnad, parkering i 
markplan samt ytor för transporter till och från verksamheterna. I norr kommer lastkajen att vara 
placerad snarlikt f.d. ICA Gamlegården’s in- och utlastning. In- och utfart till det underjordiska par-
keringsgaraget kommer även i fortsättningen att ske från Pershögsgatan. Själva in- och utfarten är 
dock något justerad söderut. Det nya planförslaget innebär att 17 nya lägenheter, ett gårdshus med 
en bostadsenhet, cirka 1400 m2 centrumverksamhet och totalt 46 parkeringsplatser möjliggörs. 
(Mot tidigare 26 lgh, 1600 m2 centrumverksamhet och 60 parkeringsplatser enligt gransknings-
förslag 2018-10-10).)

Planbeskrivningen har justerats med anledning av det nya utformningsförslaget. Bland annat har 
en ny skuggstudie gjorts. Vidare har text angående planförslagets planbestämmelser justerats och 
bilder uppdaterats. Planbeskrivningen har även kompletterats med information om de arkeolo-
giska förhållandena. (Se främst sidorna 28-41).

Plankartan och illustrationkartan har anpassats till det nya utformningsförslaget.

I övrigt har enbart justeringar av redaktionell art gjorts.

Efter det förnyade granskningsskedet (maj 2019) har inte några större justeringar av planförsla-
get inför antagandet gjorts. Efter den förnyade granskningen har en förprojektering / utredning av 
dagvattenhantering gjorts för att på ett tidigt stadie säkerställa att dagvatten kan tas om hand och till 
exempel inte orsaka olägenhet för intilliggande fastigheter, (PM Dagvatten, kv. Banken 1, Gamlegår-
den i Båstad, Sweco 2019-10-02). Ett förtydligande om att lastkaj får anordnas inom ”korsprickad-
mark” och att miljöhus/komplementbyggnad får sammanbyggas med huvudbyggnad har även gjorts.  
Planbestämmelsen om att takkupor/frontespis mot Pershögsgatan får uppgå till 1/3 av takets längd  
har justerats till 1/2, för att på så sätt överensstämma med de fasadskisser som redovisats i plan-
handlingarna (under förnyad granskning). 

Utöver ovanstående har endast redaktionella justeringar gjorts i planhandlingarna såsom  t ex text 
under rubriken ”Efter samråds- och granskningsskede”, omdöpning av planhandlingar från ”Gransk-
ningshanding” till ”Antagandehandling”.
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Planbesked för Banken 1 beviljades av kommunstyrelsen 6 september 2017 § 193. 

Översiktsplan/Inriktningsdokument
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska 
utvecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som befintlig bebyggelse, centrum/handel. Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 

2016-06-22, § 122, antog kommunfullmäktige Inriktningsdokument för Båstad. Syftet med Inrikt-
ningsdokumentet är att visa Båstads kommuns viljeinriktning för tätortens framtid. Det pekar ut den 
framtida samlade inriktningen för Båstads utveckling och tydliggör vad som är  viktigt för att skapa 
ett hållbart samhälle för framtiden. Det kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner och 
utvecklingsprojekt i tätorten och arbetas in i den nya översiktsplanen (som i skrivande stund är varit 
utställd för samråd och beräknas gå ut på granskning under 2019). 

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

I inriktningsdokumentet konstateras att Båstad tätort redan idag är väldigt långsträckt och bör där-
för inte växa mer ytmässigt. I tätorten finns goda möjligheter för förtätning. I tätortens mest centrala 
delar finns ytor med låg utnyttjandegrad som kan effektiviseras både vad avser nyttjandet av marky-
torna och möjligheten att bygga på höjden. Funktionsblandning är eftersträvandsvärt, det medför en 
flexibilitet i användningen och skapar liv och rörelse under hela dygnet. Vidare konstateras det också 
i inriktningsdokumentet att det finns möjlighet att knyta ihop Pershögsskogen med rekreationsstrå-
ken längs havet via Pershögsgatan. Detaljplanen är därför förenlig med inriktningsdokumentets in-
tention.

Utdrag ur Inriktningsdokument för Båstad, antaget av KF 2016-06-22
Planområdet är markerat med röd cirkel
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Tomtindelningsplan
För planområdet gäller idag tomtindelningsplan 1199, fastställd 1972. Tomtindelningsplanen regle-
rar exakt tomtmått inom hela Kv. Banken.  Tomtindelningsplan avseende fastigheten Banken 1 kom-
mer att upphöra i samband med att ny detaljplan vinner laga kraft.

Bevarandeplan
Båstads kommun har en bevarandeplan från 1997 (antaget av kommunfullmäktige). Denna är ut-
given av kulturnämnden i Båstad, i samarbete med Kristianstads läns museum. I bevarandeplanen 
konstateras att kvarteret Banken domineras av ett modernt köpcentrum med tillhörande parke-
ringsplats, samt av en samling äldre affärsbyggnader från sent 1800- och tidigt 1900-tal utmed Köp-
mansgatan. Bostadshusen återfinns i kvarterets norra del och bland dem är fyra stycken uppförda 
kring sekelskiftet. Det dominerande fasadmaterialet är tegel, såväl för 80-tals  husen som för de äldre 
husen. I bevarandeprogrammet omnämns inte någon rekommendation eller restriktion avseende 
byggnaden på Banken 1.

Utdrag ur gällande detaljplan 1419, laga kraft 15 oktober 1986

Planområdet

Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1419, som vann laga kraft 15 oktober 1986. Planen har ingen 
genomförandetid kvar. Marken är i dag planlagd för handelsändamål (H). Utöver en byggnadshöjd 
om 3,5 respektive 5,5 meter får vind inredas (v). Mark (markerad med x) längs Köpmansgatan ska 
vara tillgänglig för allmän gångtrafik. Stor del av fastigheten Banken 1 är prickat, dvs mark får ej 
bebyggas. Syftet har varit att möjliggöra parkeringsyta för handeln. Se nedanstående bild.
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Kulturmiljöprogram
Planområdet berörs inte av det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet.

Planområdet är beläget inom ”Kulturmiljöstråk” i Länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram från 
2007. Stråket kallas även Per Albin-linjen, vilket syftar på den befästningslinje som uppfördes längs 
den sydsvenska kusten under andra världskriget. 

Planområdet är även beläget inom ”Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne” (Länsstyrelsens Kultur-
miljöprogram, 2007). Som motiv för bevarande anges att ”Området belyser faserna i ett kustsamhäl-
les utveckling från medeltida stad över 1700-1800-talens köpmans- och bondesamhälle till det sena 
1800-talets och 1900-talets rekreationsort. Det kulturhistoriska intresset är knutet till såväl stadsplan 
som bebyggelsemönster och byggnadernas utformning.”

Planförslaget bedöms vara förenligt med kulturmiljöprogram eftersom planområdet inte ligger i 
närheten av några värn eller försvarsbefästningar. Planförslaget påverkar ej befintlig gatustruktur 
och möjliggör t ex  både handel och bostäder.

Miljö- och energiprogram
Båstad kommuns Miljö- och energiprogram 2012-2022 ska användas som en utgångspunkt i styr-
ning av miljö- och hållbarhetsfrågor. Det anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energi-
användning. Planförslaget överensstämmer med Båstad kommuns Miljö- och energiprogram 2012-
2022 bl a genom att förtätning sker på redan i anspråktagen mark där infrastruktur är utbyggd vilket 
medverkar till en hållbar utveckling och hushållning av mark. Planområdet är dessutom beläget kol-
lektivtrafiknära och i direkt anslutning till bland annat rekreations- och naturområde, gång- och cy-
kelstråk, vilket främjar såväl tillgänglighet som folkhälsa.
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. (Kapitel 3 behandlar riks-
intressen, kapitel 4 behandlar områden med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som finns i 
dem, kapitel 5 behandlar miljökvalitetsnormer, MKN.) Planens genomförande bedöms  inte påverka 
riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen negativt, eftersom planen omfattar ett 
mindre markområde som redan är ianspråktaget av bebyggelse.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB (miljöbal-
ken) och i riksintresse för kustzonen enligt 4 kap 4 §§ MB. 

Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena rörligt friluftsliv och kustzonen då planförslaget 
omfattar ett mindre område som redan är ianspråktagen för bebyggelse.

Planområdet omfattas av riksintresse kulturmiljövård (L 32 Båstad) 3 kap 6§. Riksantikvarieäm-
betets motivering lyder ” Stadsmiljö med prägel av medeltid och 1900-talets rekreationsliv, delvis 
bevarat medeltida gatunät och den medeltida Mariakyrkan. Småskalig bebyggelse som speglar köp-
mans - och kustsamhället under 1700- och 1800-talen samt villor och pensionat från 1900-talets 
rekreationsort.”

Planförslaget bedöms vara förenligt och inte medföra påtaglig skada på riksintresse för kulturmil-
jövård. Marken är ianspråktagen för bebyggelse och gatustrukturen påverkas inte. Den nya bebyg-
gelsens formspråk är inspirerad av äldre köpmansgårdar och byggnadernas volym anknyter till den 
höga bebyggelsen utmed Köpmansgatan. Byggnadernas placering stärker gatustrukturen.

Miljökvalitetsmål
Ett genomförande av detaljplanen påverkar ett antal miljökvalitetsmål. Generationsmålet är ett in-
riktningsmål för miljöpolitiken och anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske 
inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Det innebär att till nästa generation ska vi 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälso-
problem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet är utfärdat av Naturvårdsverket och definierat 
av riksdagen. Detaljplanen bedöms förenlig med miljökvalitetsmålen bland annat med anledning av 
att byggnation sker genom förtätning på redan ianspråktagen mark i ett kollektivtrafiknära läge.

Övriga miljömål som kan påverkas av ett genomförande av detaljplanen är:

Begränsad klimatpåverkan: ”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkon-
vention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på kli-
matsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 
äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.” 
Preciseringarna handlar om att begränsa den globala medeltemperaturhöjningen, något som påver-
kas bland annat av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. - Detaljplanen skapar möjlighet för 
människor att bosätta sig i ett område med närhet till handel och god kollektivtrafik vilket skapar 
förutsättningar för ett bilfritt liv.

God bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” Preciseringarna 
handlar bland annat om ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- 
och hälsorelaterade frågor. De handlar även om att det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet 
i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används 
och utvecklas - Detaljplanen syftar till att möjliggöra blandad bebyggelse i form av centrumverksam-
het och bostäder samt ett underjordiskt parkeringsgarage i centrala Båstad på redan i anspråktagen 
mark vilket medverkar till en hållbar utveckling och god hushållning av mark. Detaljplanen skapar 
möjlighet för mötesplatser i form av restauranger och handel, möjlighet för människor att bosätta sig 
i ett område med god kollektivtrafik vilket skapar förutsättningar för ett bilfritt liv.

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

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

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Normerna är uppdaterade 
och fastställda under 2017. Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenföre-
komst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitets-
normer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns det miljökvalitetsnormer för kemisk 
och kvantitativ status. Målet var att alla vattenförekomster skulle uppnå god status (både kemisk och 
ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom det är mycket svårt för en del vattenföre-
komster finns vissa möjligheter till undantag. 

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. 

Ytvattenförekomst Ekologisk status  Kemisk status

Laholmsbukten, SE563330-124600 Måttlig Uppnår ej god

Grundvattenförekomst Kvantitativ status Kemisk status

Bjärehalvön, SE625674-131386 Otillfredsställande Otillfredsställande

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. Tabell över vattenförekomster 
som skulle kunna påverkas av planområdet.  Källor: Vattenkartan (www.vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för 

Sverige (www.viss.lst.se) 

Åtgärder behövs för att förbättra statusen hos flera av vattenförekomsterna. Det kan dock inte åstad-
kommas genom denna detaljplan, utan kräver andra åtgärder. Det är dock viktigt att planen inte bi-
drar till att försämra vattenkvalitén. Planförslaget möjliggör förtätning på centralt belägen mark där 
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0 500,00m

Vattentäkt

Skala: ~1:10,000 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Vattenskyddsområde, Naturvårdsverket,

Vattenskyddsområde 
”Idrottsplatsen”

Planområdets 
läge

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd.

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

fastigheten i dagläget till största del är bebyggd och asfalterad. Inom fastigheten råder begränsade 
möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten. Dock kan åtgärder vidtas för att till viss del be-
gränsa mängden dagvatten från fastigheten. Se även sida 46 angående dagvattenhantering.

Åtgärderna bidrar till att på sikt uppnå miljökvalitetsnormer för både luft- och vatten.

Vattentäkter
Planområdet angränsar inte direkt till någon vattentäkt. Avståndet mellan planområdet och den när-
maste vattentäkten, ”Idrottsplatsen” är cirka 800 meter. Se bild sida 16. 2017 tog WSP fram ett nytt 
förslag till skyddsområde för ”Idrottsplatsen” som har varit ute på samråd. Förslaget innebär ett nå-
got utvidgat vattenskyddsområde vilket resulterar i att det från planområdet är cirka 700 m (istället 
för cirka 800 m). I skrivande stund har de nya vattenskyddsföreskrifterna antagits av kommunfull-
mäktige beräknas fastställas av länsstyrelsen under 2019.
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Behovsbedömningen grundades på följande:

• planförslaget överensstämmer med översiktsplanens och inriktningsdokument för Båstad inten-
tioner

• planen möjliggör endast ett tillskott av bostäder, på mark vars omgivningar är bebyggda med
bostäder

• planen påverkar inte riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv negativt,
• ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för män-

niskors hälsa och säkerhet,
• planförslaget påverkar inte skyddade kultur- och naturvärden varken internationellt, nationellt

eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden,
• planförslaget berör inte områden av stor betydelse för hushållning med natur- och samhällsre-

surser nationellt eller lokalt,
• planförslaget berör inte några kända fornlämningar (men är beläget inom område för Båstads

medeltida stadslager),
• planen möjliggör en utveckling av befintlig handel genom centrumverksamhet samt ett tillskott

av bostäder i centrala Båstad, på mark vars omgivningar är bebyggda med centrumverksamheter 
samt bostäder,

• planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser vilket tillsammans med bra cykelvägar och cy-
kelvänlig terräng ger goda möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil,

• planområdets tillskott av centrumverksamhet samt bostäder bedöms vitalisera och bidra till att
skapa ett levande centrum året runt i Båstad

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen daterad 2017-12-19, inte ge en sådan 
miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver ge-
nomföras.

I ett tidigt yttrande (21 december 2017) instämmer Länsstyrelsen i kommunens bedömning att ett 
genomförande av den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan en-
ligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster definieras av Naturvårdsverket som ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag 
till människors välbefinnande”. Det innebär allt det positiva som vi människor får från naturen och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna brukar delas in i fyra grupper: 

Försörjande ekosystemtjänster är de materiella nyttor som naturen levererar och som är helt nöd-
vändiga för vår möjlighet att överleva. Det handlar till exempel om grödorna som växer på åkrarna, 
dricksvattnet och vinden som ger vindkraft.

Reglerande ekosystemtjänster tryggar och förbättrar vår livsmiljö genom att reglera och minska oön-
skade effekter. Exempel på detta är grönska som renar vatten och luft och bidrar till att minska buller, 
träd som bidrar med skugga och pollinerande bin som är helt avgörande för matproduktionen.

Kulturella ekosystemtjänster är sådant som direkt påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Natu-
ren har en stor förmåga att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. Exempelvis kan en prome-
nad runt en öppen vattenyta eller i en park vara både avstressande och bidra med upplevelser. Vår 
upplevelse berikas av mångfald.

Stödjande ekosystemtjänster som möjliggör samhällets och ekosystemens funktion.  De stödjande 
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ekosystemtjänsterna levererar sällan direkta tjänster utan utgör istället grunden för de övriga grup-
perna av ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om processen som skapar ny jord för grödor 
att växa i, fotosyntesen som skapar syre och biologisk mångfald som ger både ökade möjligheter för 
pollinering och bidrar till att öka vårt välmående.

Ett grönt inslag i samhället kan bidra med flera olika ekosystemtjänster samtidigt. Ett äppelträd till 
exempel bidrar bland annat med luftrening, skugga och pollinering (reglerande), äpplen (försörjan-
de), hälsa och inspiration (kulturella) och fotosyntes (stödjande). 

Exempel på olika ekosystemtjänster presenteras i bilden nedan.

Planförslaget bedöms ej påverka befintliga ekosystemtjänster negativt då det ej finns några ekosys-
temtjänster av betydelse inom planområdet idag.

Det finns behov att utöka den biologiska mångfalden i området. Detta kan ske t ex genom plantering 
av fler träd och buskar. Se exempel i föregående text.
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Bebyggelse
Historik 
I Båstad finns fornminnen som visar att trakten varit befolkad långt tillbaka i tiden. Båstad har 
utvecklats i flera faser från medeltida stad  över 1700-1800-talens köpmans- och bondesamhälle 
till det sena 1800-talets  och 1900-talets rekreationsort. Delar av gatunätet har fortfarande en 
medeltida struktur. De äldsta delarna av tätorten har bebyggelse som i huvudsak uppförts under 
1700- och 1800-talen. Runt Agardhsgatan finns en värdekärna med äldre byggnader som klarade 
den stora branden 1870.

Båstad blev tidigt en rekreationsort. Mellan 1880-1930 byggdes Nobelska villaområdet i anslut-
ning till Båstads gamla delar samt Malen som då var ett fristående municipalsamhälle. Båda områ-
dena var viktiga delar av Båstads utveckling som rekreationsort. Här uppfördes hotell, pensionat, 
restauranger, sommarvillor och andra funktioner kopplade till turismverksamheten.

Under 1900-talets senare hälft byggdes Båstad och Malen ihop till ett samhälle och bebyg-
gelsen spred sig söderut längs dalgången. Under 1960- och 70-talen uppfördes en hel del nya 
byggnader, framför allt längs Köpmansgatan. Dessa bryter kraftigt mot den äldre bebyggelsen 
vad gäller byggnadsstil, material och proportioner.

Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
Båstad redovisas i kulturmiljövårdsprogrammet från 2007 som särskilt kulturhistoriskt intressant 
med sina medeltida drag i gatunät, äldre byggnadsstil och stadens tydliga utveckling in i modern 
tid. 

1990 genomfördes en bebyggelseinventering där samtliga byggnader i Båstads centrala delar in-
venterades, samt ett urval byggnader i omkringliggande villakvarter (främst Malen, cirka 1 km ös-
ter om planområdet). Med utgångspunkt i inventeringen samt gällande detaljplaner upprättades 
kvartersbeskrivningar för centrala Båstad 1997. I denna redovisas kvarter och byggnader i detalj 
och det redogörs för vad som bör bevaras. Bebyggelse inom planområdet (dvs Banken 1) är inte 
utpekat. Fastigheterna inom kv. Banken 3, 8 och 10 är q-märkta i gällande detaljplan. I bevarande-
programmet rekommenderas även att fastigheterna kv. Banken 7 och 2 q-märks. (q=Kulturhistorisk 
värdefull miljö. Sådan förändring av befintlig byggnad får ej vidtagas som förvanskar dess yttre form 
och allmän karaktär. Befintlig bebyggelse skall så långt möjligt bevaras. Vid uppförande av ny bygg-
nad skall denna ansluta till omgivande bebyggelse i material, storlek, form och färg.)

fin lig b b gg ls  
Befintlig bebyggelse från korsningen Ängelholmsvägen/Köpmansgatan till korsningen Kyrkoga-
tan/Köpmansgatan varieras med byggnader uppförda i allt ifrån 1 våning till 2 och 2,5 våningar. 
Merparten av byggnaderna längs Köpmansgatan är placerade i gräns mot gata, dvs direkt mot trot-
toar, och en del är indragna en bit.

Befintlig bebyggelse i kvarteret Banken domineras av en före detta affärslokal, uppförd på 1970-ta-
let, med tillhörande parkeringsplats, samt av en samling äldre affärsbyggnader från sent 1800- och 
tidigt 1900-tal utmed Köpmansgatan. Bostadshusen återfinns i kvarterets norra del och bland dem 
är fyra stycken uppförda kring sekelskiftet. Det dominerande fasadmaterialet är tegel, såväl för de 
moderna som för de äldre husen. Bebyggelsen är uppförd i 1 ½ våning.

7. FÖRUTSÄTTNINGAR
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Befintlig bebyggelse i de till kv. Banken angränsande kvarteren Skagen, Evald, Viktoria och Laxen 
är handels- och bostadskvarter med affärsbyggnader utmed Köpmansgatan, uppförda under slutet 
1800-tal fram till nutid. Byggnaderna, som är försedda med tegel-, sten- puts- alternativt träfasa-
der, är uppförda i 1-2 ½ våningar.
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Vy längs Köpmansgatan västerut sett från kv. Banken 8

Vy från Köpmansgatan mot  f.d ICA Gamlegården och kv. 
Skagen 15

Vy mot f.d. ICA Gamlegården från Köpmansgatan

Vy från fd. ICA Gamlegården mot kv. Evald

Vy från Köpmansgatan norrut mot Pershögsgatan

Vy från Köpmansgatan mot  kv. Banken 8
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Kv. Banken 8 (gränsande mot Banken 1) Kv. Banken 8, innergård

I Bevarandeprogrammet, antaget av kommunfullmäktige 1997, är fastigheten Banken 8 utpekad som 
kulturhistorisk värdefull miljö. I gällande detaljplan är fastigheten q-märkt.

Vy från p-yta  (kv. Banken 1) mot kv. Skagen 15 och 13 Vy från p-yta (kv. Banken 1) mot kv. Skagen 13 m.fl.

Kv. Banken 2 (kv. Banken 3 längst till vänster)

Vy från Pershögsgatan mot Glosasträde

I Bevarandeprogrammet, antaget av kommunfullmäktige 1997, är  även fastigheterna Banken 2, 3, 
7, 8 och 10 utpekade som kulturhistorisk värdefull miljö. I gällande detaljplan är fastigheterna inom 
Banken 3, 8 och 10 q-märkta. Fastigheterna 2 och 7 föreslås i Bevarandeprogrammet få en så kallad 
skyddsbestämmelse.
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Kv. Banken 3

Kv. Banken 10, sett från Glosasträde Kv. Banken 11, sett från Glosasträde

Kommersiell, offentlig och social service
Planområdet är beläget utmed Köpmansgatan i Båstad, vilken klassas som tätortens centrumled, 
varpå flertalet butiker är placerade längs med denna gata. Således finns det service i form av bland 
annat handel, bensinstation, apotek, post i närområdet men även vård, förskola, skola inom 400-
1200 meter.

Verksamheter / arbetsplatser
Inom tätorten Båstad har kommunen ca 500-550 anställda inom sin verksamhet. Det är bland 
annat inom barnomsorg och skola, äldreomsorg, förvaltning och tjänstemän. Inom den privata 
sektorn är Hotell Skansen den största arbetsgivaren i tätorten med strax över 100 anställda. Andra 
stora arbetsgivare  i tätorten är Ica Supermarket, NP Nilsson Trävaruhus och Willys. Även Hotell 
Riviera är en stor arbetsplats. Sommartid är ytterligare ca 150 personer anställda på Hotell Skan-
sen. Då utgör även Pepes Bodega och övriga verksamheter i hamnen stora arbetsplatser med totalt 
upp till 200-300 anställda. Båstad har ett stort företagande med många nyetablerade små företag 
med endast en eller ett par anställda. Flera av dessa har sina kontor i Företagsbyn i tätortens syd-
ligaste spets.

De utpekade byggnaderna är homogent till mate-
rial, byggnadsstil, färgsättning och utformning då 
de har tydligt markerad sockel, spröjsade fönster 
och är belägna mot gata vilket skapar slutna kvar-
ter. Gemensamt är sadeltak som för de flesta husen 
är belagda med rött tegel och de ljusa fasaderna i 
trä, puts och tegel. Byggnadernas kulturhistoriska 
värde varierar inom området.

Alla fastigheter (förutom Banken 1) är belägna ut-
anför planområdet gällande rubricerad detaljplan.
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Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken inom planområdet utgörs av både asfalterad yta samt en gräsbevuxna grönyta med inslag 
av buskar och enstaka träd mellan (f.d) ICA Gamlegården och fastigheten Banken 8. Den asfalte-
rade ytan utgör parkeringsplats samt område för in- och utlastning av t ex varor. Marken inom 
planområdet sluttar i nordostlig riktning från +24 möh (meter över havet) ner till +22 möh. Se 
även sida 20.

Kv. Banken 1, parkeringsyta Kv. Banken 1, grönyta angränsande mot kv. Banken 8

Ljusförhållandena är goda inom planområdet. Åsryggen minskar dock antalet soltimmar under 
perioden december-januari

Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom om-
rådet. Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap MB och är inte beläget inom område som 
bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan/naturvårdsprogram.

Markföroreningar har ej påträffats inom planområdet vid tidigare markarbeten.

Allmän plats
Planområdet omfattar ingen allmän platsmark, dvs gatumark, torgyta, parkområde etc.

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd.

Översvämningsrisk
Någon översvämningsrisk med anledning av stigande havsnivå eller översvämmade bäckar förelig-
ger ej inom planområdet. Inga kända kapacitetsproblem på dagvattennätet.

Geotekniska förhållanden
Enligt en översiktlig jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning, består markens grund-
skikt av lerig morän.

Morän är den vanligaste jordarten i Sverige. Morän består av korn av olika storlekar. Vissa moräner 
kan innehålla övervägande sand alternativt lera. Inom planområdet består moränen av övervä-
gande lera och benämns således som lerig morän.

Någon geoteknisk undersökning är ej gjord.
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Då marken till största del redan är bebyggd, med lokaler för handel inkl källare samt asfalterad 
parkeringsplats, bedöms markanläggningsförhållandena goda. 

Marken inom planområdet är klassat som ett normalriskområde avseende förekomst av markradon.

Skredrisk föreligger inte.

Markföroreningar
Inga kända markföroreningar är påträffade inom eller i anslutning till planområdet. Dock har en 
kemtvätt, under tiden 1966-1978 ,varit belägen cirka 150 m nordväst om planområdet. Enligt 
Miljöbalken 10 kap, 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om området tidigare 
ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastig-
heten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människorshälsa eller miljön.

Kulturmiljöer och fornlämningar
Planområdet är beläget inom fornläming RAÄ: Båstad 24:1, Båstads medeltida stadslager. Områ-
det är cirka 15,75 ha stort och omfattar en stor del av centrala Båstad. En arkeologisk förundersök-
ning har utförts under hösten/vintern 2018, se även sida 38.

Planområdets 
läge

Utdrag ur Riksantikvarieämbetet Fornsök

RAÄ: ”Båstad 24:1”

a or och rafi
Trafikförsörjning sker från Pershögsgatan via Köpmansgatan / väg 115. Parkering (när ICA Gamle-
gården var öppet) har skett inom den norra delen av Banken 1 med infart via Pershögsgatan.

Högsta tillåtna hastighet på Köpmansgatan är 40 km/h. Enligt Trafikverkets Nationella Vägdatabas 
(NVDB), januari 2018, förekommer en ÅDT (Årsmedeldygnstrafik) avseende totaltrafik om mellan 
4001-8000 fordon på Köpmansgatan och mindre än 250 fordon i ÅDT på Pershögsgatan samt Glo-
sasträde. 201-400 tunga fordon i ÅDT trafikerar Köpmansgatan och mindre än 25 tunga fordon på 
Pershögsgatan samt Glosasträde. Enligt uppgift från ICA Gamlegården skedde totalt 9 varuleveran-
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ser/vecka (måndag-fredag innan 11.00) till livsmedelsbutiken. 6 av varuleveranserna skedde med 
lastbil och 3 genom skåpbil.

2013 (januari) när Trafikverket utförde en trafikräkning (stickprov) uppgick årsmedeldygnstrafiken 
(ÅDT) för Köpmansgatan till 4720 fordon varav 260 fordon var lastbilar. 

I Åtgärdsvalsstudien för Köpmansgatan/väg 115 (TRV 2015/86201) uppskattas en årsdygnstrafik 
för centrum på 7700 fordon. Under lågtrafik vinter cirka 4000 fordon, normaltrafik försommars/
sensommar cirka 9000 fordon och under extremtrafik ”Båstadveckan” (v 30, 2014) cirka 13000-
16000 fordon.

Trafikverket är huvudman för Köpmansgatan.

Parkering
Besökare till (f.d.) ICA Gamlegården parkerade inom fastigheten Banken 1, som hade 32 parkerings-
platser till sitt förfogande.

oll i rafi
Området trafikeras av busslinje nr 501 (Mariatorget-Båstad busstation-Båstad järnvägsstation) 
och 523 (Båstad-Rammsjö-Torekov). Närmsta hållplatsen avseende busslinje nr 501 och 523 är 
lokaliserad drygt 200 m nordväst om  planområdet. Ytterligare en är belägen i anslutning till Köp-
mansgatan och ligger cirka 800 m sydost om planområdet. Busslinje 501 trafikerar Båstad tätort 
med halvtimmestrafik i rusningstid, timmestrafik övrig tid samt nattrafik fredagar och lördagar. 
Busslinje 523 trafikerar Köpmansgatan måndagar-fredagar under rusningstid.

Båstads järnvägsstation är belägen drygt 4 km öster om planområdet. Från järnvägsstationen finns  
det möjlighet att ta sig både norr och söderut med Öresundståg samt Pågatåg. Norr och södergå-
ende tåg trafikerar Båstad med timmestrafik och halvtimmestrafik under rusningstid.

ng  och c l rafi
Separata gångbanor som förbinder området med ortens övergripande nät finns i anslutning till 
planområdet. Separat gång- och cykelbana finns längs del av Köpmansgatan. Dock ej i direkt an-
slutning till fastigheten Banken 1.

Teknisk försörjning
El, gas och telefoni
Bjäre kraft samt Skanova har kabelanläggningar i anslutning till planområdet. E.ON Gas har gasled-
ning i anslutning till planområdet.

Brandvattenförsörjning
Två brandposter finns placerade i anslutning till planområdet (Köpmansgatan och Pershögsgatan). 

Dricks- och spillvatten
Planområdet i sin helhet ligger inom VA-verksamhetsområdet för Båstad kommun.

Den tekniska infrastrukturen är väl utbyggd i området. I de intilliggande gatorna Köpmansgatan 
och Pershögsgatan  finns det dragna ledningar för vatten-, avlopps- och dagvattenhantering. Ban-
ken 1 har idag befintliga anslutningar till det kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledning-
sätet.
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Dagvatten
Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exem-
pelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som 
t.ex. kan förorena dagvattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett
sätt som innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. 

I nuläget avleds dagvatten från fastigheten till det kommunala dagvattennätet i Pershögsgatan. Däri-
från leds det till Laholmsbukten som är recipient. 

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom  Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) försorg. Närmsta befint-
lig återvinningsstation finns på Prästliden, Torekovsvägen, cirka 500 m nordväst om planområdet, 
som tillgodoser källsorteringens fraktioner. 
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Bebyggelse
Användning 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både centrumverksamhet, bostäder samt par-
kering i underjordiskt garage inom fastighet längs Köpmansgatan i centrala Båstad.

8. PLANFÖRSLAG

Användningen av mark avseende större delen 
av Banken 1, föreslås ändras från ”H - Handel” 
till ”C1 B1 P1 - mark för  centrumverksamhet, bo-
städer samt parkering (underjordiskt garage)”. 
Enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) bör an-
vändningen C tillämpas för områden för kombi-
nation av handel, service, samlingslokaler och 
andra verksamheter som ligger centralt eller på 
andra sätt ska vara lätta att nå. I användningen 
C - Centrum, ingår en rad olika verksamheter 
som till exempel butiker, restauranger, kontor, 
gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, ban-
ker, apotek, hantverk och annan service. I an-
vändningen ingår även byggnader för religiösa 
ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och lättare former 
av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård.

I norra delen av kv. Banken 1 möjliggörs en bostad i ett så kallat gårdshus. Syftet med användningen 
B (bostäder) är att möjliggöra för endast bostad (dvs ej centrumverksamhet i bottenvåning - likt 
övrig mark inom Banken 1).

Detaljplanen för fastigheten Banken 1 föreslås därmed möjliggöra för både centrumverksamhet (i 
form av exempelvis handel på entréplan), bostäder på ovanvåningar och i separat gårdshus samt 
parkering i underjordiskt garage. Inom planområdet med planbestämmelserna C1 B1 P1 möjliggörs 
en så kallad 3D-fastighetsbildning (både ovan och under jord) inom kv. Banken 1. (Se även text på 
sida 49 under rubriken Fastighetsbildning). En 3D-fastighetsbildning innebär att t ex parkerings-
garaget under jord kan vara en egen fastighet och entréplanet med centrumverksamhet respektive 
bostadslägenheterna ovan på ytterligare två separata fastigheter.

Placering och utformning 
Längs Köpmansgatan möjliggörs byggnation i linje med fastighetsgräns mot gata - precis 
som merparten av byggnaderna längs Köpmansgatan är belägna. Detta för att den nya be-

Fågelperspektiv över kv. Banken 1

Sektion mellan kvarteren Evald-Banken-Svalan (kv. Evald söder om kv. Banken och kv. Svalan  norr om) 
Alla nockhöjder är angivna i + xx möh (meter över havet)

Banken 10, nockhöjd +26,92

Kv. Banken 1

Banken 8, nockhöjd 
+30,91, gårdshus +29,4

Skagen 15, nock-
höjd +38,79

Banken 8 butik, 
nockhöjd +28,58

Evald 3, nockhöjd 
+31,64

Svalan 11, garage 
nockhöjd +22,63

Banken 11 nockhöjder 
garage +25,33, bost.hus +29,51

Banken 1, nock-
höjd +36,4

Banken 1, gårdshus, 
nockhöjd +29,5
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom
hela planområdet.
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Planområdesgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
artersmark ,  4 kap 5 § 3

Centrumverksamhet på entréplanC1

BostäderB

Underjordiskt parkeringsgarage får anodnasP1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

e yggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

e1 Största exploatering är 110 kvadratmeter byggnadsarea

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med lastkaj inkl tak samt miljöhus,  4
kap 11 § 1

+0.0
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan över havet

+28.0 Högsta byggnadshöjd över angivet nollplan är 28.0 meter
över havet

00-00 Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen

14 Minsta takvinkel är 14 grader,  4 kap 11 § 1

Utformning,  4 kap 16 § 1

f1 Fasader ska utformas av sten, puts eller liknande material.
Tak ska vara av taktegel i röd eller gul kulör

Takkupor/frontespis får totalt uppgå till 1/3 av takets längd

Utförande,  4 kap 16 § 1

b1 Högst ett våningsplan får anordnas utöver underjordiskt
parkeringsgarage

Stängsel och utfart,  4 kap 9 §

Körbar förbindelse får inte anordnas

Skydd mot störningar,  4 kap 12 § 2

Bostäder ska utföras så att, då den ekvivalenta trafikbullernivån vid fasad överskrider 55
dBA, ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpande sida.
Gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dBA maximalnivå och 55 dBA
ekvivalentnivå ska anordnas i anslutning till bostaden.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid,  4 kap 21 §

Genomförandetiden är 5 år från att detaljplanen vinner laga kraft

arkreser at ,  4 kap 6 §

x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik

Planområdets
läge

byggelsen ska följa befintlig bebyggelse och karaktär längs Köpmansgatan. Hörnet på en-
tréplanet Köpmansgatan/Pershögsgatan är dock indraget för att inte skymma sikt för t ex 
fordonstrafik som kör ut från Pershögsgatan till Köpmansgatan. (Se även illustrationer.) Byggna-
dernas placering är anpassade efter befintlig bebyggelse längs Köpmansgatan och Pershögsgatan.
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Körbar förbindelse till kv. Banken 1 får endast anordnas i fastighetens nordvästra del 
mot Pershögsgatan. Syftet är att möjliggöra in- och utfart till gårdshuset, det underjordis-
ka parkeringsgaraget samt av- och pålastning av gods. Utfartsförbudet längs Köpmansga-
tan och del av Pershögsgatan innebär en säkrare och mer kontrollerad trafikmiljö då fordon 
styrs till att endast kunna angöra fastigheten Banken 1 i nordväst där lastkajen är belägen.

Inom norra delen av fastigheten Banken 1, får lastkaj samt miljöhus/komplementbyggnad uppföras. 
Miljöhus/komplementbyggnad får uppgå till max 30 m2. På plankartan markeras området med kor-
sprickning. Miljöhus/komplementbyggnad får sammanbyggas med huvudbyggnad.

Högsta tillåtna nockhöjd i meter över havet (möh) mot Köpmansgatan är angivet till +37,0 möh. 
Som referens kan nämnas att nockhöjd på byggnad inom Skagen 15 är +38,8 möh. Köpmansgatan är 
belägen på knappt +24 möh. Det innebär byggnad med mellan 38-47 graders taklutning i 2 ½ plan,  
möjliggörs mot Köpmansgatan. Se nedanstående bilder. Närmast Pershögsgatan syftar planen att 
möjliggöra entréplan i en våning där övervåningar ska vara indragna. Högsta nockhöjd på våning 
ovanför indraget våningsplan är angivet till +37,0 möh. Högsta tillåtna nockhöjd för gårdshuset är 
angivet till 30,0 möh. Som jämförelse kan nämnas att befintlig byggnad inom fastigheten Skagen 
13 har en nockhöjd på 30,4 möh och Banken 2 en nockhöjd på 26,8 möh. (Gällande detaljplan för 
Banken 2 respektive Skagen 13 möjliggör 1 ½ plans byggnader med en högsta byggnadshöjd på 4,9 
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Fasader mot Köpmansgatan

Skagen 15

Pershögsgatan Köpmansg.

Evald 30

Banken 10

Banken 8

Banken 2

Banken 1

Banken 1

+24 möh

+37 möh

+24 möh

+37 möh

BP1
e1

+28.0

+38.0

38-47

38-47

+37.0

38-47

b1

b1

x1

f1

f1

f1 f1

f1

C1

x1

x1 f1 14

Indragen våning

Ind
rag

en
 vå

nin
g

Ind
rag

en
 vå

nin
g

Utdrag ur Båstads kommuns primärkarta 20180104
Koordinatsystem: Sweref99 1330
Höjdsystem: RH2000

Skala: 1:500 (A1) 1:1000 (A3)

Beslutsdatum Instans

SAMRÅDSHANDLING 2018-05-31

Illustrationskarta Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planchef
Olof Selldén

Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
Kv. Banken 1 i Båstad,

Detaljplan för

Skala:1:500 (A1) 1:1000 (A3)

PLANKARTA

ILLUSTRATIONSKARTA

PLANOMRÅDETS LÄGE

TECKENFÖRKLARING (tillhörande illustrationskarta)

Föreslagen ny byggnation

Föreslagen ny byggnad
(glashus) på innergård

Träd och vegetation

Fordon

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
artersmark ,  4 kap 5 § 3

Centrumverksamhet på entréplanC1

BostäderB

Underjordiskt parkeringsgarage får anodnasP1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

e yggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

e1 Största exploatering är 110 kvadratmeter byggnadsarea

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med lastkaj inkl tak samt miljöhus,  4
kap 11 § 1

+0.0
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan över havet

+28.0 Högsta byggnadshöjd över angivet nollplan är 28.0 meter
över havet

00-00 Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen

14 Minsta takvinkel är 14 grader,  4 kap 11 § 1

Utformning,  4 kap 16 § 1

f1 Fasader ska utformas av sten, puts eller liknande material.
Tak ska vara av taktegel i röd eller gul kulör

Takkupor/frontespis får totalt uppgå till 1/3 av takets längd

Utförande,  4 kap 16 § 1

b1 Högst ett våningsplan får anordnas utöver underjordiskt
parkeringsgarage

Stängsel och utfart,  4 kap 9 §

Körbar förbindelse får inte anordnas

Skydd mot störningar,  4 kap 12 § 2

Bostäder ska utföras så att, då den ekvivalenta trafikbullernivån vid fasad överskrider 55
dBA, ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpande sida.
Gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dBA maximalnivå och 55 dBA
ekvivalentnivå ska anordnas i anslutning till bostaden.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid,  4 kap 21 §

Genomförandetiden är 5 år från att detaljplanen vinner laga kraft

arkreser at ,  4 kap 6 §

x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik

Planområdets
läge

Fasader mot Pershögsgatan

Sektion mot Köpmansgatan

Skagen 15

Banken 8

Banken 1

Pershögsg.
+24 möh

+37 möh

+30 möh

+31 möh

+26,8 möh
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Vy mot norr och innergården sett från Köpmansgatan

av sten, puts eller liknande material. Tak ska 
vara av taktegel i röd eller gul kulör. Dock tillåts 
takkupor/frontespis utformas i annat material. 
Miljöhus/komplementbyggnad kan uppföras 
med exempelvis sedumtak eller taktegel. 

Inom område närmast Pershögsgatan, marke-
rat med b1 på plankartan, får endast ett vånings-
plan anordnas (utöver underjordiskt garage). 
Syftet är att entréplan med centrumverksamhet 
möjliggörs i linje med befintlig trottoar och att 
bostäderna ovanpå utformas med en indragen 
våning. Även byggnad på innergården omfattas 

Fasad mot norr (Banken 2, 3, 10 och 11)

Fasad mot öster (Banken 8)

Banken 1

Banken 1

Skagen 15

Köpmansg.

Pershögsg.

respektive 4,0 m. Den högre byggnadshöjden avseende Banken 2 är med anledning av en förhöjd 
sockel mot Pershögsgatan. Takvinkel är ej reglerad). Högsta tillåtna byggnadshöjd respektive nock-
höjd mot kv. Banken 8 och 10 är +28,0 respektive +36,5 möh. Syftet är, precis som mot Pershögsgatan 
att möjliggöra en så kallad indragen våning. Genom byggnation med indragna våningar minskas upp-
levd byggnadshöjd från kringliggande fastigheter och gator. Inom innergården dvs mellan byggnader 
avsedda för centrumverksamhet och bostäder, regleras varken nock- eller byggnadshöjd. Däremot är 
antal våningar angivet till högst en (1). I nedanstående sektioner och fasadbilder illustreras höjd på 
ny bebyggelse i förhållande till befintlig.

Gårdshuset samt byggnaderna mot Köpmansgatan, Pershögsgatan och kv. Banken 8 och 11 ska ut-
formas med sadeltak. För byggnaden med centrumverksamhet och bostäder gäller att takvinkel mot 
Pershögsgatan och Köpmansgatan ska vara mellan 38 och 47 grader. In mot innergård ska minsta 
takvinkel vara  21 grader. Gårdshuset ska ha en takvink på mellan 38-47 grader. Enstaka takkupor 
tillåts ha en flackare lutning. Miljöhusets/komplementbyggnadens takvinkel regleras ej.

Alla byggnader (förutom byggnad i ”innergården” och miljöhus/komplementbyggnad) ska utformas 
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Vy mot sydost och kv. Banken 1 sett från Köpmansgatan

av planbestämmelse där högst ett våningsplan 
utöver underjordiskt parkeringsgarage får an-
ordnas.

Takkupor/frontespis mot Köpmansgatan och 
Pershögsgatan får uppgå till max 1/3 respek-
tive 1/2 av takets längd.

Då byggnationen inom kv. Banken 1 avses upp-
föras i en så kallad gårdsformation regleras 
exploateringsgraden till största del med prick- 
och korprickad mark, dvs mark där byggnad ej 
får uppföras alternativt där endast miljöhus/
komplementbyggnad får byggas. Undantag 
görs dock  för den planerade byggnaden på innergården där en byggnad om max 140 m2 får uppfö-
ras (markerat med e1 på plankartan). Avsikten är att endast reglera byggnadsvolymen och inte låsa 
exakt placering i innergården. Byggnaden inom innergården får utformas i valfritt material och tak-
utformning. Byggnaden illustreras i glas på perspektivbilder samt illustrationskarta.

Fotomontage - 360-vy sett från Köpmansgatan mot kv Banken 1

Fotomontage - 360-vy sett från Pershögsgatan (i anslutning till kv. Skagen 15 och 13) mot Köpmansgatan
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För byggnader närmare än 4 m från grannfastighet gäller särskilda brandkrav. Brandkrav styrs 
av BBR (Boverkets byggregler). Väljer fastighetsägare att placera byggnad t ex 3 m från fast-
ighetsgräns ska byggnaden uppföras enligt särskilda brandkrav (även om grannfastighe-
ten är obebyggd). Syftet är att få en rättvis fördelning av kostnaden avseende brandskydd. 

Parkering ska anordnas på egen fastighet.

Utfartsförbud anläggs längs Köpmansgatan och delvis längs Pershögsgatan för att begränsa antalet 
utfarter och därmed också göra trafiksituationen säkrare. Trafikverket är väghållare för Köpmans-
gatan och ansvarar för att fri sikt etc uppfylls enligt VGU (Vägar och gators utformning). Vid bygglov-
hantering kommer Trafikverket att beaktas som sakägare och därmed ges tillfälle att avge yttrande 
över ansökan om bygglov.

Fotomontage - 360-vy mot sydost och kv. Banken 1 sett från Glosasträde/Hasselgränd
Förtydliganden: Ny byggnad inom fastigheten Banken 1 är belägen bakom de stora befintliga träden

Sockel, dvs våning 1, mot grannfastigheterna Banken 10 m.fl. är klädd med vegetation

Fotomontage - 360-vy sett från Pershögsgatan (i anslutning till kv. Skagen 15/13) mot Ågardsgatan
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Solstudier
Såväl befintlig som ny högre bebyggelse på Banken 1 skapar skuggor, vilka mer eller mindre påverkar 
intilliggande fastigheter. Bilderna på följande sidor illustrerar sol- och skuggförhållanden vid olika 
tidpunkter på året. Vår- och höstdagjämning är i stort sett likvärdiga avseende skuggbildning var-
vid enbart vårdagjämning redovisas här. Skuggor från befintlig eller planerad vegetation är ej med i 
skuggstudien.

Befintlig bebyggelse
Vårdagjämning

Vårdagjämning, 13.00

Vårdagjämning, 11.00

Vårdagjämning, 15.00

Vårdagjämning, 17.00

Vårdagjämning, 09.00

Pers
högsgata

n

Köpmansgatan

Glosasträde

Pers
högsgata

n

Köpmansgatan

Glosasträde

Pers
högsgata

n

Köpmansgatan

Glosasträde

Pers
högsgata

n

Köpmansgatan

Glosasträde

Pers
högsgata

n

Köpmansgatan

Glosasträde
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Midsommar, 09.00 Midsommar, 11.00

Midsommar, 13.00 Midsommar, 15.00

Midsommar, 17.00 Midsommar, 19.00

Midsommar:
Pers
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Vårdagjämning, 09.00

Vårdagjämning, 13.00

Vårdagjämning, 11.00

Vårdagjämning, 15.00

Vårdagjämning, 17.00

Ny bebyggelse
Vårdagjämning:
Skuggor från befintlig eller planerad vegetation är ej med i skuggstudien.
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Midsommar, 09.00 Midsommar, 11.00

Midsommar, 13.00 Midsommar, 15.00

Midsommar, 17.00 Midsommar, 19.00

Midsommar:

Skuggmässigt bedöms planförslaget påverka främst fastigheten Banken 2. Fastigheterna Banken 8, 
10 och 11 bedöms påverkas marginellt av skuggor från ny bebyggelse inom Banken 1. Fastigheten 
Banken 2 påverkas i dagsläget till stor del även av egna skuggbildningar. Fastigheten Banken 10 på-
verkas främst under vår och höst efter 15.00. Fastigheterna Banken 8, 10 och 11 påverkas främst 
efter 17.00 under sommarmånaderna och då även av egna skuggbildningar inom fastigheten.
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Intilliggande fastigheter inom kv. Banken kommer därmed att påverkas av skuggbildningar som dock 
bedöms vara acceptabla eftersom planförslaget överensstämmer med intentionen i översiktsplan 
samt Inriktningsdokument för Båstad om att förtäta bebyggelsen i centrala Båstad.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken inom planområdet sluttar i nordostlig riktning. Längs Köpmansgatan är marknivån knappt 
+24 möh (meter över havet) för att sedan slutta ner till +20 möh i gräns mot fastigheten Banken 2 
och 3. Fastigheten är i dagsläget redan bebyggd både ovan och under mark. Det finns inga kända 
grundläggningsproblem i området.

Masshantering
För att minska miljöbelastningen bör varje projekt syfta till att man uppnår massbalans. Massba-
lansberäkningar bör utföras i tidigt stadie utifrån hushållning av naturresurser och för att minimiera 
omgivningsstörningar och transporter i samband med exploatering. Eventuella fyllnads- eller över-
skottsmassor bör inte transporteras långa sträckor. Fyllnadsmassor ska kontrolleras för man ska 
kunna ta reda på dess lämplighet för planerad utfyllnad och för att föroreningsbelastningen inom 
planområdet inte ökar.

I dagsläget finns en källare under befintlig byggnad inom Banken 1. Vid en utbyggnad i enlighet med 
planförslaget där ett underjordiskt garage är planerat kommer sannolikt ett överskott av massor att 
hanteras.

Allmän plats
Planområdet omfattar ej någon allmän platsmark.

Geotekniska förhållanden
En mer ingående geoteknisk utredning bedöms ej vara nödvändig då marken inom planområdet 
redan är bebyggd med lokaler för handel i en våning inkl källare samt asfalterad parkeringsplats. Se 
även sida 24.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
En avgränsad arkeologisk förundersökning inom fastigheten Banken 1, fornlämning nr 24, har ge-
nomförts under senhösten/vintern 2018. Syftet med undersökningen var att klarlägga fornlämnings-
situationen inom området. Vid undersökningen grävdes sammanlagt fem sökschakt. I södra delen av 
fastigheten  framkom en trolig syllsten och ett fyndförande lager, som kan dateras till tidigmodern/
modern tid. Lagret innehöll keramik, fajans, porslin, glas, järn och djurben. I den norra delen av fast-
igheten grävdes två sökschakt. Under asfalt och omfattande bärlager påträffades emellertid endast 
sentida raseringslager. I schakten framkom större stenar som troligen ingått i syllar, samt ett fler-
tal kullerstenar från en möjlig stenlagd gårdsplan. Efter undersökningen meddelande länsstyrelsen, 
2018-12-17 att inga fortsatta antikvariska insatser är nödvändiga och att det ur fornlämningssyn-
punkt inte föreligger några hinder att exploatera markområdet.

a or och rafi
En uppskattning för att bedöma förväntad trafik vid exploatering enligt planförslag är gjord enligt 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Bedömningen baseras på cirka 1400 m2 centrumverksamhet 
(butiker etc) samt 19 lägenheter inom kv. Banken 1. Beräkningen resulterar i 44 fordon i ÅDT (års-
medeldygnstrafik). För jämförelsens skull har även en uppskattning av ICA Gamlegårdens dåvarande 



39

Antagandehandling 2019-10-04
Kv. Banken 1, Båstad

trafikalstring gjorts. Bedömningen baserades på cirka 1000 m2 verksamhetslokal (butik) inom kv. 
Banken 1. Beräkningen resulterar i 21 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik).

Den nya bebyggelsen bedöms genera en viss ökad mängd biltrafik. Ökningen bedöms rimligt med 
hänsyn till fastighetens centrala läge i Båstad.

För att få en uppskattning om förväntade trafikmängder i form av varuleveranser till verksamheter 
inom kv. Banken 1 har en separat undersökning gjorts. Som underlag för uppskattning av antal var-
leveranser har samtal förts med olika ICA-handlare i omgivningen med erfarenhet från Ängelholm, 
Förslöv och Båstad. Leveranser sker idag samordnat i allt högre utsträckning. Det händer att det kom-
mer en separat brödbil eller dylikt på eftermiddagen under högsäsong, när det konsumerats mer än 
vanligt, men i normalfallet är transporter samordnat och tidsbestämt. Livsmedelbutiker arbetar för 
att styra leveranserna så effektivt som möjligt. Till en butik med fastighetens läge skickas enkelbilar, 
lastbilar eller skåpbilar, aldrig lastbilar med släp. Man tillämpar scheman där leveranserna normalt 
sker under förmiddagen, från kl 07 till kl 12.

Utifrån handlarnas olika leveranser i förhållande till butiksstorlek görs följande uppskattning:
Livmedelshall ca 550 m2 
Måndag ca 5
Tisdag  ca 3
Onsdag  ca 3
Torsdag ca 5
Fredag  ca 5
Lördag  ca 2  
Söndag  1
Summa : ca 22 leveranser i veckan för livsmedelshallen.
Utöver livsmedelshallen planeras ytterligare ca 500 m2  i 3 - 5 olika verksamheter som ännu inte fast-
ställts. Med en restaurang och övriga butiker görs följande uppskattning.

Körspår för lastbilar (12,5 m) för angöring inom Banken 1
Planerad placering av miljöhus är illustrerad 

Köpmansgatan
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Restaurang ca 8 leveranser/vecka med lastbil

Butikerna får normalt leveranser med mindre skåpbilar. 3 - 5 butiker sammanlagt ca 15 leveranser/
vecka.

Uppskattningsvis kommer verksamheterna i projektet i sin helhet att generera:
ca 30 leveranser/vecka med lastbil el. skåpbil (4,2 om dagen i snitt).
ca 15 leveranser/vecka med skåpbil (2,1 om dagen i snitt).

Enligt uppgift från f.d ICA Gamlegården skedde totalt 9 varuleveranser/vecka (måndag-fredag innan 
kl. 11.00) till livsmedelsbutiken. 6 av varuleveranserna skedde med lastbil och 3 genom skåpbil.

En utbyggnad enligt detaljplaneförslaget kommer att medföra en ökad mängd varutransporter till 
fastigheten. Ökningen bedöms dock rimlig med hänsyn till fastighetens centrala läge i Båstad.

För att minska olägenhet för de boende i anslutning till varuintag via Pershögsgatan samt för att 
skapa en trafiksäkrare miljö ska åtgärder vidtas i form av en, alternativt flera, trafikregleringar.

I dagsläget omfattas Pershögsgatan av Lokala trafikföreskrifter vilket innebär att gatan under perio-
den 1 juni - 15 augusti är enkelriktad mellan fastigheten Banken 2 och Staren 6 dvs mellan Glosas-

Utskrift från Tekis-GI

0 m 25m 50m

träde och Agardsgatan. Under 
den perioden råder även par-
keringsförbud längs hela Pers-
högsgatans nordvästra sida.

Pershögsgatan består av en 
asfalterad gata, dvs ingen trot-
toar finns. Vid en utbyggnad i 
enlighet med planförslag krävs 
åtgärder i form av anläggande 
av trottoar längs Pershögsga-
tans nordvästra sida. Då Pers-
högsgatan är förhållandevis 
smal (t ex 6 m mellan fastighe-
terna Skagen 11 och Banken 2) 
möjliggörs endast en trottoar 
för fotgängare. Som cyklist får 
man även i fortsättning cykla 
på gatan. Genomförs planför-
slaget förordas parkerings-
förbud på båda sidor längs 
Pershögsgatan mellan Köp-
mansgatan och Glosasträde 
bli permanent året runt. För 
sträckan mellan Glosasträde 
och Agardsgatan finns två al-
ternativ. Antingen kan sträck-
an göras enkelriktad och möj-
liggöra parkering längs den 
östra sidan av Pershögsgatan Planerade trafikregleringar längs Pershöggatan

                     = Ny trottoar 
mellan Köpmansgatan 
och Agardsgatan

Parkeringsförbud 
mellan Köpmansgatan 

och Glosasträde

n lri a  rafi  
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alternativt kan sträckan mellan Glosasträde och Agardsgatan anpassas för dubbelriktad trafik och ej 
tillåta parkering.

Skulle det visa sig i framtiden att ovanstående åtgärder ej är tillräckliga för att uppnå en trafiksäker 
miljö kan ytterligare trafikregleringar vidtas. Exempelvis kan gatan trafikregleras 
till att delvis vara enfilig väg med väjningsplikt för mötande trafik samt trafikreg-
leras så att varutransporter endast får ske mellan vissa klockslag per dygn. Dessa 
åtgärder hanteras av gatu- och trafikingenjör på Teknik & Service och regleras via 
Lokala trafikförordningsföreskrifter.

Genom att anlägga en trottoar längs Pershögsgatan förstärks gatan som ett rekreationsstråk mellan 
Pershögsgatan och hamnen i enlighet med Inriktningsdokument för Båstad, antaget av kommunfull-
mäktige 2016.

Parkering
Parkering ska ske på den egna fastigheten inom så kallad kvartersmark. Dvs område för bostäder, 
centrumverksamhet samt underjordiskt parkeringsgarage.

Parkering möjliggörs inom kvartersmark (Banken 1) med 9+1 parkeringsplatser ovan mark samt 
genom ett nytt underjordiskt parkeringsgarage med 36 parkeringsplatser. Inom fastigheten kommer 
även cykelparkering för både boende, kunder och anställda att anläggas. Planförslaget bedöms möj-
liggöra för cirka 17 lägenheter, ett gårdshus och cirka 1 400 m2 centrumlokaler.

Båstads kommun har i dagsläget ingen parkeringsnorm.

Parkeringsbehovet uppskattas till 1 parkeringsplats / lgh (inkl gårdshus), dvs 18 p-platser för de 
boende vilket innebär att 28 parkeringsplatser kan nyttjas av kunder och personal till centrumverk-
samheten. ICA Gamlegården (som numera är stängt) har haft 32 parkeringsplatser till sitt förfo-
gande. I detta planförslag möjliggörs cirka 20 parkeringsplatser/1000 m2 bruttoarea centrumverk-
samhet. Bruttoarea (BTA) är summan av alla våningsplanens area och begränsas av de omslutande 
byggnadsdelarnas utsida. Jämförelsevis har Ängelholm och Helsingborg en parkeringsstrategi  res-
pektive norm som innebär 18 respektive 21,5 parkeringsplatser / 1000 m2 BTA centrumverksamhet.

Enligt SCB (2016) är biltätheten i Båstads kommun 475 bilar / 1000 invånare vilket är aningen högre 
än t ex Ängelholm (451 bilar / 1000 invånare), men biltätheten är lägre än i Laholms kommun (484 
bilar/1000 inv). Med anledning av fastighetens centrala och kollektivtrafiknära läge bedöms parke-
ringsbehovet kunna tillgodoses.

oll i rafi
En utbyggnad enligt planförslaget ökar underlaget för befintlig kollektivtrafik. 

ng  och c l rafi
Längs Pershögsgatan,som idagsläget endast består av vägbana, planeras en trottoar att anläggas 
mellan Köpmansgatan i söder och Agardsgatan i norr för att öka trafiksituationen för fotgängare. 
Både Köpmansgatan och Pershögsgatan är dock belägna i sin  helhet utanför planområdet avseende 
denna detaljplan. Utökningen av handel och boende i centrala Båstad gör det möjligt för fler männ-
iskor att välja gång eller cykel.
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Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller möjlighe-
terna att uppfylla dessa.

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

Hälsoskydd
Planerade verksamheter i markplan kan ge upphov till olägenheter till närboende i form av lukt, bul-
ler eller vibrationer. Fläktar, kompressorer, ventilation, trafik/transporter  och avfallshantering ska 
vara ordnat så att inga olägenheter uppstår till omgivningen.

Skyltar, belysning, bilstrålkastare och liknande får inte orsaka ljusstörningar för närboende.

Buller
Riksdagen har fastslagit rikvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse.

Riktvärdena är följande:
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 60 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Från 2017 gäller 65 dBA ekvivalentnivå utomhus vid 
fasader för bostäder om högst 35 m2

• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Trafiken på Köpmansgatan, vilken är den främsta bullerkällan avseende fordonstrafik bedöms upp-
går till 7700 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik) enligt Åtgärdsvalsstudie för Köpmansgatan/Lv 115 
i Båstad baserat på Trafikverkets trafikräkning 2013, med en högsta tillåtna hastighet om 40 km/h.

En trafikbullerutredning avseende byggnation inom Banken 1 (Tyrens, 2018-03-02) har gjorts. 
Trafikbuller utredningen baserades på en första skiss på byggnationen inkl lägenhets- och butiks-
lokaler.  Beräknade ljudnivåer i utförd trafikbullerutredning visade då att Banken 1, Båstad, har 
möjlighet att uppfylla förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader förutom vid bostadshus 
närmast Köpmansgatan. Trafikbullernivåerna översteg riktvärdena vid tre av fyra fasader för dessa 
hus, vilket gör att planlösningen måste anpassas så att minst hälften av bostadsrummen är vända 
mot ljuddämpad sida. Huskropparna bör därför anpassas så att de tillåter genomgående lägenhe-
ter. I samband med projektering av byggnaderna, då den exakta utformningen är känd, ska fasad  
(tex. fönster, vägg och eventuell friskluftsventil) dimensioneras så att riktvärden inomhus klaras. 
Detta gäller för alla byggnader inom planen.
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BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

Beräknade ljudnivåer från väg
inkl. fasadreflexer.
Prognosår 2040.

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
2.0 m över mark i dBA

75 <
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50

<= 45

BESTÄLLARE: Båstads Kommun
OMRÅDE: Banken 1, Båstad
UPPDRAG: 284182
HANDLÄGGARE: RTH
GRANSKAD: SJS
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: RTN 1996

Skala 1:500
0 3 6 12 18 24

2017-03-02

Teckenförklaring
Vägbana

Planerad byggnad

Befintlig byggnad

BILAGA: R01

BERÄKNAD EKVIVALENTNIVÅ

Beräknade ljudnivåer från väg. Vid
fasad avser värdena frifältsvärden.
Utbredningen som redovisas som
färgzoner i mark är inkl.
fasadreflexer.
Prognosår 2040.

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
2.0 m över mark i dBA

75 <
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50

<= 45

BESTÄLLARE: Båstads kommun
OMRÅDE: Banken 1, Båstad
UPPDRAG: 283860
HANDLÄGGARE: RTH
GRANSKAD: SJS
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: RTN 1996

2018-03-02

Teckenförklaring
Vägbana

Planerad Byggnad

Befintlig byggnad

Facade Noise Map

BILAGA: R03

Beräkningarna visar också att riktvärdena för uteplats (Leq ≤ 50 dBA, Lmax ≤ 70 dBA) överskrids för 
en stor del av innergården. Riktvärdena för uteplats överskrids också för planerade balkonger ovan-
för centrumverksamheten längs med Pershögsgatan samt mot kv. Banken 8. Eventuella balkonger 
bör därför vara helt inglasade med ljudabsorbenter i taket eller så bör en gemensam uteplats anläg-

Beräknad ljudutbredning, ekvivalent ljudnivå

Beräknad ekvivalentnivå, frifältsvärden

Köpmansgatan

Köpmansgatan

Pershögsg

Persh
ögsg

ata
n
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BERÄKNAD EKVIVALENTNIVÅ

Beräknade ljudnivåer från väg. Vid
fasad avser värdena frifältsvärden.
Utbredningen som redovisas som
färgzoner i mark är inkl.
fasadreflexer.
Prognosår 2040.

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
2.0 m över mark i dBA

75 <
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50

<= 45

BESTÄLLARE: Båstads kommun
OMRÅDE: Banken 1, Båstad
UPPDRAG: 283860
HANDLÄGGARE: RTH
GRANSKAD: SJS
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: RTN 1996

2018-03-02

Teckenförklaring
Vägbana

Planerad Byggnad

Befintlig byggnad

Facade Noise Map

BILAGA: R05

BERÄKNAD EKVIVALENTNIVÅ

Beräknade ljudnivåer från väg. Vid
fasad avser värdena frifältsvärden.
Utbredningen som redovisas som
färgzoner i mark är inkl.
fasadreflexer.
Prognosår 2040.

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
2.0 m över mark i dBA

75 <
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50

<= 45

BESTÄLLARE: Båstads kommun
OMRÅDE: Banken 1, Båstad
UPPDRAG: 283860
HANDLÄGGARE: RTH
GRANSKAD: SJS
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: RTN 1996

2018-03-02

Teckenförklaring
Vägbana

Planerad Byggnad

Befintlig byggnad

Facade Noise Map

BILAGA: R07

gas inom kvarteret. Om de boende får tillgång till en gemensam uteplats, anlagd där riktvärdena 
uppfylls, så kan utformningen av balkonger göras utan krav för ljudnivå.

Beräknad ekvivalentnivå, frifältsvärden

Beräknad ekvivalentnivå, frifältsvärden

Köpmansg.

Köpmansg
ata

n

Pershögsgatan

Pershögsgatan
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Enligt Boverkets Allmänna råd 2008:1 ”Buller i planeringen” bör nya bostäder endast i vissa fall ac-
cepteras där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA. Då under förutsättning att 
en tyst sida, 45 dBA vid fasad, eftersträvas och att åtminstone ljuddämpad sida 45-50 dBA klaras. 
Detta innebär att de lägenheter som vetter mot gatan även behöver ha en tyst (ljuddämpad) sida. 

Fastigheten ligger mycket centralt i Båstad och är omgiven av blandad bebyggelse med en stor del 
bostäder samt mycket verksamheter i bottenvåningarna längs Köpmansgatan. Trafiken på gatan har 
stora säsongsvariationer. Om samtliga lägenheter inom planområdet har möjlighet till tyst sida så 
kan avsteg från Boverkets allmänna råd medges. 

Gällande riktvärden skrivs inte in på plankarta som planbestämmelse, eftersom riktvärdena kan för-
ändras i framtiden. Riktvärden ska alltid följas oavsett om de står på plankartan eller inte och regle-
ras inte genom detaljplanbestämmelse. Riktvärdena regleras genom Riksdagens och Naturvårdsver-
ket infrastruktursproposition från 2012.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Planområdet är anslutet till befintligt elnät. I intilliggande gator finns distributionsledningar för na-
tur- och biogas. Detta innebär att gas kan vara ett energialternativ.

Båstads miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar 
energianvändning. Båstads kommuns fem lokala övergripande mål handlar om vatten, natur- och 
ekosystem, energi och klimat, transporter samt bebyggd miljö. Planförslaget bedöms förenligt med 
bland annat målet ”Bebyggd miljö” då planförslaget möjliggör förtätning inom redan ianspråktagen 
mark.

l  l oni och fib r
El och telefoni är anslutet till det befintliga ledningsnätet. Befintligt el- och telefoninät bedöms vara
tillräckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör.

Dricks- och spillvatten
Befintlig bebyggelse är anslutet till det befintliga ledningsnätet för vatten och spillvatten. Befintliga 
allmänna ledningar bedöms i dagsläget ha tillräcklig kapacitet för att klara den belastning som den 
utökade byggrätten medför. Krävs större serviser in till fastigheten bekostas detta av fastighetsägare. 
För ledningar inom kvartersmark ansvarar fastighetsägare. Utifall sprinklers ska installeras på fast-
igheten krävs en separat tank för detta. Anläggningsavgifter kan tillkomma vid nybyggnation enligt 
gällande VA-taxa.

I Köpmansgatan och Pershögsgatan finns ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten. Samtliga 
ledningar har ett skyddsavstånd och skyddsavståndet för vattenledningarna sträcker sig in på fast-
igheten i det sydvästra hörnet. Föreslagen bebyggelse enligt illustrationskartan påverkas inte av 
skyddsavståndet. Försiktighet bör dock iakttas vid arbeten i närheten av VA-ledningar.

Brandvattenförsörjning
Två brandposter finns i anslutning till planområdet (Köpmansgatan och Pershögsgatan). Samråd 
med räddningstjänsten kommer att ske både under planprocessens gång samt vid bygglovhantering. 
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Dagvatten
Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt dagvatten och är idag ansluten till den 
kommunala ledningen i Pershögsvägen. Dagvatten ska i första hand tas om hand lokalt inne på fast-
igheten innan det leds till det kommunala nätet. Dagvatten från fastigheten får ej släppas ut på Köp-
mansgatan. Dagvattenhantering ska ske enligt Båstad kommun och NSVA:s dagvattenpolicy, antagen 
av kommunfullmäktige 14 maj 2015.

Marken inom fastigheten lutar idag från sydväst mot nordost och höjdsättningen inom fastigheten 
bör beaktas. Med tanke på att byggnader ska uppföras i u-form måste ytledes rinnande vatten vid 
kraftiga regn kunna avledas säkert utan att orsaka skada på byggnader. Risken finns annars att dag-
vatten rinner in på gården och därefter inte kan ta vägen någonstans. I samband med förändringar 
inne på fastigheten måste det säkerställas att dagvatten inte kan rinna in och orsaka översvämning 
på grannfastigheterna, framförallt Banken 2, 3 och 10. Detta kan säkerställas genom ett avskärande 
dike i fastighetens norra del eller en mindre vall eller mur som hindrar vatten från att rinna in på 
grannfastigheterna.

Planförslaget medför en mer hårdgjord fastighet än i dagsläget och mängden dagvatten från fastig-
heten kommer därmed öka. För att till viss del begränsa mängden dagvatten från fastigheten rekom-
menderas åtgärder enligt nedan:

• Träd - Träd kan ta upp och hålla stora mängder vatten samtidigt som de bidrar till en grönare 
miljö med bättre luftkvalitet, ekosystemtjänster, m.m.

• Raingarden - Planteringar på gården kan utformas så att de kan hålla mycket vatten innan det 
leds ut till ledningsnätet.

• Gröna tak - Kanske kan delar av tak utformas med växter. Gröna tak fördröjer dagvatten och 
bidrar till en trevligare  miljö för dem som bor på våningarna ovanför och som kan titta ut över 
de gröna taken.

• Markbeläggning på parkeringsyta ovan mark - Parkeringsyta i norr kan anläggas med genom-
släpplig markbeläggning för att infiltrera dagvatten.

• Dagvattenmagasin - Underjordiska dagvattenmagasin kan anläggas för att ta hand om dag-
vatten innan de släpps vidare ut i dagvattenledning.

Infarten till parkeringsgaraget ska utformas så att ytledes rinnande vatten vid kraftiga regn hindras 
från att leta sig ner i garaget.

Om golvavlopp ska installeras i underjordiskt garage kan det finnas skäl att vidta åtgärder för mi-
nimera risken för utsläpp. Dagvattenhanteringen inom planområdet bör utformas så att eventuella 
föroreningar begränsas vid källan eller så att merparten av föroreningarna avskiljs och bryts ned 
innan det når recipienten.

Innan byggnation påbörjas ska samråd ske med NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) för att 
finna lämpliga åtgärder och lösningar på dagvattenhantering. Alla dagvattenlösningar ska godkän-
nas av NSVA.

Efter den förnyade granskningen och innan antagande av detaljplanen har en så kallad förprojekte-
ring, ”PM Dagvatten, kv. Banken 1, Gamlegården i Båstad”, Sweco 2019-10-02, tagits fram för att på 
så sätt klargöra att dagvatten kan tas om hand inom kv. Banken 1 och därmed ej orsaka olägenhet 
för intilliggande fastigheter. Dagvattenberäkningar har gjorts för 2-årsregn, 10-årsregn och 30-års-
regn med klimatfaktor 1,25. I PM’et redovisas 3 olika alternativa utföranden av dagvattenhantering 
i form av underjordiskt magasin och öppen dagvattenhantering, öppen dagvattenhantering (dvs 
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raingarden) eller bara underjordiskt magasin. Sammanfattningsvis konstaterar Sweco att beräknade 
dagvattenvolymer kommer att kunna hanteras. I skrivande stund har exploatör ej bestämt vilket 
utförande det blir.

Avfallshantering
I kommunens Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 är ett av målen ”Minskad 
resursanvändning och ökad återvinning”, målet innebär ökad återvinning och återbruk i hela kom-
munen. Andelen avfall ska minimeras. Avfallet ska källsorteras och matavfallet ska gå till biogaspro-
duktion.

Den nya bebyggelsen ska anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshante-
ring. Bland annat bör avfallsutrustning för fastighet placeras nära anslutning till körbar väg (som är 
minst 5,5 m bred).

Vid byggnation i form av t ex flerbostadshus  förordas gemensamt avfallsutrymme. Var ett avfallsut-
rymme ska placeras måste noga övervägas. Närhet till bostäderna, trafiksäkerhet, barnsäkerhet och 
arbetsmiljö är faktorer som styr och påverkar placeringen. Byggare uppmanas ta kontakt med NSR 
(Nordvästra Skånes Renhållnings AB) i tidigt stadie för planering av avfallshantering.
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Samhällsbyggnad bedömer, med stöd av genomförd behovsbedömning, att konsekvenserna av pla-
nens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Planområdet är beläget centralt i samhället med gång- och cykelavstånd till service, kommunikation 
och rekreation. Området bedöms som lämpligt för centrumverksamhet samt bostäder. Planförslaget 
bidrar till långsiktig hållbarhet genom ett effektivt utnyttjande av redan ianspråktagen mark. Den 
föreslagna förändringen innebär ökade möjligheter till centrumverksamhet samt boende i centrala 
Båstad, där befintligt tekniskt system samt infrastruktur kan utnyttjas.

Planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser. Busslinje trafikerar Köpmansgatan med hållplats 
som ligger cirka 200 m nordväst om planområdet 1-2 ggr / tim. Med buss nås tågstationen och Bå-
stads centrum vilket ger goda möjligheter för de nyinflyttade att pendla och uträtta vardagsärenden 
utan bil, vilket är positivt för både människa och miljö.

Planområdet ligger nära exempelvis både golfbana, tennis samt fotbollsanläggning, vilket ger goda 
rekreativa förutsättningar. I alla riktningar finns möjlighet till promenader, cykelturer och löparrun-
dor.

Planområdet är påverkat av trafikbuller från Köpmansgatan. Åtgärder för att klara Naturvårdsver-
kets riktlinjer kommer att krävas bland annat genom anpassad planlösning av lägenheter samt pla-
cering av uteplats. 

Planområdets tillskott av centrumverksamhet och bostäder i centrala Båstad bedöms vitalisera om-
rådet genom att bidra till liv och rörelse samt skapa en större variation i det lokala bostadsbeståndet.

Barnkonsekvensanalys
Ur ett barnperspektiv bedöms planförslaget i det stora hela öka tryggheten för barn och unga inom 
och i anslutning till planområdet.

Byggnation av centrumverksamheter samt bostäder bedöms vitalisera och bidra till ett levande 
centrum, dygnets alla timmar, året runt - vilket skapar trygghet. Den större mängd trafik som följer 
Köpmansgatan sommartid skapar en barriär men den låga hastigheten och finmaskiga vägnät kring 
Agardsgatan med omnejd är ett gott exempel på bebyggelsestruktur med upplevd trygghet för alla 
åldrar.

Barn i åldern 0-12 år tillgodoses inte med möjlighet till utomhuslek inom fastigheten. Men inom 
cirka 200 meter nås Pershögsskogen, inom 300 meter nås havet och inom cirka 400 meter nås lek-
platsen Gulstad nord ost om planområdet.

I direkt anslutning till planområdet kommer en trottoar att anläggas längs Pershögsgatan vilket för-
stärker Pershögsgatan som ett rekreationsstråk mellan Pershögsskogen och Hamnen. Trottoaren 
tillsammans med en eller flera andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder skapar ökad trygghet för fot-
gängare (i alla åldrar). Det nya planförslaget innebär att centrumverksamhet ska bedrivas på gatu-
planet vilket innebär att nya mötesplatser möjliggörs genom t ex café, butiker etc. Just ett café efter-
frågades av många ungdomar när medborgardialog angående Inriktningsdokument för Båstad hölls.

9. KONSEKVENSER
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Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfor-
dras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen. Samråd har genomförts 
under sommaren 2018 och granskning har skett under oktober/november 2018. Med anledning av 
en större revidering sändes ett nytt planförslag ut på en förnyad granskning under våren 2019. An-
tagande bedöms kunna ske under 2019.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats i anslutning till planområdet, dvs Köpmansgatan och Pers-
högsgatan. Trafikverket är dock väghållare för Köpmansgatan/väg 115. Inom det nya området är 
exploatören ansvarig för projektering och utbyggnad av all teknisk infrastruktur, samt iordningstäl-
lande av kvartersmark. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

10. GENOMFÖRANDE

Planbestämmelserna C1 B1 P1 möjliggör 3D-fastighetsbildning 
(både ovan och under jord) inom kv. Banken 1. En tredimen-
sionell fastighetsindelning innebär att fastigheter kan avgrän-
sas i höjd- och djupled så att anläggningar eller våningsplan 
inom samma fastighet kan ha olika ägare. Fördelarna med 
3D-fastigheter är till exempel att byggnader och anläggningar 
i stadskärnor kan användas effektivare. Till exempel genom 
att befintliga hus byggs på med ytterligare våningsplan eller 
att det byggs bostäder, affärer och kontor över underjordiskt 
garage. En förutsättning för att få bilda en 3D-fastighet är att 
fastigheten är avsedd att inrymma en byggnad eller annan 
anläggning eller en del av en sådan. Det förutsätts också att 
3D-fastigheten leder till en mer ändamålsenlig förvaltning av 
anläggningen eller att den behövs för finansieringen eller upp-
förandet. Fastigheten ska inrymma minst tre bostadslägenhe-
ter för att det ska vara tillåtet att bilda en 3D-fastighet avsedd 
för bostadsändamål.

Vid bildandet av 3D-fastighet är det viktigt att bl a klargöra gränsdragningen.

Vid gränsdragning för 3D-utrymmet kan hänsyn ibland behöva tas till bärande konstruktioner, 
brandcellsindelning, ljudisolering, energi- och mediaförsörjning, fastighetsförvaltning, energi- och 
driftskostnader m.m.

Ifall 3D-fastighetsbildning inte är aktuellt bedöms ingen ny fastighetsbildning behöva ske.
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Gemensamhetsanläggning
Inom planområdet finns i dagsläget inga gemensamhetsanläggningar.

Eventuellt kan det blir aktuellt  att bilda en gemensamhetsanläggning avseende t ex torgytan/inner-
gården inom kv. Banken 1.

I det fall gemensamhetsanläggning bildas ansvarar deltagande fastigheter genom sitt andelstal för 
förvaltningen av anläggningen. Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal mm fastställs 
i ett anläggningsbeslut av Lantmäterimyndigheten. 

Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten även om de andelstal som ska gälla för fördelning 
av kostnaderna för den i gemensamhetsanläggningen ingående anläggningens utförande (byggande) 
och drift (förvaltning). Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal.

Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt främst med hänsyn till 
den nytta som varje fastighet har av att vara delägare i gemensamhetsanläggningen. 
Andelstalen för drift- och underhåll beslutas efter vad som är skäligt främst med hänsyn till den om-
fattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar 
och eventuell ersättning för upplåtet utrymme.

Ekonomiska frågor
Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inklusive eventuella bullerdämpande åtgärder be-
kostas av exploatör.

Om detaljplanen föraleder åtgärder på omkringliggande VA-nät eller infrastruktur ska exploatören 
bekosta dessa.

Plankostnaden regleras i avtal med exploatören.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar eventuella erforderliga lantmäteriförrättningar.

Om detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, markradonförekomst, arkeolo-
gis undersökning osv krävs vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas det av berörd markä-
gare.

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken bekostas av berörd markägare.

Anläggningsavgift för VA kan tillkomma vid nybyggnad enligt gällande taxa. Fastighetsägaren bekos-
tar eventuell borttagning av överflödiga serviser till Banken 1, samt eventuell omläggning av serviser 
till en större dimension om så skulle krävas.

Gatumark i anslutning till planområdet driftas av kommunen. Teknik och service driftbudget för 
gatu- och parkunderhåll kommer ej att behöva utökas.

Avtal/överenskommelse
Vid ett genomförande av detaljplanen avses en gångbana/trottoar att anläggas längs Pershögsgatan 
och kv. Skagen (i anslutning till planområdet). För att säkerställa ett genomförande av anläggande 



51

Antagandehandling 2019-10-04
Kv. Banken 1, Båstad

av trottoar har en överenskommelse tecknats mellan kommun och exploatör om byggnation samt 
kostnadsfördelning.

Planavtal
Efter kommunstyrelsen beslut om planuppdrag bildades bolaget Backahill Gamlegården AB. Plan-
avtal är därmed upprättat med Backahill Gamlegården AB angående plankostnader, tekniska utred-
ningar, grundundersökningar, arkeologisk utredning, grundkarta, fastighetsförteckning etc. vilka 
Backahill Gamlegården AB ska stå för. 

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. För bebyggelse på fastigheten Banken 1 uttas 
ingen planavgift i samband med bygglovprövning.

Arkeologisk utredning / undersökning
Exploatör bekostar eventuell arkeologisk utredning/undersökning.

Geoteknisk utredning / undersökning
Exploatör bekostar eventuell geoteknisk utredning/undersökning.

Tekniska frågor
Allmän platsmark
Detaljplanen omfattar ej någon allmän platsmark.

Vatten och avlopp
Exploatören ansvarar för eventuell utbyggnad och bekostnad av interna VA-system, inklusive eventu-
ella pumpar och andra installationer som krävs för att kunna ansluta fastigheten till det kommunala 
ledningsnätet.  Önskas andra servisdimensioner än de befintliga så bekostas det av fastighetsägaren, 
enligt Båstads kommuns VA-taxa.

Markförorening
Upptäcks markföroreningar som föranleder sanering tar exploatören initiativ till detta och står för 
alla kostnader.

Bullerskydd
Exploatören ansvarar för att se till att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller hålls och att Boverkets 
råd följs och ska stå för alla kostnader för bullerskydd. 

El, tele, internet
Bjäre kraft och TeliaSonera Skanova Access AB har kabelanläggningar inom och i anslutning till plan-
området och de kan komma att beröras av planens genomförande. Eventuella flyttningar eller andra 
åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av exploatören/fastig-
hetsägaren.

Brandvatten
Brandvattenförsörjning skall lösas inom området och bekostas av berörda fastighetsägare.
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Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. Efter granskningen kan planhandläggaren 
göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och sedan lämna över förslaget till politikerna. De 
som lämnat synpunkter under samråd och/eller granskning får en underrättelse inför antagandet. 
Därefter antar eller avslår kommunstyrelsen detaljplanen. Beslut om att anta planen sätts upp på 
kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunkter på planen senast under granskningen 
och inte fått dem tillgodosedda kan man överklaga planen. Det ska man göra senast tre veckor efter 
att beslutet om antagandet satts upp. I vissa fall kan också länsstyrelsen på eget initiativ pröva och 
upphäva planen.

Planen vinner laga kraft när överklagandetiden gått ur och ingen har överklagat eller när eventuella 
överklaganden har prövats och slutligen avslagits.

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Camilla Nermark på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Roger Larsson, samhällsbyggnadschef
• Olof Selldén, planchef
• Kristina Bell, översiktsplanerare
• Lisa Rönnberg, f.d samhällsbyggnadschef
• Susanna Almkvist, exploateringsingenjör 
• Malin Svensson, kart- gis ingenjör
• Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef
• Alexander Ejwertz Johanzon, gatu- och trafikingenjör
• Tina Eriksson,  miljöchef 
• Mårten Sällberg, tf miljöchef
• Sara Borglin, NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp)
• Hanna Palm-Johansson (Nordvästra Skånes vatten och avlopp)

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla Nermark     Olof Selldén
Planarkitekt      Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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KS au § 182  Dnr KS 000742/2019 - 906 

Budget 2020 och plan 2021-2022 
Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagen ska beslut om fastställande av skattesats tas före 

november månads slut. Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 20,23 
kr per skattekrona.  
Drift 

 
Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt med den 
befolkningsför- ändring som togs i befolkningsprognosen vilket innebär 225 fler 
invånare. 
Avsatta medel i budget 2020 för resterande 3 månaders löneökningar 2019 och 9 
månaders löneökningar för 2020 uppgår till sammanlagt till 17,5 mkr. Medel för 
löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad 
lönerevision. 
SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 
2020 uppgår till 1,9 %. I de ekonomiska ramarna ges enligt förslaget inte någon 
ersättning till verksamheterna för inflationens inverkan på kostnaderna. 
Sammantaget innebär förslaget att budgeterat resultat för 2019 uppgår till 
17,0 mkr. Detta motsvarar för 2020 ett resultat som uppgår till 2,0 procent av 
skatteintäkter och generella bi- drag. 
Investeringar och exploatering 

 
Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av 
statlig infra- struktur uppgår enligt förslaget till 132 065 tkr för 2020 och 147 
300 tkr för 2021 samt 170 100 tkr för 2022. 

 
Ramarna för investeringar i vatten och avlopp exkl. anslutningsavgifter uppgår 
enligt förslaget till 63 775 tkr för 2020 och 23 150 tkr för 2021 samt 35 270 tkr 
för 2022. 

 
För exploateringsverksamheten beräknas under 2020 nettoinkomster om 
sammantaget 46 750 tkr uppstå. För 2021 nettoinkomster om 10 950 tkr och 
för 2022 nettoinkomster om 10 350 tkr. 

 
Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive 
medfinansiering av statlig infrastruktur beräknas under 2020 uppgå till ca 50 
procent. 
Nivå på nyupplåningen för 2020 för att finansiera nya investeringar beräknas 
uppgå till max 130 mkr. Amorteringar på befintliga lån beräknas uppgå till 22 
mkr. 
Finansiella mål 

 
Under mandatperioden kommer Båstads kommun successivt att trappa upp 
resultatmålet. Kommunens resultat planeras att uppgå till minst 2,0 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag år 2020, minst 2,3 procent för 2021 och 
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minst 2,6 procent för år 2022. 
 
Målet för investeringar (exklusive VA-investeringar) kommer under 
mandatperioden vara att de ska finansieras till 50 procent med skattemedel. 

Underlag till beslutet       Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, 2019-10-16  
 
Samverkan för Bjäres 
förslag  1. De finansiella målen för budget 2020 
 

 • Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

 
 • Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent med 
skattemedel. 

 
1. Resultatet för 2020 budgeteras till 17,0 mkr. 

 Resultaten för 2021 och 2022 planeras uppgå till 20,4 mkr respektive 23,9 mkr. 
 

2. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 

 
3. Medel för löneökningar 17,5 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas efter 

avslutad lönerevision. 
 

4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering av 
statlig infra- struktur uppgår till 195 840 tkr för 2020 och 170 450 tkr för 2021 
samt 205 370 tkr för 2022. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa 
inom de olika verksamheterna.  

 
 Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna 
uppgår 2020 till 50 procent. 

  
5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 

2020 med totalt 130 mkr. 
 

6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2020 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2020. 

 
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga lån 

inom en ram om 20 mkr.     
 
Yrkanden   Johan Olsson Swanstein (M), Kerstin Gustafsson (M) och Ingela Stefansson (S) 

yrkar bifall till samverkan för bjäres budgetförslag.    
 
Propositionsordning  Ordförande finner att nämnden har beslutat enligt samverkan för bjäres 

budgetförslag.  
 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
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1. De finansiella målen för budget 2020 
 

 • Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

 
 • Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent med 
skattemedel. 

 
2. Resultatet för 2020 budgeteras till 17,0 mkr. 

 Resultaten för 2021 och 2022 planeras uppgå till 20,4 mkr respektive 23,9 mkr. 
 

3. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 

 
4. Medel för löneökningar 17,5 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas efter 

avslutad lönerevision. 
 

5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering av 
statlig infra- struktur uppgår till 195 840 tkr för 2020 och 170 450 tkr för 2021 
samt 205 370 tkr för 2022. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa 
inom de olika verksamheterna.  

 
 Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna 
uppgår 2020 till 50 procent. 

  
6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 

2020 med totalt 130 mkr. 
 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2020 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2020. 

 
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga lån 

inom en ram om 20 mkr.     
 

Notering  Bo Wendt (BP) och Ebba Krumlinde (C) deltar inte i beslutet.  
      



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2019-10-16 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000742/2019-906 

Till: Kommunfullmäktige 

Tjänsteskrivelse 

Samverkan för Bjäres förslag till Budget 2020 och plan 2021-2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. De finansiella målen för budget 2020 

• Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

1 (2) 

• Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent med skatte
medel. 

2. Resultatet för 2020 budgeteras till 17,0 mkr. 
Resultaten för 2021och2022 planeras uppgå till 20,4 mkr respektive 23, 9 mkr. 

3. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 

4. Medel för löneökningar 17,5 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad 
lönerevision. 

5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering av statlig infra
struktur uppgår till 195 840 tkr för 2020 och 170 450 tkr för 2021samt205 370 tkr för 2022. 
Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 
2020 till 50 procent. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2020 med totalt 
130 mkr. 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2020 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp för de lån som förfaller för betalning under 2020. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga lån inom en ram 
om 20 mkr . 

. Aktuellt 

Enligt kommunallagen ska beslut om fastställande av skattesats tas före november månads 
slut. Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 20,23 kr per skattekrona. 
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Drift 

Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt med den befolkningsför
ändring som togs i befolkningsprognosen vilket innebär 225 fler invånare. 

Avsatta medel i budget 2020 för resterande 3 månaders löneökningar 2019 och 9 månaders 
löneökningar för 2020 uppgår till sammanlagt till 17,5 mkr. Medel för löneökningar har avsatts 
på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision. 

SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2020 uppgår till 
1, 9 %. I de ekonomiska ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna 
för inflationens inverkan på kostnaderna. 

Sammantaget innebär förslaget att budgeterat resultat för 2019 uppgår till 17,0 mkr. Detta 
motsvarar för 2020 ett resultat som uppgår till 2,0 procent av skatteintäkter och generella bi
drag. 

Investeringar och exploatering 

Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infra
struktur uppgår enligt förslaget till 132 065 tkr för 2020 och 147 300 tkr för 2021 samt 
170 100 tkr för 2022. 

Ramarna för investeringar i vatten och avlopp exkl. anslutningsavgifter uppgår enligt förslaget 
till 63 775 tkr för 2020 och 23 150 tkr för 2021samt35 270 tkr för 2022. 

För exploateringsverksamheten beräknas under 2020 nettoinkomster om sammantaget 46 
750 tkr uppstå. För 2021 nettoinkomster om 10 950 tkr och för 2022 nettoinkomster om 
10 350 tkr. 

Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur beräknas under 2020 uppgå till ca 50 procent. 

Nivå på nyupplåningen för 2020 för att finansiera nya investeringar beräknas uppgå till max 
130 mkr. Amorteringar på befintliga lån beräknas uppgå till 22 mkr. 

Finansiella mål 

Under mandatperioden kommer Båstads kommun successivt att trappa upp resultatmålet. 
Kommunens resultat planeras att uppgå till minst 2,0 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag år 2020, minst 2,3 procent för 2021 och minst 2,6 procent för år 2022. 

Målet för investeringar (exklusive VA-investeringar) kommer under mandatperioden vara att 
de ska finansieras till 50 procent med skattemedel. 

Beslutet skall expedieras till: 

Ekonomienheten, kommundirektör, verksamhetsområdeschefer, chef verksamhetsstöd, kommun
revision, nämnder 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

2019-10-16 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 
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Samordningsförbundet NNV Skåne - Årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2018 

 
Beskrivning av ärendet Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående 

parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad 
kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun och 
Örkelljunga kommun. 

 
 Förbundet ska inom det geografiska området för medlemskommunerna svara 
för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och i ovanstående 
kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. 
Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar 
till att den enskilde ska återfå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef, Elisabet Edner, 2019-10-08 
 Årsredovisning och revisionsberättelse Samordningsförbundet NNV Skåne 
 
Förvaltningens förslag  1. Direktionen för Samordningsförbundet NNV beviljas ansvarsfrihet för år 

2018. 
 2. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 läggs till handlingarna. 
 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 
1. Direktionen för Samordningsförbundet NNV beviljas ansvarsfrihet för år 

2018. 
2. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 läggs till handlingarna. 
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Datum: 2019-10-08 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000674/2019-905 

Till:  Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 

 

 
Ansvarsfrihet, Samordningsförbundet NNV  
 
Förslag till beslut 
 
 
1. Direktionen för Samordningsförbundet NNV beviljas ansvarsfrihet för år 2018. 
2. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 läggs till handlingarna. 
 
Bakgrund 
 

Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående parterna är Ar-
betsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad kommun, Klippans kommun, Per-
storps kommun, Ängelholms kommun och Örkelljunga kommun. 
Förbundet ska inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Reg-
ion Skåne och i ovanstående kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursan-
vändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till 
att den enskilde ska återfå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 
 

 
Beslutet skall expedieras till: 
 

Ekonomichef, Chef för bildning och arbete, Avdelningschef arbetsmarknad, Samordningsförbun-
det NNV 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning och Revisionsberättelse Samordningsförbundet NNV Skåne  
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Ordförande har ordet 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

Ängelholms, Örkelljungas, Båstads, Klippans och Perstorps kommun 

tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne har 

sedan 2018 ett finansiellt sarnordningsförbund. 

Det första året för samordningsförbundet NNV Skåne har nu passerat. 

Ett år som lagt grunden för det arbete som både påböijats och det som väntar. 

Trots hemvist från olika kommuner och olika färger på partihattarna har 
styrelsen arbetat målmedvetet för att få en gemensam bild över hur vi vill att vårt 

förbund ska verka. 

Vi vet att det i vår vardag finns människor som av olika anledningar hamnat 

utanför systemet eller snett i samhället. Anledningarna kan variera men 

konsekvensen är densamma, ett utanförskap med försötjningsförsvårigheter som 

följd. 

Genom vårt samordningsförbund har vi fått möjligheter att pröva nya lösningar 

för att fånga upp, stödja och hjälpa människor tillbaka till en bättre tillvaro. 

Samordningsförbundets vision är tydlig, vi ska skapa möjligheter för människor 
att utvecklas. 

Vårt mål är att hitta lösningar och redskap för att förändra och förbättra 

människors livssituation. 

V åra samarbetspartner och korrununerna har snabbt kommit igång med att 

tillsammans förse styrelsen med olika förslag till processer och aktiviteter. 

Förbundet har därför redan ett antal processer som pågår. Klientsupport och test 

av metoden biblioterapi, Första steget en väg in på arbetsmarknaden för 

utrikesfödda kvinnor och en förstudie kring ett mobilt uh·edningsteam. 



Samordningsförbundet 
NNV Skåne 

Vi har med andra ord kommit igång otroligt snabbt med verksamheten i vårt 

förbund. 

Nu gäller det att vi fortsätter hålla ett högt tempo, att vi vågar uhnana både oss 

själva och systemet och i möjligaste mån avstår från att drabbas av funktionell 

dumhet. 

Min roll som ordförande i vårt förbund är snart över för denna gång och jag vill 
därför rikta ett varmt tack för det brinnande engagemang och den ljusa 

frarntidstt·o jag mött hos kommunernas medarbetare och våra samarbetspartners. 

Jag lämnar med varm hand över ordförande klubban med vetskapen om att 

tillträdande ordförande prioriterar arbetet med förbundet lika högt som jag gjort. 
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1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

Styrelsen för Samordningsförbundet NNV Skåne avger följande årsredovisning. 

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret. 

Förbundets första tid har innefattat att skapa rutiner och struktur för förbundets 

framtida verksamhet. Framförallt struktur för att stödja samarbete och 

samverkan mellan parterna, planeringsarbete och arbete med att ta fram behov 

av samverkansaktiviteter samt påbörja genomförande av dessa. Bland annat har 

en utvecklings- och beredningsgmpp samt en chefsgrupp formerats. Under 2018 

har arbete med att ta fram förbundets, vision, verksamhetside samt målbild med 

mera genomförts och beslutats. Arbetet har bland annat utgått från genomförd 

behovskartläggning och behovsanalys. 

Som en del i förbll{ldets kommunikationsstrategi har förbundet skapat en logga, 
informationsrnaterial och hemsida. Utöver detta har förbundschefen 

kommunicerat och :informerat om förbundet hos alla berörda parter samt andra 

samordningsförbund med flera. Denna kommunikation har skett vid bland annat 

dialog- och i.nformationsmöten för såväl politiska samlingar som för tjänstemän 

och vid nätverksmöten. 

Styrelsen för samordningsförbundet har beslutat att bevilja finansiering till tre 
processer, "Klientsupport och test av metoden biblioterapi" "Första Steget - en 

väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor" och "Förstudie för mobilt 

utrednings team". 

Samordningsförbundets har också genomfört strukturella insatser genom 

exempelvis samverkansdag, partsgemensam workshop, gemensamma 

kunskapshöjande insatser kring psykisk ohälsa samt ledarskap och 

organisatoriska mellanrum. 

Den ekonomiska uppföljningen under året visar på avvikelse från budgeten och 

på ett överskott för verksamhet med 3.8 Mkr. Avvikelserna är inte oväntade och Uv 
beror till stor del på att 2018 var samordningsförbundets uppstarts år. ~ 

l 



1.2 Om förbundet 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående 

parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad 

kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms komrmm och 

Örkelljunga kommun. Förbundet har sitt säte i Ängelholms kommun, 

organisationsnummer 222000-3244. 

Förbundet ska inom det geografiska området för medlemskonununema svara för 

en finansiell samordning inom rehabiliteringsorru·ådet mellan 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och i ovanstående 

kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. 

Resursema ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar 

till att den enskilde ska återfå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

1.2.1 Organisation 

Samordningsförbundet NNV Skåne är en fristående ju ridisk organisation med 

Arbetsförmedlingen, Försäktingskassan, Region Skåne, Båstad kommun, 

Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun och Örkelljunga 

kommun som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som 

u tses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli. 

1.2.2 Historik 

Samordningsförbundet NNV Skåne bildades 1 jan 2018. 

1.2.3 Lagrum 

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av 

rehabiliterings-insatser (2003:1210) och förblUldsordningen som beslutats av 

samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer 

möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna 

gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering 

samt underlätta en effektiv resursanvändning. 

SamordningsförblUldet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) 

och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. 



1.2.4 Uppdrag 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas 

ordinarie verksamhet. Sarnordningsförbundens uppgift är i första hand att verka 
för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På 
individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som 

bedrivs av de samverkande parterna. 

Sarnordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa 
strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. 
Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 6 454 789 kronor, där 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, 

Region Skåne med en fjärdedel och kommuner med resterande fjärdedel. 

1.2.6 Verksamhetside och vision 

Förbundets vision är 

Tillsammans sam.verkar vi för att skapa möjligheter att utvecklas. 

Förbundets verksamhetside är 

Förbundets uppgift är att hitta lösningar och redskap för att förändra och 
förbättra människors livssituation. 

Förbundets målbild är 

Hitta gemensamma lösningar för att öka graden av självförsörjning genom 
sysselsättning. 

Förväntade effekter av individinriktade insatser finansierade av förbnndet är 

Att processer med individinriktade insatser ska leda till att andelen 
deltagare i arbete och/eller studier ökar och att självförsörjningsgraden 

ökar. ~~ J c~ 7 ~) (/11 
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~~ 



Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

Att när det gäller varaktighet, ska deltagarnas behov av offentlig 

försörjning minskat efter en insats och minskningen ska kvarstår efter tre 

respektive sex månader. 

Att andra effekter kan vara bl.a. ökad livskvalitet och självständighet, 

stärkt social kompetens, ökad motivation att aktivera sig, minskad fysisk 

begränsning och bättre handlingsberedskap, stärkt självkänsla och ökat 

välbefinnande. 

Förväntade effekter av strukturinriktade insatser finansierade av förbundet är 

Att de strukturinriktade insatserna ska syfta till att stärka samverkan 

mellan myndigheterna och öka kunskapen om olika gruppers behov av 

rehabilitering samt stöd. 

Att effekter av de strukturinriktade insatserna ska följas och inriktas på 

att beskriva och analysera - hur samverkan, samordning och samarbete 

mellan de samverkande partema har utvecklats och vilken effekt eller 

nytta de har. 

1.3 Beskrivning av verksamheten 

I enlighet med verksamhetsplanen för Samordningsförbundet NNV Skåne har 
2018 kommit att innefatta att skapa rutiner och struktur för förbundets 

verksamhet, struktur för att stödja samarbete och samverkan mellan parterna, 

planeringsarbete och arbete med att ta fram behov av sanwerkansaktiviteter samt 

påbörja genomförande av dessa. Under året har en behovskartläggning och 

behovsanalys genomförts. Denna har fungerat som stöd och underlag för 

gemensam behovsbild, gemensamma prioriteringar, identifiering av 

fokusområden med mera. Arbetet med förbundets vision och målbild har 
genomförts och beslutats. Processbeskrivning och riktlinjer för parterna kring 

ansökningar om medel har upparbetats och beslutats. Förutom att förstärka 

samverkan och få igång aktiviteter, lyfts vikten av kommunikation om 
förbundets verksamhet, roll och betydelse för samverkansutveckling i Skåne 

Nord Nordväst. Som en del i förbundets kommunikationsstrategi har under året ()_,, 

förbundet skapat en logga, informationsmaterial och hemsida. På hern~.idan, 
8 
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Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

uppdateras löpande information om samtliga samverkansprocesser, 
kunskapshöjande insatser och samtliga protokoll från styrelsemöten med mera. 
Utöver detta har förbundschefen kommunicerat och informerat om förbundet 
hos alla berörda parter samt andra samordningsförbund med flera. Denna 
kommunikation har skett vid bland annat dialog- och informationsmöten för 

såväl politiska samlingar som för tjänstemän och vid nätverksmöten. 
Förbundschef har under året deltagit i ett antal möten tillsammans med 
förbundschefer från andra skånska förbund samt hälso- och sjukvårdsstrateg 
från Region Skåne. Träffama har handlat om Regions Skånes delaktighet i 
FINSAM som arena för samverkansutveckling. Förbundschef har även 
medverkat vid de nationella förbundschefsdagama samt den nationella FINSAM 
konferensen. 

1.3.1 Målgrupper 

Förbtmdets målgrupp är personer, i förvärvsaktiv ålder 16-64 år, som är i behov 

av insatser från flera av de samverkande parterna. 

Särskilt prioriterad behovsgrupp är personer med komplex problematik som har 
eller riskerar långvarigt utanförskap. 

Närmare precisering av särskilt prioriterade behovsgrupper genomförs utifrån 

kontinuerliga behovskartläggningar och behovsanalyser som följer upp 
förändringarna hos målgruppen. Under 2018 är framtagna prioriterade 
behovsgrupper utifrån ovan 

Personer med psykisk ohälsa 
Långvarigt bidragsberoende på grund av ohälsa och individer som ej 
bedöms redo för arbetsmarknaden 
Nyanlända och utrikesfödda 
Unga som varken arbetar eller studerar 

Förbundets uppgift är att både stödja individer i behov av samordnat stöd och att 
underlätta samverkan meUan parterna. Förbundet ser att strukturiruiktad 

verksamhet är lika viktig som individinriktade insatser. 



1.3.2 Processer och insatser 

Samordningsförbundet 
NNV Skåne 

Processnamn: Klientsupport och test av metoden biblioterapi. 

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Båstad kommun 

Processägare: Båstad konunun 

Processen beviljades finansiering: 2018-06-11 

Processtid: 2018-01-09-2021-09-01 

Behovsgrupp: Långvarigt bidragsberoende på grund av ohälsa och individer 

som ej bedöms redo för arbetsmarknaden. 

Metod/arbetssätt: Söka och testa nya arbetssätt som gynnar individens 

förutsättning. 

Utvärdering: Grubb Managementkonsult AB 

Processnamn: Första steget - en väg in på arbetsmarknaden fdr utrikesfödda kvinnor. 

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Klippans kommun och Perstorps 

kommun 

Processägare: Klippans kommun 

Processen beviljades finansiering: 2018-12-06 

Processtid: 2019-02-01-2020-12-31 

Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda. 

Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och 

kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter. 

Utvärdering: P&P i Landskrona AB 



Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

Processnamn: Förstudie mobilt utredningsteam 

Samverkande parter: Arbetsfönnedlingen och Ängelholms kommun 

Processägare: Arbetsförmedlingen 

Processen beviljades finansiering: 2018-12-06 

Processtid: 20190301-2019-09-01 

Behovsgrupp: Personer med psykisk ohälsa, långvarigt bidragsberoende på 
grund av ohälsa och individer som ej bedöms redo för arbetsmarknaden, 

nyanlända och utrikesfödda, unga som varken arbetar eller studerar. 

Metod/arbetssätt: Kartläggning avseende behov och möjligheter att starta ett 
mobilt utredningsteam. 

Utvärdering: Ej aktuellt under förstudiefasen·· 

Insatsnamn: Behovskartläggning och behovsanalys 

Samverkande parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Region Skåne, 
Båstad kommun, Klippans kommun, Perstotps kommun, Örkelljunga kommun, 

Ängelholms kommun. 

Insatsägare: Samordningsförbundet NNV Skåne 

Insatstid: 2018-05-01-2018-09-30 

Behovsgmpp: Styrelsen, berörda chefer och medarbetare i de fyra 
huvudmännens organisationer. 

Metod/arbetssätt: Kartläggning, analys och framtagning av gemensamma 
underlag för att förstärka samverkansarbetet. 

Leverantör: P&P i Landskrona AB 

Utvärdering: Ej aktuell CJ--
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Insatsnamn: Kunskapshöjande utbildning om psykisk ohälsa. 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

Samverkande parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Region Skåne, 
Båstad kommun, Klippans kommun, Perstorps konumm, Örkelljunga kommun, 

Ängelhohns kommun. 

Insatssägare: Sarnordningsförbundet NNV Skåne 

Insatstid: 2018-10-01 - 2018-11-30 

Metod/arbetssätt: Basutbildning om psykisk ohälsa till berörda medarbetare i de 
fyra huvudmännens organisationer. 

Leverantör: Akademi Båstad Uppdragsutbildning 

Utvärdering: Akademi Båstad Uppdragsutbildning 

---------------------------------------- -------------------------

Insatsnamn: Ledarskap och organisatoriska mellanrum 

Samverkande parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Region Skåne, 
Båstad kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Örkelljunga kommun, 
Ängelhohns konunun. 

Insatsägare: Sarnordningsförbundet NNV Skåne 

Insatstid: 2018-11-12 

Metod/arbetssätt: Gemensam kunskapshöjande föreläsning och workshop till 
berörda medarbetare i de fyra huvudmännens organisationer. 

Leverantör: Talarfomm i Skandinavien AB 

Utvärdering: Samordningsförbundet NNV Skåne 



Insatsnamn: Samverkansdag i Örkelljunga 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

Samverkande parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Region Skåne och 
Örkelljunga kommun 

Insatsägare: Örkelljunga kommun 

Insatstid: 2018-05-22 

Metod/arbetssätt: Presentation av samordningsförbundet, planering för 
framtagning av arbetsmodell och samverkanskanaler till berörda medarbetare i 
de fyra huvudmännens organisationer. 

Utvärdering: Ej aktuell 

1.4 Styrelsens arbete under året 

Styrelsen- är förbundets högst beslutande och förvaltande organ som har ansvar 
för förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i 

förbundsordningen. Samordningsförbundet NNV Skåne leds av en styrelse som 
består av åtta ledamöter och åtta ersättare. Varje part har vardera utsett en 
ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen. 

Ordinarie ledamöter 

Lars Nyander, Ordförande, Änge1holms kommun (Från och med 2018-05-01) 
Åsa Larsson, adjungerad, Ängelholms kommun (2018-01-08-2018-04-30) 
Ulrika Arvidsson, förste vice ordförande, Försäkringskassan 
(Ordförande 2018-01-08-2018-04-30) 
Carina Zachau, andre vice ordförande, Örkelljunga kommun (2018-01-08-2018-
10-25) 

Kerstin Persson, Klippans korrumm 
Ronny Nilsson, Perstorps kommun 
Inge Heruiksson, Båstad kommun 
Markus Gunnarsson, Arbetsförmedlingen 
Emma Yngvesson, Region Skåne 



Ersättare 

Robin Halmberg, Ängelholm kommun 

Hans Bertil Sinclair, Klippans kommun 
Bo Dahlqvist, Perstorps kommun 

Ingela Stefansson, Båstad kommun 

Christer Olsson, Örkelljunga kommun 

Sven Ingvar Borgqvist, Region Skåne 
Eva Mo Wiktorsson, Försäkringskassan 

Per Gustavsson, Arbetsförmedlingen 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under 2018. 

Revisorer 

Per Stomberg, Deloitte - Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, 
Ragnar Steen, Kommunerna 

Hans Johansson, Region Skåne 

Kansli 

Förbundschef i samordningsförbundet är sedan 1jan2018 Lena Alderskiöld. 
Lena är anställd av förbundet. Under förbundets två första månader har 

Ängelholms kommun varit förbundet behjälpliga med lönehantering. Sedan 

mars har redovisningsstöd och administrativt stöd köpt via extern leverantör. 

Utvecklings- och beredningsgrupp 

Utvecklings- och beredningsgruppen består av chefer och ledare verksamma 

inom parterna i samordningsförbw1det. Syftet med grnppen är att möjliggöra en 

välfungerande dialog och ett gemensamt ansvarstagande mellan alla parter. 

Detta genom att till exempel insatser planeras utifrån gemensamt identifierat 

behov och genom att skapa förntsättningar för samarbete i den egna 

organisationen. Gruppen ses som ett stöd för förbundschefen vid förankring och 
av förslag till styrelsen. Förbundschefen är sammankallande i denna grupp som 

har träffats sju gånger rmder 2018. 



Representationen i utvecklings- och beredningsgruppen 

Båstad kommun -Ritva Veeborn, avdelningschef 

Klippans korrunun - Mattias Säflund, verksamhetschef 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

Perstorps kommun - Sahand Kousha, arbetsmarknads- och näringslivschef 
ÄngelhoJms kommun - Barbara Boron, verksamhetschef 

Örkelljunga kommun - Magnus Lind, enhetschef 
Arbetsförmedlingen - Per Gustavsson, sektionschef 
Försäkringskassan - Maria Brantmark Lennartsson, enhetschef 
Region Skåne- Krister Johansson, verksamhetschef 

Chefsgrupp 

Chefsgruppen består av chefer och ledare verksamma inom parterna i 

samordningsförbundet. Chefsgruppens uppdrag är, 

Dela och diskutera behovsbilder gällande samverkan 
Intervenera FINSAM i den ordinarie verksamheten regelbundet 
(ledningsgrupper etc.) med sikte på identifiering av samverkansbehov 
och utveckling av samverkan 
Förankra aktuella sarnverkansinsatser i de egna leden med sikte på att 
skapa en gemensam bild av samverkansarbetet inom ramen för FINSAM 
Ansvara för kvalitet, lärande och hållbarhet i samverkansinsatserna 

Ansvara för olika former av implementering av samverkansinsatser i 
ordinarie verksamhet 

Chefsgruppen formerades under det första halvåret 2018 och har träffats en gång 

under 2018. Förbundschef är sammankallande till denna grupp. 



Representationen i chefsgruppen 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

Ängelholms kommun Oaes Jarlvi Tf. Uppdragschef 
Klippans kommun Agneta Hugander, Socialchef 
Perstorps kommun Annelie Börjesdotter, Socialchef 
Båstad kommun Henrik Andersson, Bildningschef 

Örkelljunga konunun Jennie Andersson, Socialchef 
Försäkringskassan Ulrika Arvidsson, Områdeschef Skåne Väst 
Arbetsförmedlingen Markus Gunnarsson, Sektionschef 

Region Skåne Carl-Johan Robertz, Förvaltningschef Hälsostaden 

Styrgrupper 

En styrgrupp utses för varje process som finansieras av samordningsförbundet. 
Gruppen består av chefer från de parter som är samverkande och är ansvariga 

för att leda och stödja processledarens arbete samt vara kunskapsbärare in i den 

egna organisationen. Aktuell processägare är sammankallande till styrgrupp. 

Medlemsråd 

Styrelsen beslutade i april att avvakta med medlemsråd under 2018. Under 

hösten 2018 har istället förbundschef bjudits in till samtliga 
medlemskommunemas kommunfullmäktige för att informera om förbundet och 
framtida verksamhet. Förbundschef har även haft presentationer för tjänstemän i 
samtliga medlemskommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

Region Skåne - Hälsostaden. 

Data.skyddsombud - DSO 

Förbundet har under året upphandlat dataskyddsombud. Roger Broberg från 
Arkiv IT är samord.ningsförbundets dataskyddsombud. Styrelsen har under 2018 

erhållit en sammanfattande utbildning om GDPR och DSO. 

1.5 Ekonomiskt utfall 

De ekonomiska uppföljningarna under året har visat på avvikelse från budgeten 



Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

och beror till stor del på att 2018 är samordningsförbundets uppstarts år. 
Hantering av överskottet beskrivs i verksamhetsplan för 2019. 

2. RESULTATRÄKNING 

Resultaträkning 

Verksamhetens intäkter 

Medlemsavgifter 

Summa verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Process kos mader 

övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Not 

1 

2 

3 

2018-01-04-
2018-12-31 

6 454 789 

6 454 789 

-530124 

-725 521 

-1 303 714 

Summa verksamhetens kostnader -2 559 359 
------------~ 

Verksamhetens resultat 3 895 430 

Finansiella poster 

Räntekostnader och liknande resultatposter 
-1638 

Summa finansiella poster -1638 

Resultat efter finansiella poster - ---- 3 893 792 

Årets resultat 3 893 792 



3. BALANSRÄKNING 

Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Otnsättni1tgstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

Kassa och bank 

Summa kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Fritt eget kapital 

Årets resultat 

Summa fritt eget kapital 

Not 

1 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

2018-12-31 

562 

7089 

7 651 

4 458 673 

4 458 673 

4 466 324 

4 466 324 

3 893 792 

3 893 792 



Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Skatteskulder 

Övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

4. KASSAFLÖDESANALYS 

Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

Årets resultat 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 

Not 

1 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

3 893 792 

108 906 

13 064 

38 851 

411711 

572 532 

4 466 324 

2018-01-04-

2018-12-31 

3 893 792 

3 893 792 

-7 651 

572532 
~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 458 673 

Arets kassaflöde 4 458 673 

Likvida medel vid årets slut 4 458 673 



5. REDOVISNINGSPRINCIPER 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning i tillämpliga delar. 

6. NOTER 

Not 1. Redovisningsprinciper 

Allmänna upplysningar 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Kommunallagen, Lag om 

kommunalredovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för 

kommunal redovisning. 

Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter från de åtta medlemmarna har intäktsförts i den period de 

avser. 

Processkostnader 

Under året nerlagda kostnader redovisas i resultaträkningen. 

Fodringar 

Fodringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som 

anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fodringar upptas till 

det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

Finansieringsanalys 

Finansieringsanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade 

kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 



Not 2. Medlemsavgifter 

2018-01-04-2018-12-31 

Intäkter 
Medlemsavgifter 
Staten (AF/FK) 
Region Skåne 
Kommunerna gemensamt 
Varav bidrag per kommun utgör 
Båstads kommun 
Klippans kommun 
Perstorps kommun 
Ängelholms kommun 
Örkelljunga kommun 

SUIIUna intäkter 

Not 3. Processkostnade1· 

Strukturella insatser och individinsatser 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

3 229 000 

1612895 

1612895 

245198 

315 530 

132 894 

741958 

177 314 

6 454 789 

Samverkansbyggande insatser inkl. behovskartläggning 

2018-01-04- 2018-12-31 

403 211 

126 913 

530124 

Not 4. Upplupna kostnader och fö1·utbetalda intäkter 

2018-12-31 

Upplupna semesterlöner 85160 

övriga upplupna kostnader och fömtbetalda intäkter 326 555 



7. STYRELSENS BESLUT 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 

samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 

Lars Ny~er 
Ordfö1'de 

I 

Kerstin Persson 

Ledamot 

Ulrika Arvidsson 

Förste Vice ordförande 

Ronny Nilsson 

Ledamot 

~~~~ ......... ... ..... .. ..................................................... . 

Inge Henrikson Markus Gunnarsson 

Ledamot Ledamot 

~~::;r-~··· ·· ······· ··· · 
Ledamot 

f'u- sto~lou-j.., . 
Av Lc..-L.> r • ., ,__.....,.I ~~·- ldtJ ,-

f-: ~ ,.- $ ta µ_<"'\ 



Till 
Styrelsen i Samordningsförbundet NNV Skåne 
Fullmäktige i Region Skåne 
Fullmäktige i Ängelholms kommun 
Fullmäktige i Klippan kommun 
Fullmäktige i Perstorp kommun 
Fullmäktige i Båstad kommun 
Fullmäktige i Örkelljunga kommun 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2018 

Samordningsförbudet NNV Skåne 
Organisationsnummer 222000-3244 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet NNV Skåne (organisationsnummer 222000-3244) för 
verksamhetsåret 2018. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar 
en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll i verksamhet och räkenskaper. 

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild 
och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter är tillräcklig. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god 
revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att. uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. 

Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i 
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets 
interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar 

~~ 



i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet NNV Skåne har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har vaiit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och 
god redovisningssed. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansie lla mål och verksamhetsmål som är uppställda, med undantag 
för att Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel/eget kapital ej 
möts. 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Ängelholm den 2 ~ I 3 2019 

c:9~-~ 
I".'. Ragnar Steen 
För Ängelholm, Klippan, Perstorp, 
Båstad och Örkelljunga kommun 

~-fLtfv 
Per Stomberg 
Auktoriserad revisor 
För staten 

Bilaga: 
De sakkunnigas rapport 

?f2 '~lVv 
-Hans Jol ansson 
För Reg· n Skåne 



Deloitte. 

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET NNV SKÅNE 2018 

1. INLEDNING 

Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet NNV Skåne för 
räkenskapsåret 2018. Granskningen har bedrivits i enlighet med god revisionssed. Syftet med 
rapporten är att lämna underlag för revisorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen. 
Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och eventuella 
rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revision. 

2. INRIKTNING 

Granskningen har främst bestått av följande moment och inriktats mot följande områden: 

1. Övergripande risk och väsentlighetsanalys. 
2. Granskning av att förbundet följer förbundsordningen. 
3. Granskning av att verksamhetsplan och budget har upprättats och godkänts av styrelsen. 
4. Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har genomförts och reflekterats i korrekt i 

redovisningen. 
5. Granskning av interna kontroller såsom attest- och utanordning mm. 

Vidare har förbundets löpande redovisning, årsbokslut samt årsredovisning granskats. 

Granskningen har främst bestått av följande moment. 

- Genomgång av protokoll 
- Genomgång av förbundsordning 
- Stickprovsgranskning av attest och utanordning 
- Sedvanlig bokslutsgranskning 

3. RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS 

I samband med planeringen av revisionen upprättades granskningsplan, innefattande övergripande 
risk- och väsentlighetsanalys, i separat dokument. 

Granskningsplanen beaktar: 

- Verksamhetsrisker, kritiska omvärldsfaktorer och väsentliga händelser 
- Redovisningsprinciper och upplysningsplikt 
- Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, Kommunallagen och Lagen och 

kommunal redovisning 
- Uppskattningar och bedömningar 
- Redovisning av bidrag 
- Upplupna kostnader och övriga intel'imsskulder 
- Väsentliga händelser 
- Hyreskostnader 

Deloitte AB. säte Stockholm, Org nr 556271-5309 
Member of 
Deloitte Touche Tohmatsu 



Samordningsförbundet NNV Skåne 

2018 

Sid 2 av 4 

- Kritiska transaktionsflöden 
- Intern kontroll/"ordning och reda" 
- Intern kontroll samordningsförbundet extern bokförare 
- Bokslutsprocessen 

4. GRANSKNINGENS RESULTAT OCH IAKTTAGELSER 

4.1 Förvaltning, intern kontroll och processer 

I samband med beviljande av medelstilldelning till samverkansinsatserna framgår av styrelseprotokoll 

att styrelsen är engagerad i pågående och planerade insatser. 

Samtliga styrelseprotokoll för året har lästs. Vi har inte uppmärksammat att några väsentliga 
styrelsebeslut ej har verkställts. 

Vid styrelsemötet per 2018-02-08 beslutade styrelsen att godkänna attestordning mm och 
arbetsformer samt arvoden och ersättningar för Samordningsförbundet NNV Skåne. 

Vid styrelsemötet per 2018-04-12 beslutade styrelsen att godkänna förslag till beslut om 
verksamhetsplan samt att.fastställa budget 2018. Styrelsen beslutade även att godkänna förlag till 
beslut delegationsordning för Samordningsförbundet NNV Skåne. · · · 

Vid styrelsemötet per 2018-09-06 beslutade styrelsen att godkänna reviderad attestordning och beslut 

om vision och verksamhetside för Samordningsförbundet NNV Skåne. 

Vår genomgång av förbundsordningen visar att denna är i överensstämmelse med Lag om 
samordningsförbund. 

Av 12 § i förbundsordningen framgår att "Styrelsen skall en gång om året upprätta uppföljningar med 
helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillställs förbundsmedlemmarna". Helårsprognos 
har noterats vara presenterad i delårsrapporten. 

Av l 3 § i förbundsordningen framgår att förbundet ska varje år upprätta en plan för förbundets 
verksamhet samt att årsbudgeten skall fastställas senast den 30 november året före budgetåret eller 
senast då parternas tilldelning fastställs. 

Såväl budget som verksamhetsplan för 2019 har under 2018 fastställts inom de tidsramar som anges i 

förbundsordningen lag om finansiell samordning. 



Samordnings förbundet NNV Skåne 

2018 

Sid 3 av 4 

4.2 Årsbokslut 

Vi har granskat årsbokslutet och kan notera att balans- och resultaträkningar är upprättade i enlighet 
med god redovisningssed och på ett rättvisande sätt återspeglar förbundets ställning och resultat per 
balansdagen. Förvaltningsberättelsen är enligt vår uppfattning förenlig med årsredovisningens övriga 
delar och beskriver förbundets verksamhet på ett rättvisande sätt. Finansieringsanalysen återspeglar 
korrekt förbundets kassaflöden. 

4.2. J Resultaträkning 

Förbundet erhöll under 2018 ca 6,5 MSEK i medlemsavgifter. Nedlagda kostnader per 
räkenskapsårets utgång uppgår till ca 2,6 MSEK. 

Verksamhetens resultat för året är 3,9 MSEK. Vid årets ingång budgeterades ett positivt resultat om 
1,2 MSEK. Förklaringen till att man överstiger budget med 2,7 MSEK är att man inte lyckats nå upp 
til 1 de budgeterade kostnaderna, huvudsakligen för att 2018 är samordningsförbundets uppstarts år 
vilket även konstaterades vid den ekonomiska uppföljningen på styrelsemötet per 2018-10-25. 

4.2.2 Balansräkning 

Per årets utgång har förbundet ett eget kapital om 3,9 MSEK, vilket är högre än vad som 
rekommenderas enligt Nationella Rådets riktlinjer. Givet årets tilldelning om 6,5 MSEK 
rekommenderas att eget kapital bör uppgå till ca 1,3 MSEK. För att reducera det egna kapitalet har 
styrelsen per 2018-10-25 antagit verksamhetsplan och budget för 2019 med en övergripande 
flerårsplan där förbundet har som mål att minska det egna kapitalet för att hamna inom de riktlinjerna 
som Nationella rådet förespråkar. 

Vidare är likvida medel den enskilt största posten i balansräkningen om 4,5 MSEK, motsvarande 
99,85 % av balansomslutningen. 

5. REKOMMENDATIONER 

Baserat på ovanstående redovisade iakttagelser lämnar vi följande rekommendation till förbundet: 

Att arbeta för att minska det egna kapitalet så att förbundet hamnar inom de riktlinjer som Nationella 
rådet förespråkar. 

6. SLUTSATS 

Baserat på genomförd granskning och efter beaktande av de iakttagelser som gjorts bedömer vi 
sammantaget att räkenskaperna i all väsentlighet är rättvisande, att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och vcrksamhetsplanen, med undantagför 
att Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel/eget kapital ej möts, samt att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning. 



Samordningsförbundct NNV Skåne 

2018 

Sid 4 av 4 

Revisorerna bör därför i revisionsberättelsen kunna göra ovanstående konstateranden och tillstyrka att 
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Malmö den 26 mars 2019 

* 
----~ --- ...--- ..,~"'- -

Christofer Andersen Toledo 
Sakkunnigt biträde 
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Datum: 2019-10-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000794/2019 – 600 
 
 

Angående åtgärder med anledning av extraordinär situation inom  
individ- och familjeomsorgen 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
  
1. Omgående rekrytera ny chef för individ- och familjeomsorgen. Utbildningsnämndens  
presidium ska ta aktiv del i rekryteringsförfarandet. 
 
2. Magnus Andersson förordnas som tf chef för individ- och familjeomsorgen. Eventuella 
oklarheter kring anställningar inom individ- och familjeomsorgen ska undanröjas. 
 
3. Uppdra åt kommunförvaltningen att stödja utbildningsnämnden i den extraordinära  
situation som nu råder inom individ- och familjeomsorgen till följd av larmrapporter om  
verksamheten och betydande ekonomiska underskott. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Inkommet ärende med underlag från utbildningsnämnden angående åtgärder med anledning 
av extraordinär situation inom individ- och familjeomsorgen. 
 
Se bilagor. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

 
 
 
 



 
Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-10-22 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

UN § 141  Dnr UN 000398/2019 - 600 

Åtgärder med anledning av extraordinär situation inom  
individ- och familjeomsorgen 

 
Beskrivning av ärendet I enlighet med reglementet för Utbildningsnämnden är nämnden socialnämnd 

och ansvarar för socialtjänsten avseende individ- och familjeverksamheten 
förutom försörjningsstödet. Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och 
uppföljning samt myndighetsutövning inom ansvarsområdet.  

 
 Förvaltningen har brustit i kontroll av verksamhetsrutiner. Uppföljning och 

systematik har varit otillräcklig och den ekonomiska uppföljningen har 
grundats på ofullständig information. Brister i handläggningen har fått negativa 
effekter för såväl enskilda individer, som för kommunens samlade ekonomi och 
anseende.  

 
Underlag till beslutet Skrivelse från Thomas Nerd, ordförande utbildningsnämnden.  
 
Föredragande Thomas Nerd, ordförande föredrar ärendet.  
 
Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Omgående rekrytera ny chef för individ och familjeomsorgen. 
Utbildningsnämndens presidium ska ta aktiv del i rekryteringsförfarandet. 

2. Magnus Andersson förordnas som tf chef för individ och familjeomsorgen. 
Eventuella oklarheter kring anställningar inom individ och 
familjeomsorgen ska undanröjas. 

3. Uppdra åt kommunförvaltningen att stödja Utbildningsnämnden i den extra 
ordinära situation som nu råder inom individ och familjeomsorgen till följd 
av larmrapporter om verksamheten och betydande ekonomiska 
underskott. 

 

Utbildningsnämnden beslutar: 
1. Uppdra åt arbetsutskottet att löpande följa händelseutvecklingen inom 

individ och familjeomsorgen. Utskottet ska bereda ärenden och föreslå 
åtgärder inom området till Utbildningsnämnden, samt löpande informera 
nämnden om arbetet. 

 

2. Uppdra åt chefen för individ och familjeomsorgen att lämna förslag till 
handlingsplan med förslag till åtgärder att genomföras inför det besök som 
Inspektionen för Vård och omsorg ska genomföra i kommunen den 21 
januari 2020.  

 
 



Till utbildningsnämnden 

BÅSTADS l·lOM!ViUN 
Utbildnings nämnden 

2019 ~10 - 2 1 
Dnr...IJ.~ ... 000.3~.~J 
.......... : .... e.tq __ :~.G..Qo 

Åtgärder med anledning av extra ordinär situation inom individ- och familje
omsorgen. 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Omgående rekrytera ny chef för individ och familjeomsorgen. Utbildningsnämn
dens presidium ska ta aktiv del i rekryteringsförfarandet. 

• Magnus Andersson förordnas som tf chef för individ och familjeomsorgen. Even
tuella oklarheter kring anställningar inom individ och familjeomsorgen ska un
danröjas. 

• Uppdra åt kommunförvaltningen att stödja Utbildningsnämnden i den extra or
dinära situation som nu råder inom individ och familjeomsorgen till följd av 
larmrapporter om verksamheten och betydande ekonomiska underskott. 

Utbildningsnämnden beslutar 

• Uppdra åt arbetsutskottet att löpande följa händelseutvecklingen inom individ 
och familjeomsorgen. Utskottet ska bereda ärenden och föreslå åtgärder inom 
området till Utbildningsnämnden, samt löpande informera nämnden om arbetet. 

• Uppdra åt chefen för individ och familjeomsorgen att lämna förslag till hand
lingsplan med förslag till åtgärder att genomföras inför det besök som Inspekt
ionen för Vård och omsorg ska genomföra i kommunen den 21 januari 2020. 

Bakgrund 

På utbildningsnämndens sammanträde den 15 oktober föredras ärendet om de brister 
inom individ- och familjeomsorgen som kom till min kännedom den 8 oktober. Ledamö
terna ställer en del kompletterande frågor, bland annat om nämnden nu fått alla inform
ation. Nämnden får då informationen att så är fallet. 

En ny förteckning över 11 fall presenteras för mig den 17 oktober. Enligt uppgift ska 
föredragande tjänsteman känt till detta dagen innan utbildningsnämndens samman
träde. Om så är fallet får den vidare utredningen ge klarhet i. 

På kvällen den 17 oktober informeras jag av Henrik Andersson om att han är avstängd 
från sitt arbete. Samma kväll samtalar jag med enhetschef och l:e socialsekreterare för 
att säkerställa att informationen om de 11 nya fallen är korrekt. 



Analys 

I enlighet med reglementet för Utbildningsnämnden är nämnden socialnämnd och an
svarar för socialtjänsten avseende individ- och familjeverksamheten förutom försörj
ningsstödet. Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning samt myndig
hetsutövning inom ansvarsområdet. 

Förvaltningen har brustit i kontroll av verksamhetsrutiner. Uppföljning och systematik 
har varit otillräcklig och den ekonomiska uppföljningen har grundats på ofullständig 
information. Brister i handläggningen har fått negativa effekter för såväl enskilda indivi
der, som för kommunens samlade ekonomi och anseende. 

Det som hänt inom Båstads kommuns socialtjänst är inte bara förfärligt och helt oförlåt
ligt gentemot de barn och unga som eventuellt farit illa. Det är ett misslyckande för för
valtningen. Om förvaltningen inte kan ge nämnden ett sanningsenligt och korrekt be
slutsunderlag kommer hela den politiska styrningen av verksamheten falla samman. Vi 
är helt och hållet beroende av en fungerande förvaltning för att kunna utföra det upp
drag som kommunfullmäktige lagt på nämnden via reglementen, delegationer mm. 

Förslag 

Det krävs ett omfattande arbete med Utbildningsnämndens anmälan till IVO och med lex 
Sahra anmälningar för att återvinna förtroendet för verksamheten. Nämnden måste ta 
ett helhetsgrepp över problematiken inom individ- och familjeomsorgen. 

Jag anser att följande åtgärder ska genomföras: 

Rekrytering av ny individ och familjeomsorgschef inleds omgående. Oklarheter kring 
anställningar ska undanröjas. En aktiv politisk styrning av processen fram till IVOs be
sök i januari är en förutsättning för att komma vidare i utvecklingsarbetet. Handlings
och åtgärdsplan måste upprättas, allt med målsättningen att återupprätta kommuninvå
narnas förtroende och åtgärda brister i rutiner och uppföljning. 

Båstad den 20 oktober 2019 

Thomas Nerd 
Utbildningsnämndens ordförande 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-10-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000796/2019 – 600 
 
 

Angående ändring i riktlinjer för Båstads kommuns debiterings-  
och kravverksamhet avseende barnomsorg 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Ändringen i Riktlinjer för Båstads kommuns debiterings- och kravverksamhet avseende  
barnomsorg godkänns. Ändringen innebär att betalningspåminnelse ska skickas till  
gäldenären. 
 
 
Sammanfattning av ärendet     
Inkommet ärende med underlag från utbildningsnämnden angående ändring i riktlinjer  
för Båstads kommuns debiterings- och kravverksamhet avseende barnomsorg. 
 
Se bilagor. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 



 
Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-10-15 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

UN § 128  Dnr UN 000363/2019 - 600 

Ändring i riktlinjer för Båstads kommuns debiterings- och 
kravverksamhet avseende barnomsorg 

 
Beskrivning av ärendet Av nuvarande riktlinjer för Båstads kommuns debiterings- och kravverksamhet 

(bilaga 1) framgår under rubriken ”Betalningspåminnelse” följande: 
 
 ”Betalningspåminnelse ska skickas till gäldenären med undantag för räkningar 

avseende VA och renhållning, barnomsorg och hyror enligt hyresavtal.” 
 
 Föreslagen ändring innebär att barnomsorg skulle strykas från undantagen för 

betalnings-påminnelse så att lydelsen i stället blir följande: 
 
 ”Betalningspåminnelse ska skickas till gäldenären med undantag för räkningar 

avseende VA och renhållning samt hyror enligt hyresavtal. 
 
 Påminnelsen utskickas 7 – 10 dagar efter fakturans förfallodag. Ersättning för 

betalningspåminnelse debiteras inte.” 
 
 Den föreslagna ändringen innebär även att barnomsorg skulle strykas under 

rubriken ”Inkassokrav” i bilaga 1 så att lydelsen istället blir följande: 
 
 ”För VA och renhållning samt hyror enligt hyresavtal ska inkassokrav utskickas 

10 – 12 dagar efter fakturans förfallodag. Gäldenären ska ges en tidsfrist på 10 
dagar efter utsändandet av inkassokravet. 

 
 För debiteringar där betalningspåminnelse utskickas ska inkassokrav utsändas 

20 – 25 dagar efter fakturans förfallodag. 
 
 Lagstadgad avgift ska uttagas. 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Nina Linné, skoljurist, daterad 2019-10-04, med 

tillhörande bilaga.  
 
Föredragande Nina Linné, skoljurist, föredrar ärendet.  
 
Beslut Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

Om ändring i Riktlinjer för Båstads kommuns debiterings- och kravverksamhet 
avseende barnomsorg. Ändringen innebär att betalningspåminnelse ska 
skickas till gäldenären. 

 
 
 

 
 



 Tjänsteskrivelse  
	

191004\c:\users\henand2\documents\groupwise\tjänsteskrivelse	hls.doc\ha	

1 (2)

	
Datum:	:	2019‐10‐04	 Till: Kommunstyrelsen	
Handläggare:	Nina	Linné	
Dnr: UN	000363/2019	–	600 
	
	

Ändring i Riktlinjer för Båstads kommuns debiterings- och kravverksamhet 
avseende barnomsorg 
	
	
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden	föreslås	att	besluta	om	ändring	i	Riktlinjer	för	Båstads	kommuns	debite‐
rings‐	och	kravverksamhet	avseende	barnomsorg.	Ändringen	innebär	att	betalningspåminnelse	
ska	skickas	till	gäldenären.	
 
Bakgrund	
Av	nuvarande	riktlinjer	för	Båstads	kommuns	debiterings‐	och	kravverksamhet	(bilaga	1)	
framgår	under	rubriken	”Betalningspåminnelse”	följande:	
	

”Betalningspåminnelse	ska	skickas	till	gäldenären	med	un‐
dantag	för	räkningar	avseende	VA	och	renhållning,	barn‐

omsorg	och	hyror	enligt	hyresavtal.”	
	
Föreslagen	ändring	innebär	att	barnomsorg	skulle	strykas	från	undantagen	för	betalnings‐
påminnelse	så	att	lydelsen	i	stället	blir	följande:	
	

”Betalningspåminnelse	ska	skickas	till	gäldenären	med	un‐
dantag	för	räkningar	avseende	VA	och	renhållning	samt	

hyror	enligt	hyresavtal.	
	

Påminnelsen	utskickas	7	–	10	dagar	efter	fakturans	förfal‐
lodag.	Ersättning	för	betalningspåminnelse	debiteras	inte.”	

	
Den	föreslagna	ändringen	innebär	även	att	barnomsorg	skulle	strykas	under	rubriken	”Inkas‐
sokrav”	i	bilaga	1	så	att	lydelsen	istället	blir	följande:	
	

”För	VA	och	renhållning	samt	hyror	enligt	hyresavtal	ska	
inkassokrav	utskickas	10	–	12	dagar	efter	fakturans	förfal‐
lodag.	Gäldenären	ska	ges	en	tidsfrist	på	10	dagar	efter	ut‐

sändandet	av	inkassokravet.	
	

För	debiteringar	där	betalningspåminnelse	utskickas	ska	
inkassokrav	utsändas	20	–	25	dagar	efter	fakturans	förfal‐

lodag.	
	

Lagstadgad	avgift	ska	uttagas.”	
	
	
	
Konsekvenser av beslut	
Den	nu	gällande	lydelsen	innebär	att	gäldenärer	inom	barnomsorg	inte	får	någon	
betalningspåminnelse	innan	inkassokrav	skickas.	Den	föreslagna	ändringen	innebär	att	
gäldenärer	inom	barnomsorg	kommer	att	få	en	betalningspåminnelse	7	–	10	dagar	efter	
fakturans	förfallodag.	
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Vårdnadshavare	efterfrågar	idag	möjlighet	att	få	betalningspåminnelse	för	obetalda	fakturor.	I	
dagsläget	hanteras	obetalda	fakturor	manuellt	av	en	administratör.	Varje	månad	hanteras	fak‐
turaärenden	där	vårdnadshavare	endast	har	en	obetald	faktura.	I	dessa	fall	måste	administra‐
tören	ändå	skicka	ut	ett	brev	med	information	om	att	barnet	riskerar	att	bli	avstängt.		Vård‐
nadshavare	hör	inte	sällan	av	sig	och	informerar	att	de	inte	varit	medvetna	om	att	de	inte	beta‐
lat	fakturan	och	ställer	sig	undrande	till	att	de	inte	mottagit	någon	betalningspåminnelse.	Änd‐
ringen	skulle	på	så	vis	även	öka	den	efterfrågade	servicen	till	vårdnadshavarna	inom	barnom‐
sorgen	samt	minska	det	administrativa	arbetet.	
	
	
	
	
Barn	och	skola	
Nina	Linné,	Skoljurist	
	
	
	
Beslutet ska expedieras till:	
Kommunstyrelsen	
	
Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
Bilaga	1,	Riktlinjer	för	Båstads	kommuns	debiterings‐	och	kravverksamhet,	dnr	92/04‐906	
	
Samråd har skett med:	
Inga‐Britt	Henriksson,	skolchef	
Margaretha	Ekelund‐Svensson,	biträdande	skolchef	



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunledningskontoret 
2004-01-28 
Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsen 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunkontoret 

2004 2. 9 
Dnr 

Riktlinjer för Båstads kommuns debiterings- och kravverksamhet 

Ekonomiavdelningen har upprättat förslag till riktlinjer för kommunens debiterings- och 
kravverksarnhet, bilaga. 

De ändringar som gjorts i förhållande till nuvarande rutin och praxis är att 
betalningspåminnelse införs för tillfälliga debiteringar och äldreomsorgsräkningar (i 
övriga fall utskickas inkassokrav) 
då räkning betalas kontant till kassan uttas avgift. 

Kornmunledningskontorct 
,,,---.. // ,.,_......,,, ;:_·· / /'o . (/ 
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/", < · -·"' /,: ;_, 1__.-i / V W& ~ 

··Lars Nilsson 
Ekonomichef 
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Riktlinjer för Båstads kommuns debiterings- och kravverksamhet 

Debitering 

Allmänt 

All fakturering ska ske i kommunens faktureringssystem. Med hänsyn till kontroll och 
avstämning får manuella fakturor inte förekomma. Faktureringsunderlaget ska attesteras 
av behörig befattningshavare. 

Minsta beloppsgräns är 50 kr om inte annat följer av tecknat avtal eller bestämmelser i 
taxa. För belopp understigande denna gräns bör lämpligen kontant betalning avkrävas 
eller samlas tillsammans med andra debiteringar till en faktura. 

Utställd faktura ska innehålla fullständiga uppgifter om såväl kommunen som kunden, 
specifikation om vad fakturan avser, mervärdeskattesats och klart angivna betalnings
och räntevillkor. 

Betalningstidpunkten bör ligga så nära tjänstens/varans leverans som möjligt. Förfallo
dag ska infalla 30 dagar efter fakturadatum om inte annat avtalats eller följer av be
stämmelser i taxa. Fakturor till privatpersoner bör ha förfallodag den sista dagen i må
naden. 

Avgifter och <lröjsmålsränta 

Faktureringsavgift ska inte debiteras kommunens kunder. Administrativa kostnader ska 
i stället beaktas vid taxesättning eller annan prisberäkning. 

Dröjsmålsränta ska faktureras för inbetalningar som gjorts efter förfallodagen. Ränta 
utgår enligt 6 § räntelagen. 

Att betala räkning kontant i kommunens kassa bör inte förekomma. l fall det sker uttas 
inbetalningsavgift med samma belopp som gäller för inbetalning vid Svensk Kassaser
vice. 

Kravverksamhet 

Allmänt 

Kommunens kravverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed och i övrigt enligt de 
anvisningar som utfärdas av Datainspektionen. Samtliga befattningshavare som hand
lägger kravärenden ska besitta goda kunskaper om gällande regler. 
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Organisation 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens kravverksamhet. Detta 
innebär att styrelsen ansvarar för att verksamheten sker på ett enhetligt sätt oavsett de
biteringstyp och var inom den kommunala organisationen handläggningen sker. 

Den löpande kravverksamheten handläggs av kommunledningskontorets ekonomiav
delning. För långtidsbevakning anlitas inkassobyrå. 

Betalningspåminnelse 

Betalningspåminnelse ska skickas till gäldenären med undantag för räkningar avseende 
VA och renhållning, barnomsorg och hyror enligt hyresavtal. 

Påminnelsen utskickas 7 - 10 dagar efter fakturans förfallodag. Ersättning för betal
ningspåminnelse debiteras inte. 

Inkassokrav 

För VA och renhållning, barnomsorg och hyror enligt hyresavtal ska inkassokrav ut
skickas 10 - 12 dagar efter fakturans förfallodag. Gäldenären ska ges en tidsfrist på 10 
dagar efter utsändandet av inkassokravet. 

För debiteringar där betalningspåminnelse utskickas ska inkassokrav utsändas 20 - 25 
dagar efter fakturans förfallodag. 

Lagstadgad avgift ska uttagas. 

DröJsmålsränta 

Dröjsmålsränta debiteras i enlighet med räntelagen (Riksbankens referensränta+ 8 % ) fr 
o m dagen efter förfallodagen. Om ränta ska debiteras på särskild faktura gäller 50 kr 
som gräns. 

Amorteringsplaner 

Avbetalning av skulden kan medges efter överenskommelse mellan kunden och perso
nal på ekonomiavdelningen. Skuldbeloppet ska överstiga I 000 kr och maximal amorte
ringstid är I år. Ränta samt lagstadgad avgift för upprättande av amorteringsplan ska 
uttagas. 

Endast personal på ekonomiavdelningen upprättar amorteringsplaner och kan lämna 
anstånd med betalning. 

Betalning~föreläggande 

Leder inte inkassokravet till betalning ansöks om betalningsföreläggande vid kronofog
demyndigheten. Ansökan sker I 0 - 15 dagar efter utgången av den i inkassokravet an
givna tidsfristen. Före ansökan om betalningsföreläggande ska en bedömning göras med 
hänsyn till beloppets storlek, betalningsförmågan och kostnader. 
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Om åtgärden framstår som utsiktslös eller inte är försvarlig med hänsyn till kostnaderna 
och inte heller krävs från allmän synpunkt kan inkassoåtgärderna avbrytas tillsvidare. 

Mindre fordringsbelopp bör om möjligt sammanföras till en ansökan om betalningsfö
reläggande. 

Inkassokostnader samt kostnader för betalningsföreläggande mm ska debiteras enligt 
gällande förordningar. 

Avstängning 

Avstängning från barnomsorg tillämpas i enlighet med barnomsorgstaxan då avgift ej 
erlab>iS 3 månader efter förfallodag. Beslut om avstängning finns i kommunens barnom
sorgstaxa. 

Avstängning av vatten kan genomföras med stöd av 30 § i lagen om allmänna vatten
och avloppsanläggningar (SFS 1970:244). Om avstängning skett påförs fastighetsägaren 
kommunens kostnader för avstängning och återinkoppling enligt kommunens va-taxa § 
22, mom 2. 

Avskrivning 

När en fordran är osäker ska bokföringsmässig avskrivning göras. Kommunens krav 
finns fortfarande kvar men den är ej längre upptagen i balansräkningen. Bokföringsmäs
sig avskriven fordran överlämnas till inkassoföretag för bevakning. 

Definitiv avskrivning sker då en fordran är preskriberad eller där fordran är omöjlig att 
driva in, t ex ett aktiebolag som gått i konkurs. 

Assistent/ekonomichef har delegation på att skriva av fordran understigande 10.000 
kr/ärende, belopp därutöver beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-10-17 1 av 1 
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Datum: 2019-09-02 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS001140/2018 

 
 

Förslag till ny renhållningsordning och avfallsplan 2020-2024 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Framlagd renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 2020-2024 och tillhörande 
kommunspecifika bilagor för Båstads kommun godkänns för antagande. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
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 renhållningsordning med tillhörande avfallsplan enligt miljöbalkens 15 kap. 41 
§. 
 

Aktuellt 
Renhållningsordningen  
Några av förändringarna i renhållningsordningen är:   
- Den är anpassad till demand hämtning.  
- Tydlighet kring utrustning och framkomlighet på markbehållare.  
- Tydliggjort att kommunen kan anvisa plats, samt vad det innebär. 
 
Avfallsplan  
Till renhållningsordningarna följer som bilaga kommunens avfallsplan. Avfallsplanen 
innehåller mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.  
 
För första gången har NSR:s ägarkommuner enats om en regional avfallsplan med 
gemensamma mål men med kommunspecifika åtgärder för att uppnå målen. Genom att ha 
gemensamma mål möjliggörs ökat samarbete över kommungränser. Den regionala 
avfallsplanen är ett levande dokument som kommunerna kommer att jobba aktivt med under 
planens giltighetstid. 
 
Remiss/Utställning 
Förslag till ny renhållningsordning och avfallsplan har ställts ut för granskning på bibliotek och 
kommunhus samt publicerats på kommunens hemsida och på NSR:s hemsida enligt 
miljöbalkens 15 kap. 42 §. 
Förslaget har även skickats ut på remiss till berörda instanser enligt bifogad remisslista. 
 
Inkomna synpunkter har sammanställts och gåtts igenom. Ändringar har gjorts i dokumenten 
där så varit lämpligt (dessa markerad med röd text). 
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Renhållningsordningen innehåller kommunala bestämmelser när det 
gäller avfallshanteringen i Båstads kommun. Här kan fastighetsägare, 
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. 
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1. Inledande bestämmelser 
I detta kapitel redogörs för definitioner, gällande författningar och målsättningar för avfallshanteringen 
i Båstads kommun. 

 

1 § Gällande författningar 
Denna renhållningsordning innehåller föreskrifter om avfallshantering i Båstads 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: 

Förordningar  Beteckning 

Miljöbalken (1998:808)  SFS 1998:808 

Förordningen (2001:512) om deponering av 
avfall 

 SFS 2001:512 

Förordningen (2013:253) om förbränning av 
avfall 

 SFS 2013:253 

Förordningen (2013:252) om stora 
förbränningsanläggningar 

 SFS 2013:252 

Förordningen (2018:1463) om producentansvar 
för returpapper 

 SFS 2018:1463 

Förordningen (2018:1462) om producentansvar 
för förpackningar. 

 SFS 2018:1462 

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

 SFS 2005:220 

Förordningen (2007:185) om producentansvar 
för bilar 

 SFS 2007:185 

Förordningen (1994:1236) om producentansvar 
för däck 

 SFS 1994:1236 

Förordningen (2008:834) om producentansvar 
för batterier 

 SFS 2008:834 

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

 SFS 2000:208 

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

 SFS 2005:209 

Förordningen (2009:1031) om producentansvar 
för läkemedel  

 SFS 2009:1031 
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Avfallsförordningen (2011:927)  SFS 2011:927 

Plan- och bygglagen (2010:900)  SFS 2010:900 

Arbetsmiljölagen (1977:1160)  SFS 1977:1160 

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

 (EU) nr 
1069/2009 

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

 SFS 1980:424 

Naturvårdsverkets föreskrifter om transporter 
av avfall. 

 NFS 2005:3 

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

 SJVFS 2006:84 

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, 
toxinpåverkan, överkänslighet. 

 AFS 2005:1 

Hanteringen av smittförande avfall från hälso- 
och sjukvården. 

 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 (2011:927) 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, transport, 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 fastighetsägare avses den eller de som äger fastigheten eller den som enligt 1 kapitlet 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare/fastighetsinnehavare. 

 

5. Med nyttjanderättshavare menas den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsägare, 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 § i Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall (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 fastighetsägare, nyttjanderättshavare, hyresgäst, privatperson, 
verksamhet eller annan som ger upphov till avfall. 

 

21. Med ABVA menas Allmänna bestämmelser vatten och avlopp. 

 

22. Med NSR menas Nordvästra Skånes Renhållnings AB. 
 

23. Med anvisad plats avses den plats utanför fastigheten som kommunen anvisat, i syfte att 
fullgöra sin bortforslingsskyldighet.  

 
24. Med NSVA menas Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp 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 



 

8 

 

källsorterat avfall kan förekomma. Vid felsortering kan fastighetsägaren åläggas felsorteringsavgift 
enligt gällande avfallstaxa. 

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 Båstads 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). 
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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 § Fastighetsägarens ansvar 
A. Fastighetsägaren 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. Fastighetsägaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den eller de som bor eller 
bedriver verksamhet i fastigheten om dessa föreskrifter. Fastighetsägaren är ansvarig för att 
reglerna följs. 

 

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

 

E. Vid om- och nybyggnad av avfallsutrymme ska fastighetsägaren 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. Fastighetsägaren är ansvarig för att avfallsutrymme och hämtställe anordnas, utformas och 
underhålls så att krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls. 

 

H. Fastighetsägaren ska se till att avfallsbehållare rengörs i tillräcklig omfattning så att god 
arbetsmiljö och hygien säkerställs.  

 
I. Fastighetsägaren ansvarar för att avfallsabonnemanget är tillräckligt stort för behovet som 

föreligger.  

 

J. Kontroll av renhet på källsorterat avfall kan förekomma. Vid felsortering kan fastighetsägaren 
åläggas felsorteringsavgift enligt gällande avfallstaxa. 

 

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

Kommunen kan anvisa plats för hämtning utanför fastigheten, i syfte att möjliggöra för 
kommunen att fullgöra sin bortforslingsskyldighet. Detta under förutsättning att godtagbara 
förhållanden inte kan uppnås inom fastigheten, att körbar väg för normalt hämtningsfordon fram 
till fastigheten inte finns eller kan upprättas och/eller att det av arbetsmiljöskäl inte går att hämta 
på fastigheten och det i övrigt bedöms lämpligt. Anvisning kan även göras för en viss del av 
året. 

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 transportverksamhet, är anmäld hos 
föreskriven myndighet eller har undantagits från anmälningsplikt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter 
om transport av avfall (NFS 2005:3). 
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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 (0–2 meter in på fastigheten för villor och fritidshus och 0–5 meter in på fastigheten 
för flerfamiljsfastigheter) eller där kommunen anvisat plats. Kärl med två hjul ska placeras med 
handtaget ut mot gång varifrån kärlet hämtas eller enligt kommunen anvisningar. Kärl med tre hjul 
eller fler ska alltid placeras på slät 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.  
 

E. Markbehållare ägs och underhålls av fastighetsägare. 
 

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 eller för tung avfallsbehållare 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: 

 

• 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. 
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• Fordonets lastningsplats får inte vara placerad vid utfarter eller vid en korsning och bör inte 
placeras utmed huvudgator. Lastningsplatsen får inte heller placeras så att backning måste utföras.  

• 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 

för att minska risken för olyckor.  

 

2 § Avfallsspecifika 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 av renhållaren. Se bilaga 1. 
• För storhushåll, restauranger, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen där 

ruttnande eller vått matavfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. 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 ABVA.  

• Matavfallskvarnar kopplade till små avloppsanläggningar är inte normalt tillåtna. Dispens kan 
sökas, se kapitel 5.  

• Markbehållare för matavfall kan användas där renhållaren och Båstads kommun anser att detta är 
lämpligt. 

 

Hämtningsintervall 

• För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske efter behov, 
dock minst en gång varannan vecka. Hämtning ska ske i den ordning renhållaren bestämmer. 
 

• För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske efter behov och 
enligt gällande avfallstaxa. Hämtning ska ske i den ordning renhållaren bestämmer. 
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• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter där hushållsavfall uppkommer ska hämtning av 
matavfall ske efter behov, dock minst en gång varannan vecka. Hämtningen sker i den ordning 
renhållaren bestämmer. 
 

• Tömning av matavfallstankar sker enligt gällande avfallstaxa för att upprätta en god funktion. 
Tömning sker i den ordningen 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 för restavfall kan användas där renhållaren och Båstads kommun anser att det är 
lämpligt. 

 

Hämtningsintervall 

• För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall ske efter behov, 
dock minst en gång varannan vecka. Hämtning ska ske i den ordning renhållaren bestämmer. 
 

• För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall ske efter behov enligt 
gällande avfallstaxa. Hämtning ska ske i den ordning renhållaren bestämmer. 
 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter där hushållsavfall uppkommer ska hämtning av 
restavfall ske efter behov, dock minst en gång varannan vecka, 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 av blandat material får inte komprimeras.  

 

Emballering och förvaring 
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Grovavfall från en- och tvåfamiljsfastigheter som hämtas vid fastighet ska märkas med 
”GROVAVFALL”. Grovavfall ska placeras vid tomtgräns och bör placeras skyddat.  

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

Grovavfall hämtas inte i säck eller kartong. 

 

Hämtningsintervall 

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

 

2.5 Farligt avfall 

Farligt avfall ska sorteras 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 miljöbod.  

 

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 1. 

 

 

Batterier 

Batterier ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För batterier gäller producentansvar. 
Batterier ska hanteras enligt bilaga 1.   
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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 fastighetsägaren 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.  

 

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 
mot körbar väg på tömningsdagen med handtagen vända utåt. 

  

2.8 Fettavfall 

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

 

Emballering och förvaring 

Frityrolja och liknande från restauranger och storkök ska förvaras i fettunnor som renhållaren 
tillhandahåller.  

Hushåll ska hälla avsvalnat fett i passande behållare som sedan läggs i restavfallet. Detta för att 
förhindra stopp i avloppet. Stopp i avloppet kan leda till källaröversvämningar och eller brädd. Brädd 
är avloppsvatten som rinner ut i vattendrag eller hav utan rening. 
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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. 
Besiktning utförs inte av NSVA. 

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. Fastighetsägaren är alltid ansvarig för avskiljarens funktion utöver ovan 
angivna rutiner. 

2.10 Slam från små avloppsanläggningar  

Slutna tankar, slamavskiljare som till exempel två- och trekammarbrunnar, minireningsverk och 
liknande ska tömmas av renhållarens entreprenör. 

 

Tillgänglighet 

• Små avloppsanläggningar 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. 
Fastighetsägaren 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 
fastighetsbeteckning. 

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

 

 

Hämtningsintervall 

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 vartannat år 
till fritidsboende. I övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion. Slam från slamavskiljare 
utan ansluten toalett ska tömmas efter beställning från fastighetsägaren.  
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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 fastighetsägaren 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 2020-XX-XX och med 
filter i lösvikt är undantagna från kravet att filtermaterialet ska vara förpackat. Filtermaterial i lösvikt 
ska vara uppsugbart eftersom tömning av sådant avfall sker med slamsugningsfordon. Fosforfällorna 
ska vara lättillgängliga för tömning. 

 

Hämtningsintervall 

Fosforfällors filtermaterial ska tömmas enligt tillståndet för anläggningen och tillverkarens 
anvisningar.  

 

2.12 Toalettbodar 

Toalettbodar ska tömmas av renhållaren. Toalettbodar ska kunna slamsugas, och latrinavfall från 
latrintunnor ska förpackas i behållare tillhandahållna av renhållaren.  

 

 

Hämtningsintervall 

Latrinhämtning ska ske minst en gång varannan vecka hos permanentboende. Hos fritidsboende ska 
hämtning ske minst en gång varannan vecka under maj – september samt en gång i månaden för 
övriga månader.  

Toalettbodar som slamsugs ska tömmas minst en gång per år.  

 

Tillgänglighet 

Latrintunnor ska ställas fram på av kommunen anvisad plats vid hämtningstillfälle. 

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. 
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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 
förbandsmaterial. Detta avfall ska förpackas väl. 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 samt förbränningstoaletter 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 för hämtningsfordon 
Fastighetsägaren ska se till att transportväg för hämtningsfordon 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 
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) 

 

  

Figur 1 

Figur 2 Exempel på vändplatser 



 

20 

 

3.4 Enskild väg och tomtmark 

Enskild väg och tomtmark som utnyttjas, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är 
körbar för renhållningsfordon. Om vägen inte kan hållas körbar ska fastighetsägaren eller 
nyttjanderättshavaren lämna avfallet på plats som överenskommits med renhållaren eller på 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. 

Mått för lastningsplatser utomhus  

 Kärlhämtning Containerhämtning 

Bredd 4,6 meter 4,6 meter 

Längd 15 meter 18 meter 

Fri höjd 4,7 meter Minst 10 meter 

 

4.1 Vid kärlhämtning 

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

4.2 Vid baktömmande containerhämtning 

Vid lastningsplats där avfallsfordonet stannar ska bredden vara 4,6 meter, längden vara minst 18 meter 
och 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, längden ska vara 
minst 18 meter och den fria höjden bör vara minst 10 meter. Lastningsplats bör vara 3–10 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. 

 



 

21 

 

5.1 Gångvägens bredd 

Gångvägen ska vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden vara minst 1,35 
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. 

 

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, och 
källsorterat material förvaras i gemensamt avfallsutrymme. Grovavfall skall alltid placeras i anslutning 
till lastningsplats. 

 
Figur 3 Det totala dragavståndet dividerat med antal hushåll får inte överstiga 24 meter 
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7 § Avfallsutrymme och förvaringsplats 
Avfallsutrymme 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. Avfallsutrymme ska alltid anmälas till bygglovsavdelningen i Båstads kommun och meddelas 
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 borttransport enligt renhållarens anvisningar. 
 

D. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på lämplig 
plats, i avvaktan på lokal kompostering eller borttransport 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, nycklar, 
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 samt av renhållaren upphandlat ”en-nyckel-
system”. 
 

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 mera ska kunna manövreras från rullstol. 
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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 1. Krav på mått för dörrar till avfallsutrymmen 

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 entré 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. Platsen utomhus bör vara 
inramad av staket eller liknande och vara skyddat från nederbörd med någon form av tak. 
Fastighetsägaren/boendeförening ansvarar för att endast de som har nyttjanderätt har tillträde till 
avfallsbehållare.  

 

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 

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 samt av 
renhållaren upphandlat ”en-nyckel-system”. 
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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 lastningsplatsen 
där container ska hämtas ska som schablon motsvara containerns längd (normalt 3,5 meter) plus en 
meter räknat från takskägget. Lastningsplatsen skall röjas från snö och hållas halkfri. Ytan får luta 
maximalt en 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 4 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 § Återanvändningsbart och återvinningsbart material 
Återanvändbart 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 sorteras 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 (SJVFS 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 spolrännor 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. Fastighetsägaren 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. 

• 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.  
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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 godkänd mottagningsanläggning. 
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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 1–8 §§ 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 fastighetsägare eller 
abonnemangsinnehavaren. Ansökan skickas till Myndighetsnämnden minst trettio dagar före önskat 
startdatum.  

 

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

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 fastighetsägare 
ska gemensamt fylla i den särskilda blanketten och skicka den till Myndighetsnämnden minst trettio 
dagar före önskat startdatum.  

 

3 § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam. 
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam för permanent- och fritidsboende medges 
fastighetsägaren. 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 fastighetsägare, på särskild blankett till Myndighetsnämnden minst trettio dagar 
före önskat startdatum. Abonnemanget öppnas automatiskt efter uppehållstiden.  

 

4 § Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall och slam  
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 
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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 fastighetsägaren 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 § Totalbefrielse 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 § Avfallsutrymmenas utformning/transportväg 
Dispens angående avfallsutrymmenas utformning samt transportväg 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 §).  

 

9 § Dispens för matavfallskvarn 
Matavfallskvarnar kopplade till kommunala avloppsnätet är enligt gällande ABVA inte tillåtet utan 
huvudmannens (Båstads kommun genom NSVA) skriftliga medgivande. Ansökan skickas till NSVA 
minst trettio dagar före önskat startdatum. 
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10 § Dispens för fettavskiljare 
Eventuella medgivanden till utsläpp av avloppsvatten som innehåller mer fett än 150 milligram per 
liter vatten ges av huvudmannen (Båstads kommun genom NSVA) i enlighet med gällande ABVA. 
Ansökan skickas till NSVA minst trettio dagar före önskat startdatum. 

 

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 2020-01-01 då renhållningsordning Båstads kommun 2013-01-01 
upphör att gälla. Dispenser som har medgetts 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 Båstads 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 Båstads kommun och NSR:s styrelse. En presentation av 
uppföljningen ska ske i kommunstyrelsen. År 2023 ska arbetet med att ta fram en ny avfallsplan 
påbörjas. 
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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 sorteras och materialen ska hållas skilda från varandra enligt 
nedan. 

 

Avfallsslag Exempel Hantering/Behandling Kommentar 

Matavfall Matberedningsavfall som 
till exempel potatisskal, 
lökskal, fruktrester, 
kaffesump, hushållspapper 
och vissna snittblommor. 
Överbliven mat och mat 
som blivit för gammal. 

Matavfall ska sorteras ut från restavfallet. 
Hämtas sorterat enligt abonnemang eller 
komposteras. Matavfall genomgår 
biologisk behandling för utvinning av 
biogas och biogödsel. Matavfall ska 
emballeras i påsar godkända och enligt den 
europeiska standarden EN 13432 eller den 
svenska motsvarigheten SS 13432 

Efter anmälan till 
ansvarig 
tillsynsmyndighet 
kan matavfall 
komposteras på den 
egna fastigheten. 

Förpackningar och 
tidningar 

Förpackningar av metall, 
ofärgat och färgat glas, 

Hämtas sorterat enligt abonnemang eller 
lämnas på återvinningsstation eller NSR:s 
återvinningscentraler. Förpackningar och 

Detta avfall omfattas 
av producentansvaret. 

Figur 5 Arbetsflöde under planens period för projektgrupp och styrgrupp 
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papper, mjuk- och 
hårdplast samt tidningar. 

tidningar materialåtervinns och blir nya 
produkter. Förpackningar inom det 
svenska pantsystemet kan lämnas till 
godkänt pantsystem i butiker eller på 
återvinningscentraler. 

 

Restavfall Allt avfall som blir kvar 
efter källsortering. Till 
exempel keramik, aska, 
porslin, plast- och 
trädetaljer, ej 
förpackningar. 

Hämtas sorterat enligt abonnemang. 
Restavfall förbränns och blir värme och 
energi.  

Material som inte är 
förpackningar kan 
däremot sorteras på 
en 
återvinningscentral.  

Återvinningsbart 
grovavfall 

Skrot, kyl/ frys, möbler, 
sanitetsporslin och 
elektronikskrot. 

Hämtas vid fastigheten efter beställning 
eller lämnas på NSR:s återvinnings-
centraler. Hela produkter går till åter-
användning, i andra hand separeras 
materialen och går till materialåtervinning. 

På återvinnings-
centralerna går helt 
material att lämna för 
återanvändning på 
Återbruket. 

Icke 
återvinningsbart 
grovavfall 

Avfall som är för stort för 
att få plats i 
restavfallsbehållare och 
som inte går att återvinna, 
till exempel mattor och 
madrasser 

Hämtas vid fastigheten efter beställning 
eller lämnas på NSR:s 
återvinningscentraler. Går till förbränning 
för att bli värme och energi. 

 

 

Textilier Gardiner, kläder och tyg Textilier bör i första hand lämnas till 
återanvändning. På återvinningscentralen 
kan man lämna både hela och trasiga 
textilier till återanvändning och 
återvinning. Textilier som sorterats i 
restavfallet går till förbränning.  

Textilier som kan 
återanvändas kan 
lämnar till tex 
second-hand aktör. 

Trädgårdsavfall Ris, grenar, löv, mossa etc. 
Ej sten och grus 

Hämtas sorterat vid fastighet eller lämnas 
på NSR:s återvinningscentraler. 
Trädgårdsavfall komposteras och blir till 
jord eller flisas och går till 
energiåtervinning. I framtiden kommer en 
andel att omvandlas till biokol.  

Trädgårdsavfall kan 
komposteras hemma 
utan anmälan till 
ansvarig 
tillsynsmyndighet. 

Batterier Alla sorters batterier, under 
3 kilogram. Batterier över 
3 kilogram som till 
exempel bilbatterier ska 
hanteras som farligt avfall. 

Lämnas på av producenten anvisad plats 
eller på NSR:s återvinningsanläggningar. 
Batterier tas om hand av olika mottagare 
för att separera ämnen för återvinning.  

 

Batterier innehåller 
skadliga ämnen och 
ska tas omhand på ett 
miljöriktigt sätt 
eftersom de utgör ett 
farligt avfall 
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Farligt avfall Färg, lösningsmedel, 
bekämpningsmedel, lim, 
oljor, fotokemikalier, 
batterier bilbatterier, 
termometrar och annat som 
innehåller kvicksilver. 

Farligt avfall kan lämnas på NSR:s 
återvinningscentraler eller i miljöbodar för 
hushållen. Avfallet sorteras och separeras i 
den mån det går och återvinns hos olika 
mottagare. Mycket av innehållen bränns i 
special-ugnar för att bli energi. 
Emballagen återanvänds eller återvinns. 

 

Farligt avfall är direkt 
skadligt för både 
människor, djur och 
växter, varför det är 
viktigt att allt farligt 
avfall tas omhand på 
ett hälso- och 
miljöriktigt sätt.  

 

Elektriska och 
elektroniska 
produkter 

Allt med sladd eller batteri 
samt glödlampor, 
lågenergilampor samt 
lysrör.  

Elektronik lämnas på av producenten 
anvisad plats. Elektronik kan lämnas på 
NSR:s återvinningscentraler. 
Småelektronik kan lämnas i 
insamlingsskåpet Samlaren eller i 
miljöbodar för hushållen. Stort 
elektronikavfall kan hämtas som 
grovavfall. Elektroniska produkter tas 
omhand av olika mottagare för att separera 
ämnen för återvinning. 

Detta avfallsslag kan 
även klassas som 
farligt avfall i de fall 
det innehåller farliga 
komponenter. 

Läkemedelsavfall 
och kasserade 
kanyler 

Stickande/skärande/smittfö
rande avfall och 
läkemedelsrester som 
alstras i hemmet  

Lämnas på apotek i godkänd behållare som 
tillhandahålls av apoteken. 
Läkemedelsrester lämnas på apotek i 
genomskinlig påse. 

Detta avfallsslag ska 
tas omhand på ett 
miljöriktigt sätt 
eftersom det utgör ett 
farligt avfall. 

Fettslam från 
fettavskiljare 

Fett från restauranger och 
storköks fettavskiljare. 

Slamsugs av renhållarens upphandlade 
entreprenör. 

 

Fettavfall Matfett och frityroljor från 
restauranger, gatukök och 
storkök. 

Matfett och frityroljor från 
privata hushåll  

Hämtas i fettunnor tillhandahållna av 
renhållaren.  

 
 
Avsvalnat fett hälls i lämplig behållare och 
läggs i restavfallet. Små mängder matfett 
kan torkas med hushållspapper och slängas 
som matavfall. 

Matfett som hälls i 
avloppet kan täppa 
till och orsaka stopp. 

 

Återbruk Hela prylar 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 sorteras och hållas skilt 
enligt nedan. Avfall får inte komprimeras före sortering. 

 

Avfallsslag Exempel Hantering Kommentar 

Restavfall Avfall som blir över efter 
källsortering.  

Hämtas av godkänd 
transportör. 
Restavfall får inte 
komprimeras före 
sortering.  

Blandat avfall kan 
inte i efterhand 
sorteras om det 
komprimerats. 

Bygg- och 
rivningsavfall 

Tegel, takpannor, betong, 
dörrar, fönster, beslag, trä 
med mera.  Vid asbestavfall 
ta kontakt med 
avfallsanläggningen. Får 
endast hämtas, av godkänd 
transportör. 

Osorterat bygg- och 
rivningsavfall får 
inte komprimeras. 

Rivningslov 
och/eller 
rivningsanmälan 
krävs i normala fall 
från kommunen. 

Farligt avfall Färg, lösningsmedel, 
bekämpningsmedel, lim, 
oljor, fotokemikalier, 
termometrar och annat som 
innehåller kvicksilver, 
impregnerat trä, batterier, 
värmepumpar och 
kylanläggningar med mera.  

Hämtas av 
transportör med 
tillstånd att 
transportera farligt 
avfall. 

Farligt avfall är 
direkt skadligt för 
både människor, djur 
och växter, varför 
det är viktigt att allt 
farligt avfall tas 
omhand på ett hälso- 
och miljöriktigt sätt. 

Elektriska och 
elektroniska 
produkter 

Datorer, kopiatorer, 
uppladdningsbara apparater, 
TV, radio och ljuskällor till 
exempel lysrör, 
lågenergilampor och 
glödlampor. Observera att 
detta avfallsslag även klassas 
som farligt avfall i de fall det 
innehåller farliga 
komponenter. 

Hämtas av godkänd 
entreprenör. 

Elektriska och 
elektroniska 
produkter 
demonteras och 
komponenter med 
farligt innehåll tas 
bort. 

Förpackningar och 
returpapper 

Wellpapp, kontorspapper, 
tidningar, förpackningar av 
papper, metall, ofärgat och 

Lämnas enligt 
producenternas 
anvisningar i de 
insamlingssystem 

Många entreprenörer 
hämtar 
förpackningar och 
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färgat glas, mjuk- och 
hårdplast. 

som producenterna 
tillhandahåller. 

tidningar för 
återvinning. 

Övrigt 
återvinningsbart 
material 

Trä (rent), metallskrot, 
betong, asfalt, 
trädgårdsavfall. 

Hämtas av 
entreprenör i 
separata containrar 
eller lämnas på 
avfalls- eller 
återvinnings-
anläggning. 

Många entreprenörer 
hämtar källsorterat 
material för 
återvinning. 

Stickande/skärande 
smittförande avfall 

Stickande/skärande/smitt-
förande avfall som alstras hos 
veterinärer, akupunktörer, 
tatuerare, sjukvården och dyl. 

Hämtas av godkänd 
entreprenör som har 
tillstånd att 
transportera farligt 
avfall och farligt 
gods. 

Detta avfallsslag ska 
tas omhand på ett 
miljöriktigt sätt 
eftersom det utgör 
ett farligt avfall. 

Matavfall Matavfall från produktion 
eller grossistverksamhet. 

Matavfall ska 
sorteras ut från 
övrigt avfall. 

 

Träpallar Engångspallar, träpallar med 
måtten 1200x800. 

Återvinns av 
entreprenör.  

Pallar med övriga 
mått sorteras som 
trä.  

 

 

 

Bilaga 2: Avfallsplan 2024 (externt 
dokument) 
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Sammanfattning

Detta är en avfallsplan för kommunerna 
Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp 
och Ängelholm. Syftet med den här regionala 
avfallsplanen är att tillsammans över kom-
mungränser verka för att minska avfallets 
mängd och farlighet samt styra kommuner-
nas avfallshantering i riktning mot ett håll-
bart samhälle och en cirkulär ekonomi. 

Alla kommuner måste enligt 15 kapitlet. 
miljöbalken ta fram en renhållningsordning 
med en tillhörande avfallsplan. Avfallsplanen 
ska innehålla mål och åtgärder för att minska 
 avfallets mängd och farlighet. Avfallsplanen 
har tagits fram i ett samarbete mellan kom-
munerna och Nordvästra Skånes Renhåll-
nings AB (NSR AB) under 2018.

Renhållningsordningen tillsammans med 
avfallsplanen är det styrande dokumentet 
för avfallshantering, och hur utvecklingsar-
betet med avfall ska drivas i regionen. Pla-
nen berör alla som bor eller verkar i dessa 
kommuner – det vill säga både kommunala 
förvaltningar, kommunala bolag, företag och 
kommunernas medborgare. 

Tillsammans kan regionen bidra till en hållbar 
avfallshantering genom att skapa beteende-
förändringar som förebygger resursslöseri 
och det avfall som uppstår ska ses som en 
resurs för att skapa ett cirkulärt samhälle. 

Avfallsplanen har fyra målområden som 
anger hur regionen ska se på avfall och 
ange riktningen för hur vi kan bidra till ett 
 resurseffektivt samhälle till 2024:

1. Förebygga resursslöseri

2. Avfall som en resurs

3. Förebygga och begränsa nedskräpning

4. Människa och miljö i fokus 

Se  avfallsslag har identi erats som  
prioriterade i regionen. Dessa är: 

 Matavfall

 Plastavfall

 Grovavfall

 Textilavfall

Externslam

 Schaktmassor
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1. Syfte
Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över 
kommungränser verka för att minska avfallets mängd och 
farlighet samt styra kommunernas avfallshantering i riktning 
mot ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi. 

2. Beskrivning av regionen
I nordvästra Skåne ligger kommunerna Bjuv, Båstad, 

Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Regionen 
är till ytan 1 347 kvadratkilometer och hade 257 336 invå-
nare 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 Helsing-
borg där 11 kommuner samarbetar för tillväxt, effektivitet 
och utveckling av kommunerna. Visionen för Familjen 
Helsingborg är att till 2020 upplevas som en samman-
hängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa 
och inkluderande regioner.

Avfallsorganisationen
Avfallsfrågor 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 avfallshanteringssystemet. Enligt miljöbalken 
har kommunen renhållningsskyldighet och tillsynsansvaret, 
och ska se till att hushållsavfallet tas om hand. Renhåll-
ningsordningen beskriver hur detta ska gå till. Det är 
respektive kommunfullmäktige som fastställer avfallstaxa 
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 avfallsområdet enligt miljöbalken till NSR. NSR ansva-
rar för och driver arbetet med planering, genomförande, 
uppföljning och utveckling av dessa tjänster. Insamling 
sker både i egen regi och med upphandlade entreprenörer 
på uppdrag av NSR. NSR ansvarar för att ta fram förslag 
till renhållningsordning med tillhörande avfallsplan och 
förslag till avfallstaxa som sedan ska antas i respektive 
kommunfullmäktige. 

r sa arbetet ellan  o h o unerna nns 
ett konsortialavtal från 1984. Ett nytt aktieägaravtal är på 
väg att tas fram som ska ersätta konsortialavtalet. 

Producenter av förpackningar, returpapper, elektroniska 
produkter, batterier, bilar och däck ansvarar för insamling 
och omhändertagande av dessa produkter. Insamling sker 
genom fastighetsnära insamling, återvinningsstationer eller 
återvinningscentraler.

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

Cirkulär ekonomi

En cirkulär 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 återvinningsbara och där 
icke förnybara material över tid 

ersätts med förnybara. 
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3. Perspektiv  
på avfallshanteringen

Ur ett miljöperspektiv har Sverige ett av världens bästa 
avfallshanteringssystem med låg andel deponering och hög 
andel energi- och materialåtervinning. Om man däremot 
tittar på avfallshanteringen ur ett individperspektiv så är 
vi långt ifrån bäst. Vår höga materiella levnadsstandard 
medför en stor mängd avfall per person vilket innebär en 
betydande klimatpåverkan. Ur miljösynpunkt är det bästa 
avfallet det som aldrig uppstår eftersom det innebär att 
naturens resurser sparas. 

Ett perspektiv som lätt glöms bort är det avfall som 
uppstår i produktionsledet när man tittar på avfallet ur ett 
livscykelperspektiv. Man skulle kunna uttrycka det som att 
det avfall vi ser bara är toppen på isberget. Avfall uppstår 
till exempel när råmaterial tas ut från naturen, i förädlings-
processer och även koldioxidutsläppen från transporter 
och produktion är ett avfall. Den totala miljöpåverkan är 
större än bara avfallet i sin vikt när det tas omhand.

Både medvetet och omedvetet köps varor som är 
producerade i andra länder men som säljs i Sverige. Även 
produkter som är köpta i andra länder blir avfall i Sverige 
men ingår inte i statistiken för det importerade avfallet. 
Globaliseringen gör det svårt att sätta systemgränser för 
att ta il å er an e terso  aterialfl dena inte s er 
inom slutna gränser.

Prioriterade områden
I Sverige är vi duktiga på sortering och återvinning men 

et nns ort arande ar att ra  l ande o råden 
har identi erats i beho  a  en h re rioritet: 

 Matavfall 
 Plastavfall
 Grovavfall
 Textilavfall

 Externslam
 Schaktmassor

Dessa områden behöver extra insatser inom NSR-regi-
onen då det nns brister i insa lin s  eller behandlin s-
ledet men också i återvinningsledet. Genom prioritering 
av åtgärder inom dessa områden kan regionen minska 
avfallsmängderna och dess farlighet, samtidigt som vi kan 
bidra till att målen uppfylls både nationellt och globalt. 
Det är viktigt att se ett helhetsperspektiv ur miljösyn-
punkt. 

Matavfall

Matavfall består dels av oundvikligt matavfall, det som upp-
står som en restprodukt av de livsmedel vi behandlar – till 
e e el otatiss al  a esu  eller ru ts al  idare nns 
också onödigt matavfall, som är det matavfall som slängs i 
onödan – till exempel mat som blivit för gammal eller mat 
som slängs för vi inte orkat äta upp, det vill säga livsmedel 
som hade kunnat konsumerats om det hanterats annorlun-
da. 
Produktion av livsmedel är en resurskrävande process. 
Livsmedelshanteringen bidrar till runt hälften av den 
totala övergödningen samt 20–25 procent av Sveriges 
totala klimatpåverkan.1 Det är alltså bra att minimera mat-
avfallsmängderna för att minska på resursslöseriet. Detta 
görs framförallt genom att minska det onödiga matavfallet 
(matsvinnet) samt att bli bättre på att sortera ut matav-
fall från restavfallet, så att allt matavfall som uppstår tas 
omhand på bästa sätt genom rötning och kan bli energi 
och biogödsel. 

Livsmedelsverket har under 2018 tagit fram en hand-
lingsplan för matsvinn med åtgärdsförslag inom nio områ-

1 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8811-8.pdf?pid=22466
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den. Livsmedelsverket menar att det globala matsvinnet 
är den tredje största orsaken till utsläpp av växthusgaser 
och för att lyckas uppnå det globala hållbarhetsmålet för 

ats inn åste fler ra er 2 
I Agenda 2030 har FN satt upp mål för matavfall där 

matsvinnet ska halveras i butik- och konsumentledet och 
minska i andra led till 2030.3 

Även regeringen har satt upp mål kring matavfallet 
där minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger ska sorteras ut och minst 40 
procent av matavfallet ska behandlas så även energi tas 
tillvara till 2020.4  

Plastavfall

Plast är ett slitstarkt material som kan användas inom 
många olika användningsområden – allt från förpackningar 
och kläder till leksaker, elprodukter och fordon. I vissa 
led kan plast bidra till en förbättrad miljöpåverkan, till 
exempel genom att minska svinn av livsmedelsprodukter 
och genom energibesparingar på grund av den låga vik-
ten  rots dess antastis a e ens a er nns flera ut a-
ningar med plast; den består till stor del av fossil råvara, 
förpackningars sammansättning försvårar återvinning, 
den bidrar till nedskräpning på land och i hav då det inte 
bryts ner utan fragmenteras samt att plast kan innehålla 
 hälsoskadliga tillsatsämnen.
Livsmedel kräver förpackningar med sammansättningar 
som skyddar livsmedlet samt underlättar för transport. 
De många kraven har bidragit till att förpackningarna 
fått  alltmer komplexa strukturer som gör dem desto 

svårare att materialåtervinna. Plast-
produkter som hamnar på 

fel plats – i naturen och i 
våra hav – bildar läckage 

av  kemikalier och 
när plasten slits ner 
bildas mikroplaster. 
Plastförpackningar, 
i arett ar o h 

sugrör är några av 
de största källorna till 

nedskräpning och alla 
innehåller plast. Att orga-

nismer får i sig mikroplaster 
som sprider sig upp i näringskedjan 

är ett faktum, men det råder stor osäkerhet kring hur och   
i vilken utsträckning som människor och djurliv påverkas 
av detta. Detta innebär att krafttag tagits framförallt mot 
engångsartiklar i plast. På EU-nivå arbetar man med att 
ta fram ett förbud mot plastartiklar för engångsbruk för 
att ins a å er an å naturen  et nns o så en stor 
andel produkter som består av plast men som inte är 
en förpackning – blöjor, tandborstar och utemöbler är 

några exempel. Idag går dessa produkter till energiåtervin-
ning och därmed bidrar till större miljöpåverkan än om 
produkterna istället hade materialåtervunnits.  
Plast utvinns traditionellt sett från råolja, en icke förnybar 
resurs. Fyra procent av världens oljekonsumtion används 
idag vid plasttillverkning och ungefär lika mycket används 
som energikälla vid tillverkningsprocessen.5 Som alternativ 

nns biobaserad last so  ist llet r baserat å en rn -
bar råvara, till exempel majsstärkelse eller tallolja. Bioned-
brytbar plast är en plast som kan 
vara baserad på biobaserad 
eller fossilbaserad råvara, 
men har nedbrytbara 
egenskaper vid industri-
ell kompostering. 
För en bättre hantering 
av plast i framtiden 
måste plasten bli mer 
cirkulär så att den kan 
 återvinnas många gånger. 
Vi  behöver också  förebygga 
konsumtion av  
onödig plast och  främja produkter 
tillverkade av återvunnen samt biobaserad plastråvara. 

Grovavfall 

15 procent av den totala mängden hushållsavfall  i 
re ionen r ro a all  ill ro a all tillh r flera oli a 
avfallsfraktioner som är för tunga eller skrymmande för 
att det ska vara lämpligt att samla in det i de ordinarie av-
fallskärlen, till exempel möbler, leksaker och barnvagnar. 
Mycket av det grovavfall som samlas in eller lämnas på 
återvinningscentralen är fullt fungerande och hade kunnat 
gå till återbruk istället och det som inte kan gå till återbruk 
ska gå till materialåtervinning.Ökad konsumtion bidrar till 
ökade grovavfallmängder. Enligt Konsumtionsrapporten 
2017 ökade konsumtionen av möbler, hushållsartiklar och 
underhåll med 44 procent mellan 2006 och 2016. Un-
der samma period ökade utländsk konsumtion med 67 
procent. Utländsk konsumtion inkluderar allt som svenska 
hushåll köper i utlandet eller köper på nätet via utländska 
sajter. Priserna 2016 var i snitt 2,2 procent lägre än 2006.6  

Enligt Avfall Sverige består en stor del av avfallsökning-
en av grovavfall som går till energiåtervinning. Detta är en 
trend som måste brytas för att uppnå en cirkulär ekonomi.7

Mikroplast

 Mikroplaster är ett 
samlingsnamn för plast-
partiklar som är mindre 

än 5 millimeter. 

Onödig plast

Onödig plast är den plast 
som inte behövs, inte fyller 
en nyttig funktion eller när 
det finns ett miljöv nligare 
alternativ. Detta kan vara 

sugrör, ballongpinnar, tops 
eller engångsartiklar.

”4 % av världens olje- 
konsumtion används idag 

vid plasttillverkning”

2 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/miljo/matsvinn/fler-gor-mer-handlingsplan-for-minskat-matsvinn_20180618.pdf 
3 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Matavfall-minska-svinnet
4 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Etappmal
6 https://www.gu.se/forskning/publikation/?publicationId=261124
7 https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/hogkonjunktur-ger-okande-avfallsmangder/
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”Konsumtionen av  
möbler, hushållsartiklar och 

underhåll ökade med 44 % 
mellan år 2006 och 2016”

5 https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/Plastrapporten.pdf
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Det är därmed viktigt att hitta en långsiktig lösning för att 
ta till ara de n rin s nen so  nns i sla et utan att 
förorena miljön. 

Regeringen har fattat ett beslut om en ny slamutred-
ning som föreslår förbud mot spridning av avloppsslam på 
åkrarna och krav på återvinning av fosfor.12

Schaktmassor

Med schaktmassor avses massor som består av jord eller 
annat material som lossgjorts genom schaktning samt 
blandade fraktioner av inert material så som betong,  
klinker, porslin och tegel. 13 

År 2016 uppkom och behandlades stora mängder 
bygg- och rivningsavfall i Sverige (10,4 miljoner ton, att 
jämföra med 4,4 miljoner ton hushållsavfall). Sammanlagt 
uppstod ca 5,1 miljoner ton jordschaktmassor som avfall i 
samband med anläggningsarbeten. De största mängderna 
bygg- och rivningsavfall behandlades 2016 genom använd-
ning som konstruktionsmaterial  
(4,5 miljoner ton) och energiåtervinning (1,1 miljoner 
ton).14

De schaktmassor som kommer in till återvinningsan-
läggningar idag används i stor utsträck-
ning som konstruktionsmaterial 
för att sluttäcka deponier. 
Efterhand som deponier 
sluttäcks kommer behovet 
att minska och inom 3–5 år 

nns inte l n re beho  a  
jord som sluttäckningsmate-
rial i nordvästra Skåne. 

De grus och sandtäkter 
so  nns i re ionen r bel na 
långt från de största tätorterna. 

et nns d r r flera il inster med 
att öka mängden återvinning, behandla schaktmassor samt 
i le entera latss e i a bed nin ar o h alternati a 
saneringsmetoder för att hålla nere mängden förorenad 
jord som behöver deponeras.

Ägarna har genom aktieägaravtalet gett NSR i uppdrag 
att tillhandahålla tjänster som avser hantering av förorena-
de schaktmassor.

Textilavfall

I Sverige konsumerar vi cirka 15 kilo textilier per person 
och år. Av dessa slängs ungefär hälften och endast tre 
kilo går till återanvändning.8 Textilier bidrar med miljöpå-
verkan i form av kemikalier och en stor andel vattenför-
brukning. Många textiler innehåller plast och vid tvättning 
frigörs mikroplaster. För att förebygga textilavfall och där-
igenom minska miljöpåverkan från hanteringen av textilier 
krävs förändrade konsumtions- och produktionsmönster. 
Tekniken 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 förebygga textilavfall krävs en beteendeför-
ändring. En hållbar konsumtion av textilier innebär att 
vi måste konsumera mindre och konsumera textilier av 
högre kvalitet som håller länge. Branschen bör också ta ett 
större ansvar för att producera mer hållbara och återvin-
ningsbara kläder och textilier.

Naturvårdsverket har på uppdrag från regeringen tagit 
fram ett förslag för hur hanteringen av textilier kan göras 
mer hållbar och föreslår ett nytt lagkrav på utsortering av 
textiler.9 

Externslam

Med externslam menas avloppsslam från trekammarbrun-
nar och andra små avloppsanläggningar som många på 
landsbygden har. Externslam är det slam som avfallshan-
teringen har ansvar för och klassas som ett hushållsavfall. 
Externslam lämnas idag till reningsverk och hanteras till-
sammans med övrigt avloppsvatten. Det reningsverksslam 
som uppkommer efter behandling i reningsverket ansvarar 
vatten- och avloppssektorn för. I Sverige omhändertas 
nästan 1 miljon ton slam varje år vilket motsvarar cirka 
70 kilo per person10.  
LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) har i omgångar avrått 
bönder från att använda reningsverksslam på  åkrarna. 
Även om reningsverksslam innehåller det nödvändiga 
näringsämnet fosfor, som det råder brist på, kan det även 
innehålla andra slags ämnen som inte bör hamna på åk-
rarna. Det har bland annat handlat om tungmetaller som 
ad iu  bro erade fla s dds edel sa t rester rån 

läkemedel, färger, rengöringsmedel och mikroplaster.11 

8 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6654-3.pdf?pid=14439 
9 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Arkiv/Redovisade-2014/Hantering-av-textilier/
10 https://www.nsva.se/var-verksamhet/spillvatten/slam--en-del-av-kretsloppet/ 
11 http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/slam-kan-forsvinna-fran-akrarna/ 
12https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/utredning-ska-foresla-forbud-mot-spridning-av-avloppsslam-pa-akrar-och-krav-pa-atervinning-av-fosfor/
13 http://www.rikstermbanken.se/visaTermpost.html?id=273115
14 https://www.scb.se/contentassets/842cdb4c880247b28fad6fef853a0526/mi0305_2016a01_br_misambr1801.pdf

Deponering

Behandlingsmetoden  
där avfall läggs på hög  

kallas deponering. 
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4. Lagstiftning och mål
tt flertal lagar berör avfallsområdet både internationellt och nationellt. vergripande gäller 

FN:s globala mål för hållbar utveckling samt EU:s avfallsdirektiv som implementerades 2011 
i svensk lagstiftning genom förändringar i miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927). 
 miljölagstiftningen nns det reglerat att alla kommuner i Sverige ska ta fram en kommunal 

avfallsplan som antas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Innehållet i avfallsplanen 
regleras genom Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2). 

Enligt 15 kapitel i miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927) ska den kommunala 
 avfallsplanen bland annat innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och 
 farlighet. Målen syftar också till att kommunen ska sträva uppåt i EU:s avfallshierarki.

Globala mål – Agenda 2030
en  se te ber  anto  :s edle sl nder 

 Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer 17 
globala mål för hållbar utveckling. De globala målen har i 
sin tur 169 delmål och 230 indikatorer. Målen syftar till att 
fram till år 2030 ska vi avskaffa extrem fattigdom, minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen och lösa klimatkrisen. 
För att de globala målen ska bli verklighet måste alla delar 
av samhället – organisationer, näringsliv, offentlig sektor, 
forskare och enskilda individer – inkluderas. Regeringen 
har utsett Agenda 2030-delegationen att ansvara för det 
svenska arbetet med hållbarhetsmålen. 

Av de 17 globala målen berörs avfallshanteringen främst 
av åtta hållbarhetsmål med tillhörande delmål. Hur dessa 
beaktas i denna plan beskrivs i tabell 1. 

EU direktiv och mål
Inom EU gäller avfallsdirektivet (2008/98/EG) som en 
rättslig ram för avfallshanteringen i Europa. Direktivet har 
utformats för att minska mängden avfall och öka återvin-
ningen av för det avfall som uppstår. Detta för att minska 

miljöpåverkan från avfallshanteringen och effektivisera 
utnyttjandet av resurser. Direktivet innehåller en avfalls-
hierarki med styrande bestämmelser, en beskrivning 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 r att ra tis t till a a allshierar in ur  
Prioriterings ordningen i avfallshierarkin innebär att man 
helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, 
i tredje hand materialåtervinna det och så vidare. Ord-
ningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt 
motiverat och ekonomiskt rimligt. Regler och styrmedel 
ska utarbetas av medlemsländer för att styra avfallshan-
teringen i denna riktning. 

Förebyggande i första hand 

Generellt gäller alltså att hushållandet med resurser ökar 
ju högre upp i hierarkin man kommer. Enligt direktivets 
hierarki ska avfall i första hand förebyggas och i sista hand 
s a det l as å de oni  et nns dessuto  ett ra  å 
nationella program för förebyggande av avfall, vilket är ett 
sätt att ytterligare ge kraft åt avfallshierarkins prioriterings-
ordning. 

För att klättra i avfallshierarkin belyser direktivet vik-
ten av att utveckla styrmedel som leder till att uttaget av 
nya råvaror minskar, eftersom minskad nyproduktion ger 
störst miljövinst. Styrmedlen bör fokusera på de avfalls-
strömmar som har potential att ge stora miljövinster. 
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Figur 1. EU:s avfallshierarki visar i vilken prioritetsordning avfall ska hanteras (Källa: Avfall Sverige).

DEPONERA

ENERGI-
ÅTERVINNA

MATERIAL-
ÅTERVINNA

ÅTERANVÄNDA

FÖREBYGGA

EU:s paket för cirkulär ekonomi

För att underlätta övergången till en mer cirkulär ekonomi 
har kommissionen tagit fram ett paket för cirkulär ekonomi. 
Det syftar till att fokusera på de frågor där åtgärder på 
EU-nivå ger ett verkligt mervärde och kan åstadkomma 
konkreta förändringar. 

Paketet innehåller reviderade lagstiftningsförslag om 
avfall samt en övergripande handlingsplan. Handlings-
planen för den cirkulära ekonomin fastställer åtgärder för 
att sluta kretsloppet och hanterar alla faser i en produkts 
li s el: rån onsu tion o h rodu tion till a allshan-
tering och marknaden för returråvaror. Handlingsplanen 
innehåller också ett antal åtgärder inriktade på marknads-
hinder ino  s rs ilda se torer eller aterialfl den  såso  
plast, livsmedelsavfall, råvaror av avgörande betydelse, 
bygg- och rivningsbranschen, biomassa och biobaserade 
produkter samt övergripande åtgärder på områden som 
inno ation o h in esterin ar  e ur 

EU:s plaststrategi

:s laststrate i resenterades i anuari  so  en del 
a  :s a et r ir ul r e ono i  trate in innehåller 
mål 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 privata för att nå omställningen till en 
mer cirkulär plastanvändning. 

laststrate in resenterar ra rallt l ande:

 Till år 2030 återvinns mer än hälften  
av allt plastavfall.

 Till år 2030 är alla plastförpackningar  
återanvändbara eller återvinningsbara. 

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

 Till 2030 har efterfrågan på återvunnet  
material fyrdubblats.

 Åtgärder ska riktas mot engångsprodukter  
o h s ereds a  
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RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Hållbarhetsmål Delmål Betydelse i regionen

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjuk-
domsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar 
och kontaminering av luft, vatten och mark.

6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska 
föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av 
farliga kemikalier och material, halvera andelen obehand-
lat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en 
säker återanvändning globalt.

Hållbar hantering av avfall.

En strävan mot ökad 
 återanvändning och återvinning. 

De globala målens betydelse för 
avfallshanteringen i regionen

TILLVERKNING

DISTRUBITIONINSAMLING

MATERIAL- 
ÅTERVINNING

ANVÄNDNING  
& ÅTER- 

ANVÄNDNING

DESIGNRÅMATERIAL

ENERGI

NEDSKRÄPNING

Figur 2. Modell över cirkulär ekonomi ur ett avfallsperspektiv. Det bästa är att materialet cirkulerar så länge som möjligt i systemet. Läckage 
från systemet finns idag främst genom nedskräpning samt energiåtervinning. Förebyggande av avfall nås genom att produkter återanvänds i 
större utsträckning samt att produkter designas för att lättare kunna repareras och återvinnas.

7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i 
den globala energimixen.

Energiåtervinning av avfall med 
stävan att minska innehållet av 
material med fossilt ursprung,  
samt öka biogasproduktionen. 

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA
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HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

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

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 längs 
hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemi-
kalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, 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 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 medvetenhet som behövs för en håll-
bar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

Hållbar hantering av avfall.

Hållbar hantering av avfall som  
ger hög återanvändning och  
materialåtervinning.

Minska mängden matsvinn.

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

En hållbar hantering av avfall med 
förebyggande i fokus.  

Skapa beteendeförändring för  
minskade avfallsmängder och  
minskad nedskräpning.

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och 
planering på nationell nivå.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den 
mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller 
begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, 
begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

Intrigerar klimathänsyn i arbetet 
med hållbar hantering av avfall.

Hållbar hantering av avfall med 
liten påverkan på klimatet.

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda eko-
system på land och i sötvatten och deras ekosystemtjäns-
ter, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i 
enlighet med de skyldigheter som anges i internationella 
överenskommelser.

En hållbar hantering av avfall, öka 
materialåtervinningen och minska 
matsvinnet. 

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.

Förebygga och begränsa ned- 
skräpning på land och i vatten. 

Nationella mål och lagar
Inom Sverige är det miljöbalken samt avfallsförordning-
en :  so  st r arbetet rin  a all  eri e st rs 
också av det svenska miljömålssystemet varav tre mål 
hu udsa li en ber r a allshanterin  r flera a allst er 

nns rordnin ar rin  rodu entans ar  

Det svenska miljömålssystemet 2020

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generations-
mål, sexton miljökvalitetsmål och fjorton etappmål. Gene-
rationsmålet anger inriktningen för miljöarbetet och vad 
som behöver ske på samhällsnivå om vi ska få ett hållbart 
samhälle. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd som 

Tabell 1.  FN:s globala mål som påverkar avfallshanteringen.
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mans med andra länder ett ansvar för att det globala målet 
an u nås ri sda ens de nition a  il alitets ålet  

Avfallsbranschen kan bidra till detta genom att minska på 
transporter, dess fossila bränslen, samt ha en bra hantering 
av deponier och schaktschaktmassor.

4. Giftfri miljö

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande 
ämnen är nära noll och deras påverkan på människors 
hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av natur-
ligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna 
ri s da ens de nition a  il alitets ålet  eno  att 

minska avfallets farlighet kan vi bidra till en giftfri miljö. 

15. 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 tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas.

et nns en re iserin  so  dire t ber r a alls er sa -
heten, ”Avfallshanteringen är effektiv för samhället och 
enkel att använda för konsumenterna. Avfallet förebyggs 
samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till 
vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan 
på och risker för hälsa och miljö minimeras”. 

Etappmål om ökad  
resurs hushållning i livsmedelskedjan

Minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger sorteras ut och behandlas bio-
logiskt så att växtnäring tas till vara, där minst 40 procent 
behandlas, så att även energi tas tillvara till 2018. Målet har 
förlängts till 2020.

Den biologiska återvinningen av matavfall ökar. År 
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 
matavfallsmängderna har ökat under de senaste åren visar 
uppföljningen att utbyggnadstakten behöver öka för att 
klara återvinningsmålet på 50 procent till 2020. Mängden 
matavfall som rötas behöver nästan fördubblas för att 
målet ska nås.

Etappmål om byggnads- och rivningsavfall

Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att 
insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvänd-
ning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande 
av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 
viktprocent senast 2020.

miljöarbetet ska leda till i Sverige och etappmålen anger 
mål som vi måste uppnå längs vägen för att nå genera-
tionsmålet. 

Generationsmålet

Miljöpolitikens övergripande mål är att lämna över ett 
samhälle till nästa generation, där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser.

Miljökvalitetsmål

Sveriges riksdag har antagit sexton miljökvalitetsmål  
som utgör grunden i den nationella miljöpolitiken. 
 Miljö kvalitetsmålen har ett antal preciseringar som ska 
för tydliga vad som ska uppnås.

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Avfallshanteringen är idag effektiv men avfallsmängderna 
fortsätter att öka och det krävs att mängden avfall minskar 

r att enerations ålet o h flera il alitets ål s a 
kunna nås. Främst berörs tre mål; (1) Begränsad klimatpåver-
kan, (4) Giftfri miljö samt (15) God bebyggd miljö. Utöver detta 
har regeringen fastställt två etappmål inom området avfall, 
som anses vara prioriterade; Etappmål om ökad resurshus-
hållning i livsmedelskedjan samt Etappmål om byggnads- och 
rivningsavfall. 

1. Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med 

:s ra on ention r li at r ndrin ar stabiliseras å 
en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-
systemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål 
för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsam-
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Nationella mål för producent ansvar för 
förpackningar

eri e har i le enterat :s dire ti  o  r a nin -
ar och förpackningsavfall i svensk lagstiftning genom för-
ordningen om producentansvar för förpackningar. Sverige 
har antagit högre återvinningsmål än vad direktivet anger. 
Syftet med direktivet är att förebygga och minska förpack-
ningars inverkan på miljön och innehåller målnivåer för 
materialutnyttjande för olika material. Genom förordning-
en o  rodu entans ar :  ller de ålni åer 
(återvinning genom materialutnyttjande i viktprocent) för 
förpackningar i Sverige som anges i tabell 2.

Förändring av producentansvaret 

I juni 2018 godkändes en ändring av förordningen kring 
ansvaret för förpackningar, som innebär en högre grad av 
fastighetsnära och kvartersnära insamling av producent-
avfall. 

etta beslut inneb r att:
 60 procent av alla bostadsfastigheter till 2021 ska ha 

en borttransport av för- 
packningarna från de vanligast före- 
kommande materialen, och 100 procent från och 
med 1 april 2025. 

    Insamlings systemet ska bistås av producenterna. 
Lagförslaget innebär också att producenterna får ett 
ullt o erati t sa t nansiellt ans ar  

 Förpackningar ska designas för att  
kunna återvinnas. 

 Alla kommuner ska erbjuda separat  
insamling av matavfall. 

Nationell avfallsplan och avfallsföre-
byggande program 2018–2023 

Den nationella avfallsplanen och det förebyggande 
 programmet togs fram i enlighet med EU-direktiv och 
 antogs 18 december 2018. Den  nationella avfallsplanen 
ger en överblick över de mål, styrmedel och åtgärder som 
har införts för att förebygga avfall och för att nå 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 situationen, samt att beskriva den inrikt-
ning som är fastslagen politiskt genom mål, styrmedel och 
åtgärder.

 
Planen och programmets syfte är att beskriva  

eri es arbete r 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 uppstår utan ses som en resurs som behålls i samhäl-
lets 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 krävs olika kombinationer 
av styrmedel och samarbeten mellan olika aktörer.  

25/25-målet – inspirerande  
mål för avfallsminskning

terso  det inte nns nationella ål u satta r a alls-
minskning har Avfall Sverige under 2018 ställt upp frivilliga 
mål för avfallsförebyggande för matavfall och restavfall. 
Dessa mål syftar till att inspirera kommuner och bolag till att 
nå högre upp i avfallshierarkin. Målet går ut på att till 2025 
minska avfallsmängderna med 25 procent för både restav-
fallet och matavfallet baserat på utgångsläget 2015. Målen 
syftar till minskat matsvinn och ökad återvinning genom 
bättre utsortering av förpackningar från restavfallet.

Producentansvar 

Producenterna ska se  
till att det avfall som pro-
ducenten ger upphov till 

samlas in, transporteras bort, 
återvinns, återanvänds eller 

bortskaffas. Denna skyldighet 
omfattas laglig av producen-

tansvaret.

15 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6839-4.pdf?pid=22595 
16 2018 samlade 212 kommuner in matavfall i någon utsträckning, https://www.avfallsverige.se/avfallshantering/insamling/matavfall/
17 http://www.sverigesmiljomal.se/arlig-uppfoljning-2018 
18 Baserat på plockanalyser från villor 2017
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Tabell 2. Målnivåer för förpackningar i Sverige avseende återvinning genom materialutnyttjande  
i viktprocent (SFS 2014:1073) och återvinningsgraden för regionen.

Når Sverige målen och hur  
bidrar NSR-regionen?
Bedömningen är att Etappmålet om ökad resurshållning i 
livsmedelskedjan inte kommer uppnås till 2018. År 2016 
sorterades 39 procent av det uppkomna matavfallet ut för 
biologisk behandling där näringsämnen togs tillvara15, en 
ökning med 31 procent sedan 2013. 

Mängden matavfall som samlas in för rötning och 
kompostering har ökat de senaste åren. Idag samlar över 
200 kommuner in matavfall från hushåll och företag16, 
men för att nå målet 50 procent biologiskt behandlat 
 matavfall behöver den separata insamlingen öka ytterli-
gare och rejektmängden måste minska17. Även om den 
 insamlade mängden matavfall har ökat under de senaste 
åren, visar uppföljningen att utbyggnaden behöver öka 

ännu snabbare än nuvarande takt för att 
kunna uppnå återvinnings målet på 50 

procent. I NSR-regionen uppgick 
andelen insamlad mängd  matavfall 
till cirka 78 procent18 år 2017, 
vilket är en ökning med 55 procent 
sedan 2011.

Etappmålet om ökad resurshållning 
inom byggsektorn har tidigare bedömts 

som uppnått enligt Naturvårdsverket, 
men bedöms nu inte kunna nås till 2020. 

Detta beror på bristfällig statistik för insam-
lade mängder bygg- och  rivningsavfall. Naturvårdsverket 
arbetar under 2018 med att få fram en mer rättvisande 
bild av läget i branschen. 

De nationella återvinningsmålen som gäller fram till 
den 1 januari 2020 uppnås till stor del nationellt, men 
det nns en del ar att ra r att u nå de ål so  
sträcker sig bortom 1 januari 2020. I NSR-regionen 
uppnås målen för alla fraktioner, se tabellen på nästa sida. 

Återvinningsgraden 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 återvinningsgrad för NSR-regionen räknas fram.

 
Nedan presenteras avfallsmängderna för regionen år 2015 
och vilka mängder som ska nås till 2025 med 25/25-målet. 
Avfallsmängderna för regionen 2017 är 173,6 kilo restavfall 
och 57,9 kilo matavfall. I regionen görs satsningar på att 
minska matsvinnet och öka insamlingen av matavfallet. 
Genom att minska matsvinnet och förpackningarna från 
restavfallet nås målet.

Skånes miljömål
Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag av regeringen att 
 samordna det regionala miljöarbetet, ansvara för att ta 
fram och besluta om regionala miljömål, samt följa upp 
resultatet för Skåne. Skånes miljömål är sedan 2013 
samma som de nationella miljömålen, med undantag 
för målet Storslagen fjällmiljö. Under målet Begränsad 
miljöpåverkan har Skåne antagit ytterligare fyra egna mål 
för att uppnå delar av miljökvalitetsmålet, varav två berör 
avfallshantering.

Begränsad miljöpåverkan

Utsläpp av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år 2020 vara minst 
30 procent lägre än 1990. Målet gäller verksamheter som 
inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. 
Utsläppen ska räknas som koldioxidekvivalenter.

Biogas

Biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 terawattimmar år 2020.

Fraktion Mål före den 1 
januari 2020 (%)

Mål efter 1  
januari 2020 (%)

Återvinningsgrad i 
Sverige 2016 (%)

Återvinningsgrad i 
NSR-regionen (%)

Metallförpackningar 
ej dryckesförpackningar

70 85 79 73

Papp-, papper-, kartong-  
och wellpappförpackningar

65 85 82 82

Plastförpackningar 
ej dryckesförpackningar

30 50 47 55

Glasförpackningar 
ej dryckesförpackningar

70 90 93 94

Dryckesförpackningar av 
metall

90 90 – –

Dryckesförpackningar av 
plast

90 90 – –

Rejekt

Det material som 
 på grund av sin låga 

kvalité inte accepteras  
i behandlings -

processen.
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Tabell 3. Avfallsmängderna för regionen år 2015 och vilka mäng-
der som ska nås till 2025. Angivet som kilo per invånare och år.

2015 2025

Matavfall 55,1 41,3

Restavfall 179,1 134,3

Totalt 234,2 175,7

Tabell 4. Åtgärder i åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen i 
Skåne.

Skånska  
utmaningar 

Strategiskt viktiga åtgärder

Hållbara trans- 
porter i Skåne 

kad andel fossilbränslefri 
  uppvärmning, el och transporter.

Hållbar  
konsumtion  
i Skåne 

Miljö- och sociala krav i upphandling

Information för en giftfri vardag.

Förebyggande av avfall.

Minskat matsvinn i hela livs- 
medelskedjan.

Stimulera en cirkulär ekonomi  
för bättre resurshållning.

Skånska åtgärder för miljömålen

För att nå miljökvalitetsmålen i Skåne har ett regionalt 
åtgärdsprogram tagits fram. I programmet redovisas prio-
riterade åtgärder för att nå en hållbar utveckling i länet. Ef-
ter revidering av åtgärdsprogrammet som antogs 2012, så 
är programmet för programperioden 2016–2020 antaget. I 
programmet synliggörs aktuella aktörer samt fem skånska 
utmaningar som anses vara de viktigaste för att Skåne ska 
nå miljökvalitetsmålen, varav främst två bedöms beröra 
avfallsområdet, se tabell 3.

”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 växthusgaser i Skåne ska vara  
minst 80 procent lägre än år 1990.

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

 Energianvändningen i Skåne ska vara minst  
20 procent lägre än år 2005 och utgöras av  
minst 80 procent förnybar energi.

 Utsläppen av växthusgaser från transporter i  
Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Når Skåne målen och  
hur bidrar NSR-regionen?
Målet för produktion av biogas går framåt men takten 
behöver öka. År 2014 uppgick den totala biogasproduk-
tionen i Skåne 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 växthuseffekten. För att minimera miljöpåverkan 
har NSR strävat mot att vara en koldioxidneutral verk-
samhet år 2015, det vill säga att verksamhetens positiva 
miljöpåverkan ska ta ut den negativa. Redan under hösten 

 nåddes br t un ten o h :s er sa het h l er 
nu totalt sett till att minska utsläppen av växthusgaser till 
atmosfären. Bidragande faktorer till det goda resultatet 
har varit transportplanering och investering i biogasdrivna 
insamlingsfordon som gjordes under 2013 för att ersätta 
dieseldrivna fordon, samt att krav ställts i alla nya upp-
handlingar på fossilfria bränslen. 

Det regionala målet för minskade utsläpp av växthus-
gaser nåddes nästan redan år 2010. De minskade utsläp-
pen beror till stor del på utbyggnaden av fjärrvärmenätet 
med högre andel förnybart bränsle samt på hushållens 
minskade oljeuppvärmning. I Skåne är förebyggande av 
avfall en viktig faktor. NSR-regionens totala mängd avfall 
har de senaste åren minskat trots att mängden ökat natio-
nellt. Naturvårdsverkets senaste siffror visar att mängden 
avfall uppgick till 441 kilo per person och år, vilket är 
en ökning med 11 kilo per person jämfört med 2014. I 
NSR-regionen ligger den totala mängden avfall på 404 kilo 
per person år 2017.
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5. Mål för regionen

Styrmodell
Övergripande mål visar vad regionen vill  
sträva mot på ett övergripande plan.
Målområde beskriver avgränsningen 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 väg 
att uppfylla det övergripande målet.
Åtgärder är respektive kommuns och bolags konkreta 
arbete för att uppfylla planens mål. 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 kunna inkludera åtgärdsarbetet i sin 
organisationsstruktur på ett enklare sätt. 
Aktiviteter r den s e i a insatsen o unen eller 
bola en eno r o h r dire t o lad till en eller fler 
åt rder  t rderna r fle ibla o h an u nås eno  
olika aktiviteter. 

Ansvar
Avfallsplanen är kommunens plan för att minska avfallets 
mängd och farlighet och därför har kommunen det opera-
tiva ansvaret, men för att uppnå det övergripande 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 
av avfallsplanens mål.. NSR sammankallar styrgruppen 
och projektgruppen vid olika tillfällen under året. Syftet 
är att gå igenom de genomförda aktiviteterna men även 
 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 kommunen 
o h bola en resentera s e i a a ti iteter r det o -
mande året.

Figur 3. Avfallsplanens styrmodell.

Övergripande mål
Enligt lagstiftning ska avfallshantering  prioriteras 

utefter avfallstrappan, vilket är regionens 
 övergripande mål.

Målområde 1
Beskrivning och 

avgränsinng

Målområde 2

Effektmål
Effektmål 1:1

Önskad effekt  
till 2024

Effektmål 1:2
Önskad effekt  

till 2024

Åtgärder
Kommun- och bolagsspecifika  

aktiviteter för att uppnå effektmål.

Effektmål Effektmål

Målområde 3 Målområde 4
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År Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2020

 

2021

2022

2023  

2024

Projektgruppen tar fram 
aktiviteter för 2021.

Styrgruppen beslutar 
aktiviteterna.

Styrgruppen 
beslutar  

aktiviteterna.

Styrgruppen 
beslutar  

aktiviteterna.

Styrgruppen 
beslutar  

aktiviteterna.

Aktiviteterna 
tas upp i  

berörd nämnd.

Aktiviteterna 
tas upp i  

berörd nämnd.

Aktiviteterna 
tas upp i  

berörd nämnd.

Projektgruppen går 
igenom beslutet från styr-
gruppen och aktuell status 

för aktiviteterna 2020.

Projektgruppen går 
igenom beslutet från styr-
gruppen och aktuell status 

för aktiviteterna 2021.

Projektgruppen går 
igenom beslutet från styr-
gruppen och aktuell status 

för aktiviteterna 2022.

Projektgruppen går 
igenom beslutet från styr-
gruppen och aktuell status 

för aktiviteterna 2023.

Projektgruppen går 
igenom aktuell status för 

aktiviteterna 2024.

Projektgruppen   
diskuterar genomförda 

aktiviteter och förslag på 
aktiviteter för 2022.

Projektgruppen  diskuterar 
genomförda aktiviteter 

2021 och förslag på 
 aktiviteter för 2023.

Projektgruppen  diskuterar 
genomförda aktiviteter 

2022 och förslag på 
 aktiviteter för 2024.

Projektgruppen   
diskuterar genomförda 

aktiviteter 2023.

Figur 4. Arbetsflöde under planens period för projektgrupp och styrgrupp.

Övergripande mål
Regionen arbetar för att förebygga att avfall uppstår, att mer avfall återanvänds och att det avfall som 

uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt för att minimera påverkan på hälsa och miljö. 
Regionen verkar även för att förebygga och minska nedskräpningen. 



22

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024

1.1 Effektmål mot hushållsavfall

Effektmål 1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare (exklusive trädgårdsavfall)  
ska minska med 20 procent till 2024 jämfört med 2017.

Nuläge: 404 kilo per invånare och år.

Målbeskrivning: Avfall Sverige sammanställer de totala avfallsmängderna årligen utifrån data som rapporterats  
i databasen Avfall web. Genom att minska mängden med 20 procent blir den totala avfalls-
mängden 320 kilo per invånare och år. De 6 procent av Sveriges kommuner med lägst avfalls-
mängd hamnar på en mycket god hållbarhet och NSR:s vision är att tillhöra den kategorin. 

Mätning: Total avfallsmängd per invånare och år exklusive trädgårdsavfall från Avfall Web.

Figur 6. Total mängd avfall per invånare 2017 (exklusive trädgård). NSR-värdet är medelvärdet av NSR-regionens kommuner.

Målområde 1:  
Förebygga resursslöseri 
Det bästa avfallet är det som inte uppstår. Med mindre avfallsmängder tar vi mindre resurser 
i anspråk och minskar vårt ekologiska fotavtryck. Effektmålen som mäts per invånare tar 
hänsyn till gästnätter, arbetsplatsnetto samt fritids boenden som hämtas från Avfall Web. 

Figur 5. Förebyggandetrappan (inspirerad av Kretslopp och vatten, Göteborgs stad). Förebygga avfall kan ske på många olika sätt, 
 förebyggandetrappan är ett hjälpmedel i hur man kan prioritera när behovet av en ny tjänst eller vara uppstår. 

Utvärd- 
era behov  

av produkt
Ersätt  

produkt med  
tjänst

Dela,  
låna, hyra 

& leasa
Återan- 

vänd, underhåll, 
gör om, renovera, 
reparera & upp-

gradera Undvik/ 
minska svinn 

& avfall

Köp  
material snåla, 

hållbara produk-
ter utan farliga 

ämnen

1

2

3

4

5

6

Mycket god hållbarhet

God hållbarhet

2017

MålNSR

300

400

500

kg

Bjuv Båstad Helsing- 
borg

Höganäs Åstorp Ängel- 
holm
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Effektmål 1:1:2  Matsvinnet i regionen ska minska med 50 procent per invånare till 2024  
jämfört med 2017.

Nuläge: 22,5 kilo per invånare och år.

Målbeskrivning:  genomförda plockanalyser  kan man se att det nns mycket onödigt matavfall både i det 
källsorterade matavfallet samt i restavfallet. En halvering innebär att det onödiga matavfallet ska 
vara nere på 11 kilo per invånare och år till år 2024

Mätning: Via plockanalyser som sker årligen i relation till insamlade mängder mat- och restavfall.

Effektmål 1:1:3  15 procent av det grov- och textilavfall som samlas in ska gå till  
återanvändning till 2024. 

Nuläge: 3,5 procent.

Målbeskrivning: Mycket grov- och textilavfall som samlas in via återvinningscentralerna och fastighetsnära är 
fullt dugligt och har stort potential för återanvändning. Vid tidigare kampanjer kan man se att en 
ökning är möjlig med rätt resurser. 

Mätning: Mängd material till återanvändning i förhållande till insamlad mängd grovavfall.

Effektmål 1:1:4   Minska mängden plast i restavfallet med 50 procent till 2024 jämfört  
med 2017 genom att öka medvetenheten kring användningen av onödiga 
 plastprodukter och bidra till en hållbar konsumtion. 

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

Målbeskrivning: Medvetenheten kring plast ska öka eftersom plast tillverkas av fossil råvara, den bidrar till 
nedskräpning på land och till havs och har skadliga tillsatsämnen. last nns i mycket  så som 
 engångsartiklar, textiler och förpackningar. Genom att öka medvetenheten kan vi minska 
 användningen av den onödiga plasten och återvinna övrig plast på lämpligt sätt. 

Mätning: Kundundersökning, mängden plast i restavfallet per invånare (exklusive avfallsbärare) och 
 genom kommunala inköp av plastprodukter. 

Effektmål 1:1:5   Öka antalet miljönärmärkta verksamheter med 15 procent  
till 2024  jämfört med 2017

Nuläge: 58 stycken miljönärer

Målbeskrivning: Avfall Sverige lanserade kampanjen ”Miljönärvänlig” 2015 med syfte att  uppmärksamma 
 verksamheter som bidrar till att minska mängden avfall genom en Miljönärmärkning. Verksam-
heter kan bli erbjudna eller själva ansöka om märkningen och NSR är den aktör som handlägger 
ansökningarna.

Mätning: Antal Miljönärmärkta verksamheter

Effektmål 1:2:1   Regionen ska verka för att mängden avfall från verksamheter ska minska. 

Nuläge: Finns ingen statistik

Målbeskrivning: et nns ingen samlad statistik för verksamhetsavfallet men regionen ska verka för att 
 avfallsmängden ska minska.

Mätning: Stickprovskontroller vid tillsyn.

1:2 Effektmål mot verksamhetsavfall

Effektmål 1:2:2   3 procent av det material som lämnas på återvinningscentralerna som  
inte är hushållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.

Nuläge: 0 procent

Målbeskrivning: Mycket verksamhetsavfall som samlas in via återvinningscentralerna har stor potential för åter- 
användning. enom att hitta nya flöden och nya aktörer som kan ta hand om material som kan 
återanvändas från verksamhetsavfallet kan vi minska mängden avfall från verksamheterna.

Mätning: Utvägd mängd material från verksamheter
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Målområde 2:  
Från avfall till resurs
Detta målområde syftar till att hanteringen av avfall ska utföras på mest 
lämpligt sätt. Avfallet ska i största möjliga mån ses som en resurs i ett 
kretslopp, där vi materialåter vinner i största möjliga mån och därefter 
 energiåtervinner. Det är viktigt att det miljöfarliga avfallet fasas ut för 
att miljön ska påverkas så lite som möjligt. Effektmålen som mäts per 
 invånare tar hänsyn till gäst nätter, arbetsplatsnetto samt fritidsboenden 
som hämtas från Avfall Web.

2:1 Effektmål mot hushållsavfall

Effektmål 2:1:1   Mängden restavfall per invånare ska minska med 42 procent  
till 2024 jämfört med 2017. 

Nuläge: 173 kilo per invånare och år.

Målbeskrivning: Målet avser fastighetsnära insamlat restavfall. Med hjälp av plockanalyser kan man se att mycket 
matavfall, förpackningar och tidningar inte sorteras ut. Av restavfallet består 25 procent av 
matavfall och 27 procent är förpackningar och tidningar (villor 2017), som borde ha sorterats ut. 
Till 2024 ska restavfallsmängderna vara nere på 100 kilo per invånare och år.

Mätning: Insamlad mängd restavfall per invånare 2017–2024.

Effektmål 2:1:2   Återvinningsgraden av insamlat matavfall, förpackningar och  
tidningar ska öka till 2024 jämfört med 2017.

Nuläge: Pappersförpackningar: 82 procent 

Glasförpackningar 94: procent 

Plastförpackningar: 55 procent 

Tidningar: 97 procent 

Metallförpackningar: 73 procent 

Matavfall: 93 procent

Målbeskrivning: Återvinningsgraden 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 återvinningsgrad för regionen räknas fram.

Mätning: Mängd faktiskt återvunnet material i förhållande till insamlad mängd material.

Effektmål 2:1:3  Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet ska vara 0 procent 2024.

Nuläge: 0,3 procent.

Målbeskrivning: Eftersom restavfallet energiåtervinns, är det viktigt att det inte förekommer något farligt avfall 
eller elektronikavfall i restavfallet utan det sorteras ut och hanteras på rätt sätt. 

Mätning: Plockanalyser.

Effektmål 2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska minska med 40 procent till 2024  
jämfört med 2018

Nuläge: 8,4 kilo per invånare.

Målbeskrivning: Målet avser fastighetsnära insamlat restavfall. Med hjälp av plockanalyser kan man se att mycket 
textilier inte sorteras ut. Av restavfallet består ungefär 3–6 procent av textilier som kunde ha 
sorterats ut till återanvändning eller återvinning. Det är viktigt att öka förståelsen kring gamla 
textilier för att hantera det högre upp i avfallstrappan.

Mätning: Via plockanalyser som sker årligen i relation till insamlade mängder mat- och restavfall.
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2:2 Effektmål mot verksamheter

Effektmål 2:1:5 Mängden ej sorterbart från återvinningscentralerna ska minska med  
30 procent per invånare till 2024 jämfört med 2017.

Nuläge: 25,1 kilo per invånare och år.

Målbeskrivning: tifrån plockanalyser gjorda på ej sorterbart från återvinningscentralen kan man se att det nns
potential att materialåtervinna istället för att energiåtervinna som görs idag.

Mätning: Insamlad mängd ej sorterbart på återvinningscentralerna per invånare 2017–2024 hämtat från
databasen Avfall Web.

Effektmål 2:1:6 100 procent av externslammet som samlas in från små avloppsanläggningar 
behandlas med mest lämplig teknik för att främja miljönytta till 2024.

Nuläge: 100 procent behandlas 2017 via reningsverken.  

Målbeskrivning: ramtiden är oviss för slamhanteringen i regionen. ess flöden bör kartläggas för att hitta fler 
möjligheter att ta vara på de nyttiga ämnen som förekommer i slammet. Det är viktigt att säkra 
en tillfredställande behandling av slam i framtiden.

Mätning: Behandlad mängd slam med teknik som främjar miljönytta i förhållande till insamlad mängd slam. 

Effektmål 2:2:1  50 procent av de schaktmassorna, som NSR hanterar, ska renas i den grad att de 
ska återanvändas eller återvinnas i konstruktions- eller anläggningsändamål till 
2024.

Nuläge: Majoriteten av schaktschaktmassorna används idag för sluttäckning av deponier. Detta arbete 
minskar möjligheterna för återanvändning av schaktmassor.

Målbeskrivning: Idag används obehandlade schaktmassor till sluttäckning av NSR:s deponier. Behovet av dessa 
kommer minska i takt med att deponierna sluttäcks. Behandling, återanvändning och återvinning 
av schaktmassor är nödvändigt för inte att fylla upp kvarvarande deponiutrymme mer än nöd-
vändigt. Behandlade schaktmassor ska kunna återanvändas eller återvinnas i konstruktions- och 
anläggningsändamål och bidra till cirkulära flöden samt minskade transporter.

Mätning: Mängd återanvända eller återvunna schaktmassor i förhållande till totalt inkommande schakt-
massor.  

Effektmål 2:2:2  Regionen ska verka för att andelen utsorterat avfall från verksamheter ska öka 
till 2024. 

Nuläge: Finns ingen samlad statistik för verksamhetsavfallet.

Målbeskrivning: Mycket av verksamheternas avfall kan materialåtervinnas. Vid miljötillsyn kontrolleras  
verksamheternas källsortering och avfallshantering.  

Mätning: Stickprovskontroller vid tillsyn.

Effektmål 2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheters farliga avfall ska sorteras ut och om-
händertas på bästa sätt. 

Nuläge: Finns ingen samlad statistik för verksamheternas farliga avfall.

Målbeskrivning: Blandat verksamhetsavfall går ofta till en sorteringsplatta där det grovsorteras innan restfrak-
tionen går till energiåtervinning. Det viktigt att farligt avfall och elektronikavfall sorteras ut samt 
hanteras på rätt sätt.

Mätning: Stickprovskontroller vid tillsyn.
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Målområde 3:  
Förebygga och begränsa nedskräpning 
Detta målområde avser att förebygga och begränsa nedskräpning. Nedskräpning 
innebär att föremål slängs eller lämnas på platser som allmänheten har tillträde 
till. Nedskräpning sker såväl på mark, i vatten, på stränder och längs med vägar. 
 Nedskräpning påverkar miljön genom läckage av farliga ämnen som skadar både 
djur och människor. Enligt Håll Sverige Rent är nedskräpning ett växande problem 
som kan leda till miljöer som upplevs otrygga. Dumpning är en sorts nedskräpning. 

Effektmål 3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska till 2024 från 2017.

Nuläge: elsingborg har i genomsnitt  antal skräp per  kvadratmeter  avser ej tuggummi. vriga 
kommuner mäter inte nedskräpning i dagsläget. 

Målbeskrivning: örebygga 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 skräpkorgar, askkoppar och andra avfallskärl. Att påverka beteende och attityder tar 
lång tid och arbete med såväl skolelever och den vuxna allmänheten är viktigt. Möjligheten att 
hantera skräp via avfallsstationer ska vara så optimal som möjligt.

Mätning: Kommunen väljer lämpligt 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. 

Effektmål 3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas genom att öka medvetenheten  
om nedskräpningens konsekvenser hos kommuninvånarna.

Nuläge: 27 procent upplever att sin kommun är nedskräpad i hög/mycket hög utsträckning. 45 procent 
 upp lever motsatsen, att nedskräpningen är låg/mycket låg. De resterande 28 procenten tycker varken 
eller/har ingen åsikt.

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

Mätning: Kundundersökning.

Målområde 4:  
Människa och miljö i fokus 
Detta målområde syftar till att minska belastningen på miljön samt  
att kunderna i regionen ska vara nöjda med avfallshanteringen. 

Effektmål 4:1 Den totala miljöpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska  
minska till 2024 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.

Nuläge: Andelen fossilbränslefria drivmedel från insamlingsfordon (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. 

Målbeskrivning: Insamling av avfall ska ske med minimal påverkan på människors hälsa och 
miljö.

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

Nuläge: 1 platser för schaktmassor. 

Målbeskrivning: Genom en effektivare masshantering minskar bygg och anläggnings -
branschens  klimatpåverkan. Närhet till platserna för mellanlagring bidrar  
till minskade transporter, minskat avfall, ökad återanvändning, effektivare  
resursutnyttjande av råvaror (naturgrus, bergkross).

Mätning: Antal upprättade platser.

Effektmål 4:1:3 Uttaget av metangas från Filbornadeponin i Helsingborg ska öka 
till 2024 jämfört med 2017. 

Nuläge: 2017 var uttaget 8 gigawattimmar (GWh).

Målbeskrivning: Metanläckage från deponier har en stor negativ miljöpåverkan och är  
därför viktigt att förebygga i så stor utsträckning som möjligt. Metangas  
ger cirka 25 gånger större klimatpåverkan än koldioxid. Idag produceras  
fjärrvärme av deponigas. 

Mätning: Årlig mängd megawattimmar (MWh) som går till energiproduktion.

Effektmål 4:1:4 Tillverkning och avsättning av biogas ska öka till 2024

Nuläge: 2017 producerade 6 890 074 normalkubikmeter biogas (Nm3).

Målbeskrivning: Genom utsortering av matavfall ökar biogastillverkningen och biogödseln 
vilket bidrar till ett cirkulärt kretslopp.

Mätning: Producerad biogas

Effektmål 4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare ska minska enligt ägardirektivets  
mål (450 kronor per invånare till 2020).

Nuläge: 630 kronor per invånare.

Målbeskrivning: Den årliga avfallskostnaden räknas på det vanligaste abonnemanget hos villor och det  
vanligaste abonnemanget hos flerfamiljsfastigheterna.

Mätning: Utifrån Nils Holgersson-rapporten och den årliga jämförelsen som görs av Villaägarnas  
riksförbund.

Effektmål 4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen ska öka enligt ägardirektivets mål  
(4,4 av 5 till 2020).

Nuläge: 4,3

Målbeskrivning: Genom undersökningar får invånarna i ägarkommunerna svara på frågor kring hur avfalls-
hanteringen fungerar, hur nöjda de är med avfallshämtarna, tillgänglighet på återvinnings-
centralerna och bemötande från personal. Detta sammanställs till ett NKI-värde.

Mätning: Kundundersökning.
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6. Redogörelse  
av styrmedel
Kommunen kan använda sig av styrmedel för att genom-
föra åtgärderna i den regionala avfallsplanen och uppnå 
e e t ålen  t r edlen r:

Lokala föreskrifter

Renhållningsordningen innehåller kommunala bestämmel-
ser. Den är kommunens verktyg för att styra och utveckla 
avfallshanteringen i kommunen. Alla regler är inte styran-
de, några är endast rådgivande.

Tillsyn

Tillsynsmyndigheten ställer krav på åtgärder och egenkon-
troll vid tillståndsgivning och tillsyn, samt ger vägledning 
för att främja en hållbar utveckling. 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 
varor, tjänster och byggentreprenader. Genomtänkt upp-
handling kan minska belastningen på miljön samt bidra till 
hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Avfallstaxa

Avfallstaxan är ett ekonomiskt styrmedel där avgifter tas 
ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 
avfallshantering stimuleras. Taxan kan användas för att styra 
konsumtion och beteende i en mer hållbar riktning, där 
sorterin  a  fler ra tioner r er e ono is t rdela ti t  

Fysisk planering

När ett hållbart samhälle ska byggas är avfallshanteringen 
grundläggande. Tillgänglighet och närhet till sorterings-
system är en viktig faktor för en god sortering. Därför 
uppmärksammas avfallshanteringen tidigt i den fysiska 
planeringen. 

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 allmänheten lättare förebygga att avfall 
uppstår, minska nedskräpningen och sortera sitt avfall 
bättre. Information är effektivt tillsammans med andra 
styrmedel. Utbildning och rådgivning är en stor del av 
kommunikationsarbetet. 

Nudging

Att göra det lätt att göra rätt för invånare innebär att 
 underlätta 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.
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7. Framtidsutsikter
Miljöstyrande avfallstaxan

Avfallstaxan är ett viktigt styrmedel som vi kommer 
fortsätta styra fördelaktigt för dem som gör rätt, det vill 
säga att de som sorterar och minskar sitt avfall kommer få 
en större bonus medan de som inte sorterar eller minskar 
sina avfallsmängder kommer få högre taxa.  

Digitala nycklar  

 re ionen nns det er   låsta d rrar  il et inneb r 
att det nns er   n lar so  an nds r 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 och hemtagning 
av kärl men även en kostnadsbesparing när det gäller 
hantering och administration. Att ha enbart en enda 
nyckel ger en bättre arbetsmiljö för chaufförerna och ökad 
möjlighet att kunna hjälpas åt över kommungränserna. 

Behovsanpassad tömning

Avfallssektorn präglas av ett traditionellt analogt arbetssätt. 
Avfallstömning hos kund sker utifrån schemalagda rutter 
där samtliga avfallskärl på rutten töms oavsett fyllningsgrad. 
På senare år har digitaliseringen nått branschen genom 
ruttoptimeringsprogram och läsplattor i sopbilarna. Nästa 
steg är en fortsätt utveckling av Internet of  Things (IoT) 
där branschen kan koppla upp avfallskärl mot lågfrekventa 
nätverk med hjälp av ny sensorteknik. Ett nytt system som 
an r det li t att s a a er fle ibla ser i el snin ar 

för kunderna. Behovsanpassad tömning kan också göra det 
möjligt för NSR att skapa effektivare körturer.

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

Eftersortering  

En eftersortering av restavfallet innebär att en utsortering 
av förpackningar och tidningar genomförs innan ener-

giåtervinning. Detta skulle medföra minskade mängder 
restavfall 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 
 scenario som ska utvärderas under planperioden. 

Ny förbehandling för matavfall

en be ntli a rbehandlin sanl nin en r a al o h 
för att kunna säkerställa en korrekt hantering av matav-
fallet behövs en ny. En ny anläggning planeras vara klar 
under 2019 och kommer att ha en kapacitet som är mer  
än dubbelt så stor som idag. 

Biogas och biogödsel
Biogas är en etablerad energiprodukt med potential att 
utgöra en betydande del i den förnybara energimixen. 
Ökad produktion och användning av biogas och biogödsel 
ger många samhällsnyttor inom ramen för den cirkulära 
ekonomin.19 

Framtiden för biogasen och biogödseln är både ljus 
och mörk. De positiva framtidsutsikterna är bland annat 
en ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel och biogödsel 
kan bli godkänt som gödselmedel.20

Positiva effekter med biogasen är att den inte leder 
till några nettoutsläpp av koldioxid vid förbränning och 
användningen som drivmedel bidrar till en betydligt för-
bättrad luftkvalitet i städerna samt minskad påverkan på 
hälsa och miljö.21 

Den negativa delen är kopplad till den ekonomiska 
situationen för landets biogasanläggningar. För närvarande 
är biogasen under hård press både från andra konkurrera-
de biodrivmedel och el samt från importerad biogas från 
främst Danmark. Den danska biogasen får dubbla stöd 
genom produktionsstöd i hemlandet och skattebefrielse i 
Sverige. Situationen har påverkat marknadspriset för bio-
gas i Sverige och lett till att många anläggningar kämpar 
med ekonomin.22 

Även kraven kring synliga föroreningar i biogödseln 
blir hårdare vilket innebär mer press på att säkerställa ren-
heten på matavfallet som går till biogasanläggningen. 

19 https://www.energigas.se/library/2151/nationell-biogasstrategi-20.pdf
20 https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/certifierad-biogodsel-fordubblad-pa-fyra-ar/
21 https://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/biogas-och-miljoen/
22 https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/certifierad-biogodsel-fordubblad-pa-fyra-ar/
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Förändrade insamlingsmetoder

För att underlätta sorteringen för invånarna samt öka åter-
vinningsgraden kan insamlingssystemen behöva justeras. 
Ett bra system levererar återvinningsmaterial på bästa sätt 
samtidigt som det är enkelt för kunden att sortera. Ett 
bra insamlingssystem tar också hänsyn till chaufförernas 
 arbetsmiljö. Systemet ska dessutom fungera på ett miljö-
mässigt hållbart sätt med så få transporter som möjligt. 

Citylogistik

et r ån a un tioner o h fl den so  s a å lats i den 
moderna stadskärnan. Med e-handel som en starkt växande 
se tor blir le eranserna fler  sa tidi t so  e balla e o h 
material ska fraktas ut. Parallellt med detta ska transporter-
na i städerna minska. Så hur planerar vi för en smart citylo-
isti  il a li heter till s ner ie e ter nns i it lo is-

tiken? Ämnet är aktuellt och i samband med Helsingborgs 
stadsut e lin s ro e t  studeras resursfl den r att å 
till en hållbar logistik och ett minimalt behov av transporter 
i nya stadsdelar.  

Externslam 

LRF och branschorganisationen Svenskt Vatten har krävt 
att regeringen och Naturvårdsverket ska ta större ansvar i 
frågan kring slam. Bland annat uppmanar de regeringen att 
införa ett nationellt mål. Målet är att återföra 80 procent av 
all fosfor från slammet till produktiv mark innan 2030.23 

2018 samlades 17 756,6 kubik externslam in i regionen 
och lämnades till reningsverken. Reningsverken kan idag 
bli e a erti erade  det inneb r att de a ti t bedri er 
ett strukturerat uppströmsarbete. Syftet med Revaq är att 

ins a fl det a  arli a nen till renin s er en  s a a en 
hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på 
vägen dit.24

e a erti erade renin s er  år do  s årare att ta 
emot externslam från slamavskiljare som ofta har dålig 
kvalité, de vill säga lågt näringsinnehåll i förhållande till 
metallinnehåll, och kan försämra kvalitén på rötslammet.  
Detta gör att vi måste hitta nya alternativ för hantering av 
externslam.25 

Zero waste 

isionen r ra tiden r att det inte s a nnas nå ot 
 avfall, eller att synen på hur vi ser på avfall förändras 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 anspråk de 
resurser vi behöver, kan vi uppnå en cirkulär ekonomi där 
avfall blir till material som blir till nya produkter.  

23 http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/slam-kan-forsvinna-fran-akrarna/
24 https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/kretslopp-och-uppstromsarbete/revaq-certifiering/
25 https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/article/avvattning-av-slam-fran-sma-avloppsanlaggningar-kvalitet-och-avsattning/#news-single-re-
port__tabs-filepage
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8. Framtagandet av planen
Processen

En projektgrupp samt en styrgrupp med representanter 
från samtliga ägarkommuner har kontinuerligt träffats 
under planens framtagande. Projektgruppen utsåg i sin tur 
representanter för olika ämnesområden för att diskutera 

ål ino  l ande te a:

 Matsvinn – Måltidsutvecklare deltog för att diskutera 
mål och åtgärder mot att minska matsvinnet i de 
kommunala verksamheterna och skapa nätverk över 
kommungränserna. 

 Avfall i tillsynen – Tillsynsmyndigheter deltog för att 
diskutera mål och åtgärder mot att inkludera avfall i 
tillsynsarbetet. 

 Nedskräpning – Representanter inom gata- och 
parkenheter deltog för att diskutera mål och åtgärder 
kring nedskräpning och skapa nätverk över kommun-
gränserna. 

 Avfallsminimering – Representanter från Vård- och 
omsorg, Skol- och fritidsförvaltningarna deltog för 
att se var avfallet uppstår i deras verksamheter och 
diskuterade mål och åtgärder för att minska den 
mängd avfall som uppstår. 

Målområdena har utformats med avfallshierarkin som grund. 
Effektmålen togs fram genom nationellt och regionalt priori-
terade områden, djärva mål som regionen arbetat med sedan 
tidigare. De har också baserats på vad som framkommit i 
diskussioner i projektgrupp och tema grupper. Invånare i 
kommunerna har fått lämna förslag och synpunkter om vilka 
förändringar de skulle önska för att underlätta avfallshante-
ringen. Även genom samarbete med villaägarnas riksförbund 
och hyresgästföreningen har vi skapat nätverk för att nå 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-
gruppen. Det är viktigt att de är med i framtagandet av 
effektmålen eftersom allt insamlat restavfall i dagsläget går till 
energiåtervinning i Filbornaverket som drivs av Öresunds-
kraft AB. NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) samt 
deltagare från Höganäs och  Ängelholms VA-enheter har 
fått delge sina synpunkter på externslam och fettavskiljare. 

Regionens massgrupp har fått delge sina synpunkter på 
massahanteringen. Sveriges Byggindustrier har deltagit och 
framfört sina synpunkter på verksamhetsavfall i synnerhet 
bygg- och rivningsavfall.  

n do srådet i n elhol   li het att e s n-
punkter på främst frågor om nedskräpning och matsvinn 
under en workshop. 

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

I åtgärdsarbetet har mindre grupper från kommunerna 
samt olika enheter inom NSR träffats. 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: Cecilia Holmblad, renhållningschef

Projektledare: Tina Jörgensen, avfallsstrateg

Biträdande 
projektledare:

ose n Stråhle  avfallsstrateg

Styrgrupp

Bjuvs kommun Deltagit

Båstads kommun Tina Eriksson, miljöchef &  
Mårten Sällberg, tf. miljöchef

Helsingborgs stad Henrik Frindberg, miljödirektör 
& Per Lindqvist, avdelningschef - 
drift och underhåll

Höganäs kommun Margareta Engkvist  
Björkenhall, förvaltningschef

Åstorps kommun Anders Aronsson, miljöchef

Ängelholms kommun Rune Liljenberg, miljöchef
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Projektgrupp

Bjuvs kommun So a ahlström  miljöstrateg

Båstads kommun Angelica Hunyor, miljöinspektör

Helsingborgs stad Jens Gille, miljöstrateg & Elisabeth 
Lindkvist, utvecklingsingenjör

Höganäs kommun Kaj Ling, renhållningschef, Maria 
Fänge, miljöinspektör & Joacim  
Kronvall, abonnenthandläggare

Åstorps kommun Petra Johansson, miljöinspektör/ 
miljöstrateg 

Ängelholms 
kommun

Robin Pehrsson, miljöutvecklare & 
Susann Holmgren, gatuingenjör

resundskraft Cecilia Andersson, hållbarhetsstrateg

Tematräffar Bjuvs  
kommun

Båstads 
kommun

Helsing-
borgs stad

Höganäs 
kommun

Åstorps 
kommun

Ängelholms 
kommun

NSR

Avfall i tillsyn X X X X

Matsvinn X X X X

Nedskräpning X X X X

Skol- och fritid X X X

Vård- och omsorg X X X X

Grupper Bjuvs  
kommun

Båstads  
kommun

Helsingborgs 
stad

Höganäs  
kommun

Åstorps  
kommun

Ängelholms 
kommun

Insamlings- 
entreprenörerna

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

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

Ungdomsråd (2019/2020) 18-03-21

Arbetsgrupp

Övriga intressenter:

Fastighetsbolag

Hyresgästföreningen

Villaägarna

Öresundskraft AB

Nätverk Avfallsplan

Vatten och Avlopp
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Definitioner
Annat matavfall 

 lo anal ser å ata all nns en ra tion so  allas 
annat matavfall och består av hushållspapper, servetter 
och snittblommor. Detta kan läggas i matavfallet och 
påverkar inte biogasprocessen. 

Arbetsplatsnetto 

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

Avfall 

Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med 
eller avser eller är skyldig att göra sig av med klassas som 
ett avfall. 

Avfall Web 

Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem för hantering 
av avfallsstatistik heter Avfall Web. Databasen tar bland 
annat hänsyn till fridsboende, gästnätter och arbetsplats-
netto och inte enbart folkbokförda inom kommunen.  
Detta för att avfall uppstår även under arbetstid och semester. 

Avfallshierarkin 

Prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika 
 behandlingsmetoder för avfall bör användas för att mini-
mera miljöpåverkan. Avfallshierarkin regleras i ramdirek-
tivet om avfall och är implementerad i svensk lagstiftning 
genom olika bestämmelser i miljölagstiftningen. 

Biobaserad plast

Plast producerad av förnybar råvara klassas som en 
 biobaserad plast. Halten förnybar råvara kan variera. 

Biologisk nedbrytbar plast 

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

Cirkulär ekonomi 

En cirkulär 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 
återvinningsbara och där icke förnybara material över tid 
ersätts med förnybara.26 

Deponering 

Behandlingsmetoden där avfall läggs på hög under 
 kontrollerade former kallas deponering. 

Externslam 

Med externslam menas avloppsslam från trekammar- 
brunnar och andra små avloppsanläggningar. Externslam 
är det slam som avfallshanteringen har ansvar för och 
klassas som ett hushållsavfall.

Farligt avfall (FA) 

Som hushållens farliga avfall 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 så 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, campingplatser och uthyrning av 
lägenheter. 

26 www.regeringen.se/artiklar/2015/07/cirkular-ekonomi-inom-eu--en-prioriterad-fraga-for-regeringen, 2017-06-11 Sida 21 av 73
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Hushållsavfall 

Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt 
avfall från annan verksamhet. Exempel på avfall från 
hushåll: sa all  br nnbart a all  latrin  sla  rån 
slambrunnar och slamtankar, grovavfall och farligt avfall. 
Exempel på avfall från annan verksamhet som är jämför-
li t ed a all rån hushåll: a all rån ersonal atsalar  
storkök och toalettavfall. 

Mikroplast 

Mikroplaster är ett samlingsnamn för plastpartiklar som är 
mindre än 5 millimeter. 

Matavfall 

Matrester från hushåll, restauranger och storkök som är 
komposterbart eller rötbart. 

NSR:s ägardirektiv

ål r er sa heten anta na a  :s ar o uner

Onödigt matavfall (matsvinn) 

Det matavfall som slängs i onödan är ett onödigt matav-
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

 Onödig plast är den plast som inte behövs, inte fyller 
en n tti  un tion eller n r det nns ett il nli are 
alternativ. Detta kan vara sugrör, ballongpinnar, tops eller 
engångsartiklar. 

Oundvikligt matavfall 

Det matavfall som uppstår som en restprodukt av de livs-
medel vi behandlar – till exempel potatisskal, kaffesump 
eller fruktskal är oundvikligt matavfall.

Plockanalys

En metod där avfallet separeras i olika fraktioner kallas 
plockanalys. Genom detta kan en procentuell avfallssam-
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 upphov till avfall som kräver 
särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl. 

Producentansvar 

Producenterna ska enligt lag se till att det avfall som 
producenten ger upphov till samlas in, transporteras bort, 
återvinns, återanvänds eller bortskaffas. 

Region 

ed re ion a ses :s ar o uner u  åstad  
Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm).

Rejekt 

Rejekt är det material som på grund av sin låga kvalité inte 
accepteras i behandlingsprocessen.

Restavfall 

et a all so  nns ar e ter utsorterin  a  ri a 
avfallsfraktioner. 

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. Grundläggande i 
detta arbete är att vi undviker resursslöseri som exempelvis 
matsvinn och så långt det är rimligt och samhällsekono-
miskt hållbart återvinner produkter, material och energi.
 
Schaktmassor 

Med schaktmassor avses massor som består av jord eller 
annat material som lossgjorts genom schaktning samt 
blandade fraktioner av inert material så som till exempel 
betong,  klinker, porslin och tegel.

Återanvändning 

Återanvändning görs när något som inte är ett avfall 
 används igen för att fylla samma funktion som det 
ursprungligen var avsett för eller användas inom ett nytt 
användningsområde. 

Återvinning 

Med återvinning avses bland annat materialåtervinning, 
energiåtervinning, kompostering och annan biologisk 
behandling. Återvinning innebär att nyttan från avfallet, 
exempelvis i form av material, energi eller näringsämnen, 
tas tillvara. 

Återvinningscentral (ÅVC) 

Återvinningscentral är en bemannad anläggning för 
grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall med 
mera. På regionens återvinningscentraler kan invånarna 
även lämna till återbruk.

Återvinningsgrad 

Återvinningsgraden beskriver den procentuella andelen av 
insamlat material som faktiskt blir nya produkter. 

Återvinningsstation (ÅVS)

En återvinningsstation är en avlämningsplats installerad av 
FTI AB för hushållens returpapper och förpackningar av 
glas, plast, metall och papper som ingår i producentansvaret.
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Bilaga 1B. 
Beskrivning av  
Båstads kommun
Folkmängd och fakta
Båstads kommun ligger i det nordvästra hörnet av Skåne, 
so  eo ra s t allas rehal n  t rre delen a  o u-
nen gränsar mot havet och östra och norra delen gränsar mot 

n elhol s res e ti e ahol s o un  edan allands-
åstunneln nade r rn stra   har li heterna 
för resande både till, från och inom kommunen förändrats 
o h allandsåsen ut r inte en li a stor barri r ellan de 
norra o h s dra o undelarna so  tidi are  a tidi t 
so  o unens l e s a ar li heter r den en lands-
bygdskommun som klassas som turism- och besöksnärings-
o un a  eri es o uner o h andstin   

en  de e ber  bodde   ersoner i 
kommunen och enligt prognosen kommer invånarantalet 

a till dr t   in ånare år   o unen nns 
ir a   s åhusenheter r  a il er  A  dessa r 
ir a   ritidsboenden o h ir a   er anentbo-

enden  Andelen hushåll so  bor i h resr tter r lå  o h 
totalt nns det ir a   l enhetshushåll i o unen 
varav merparten ägs av det kommunägda bostadsföretaget 

åstadhe  Antalet l enheter i bostadsr tt r n l re 
ed  l enhetshushåll till antalet  

Näringslivsstruktur

Båstads kommun är den största arbetsgivaren i kommunen 
ed ir a  anst llda  re ter står till er nin sindu-

stri och byggnadsrelaterade företag tillsammans med han-
deln r den st rsta s ssels ttnin en   åstads o un 

nns ir a  reta  ara  a oriteten r s å eller 
edelstora reta  ed rre n  anst llda  er  

ro ent a  reta en har  anst llda  e st rsta ri ata 
företagen är Lindab med tillverkning av stålprodukter och 
totalt ir a  anst llda i re ie o h rsl  olato ed 
till er nin  a  u i  o h last rodu ter o h ir a  
anst llda sa t b reta et A  ed ontor i rsl  
o h ir a  anst llda

Framtidsutsikt
Förändringar i bostadsbeståndet 

Båstads kommun har ett ensidigt bostadsbestånd som 
do ineras a  s åhus  ro ent  o h ritidshus  

ro ent  o h bara  ro ent a  bost derna i o unen 
nns i fler a il shus  o unens a bition uttr s i 

ri tlin er r bostads rs r nin en o h rioriterar b an-
de av hyres- och bostadsrätter i varierande storlek för att 
bredda utbudet o h s a a li het r fler nnis or att 
bos tta si  eller bo ar i o unen

Utbyggnad av avloppsnät 2018–2023

Områden som inte är anslutna till kommunalt vatten och 
avlopp men som uppfyller kriterier för samlad bebyggelse 

ir a  asti heter o h u åt  o h o er att b as ut 
under  r a en  n ala  ar retetor s

en  otal e en  aran :  fl  o h att i s-
en  otalt nns det  a ti a abonne an  å s å 

 a lo sanl nin ar i åstads o un

1  Bostadsförsörjningsprogrammet för Båstads kommun 2016

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020-2024  //  BILAGA 1B  //  BÅSTADS KOMMUN
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Lokala mål
et nns t å lo ala åldo u ent so  ber r a allso rå-

det i åstads o un  

ÖP08 – översiktsplan Båstads kommun 

Båstads översiktsplan behandlar avfallet i kommunen 
under a snittet e nis  rs r nin   ersi ts lanen 
anges att en effektiv hantering av avfall bygger på att det 
mesta avfallet sorteras vid källan både hos hushållen och 
er sa heterna  

Miljöprogram 2012–2022 

Båstads kommun arbetar med fem övergripande områden 
som är av stor vikt för kommunen och på olika sätt täcker 
de nationella il alitets ålen  e e  er ri ande 
områdena är Vatten, Natur och ekosystem, Energi och klimat, 
Transporter och Bebyggd miljö. A allso rådet ber rs a  
o rådet trans orter o h beb d il  il ro ra et 
har som mål att Båstads kommuns samtliga transporter 
in lusi e entre renader s a ara ossil ria år  nder 
området Natur och ekosystem är målet att öka andelen 
återvinning och återbruk i hela kommunen, att andelen 
 avfall ska minimeras, samt att avfallet ska källsorteras och 

ata allet s a å till bio as rodu tion  

Nulägesbeskrivning hushållsavfall Båstad

Avfallsmängder

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

Fastighetsnära kommunalt ansvar

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall 235,2 211,2 196,9 191,9 191,5 179,5 173,8

Matavfall, orent 72,2 14,7 7,2 0,0 1,0 0,0 0,0

Matavfall 8,4 67,7 78,9 87,2 86,5 92,0 96,6

Grovsopor 11,4 6,9 6,5 5,5 4,7 5,5 4,5

Trädgårdsavfall 69,3 70,4 62,3 62,6 61,0 54,7 61,8

Summa hämtat vid fastighet: 395,5 370,8 351,7 347,2 344,6 331,6 336,7

Producentansvarsmaterial - fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tidningar 33,0 28,9 46,7 45,2 50,5 45,5 43,4

Pappersförpackningar 10,3 9,5 22,8 29,7 29,8 28,8 31,7

Glasförpackningar 18,3 21,3 27,6 26,8 28,6 33,6 32,2

Metallförpackningar 1,8 1,9 3,3 4,2 4,1 3,9 5,3

Plastförpackningar 2,3 3,1 15,4 22,7 18,9 16,1 16,6

Summa förpackningar och tidningar 65,6 64,6 115,8 128,7 131,9 128,0 129,2

Tabell 2. Insamlad mängd producentansvarsmaterial över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år.

Tabell 3. Total mängd insamlat avfall (fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral) över tid, 2011-2017.  
Angivet som kilo per invånare och år.

Total avfallsmängd från hushållen

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total avfallsmängd 963,2 921,2 1076,7 847,7 639,2 611,3 617,2

Total avfallsmängd,  
exklusive trädgårdsavfallet

719,1 665,5 801,7 730,7 547,5 528,7 525,2

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020-2024  //  BILAGA 1B  //  BÅSTADS KOMMUN
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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

Elavfall 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  
återvinningscentralen

501,2 485,8 609,1 372,4 163,1 152,4 153,0

Tabell 4. Insamlad mängd avfall från återvinningscentralerna lämnat av invånare från Båstads kommun över tid, 2011-2017.  
Angivet som kilo per invånare och år.

Avfallsmängderna per  
invånare i Båstad har minskat

id :s åter innin sanl nin  å ilbornao rådet 
s det a all so  sa las in bland illor o h fler a il s-

hus  id ar e in nin  re istreras n derna indelat 
per fraktion och på årsbasis sammanställs statistik som 
li er till rund r åls ttnin arna i denna a alls lan  
Den  totala mängden avfall exklusive trädgårdsavfall per 
 in ånare har ins at ed n stan  ro ent sedan  
Den största bidragande faktorn till minskningen av den 
totala avfallsmängden är minskad mängd restavfall och 

ins ade n der å åter innin s entralen   ins nin en 
 å åter innin s entralen beror ra rallt å en 

tydlig uppdelning mellan hushållsavfall och verksamhets-
a all å alla :s åter innin s entraler   in rdes 
ett passersystem på alla återvinningscentraler och sedan 

 an allt in o ande a all rdelas till r tt o un 
beroende å il en o un a allsl naren tillh r  

Ökade mängder producentansvarsmaterial

Den totala mängden producentansvarsmaterial har ökat 
ed ir a el a ro ent sedan  n a  anlednin arna 

är att mängden producentansvarsmaterial i restavfallet har 
ins at ed n stan  ro ent sedan  

Plockanalyser

nder flera år har lo anal ser eno rts å at  o h 
resta all rån hushållen i åstad  lo anal serna inneb r att 
man sorterar avfall i olika fraktioner för att bestämma sam-

ans ttnin en eller renheten å a allet  rån resultatet an 
man sedan få en indikation om vad som behöver förbättras 
eller o  en eno rd insats ett e e t  esultatet r en 
en i ti  del i arbetet ed att l a u  ålen i a alls lanen

ti rån lo anal serna eno rda  anns det 
ir a  ilo te til er in ånare o h år hos illa  o h ritids

abonnenter o h ir a  ilo te til er in ånare o h år i 
fler a il shus  

Andelen ata all i resta allet har ins at ed 
n stan s u ro ent sedan   ata allet har n den 
oundvikligt matavfall ökat, så som skinn, ben, skal med 

era edan ats innet har ins at ed ir a  ro ent 
rt ed 

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020-2024  //  BILAGA 1B  //  BÅSTADS KOMMUN
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Plockanalyser på restavfallet

Restavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Restavfall villor 2018

37 % 22 %

3 %

0 %

27 % 29 %0 % 7 %

33 % 42 %

Matavfall Farligt avfall & elektronik RestavfallTrädgårdsavfall Tidningar & förpackningar

Plockanalyser på matavfallet

Matavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Matavfall villor 2018

5 % 5 %

2 % 3 %

11 % 10 %

77 % 75 %

5 % 7 %

Icke matavfall Oundvikligt matavfall Onödigt matavfall
Annat matavfall (tex.  
servetter, snittblommor)

Matavfallspåsar
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Nulägesbeskrivning  
av övrigt avfall
Insamlingssystem

r er sa hetsa all r ar naden a re lerad  det inne-
bär att verksamheterna får anlita vem de vill med tillstånd 
till att h ta deras a all  e an en s l a trans ortera 
sitt a all o  de har tillstånd r detta  er sa hetsut a-
re har s l a ans aret r att det e na a allet trans orteras 
bort o h behandlas enli t :s a allstra a  e so  
trans orterar a allet s a ha tillstånd r detta det nns 
issa undanta  id s å n der  n er sa het an 

även ha avfall som räknas som hushållsavfall till exempel 
a all rån aru  o h rån st dnin  etta hushållsa all 
s a h tas a  :s entre ren r  r er sa hetsa all 
har Båstads kommun ett planeringsansvar och tillsynsan-
s ar i de all o unen r tills ns ndi het

Insamlade mängder: Verksamhetsavfall

Kommunen har idag ingen samlad bild av mängden 
er sa hetsa all so  rodu eras i o unen  Andelen 

små och medelstora företag är många i Båstads kommun 
och även i närliggande kommuner som Ängelholm och 
troli t is o er detta a all in id  åter innin san-
l nin  i åstad

Behandlingsanläggningar 
ra indre anl nin ar ed tillstånd r otta nin  

a  a all nns i åstads o un  ushållsa all o h 
a oriteten a  rodu entans ars aterial so  sa las in a  

o unen lastas o  o h trans orteras till :s åter in-
nin sanl nin  i elsin bor  r ellanla rin  o h eller 
sorterin  innan behandlin  eller borttrans ort  

NSR Återvinningscentral Båstad 

Anläggningen stängde 31 mars 2019.
asti het: enstad :  fl  
er sa hets od: :  

 a  a all: ro a all  tr d årdsa all  åter innin s a-
terial, schaktmassor, producentansvarsmaterial, elektronik 
sa t arli t a all  

ehandlin s etod: Anl nin en består a  en åter in-
nin s entral r hushåll  en il bod r arli t a all  tor 
för mottagning av grövre träavfall, trädgårdsavfall, ytor för 
kompostering samt ytor för skrot-, asfalt och betongåter-
innin  sa t o lastnin sorterin  a  industria all  

Det material som lämnas in transporteras vidare till 
:s åter innin sanl nin  elsin bor  eller dire t 

till annan mottagare för återvinning, mellanlagring eller 
sluto h nderta ande  

illåtna n der: Anl nin en har ett tillstånd rån  
enli t då llande il s ddsla sti tnin  edan  

nns tillstånd r ellanla rin  a  arli t a all  
n den arli t a all år id ett i et till lle aldri  er-

sti a l ande rden: 
  ton ol ea all 
  ton bl batterier 
  ton ele tris a o h ele tronis a rodu ter
 er n  ton i re nerat tr  
 er n  ton annat arli t a all 

nder  o er åter innin s entralen ins a e ter-
hand so  slutt nin en s er  ista de e ber  s a 
o rådet ara återst llt  lats r n  åter innin s entral r 
under utrednin  

Bilskroten Förslöv AB 

asti het: istor  :  
er sa hets od: :  

 a  a all: rotbilar  
ehandlin s etod: Återvinning av avfall genom lagring, 

tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhän-
dertagande av bilar som omfattas av bilskrotningsför-
ordnin en  illåtna n der: r arin  a  a   bilar 
sa tidi t  

Swedrock AB

asti het: rsl  :
er sa hets od: :

 a  a all: i t sa nas
ehandlin s etod: i t sa nas

Suez Recycling AB 

asti het: rsl  :  
er sa hets od: :  o h :  

 a  a all: Omlastningsstation för glas,  
industri  o h b a all

ehandlin s etod: i t sa nas

Bjäre Entreprenad AB 

asti het: re ie  
er sa hets od: :  o h :  

 a  a all: i t sa nas
ehandlin s etod: i t sa nas

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020-2024  //  BILAGA 1B  //  BÅSTADS KOMMUN
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Avfallsupplag 
(fastighets- 
beteckning)

Start Avslut Typ av avfall Kommentar Klass

Mässinge/
Slättaröd

1950-talet 1969/1970 Hushålls-, trådgårds- och 
industriavfall (gummi).

Används idag som åkermark. 
Placerad i gammal grustäkt.

4

Stora Hult 1930-talet 1960-talet Hushålls- och  
trädgårdavfall.

Deponi avslutad och täckt.  
Bebyggd med hus.

4

Torekov, Öster 
Tunbyvägen

1970-talet 1970-talet Hushålls- och  
trädgårdavfall.

Deponi avslutad och täckt.  
Bebyggelse bredvid och i  
området. Grävdes ur 2010.

4

Torekov, Väster 
Tunbyvägen

1970-talet 1970-talet Hushålls- och industriavfall 
(gummi).

Utgrävd. 4

Torekov  
reningsverk

1910-talet 1963 Hushållsavfall (latrin). Idag ligger reningsverk på och 
intill deponi. Bränning kan ha 
förekommit de första 30-40 åren.

4

Öresjön 1969 1971 Trädgård- och byggnads- 
avfall, tippmassor.

Ingen fyllning av bäckravin. 4

Varegården 1:6 1955 1968 Hushålls- och trädgårds- 
avfall. Enligt uppgifter 
inget farligt avfall.

Används som betesmark.  
Bäck utmed deponi.

4

Svenstorp 4:8 1970 1972 Trädgård- och byggnads- 
avfall. Endast mindre 
mängder hushållsavfall. 
Använts för tippnings av 
schaktmassor fram till 1980.

Avlutad och täckt.  
Används till betesmark.

4

Grevie 4:31 1950-talet 1975 Hushålls-, trädgårds-, 
industriavfall (metallhaltigt 
hydroxislam i tunnor från 
ytbehandlingsindustrin), 
skrot, gummiavfall.

800 m från kommunal vatten- 
täkt. Tippen avslutad täckt och 
bevuxen med gräs. Terrängen 
sluttar ner mot vattentäkten, 
genomsläppliga jordarter.

2

Grevie 4:31 1969 1975 Trädgårds-, och industri- 
avfall (metallhaltigt 
hydroxislam på fat och 
löst), skrot, gummiavfall, 
schaktmassor.

800 m från kommunal vatten- 
täkt. Tippen avslutad täckt och 
bevuxen med gräs. Terrängen 
sluttar ner mot vattentäkten, 
genomsläppliga jordarter.

2

Hålarp 40:1 1940-talet 1940-talet Hushållsavfall, industri- 
avfall, latrin.

Industrimark (Lindab),  
genomsläppliga jordarter.

4

Förslöv 4:31 1945 1945 Hushållsavfall samt indu-
striavfall (gummi avfall).

Bebyggelse på fastigheten idag. 4

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020-2024  //  BILAGA 1B  //  BÅSTADS KOMMUN

Nedlagda Avfallsupplag
nli t atur årds er ets all nna råd  :   

bör riskbedömning av nedlagda deponier och avfallsupp-
lag ras enli t atur årds er ets etodi  r in enterin  
a  rorenade o råden   

Klass 1: rs ilda il s ddsåt rder  
bed s n d ndi a  
Klass 2: Prov och undersökningar bör göras  

r att unna ta st llnin  till beho  a  åt rder  
Klass 3: b e tet s nes unna ras till  
ru   e ter en la åt rder  

Klass 4: rs ilda il s ddsåt rder  
s nes e  beh li a

Förslöv 2:4 1940 1967 Skrot, hushållsavfall. Används idag för lantbruk och 
betesmark.

4
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Bilaga 2B. 
Åtgärdsplan 
Båstads kommun

Det finns två lokala  
måldokument som berör  

avfallsområdet i Båstads kommun:

- Översiktsplan 
- Miljöprogram 2012–2022 
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1:1:1  Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 
20 procent till 2024 jämfört med 2017.

1:1:2  Matsvinnet i regionen ska minska  
med 50 procent per invånare till 2024 
 jämfört med 2017.

1:1:3  15 procent av det grov- och textilavfall 
som samlas in ska gå till återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter med 15 procent till 2024 jämfört med 
2017.

1:2:1  Regionen ska verka för att mängden 
avfall från verksamheter ska minska.

1:2:2  3 procent av det material som lämnas 
på återvinningscentralerna som inte är hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

Uppmuntra och påverka invånarna 
att förebygga avfall och öka återan-
vändningen.

Miljöavdelningen, kommunikation, 
NSR

Båstads kommun arbetar för att 
förebygga avfall i de kommunala 
verksamheterna.  

Miljöavdelningen Teknik  
och service, vård, skola

Båstads kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala 
verksamheterna.

Teknik och service

Båstads kommun arbetar för att 
minska matsvinnet i de kommunala 
verksamheterna.

Teknik och service

Uppmuntra och påverka verksamhe-
ter (t ex restauranger, butiker)
att arbeta för att minimera matsvinn.

Miljöavdelningen, NSR 

Båstads kommun arbetar för att fasa 
ut produkter tillverkade av fossil-
baserade plaster från kommunala 
verksamheter.

Teknik och service,  
upphandlingsenheten

Utbilda tjänstemän och politiker om 
avfallshantering, genom studiebesök 
på NSR.

Båstads kommun delta årligen på nät-
verksträffar som NSR sammankallar.

Båstads kommun, NSR

Båstads kommun arbetar kontinu-
erligt med intern avfallsgrupp med 
representanter från kommunens 
olika enheter.

Samhällsbyggnad

Båstads kommun arbetar för att 
minska matsvinnet i de kommunala 
verksamheterna, genom programmet 
Hantera.

Teknik och service

Agenda 2030 

12.3. Till 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butiks- och konsumentledet, och 
minska mat svinnet 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 textilavfall ska öka. 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2B  //  BÅSTADS KOMMUN

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri
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2:1:1  Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2024 jämfört med 
2017.

2:1:2  Återvinningsgraden av insamlat mat-
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till 
2024 jämfört med 2017.

2:1:3  Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska vara 0 procent 2024.

2:1:4  Mängden textilier i restavfallet ska 
minska med 40 procent till 2024 jämfört med 
2018. 

2:1:5  Mängden ej sorterbart på återvin-
ningscentralerna ska minska med 30 procent 
per invånare till 2024 jämfört med 2017.

2:1:6 100 procent av externslammet som 
samlas in från enskilda avlopp behandlas med 
mest lämplig teknik för att främja miljönytta 
till 2024.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna, 
som NSR hanterar, renas i den grad att de 
ska återanvändas eller återvinnas i konstruk-
tions- eller anläggningsändamål till 2024.

2:2:2  Regionen ska verka för att andelen 
utsorterat avfall från verksamheterna ska öka 
till 2024.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamhe-
ternas farliga avfall sorteras ut och omhän-
dertas på bästa sätt.

Uppmuntra och påverka  
kommunens invånare att öka 
 källsorteringen av matavfall,  
förpackningar och tidningar.

Miljöavdelningen, NSR

Båstads kommun arbetar för en  
ändamålsenlig sortering och för  
att öka källsorteringen på 
offentliga platser.

Teknik och service

Båstads kommun arbetar för en 
ändamålsenlig sortering och för att 
öka källsorteringen i kommunala 
verksamheter.

Miljöavdelningen,  
teknik och service, vård, skola

Uppmuntra och påverka verksamhe-
ter (t ex restauranger, butiker)  
att arbeta för att öka utsorteringen 
av matavfall, fett, förpackningar  
och tidningar.

Miljöavdelningen,  
kommunikation, NSR

Båstads kommun ska årligen 
 kontrollera verksamheternas  ut- 
sortering av avfall enligt checklista 
utvecklad av NSR vid tillsyn.

Miljöavdelningen 

Båstads kommun ska årligen  
kontrollera verksamheternas 
 ut sortering av farligt avfall och  
elektronik vid tillsyn.

Samhällsbyggnad

Vid stora evenemang använda NSR:s 
evenemangskitt med full sortering 
för offentlig plats.

Samhällsbyggnad

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild 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 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 medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2B  //  BÅSTADS KOMMUN

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvat-
ten och deras ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och torra områden, 
i enlighet med de skyldigheter som anges i 
internationella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 Giftfri miljö 

 God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 Återanvändning av textilier och material- 
återvinning av textilavfall ska öka
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3:1  Nedskräpningen i regionen ska minska 
till 2024 från 2019.

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Mäta nedskräpningen genom antal 
ärenden om nedskräpning för att 
kunna följa utvecklingen, utforma åt-
gärder och utvärdera insatser.  Under 
2019 kommer ett startvärde mätas.

Teknik och service

Båstads kommun arbetar för att före-
bygga och minska nedskräpningen på 
offentliga platser.

Teknik och service

Uppmuntra och påverka kommunens 
invånare att minska nedskräpningen 
på offentliga platser.

Teknik och service

Båstads kommun ska årligen genom-
föra skräpplockarkampanjer.

Teknik och service

Båstads kommun ska årligen delta 
i nätverket för nedskräpning med 
syfte att samordna nedskräpnings-
åtgärder.

Teknik och service

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

6.3. Till 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 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.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

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.

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvat-
ten och deras ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och torra områden, 
i enlighet med de skyldigheter som anges i 
internationella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 Giftfri miljö 

 God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2B  //  BÅSTADS KOMMUN

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning
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4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
hanteringen i regionen ska minska till 2024 
från 2017.

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.

4:1:2  NSR ska upprätta fler platser i regio-
nen för mellanlagring av schaktmassor för att 
minska transporterna.

4:1:3  Uttaget av metangas från Filborna-
deponin i Helsingborg ska öka till 2024 
jämfört med 2017.

4:1:4  Tillverkning och avsättning av biogas 
ska öka till 2024.

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  
till 2020).

Kommunicera ut till kommunens 
invånare de positiva miljöåtgärder 
kommunen gör för att minska  
klimatpåverkan.

Miljöavdelningen

Båstads kommun deltar kontinu  - 
erligt på möten kring schaktmassor  
i regionen.

Miljöavdelningen

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet 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 utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strate-
gier och planering på nationell nivå.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

Nationella miljökvalitetsmål 

 Giftfri miljö 

 God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

Åtgärd Ansvar

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2B  //  BÅSTADS KOMMUN

Målområde 4:  
Människa och  
miljö i fokus
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Bilaga 2G. 
Åtgärdsplan 
NSR
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1:1:1  Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 
20 procent till 2024 jämfört med 2017.

1:1:2  Matsvinnet i regionen ska minska  
med 50 procent per invånare till 2024 
 jämfört med 2017.

1:1:3  15 procent av det grov- och textilavfall 
som samlas in ska gå till återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter med 15 procent till 2024 jämfört med 
2017.

1:2:1  Regionen ska verka för att mängden 
avfall från verksamheter ska minska.

1:2:2  3 procent av det material som lämnas 
på återvinningscentralerna som inte är hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

Uppmuntra och påverka invånarna att förebygga avfall 
och öka återanvändningen tillsammans med kommu-
nerna.

NSR, Kommunerna

Uppmuntra och påverka verksamheter och kommunala 
förvaltningar tillsammans med kommunerna att arbeta 
för att minimera matsvinn.

NSR, Kommunerna

Kontinuerligt Miljönärmärka verksamheter som upp-
fyller kraven.

NSR

Årligen sammankalla kommunerna till tema träffar/nät-
verksträffar med fokus på avfallsförebyggande.

NSR

Delta som ett stöd i projekt som pågår runt om i 
 regionen för att minska avfallsmängderna.

NSR

Aktivt omvärldsbevaka för att fånga upp andra aktörer 
och projekt i regionen.

NSR

Kartlägga nya flöden i återbrukskedjan för att sätta in 
insatser mot ett ökat återbruk.

NSR

Vara ambassadörer genom att utbilda all personal på NSR 
om vikten av förebyggande, så att vi kan leva som vi lär.

NSR

Öka möjligheterna för invånarna att lämna textilier till 
återanvändning .

NSR

Arbetar för att fasa ut produkter tillverkade av fossilba-
serade plaster från den egna verksamheten  
och uppmuntra andra verksamheter att  
göra likadant.

NSR

Agenda 2030 

12.3. Till 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butiks- och konsumentledet, och 
minska mat svinnet 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 textilavfall ska öka. 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2G  //  NSR

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri
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2:1:1  Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2024 jämfört med 
2017.

2:1:2  Återvinningsgraden av insamlat mat-
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till 
2024 jämfört med 2017.

2:1:3  Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska vara 0 procent 2024.

2:1:4  Mängden textilier i restavfallet ska 
minska med 40 procent till 2024 jämfört med 
2018. 

2:1:5  Mängden ej sorterbart på återvin-
ningscentralerna ska minska med 30 procent 
per invånare till 2024 jämfört med 2017.

2:1:6 100 procent av externslammet som 
samlas in från enskilda avlopp behandlas med 
mest lämplig teknik för att främja miljönytta 
till 2024.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna, 
som NSR hanterar, renas i den grad att de 
ska återanvändas eller återvinnas i konstruk-
tions- eller anläggningsändamål till 2024.

2:2:2  Regionen ska verka för att andelen 
utsorterat avfall från verksamheterna ska öka 
till 2024.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamhe-
ternas farliga avfall sorteras ut och omhän-
dertas på bästa sätt.

Uppmuntra och påverka verksamheter tillsammans 
med kommunerna att arbeta för att öka utsorteringen 
av matavfall, fett, förpackningar, tidningar, farligt avfall 
och elavfall.  

NSR, Kommunerna

Uppmuntra och påverka kommunernas invånare att 
öka källsorteringen av matavfall, förpackningar, tidning-
ar, farligt avfall och elavfall.  

NSR, Kommunerna

Samverka med Villaägarna samt Hyresgästföreningen 
för ändamålsenlig och meningsfull källsortering för 
villor och flerfamiljsfastigheter.

NSR, Hyresgäst-
föreningen
Villaägarna
Bostadsbolagen

Se över insamling av material och aktörer för återvin-
ning för att undersöka om en bättre återvinningsgrad 
är möjlig.

NSR, Insamlings- 
entreprenörer
Återvinningsaktörer

Öka kunskapen internt om hantering av externslam för 
att säkra upp en hållbar hantering i framtiden. 

NSR

Kontinuerligt undersöka tekniker som möjliggör 
 återanvändning av förorenade massor på plats.

NSR

Kartlägga materialflödena på återvinningscentralerna 
för bättre återvinning av material som inte går att 
återanvända.

NSR

Arbeta aktivt med att öka mängden schakt massor som 
renas så att de kan återanvändas i anläggnings- och 
konstruktionsändamål.

NSR

Arbeta med att säkerställa och bibehålla renheten på 
det matavfall som NSR hanterar 

NSR

Öka möjligheterna för invånarna att lämna textilier till 
återvinning

NSR

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild 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 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 medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2G  //  NSR

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvat-
ten och deras ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och torra områden, 
i enlighet med de skyldigheter som anges i 
internationella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 Giftfri miljö 

 God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 Återanvändning av textilier och material- 
återvinning av textilavfall ska öka
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3:1  Nedskräpningen i regionen ska minska 
till 2024 från 2019.

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Mäta medvetenheten kring nedskräpning genom NSR:s 
kundundersökning för att kunna följa utvecklingen, 
utforma åtgärder och utvärdera insatser tillsammans 
med kommunerna. 

NSR, Kommunerna

Årligen sammankalla kommunerna till nätverket  
för nedskräpning med syfte att samordna ned-
skräpningsåtgärder.

NSR

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

6.3. Till 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 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.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

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.

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvat-
ten och deras ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och torra områden, 
i enlighet med de skyldigheter som anges i 
internationella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 Giftfri miljö 

 God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 //  BILAGA 2G  //  NSR

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning
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4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
hanteringen i regionen ska minska till 2024 
från 2017.

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.

4:1:2  NSR ska upprätta fler platser i regio-
nen för mellanlagring av schaktmassor för att 
minska transporterna.

4:1:3  Uttaget av metangas från Filborna-
deponin i Helsingborg ska öka till 2024 
jämfört med 2017.

4:1:4  Tillverkning och avsättning av biogas 
ska öka till 2024.

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  
till 2020).

Sätta krav på fossilbränslefria fordon i kommande 
upphandlingar där det är möjligt. Genomföra kontroller 
att detta följs.

NSR

Upprätta platser för mellanlagring av schaktmassor i 
NSR regionen.

NSR

Delta i innovationssamarbeten kring lösningar av 
 effektivisering och digitalisering för ökad kundnöjdhet. 

NSR

Kontinuerligt sammankallan massgruppen 
med representanter från NSR:s ägarkommuner.

NSR

NSR ska arbeta med att öka kundnöjdheten hos  NSR

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet 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 utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strate-
gier och planering på nationell nivå.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

Nationella miljökvalitetsmål 

 Giftfri miljö 

 God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

Åtgärd Ansvar

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2G  //  NSR

Målområde 4:  
Människa och  
miljö i fokus

Användare 
Är de som använder  

och kommer i kontakt  
med avfallshanteringen i  

NSR-region.

användarna.
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Bilaga 3:
Avfall som  
omfattas av  
producentansvar

Regional avfallsplan 2020–2024
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Bilaga 3.

Avfall som omfattas  
av producentansvar
Återvinningsstationer som drivs av förpacknings- och 
tidnin sinsa lin en nns å oli a st llen i re ionen   

et nns ri ata trans ort rer so  r  asti hetsn ra 
insa lin  å fler a il s asti heter so  har a tal ed 

rodu enterna   erb uder asti hetsn ra insa lin  a  
r a nin ar å illor o h ritidsboende i alla  o uner 

o h till fler a il s asti heter i o unerna u  
 elsin bor  an s o h stor   arbetar enli t 

rodu entla sti tnin en r att sa la in så stora n der 
so  li t o h att alltid hitta b sta li a e ono is a 
o h il ssi a l snin  r aterialet

Insamlingsställen 2019:
Bjuv

ter innin s entral  er stads atan 
Återvinningsstationer:

 rn s atan
 Telegatan

Båstad

Återvinningsstationer:
 e esl  a ren e ten   

eteor aru s en
 re ie  re n  rusås en
 o  usshåll latsen    arban en
 a s  a
 stra aru  indstr s i s  rads en
 ore o  ans lats  itorina en
 åstad  r stliden  ore o s en
 åstad  ara i s  undested en
 e elstor  trand ar erin en
 stra aru  i tor alds 
 rsl  ård entralen n ah llan  r eri en

 att i  s let ha nen

Helsingborg

ter innin s entralen  la en 
Återvinningsstationer:

 åå  oo  oru  ands rona en
 anto ta  arde u a en  drotts latsen
 åar  ord ubbs atan  drotts latsen
 attar  a asin en
 asslar  dra or atan

Höganäs

ter innin s entral  utbane en 
Återvinningsstationer:

 A ren utan
 o en  ttare en 
 ir le  arls lts en 
 a antu  ål Anders 
 drotts latsen  :t Andreas 
 ullaber s en  id r an
 hult  ls en
 lats  iadu ts atan
 e et  lehults en
 då ra en  onstor
 er stads atan era i atan
 åta åsa en rn s atan  n elstr de a

Åstorp

ter innin s entral  as er s atan 
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Återvinningsstation:
 orsnin en stra stor atan  lo s atan

Ängelholm

ter innin s entral ordala atan 
Återvinningsstationer:

 e ar ro en  r ha en  ustroddare en
 lder i en  rrar s s ola  alhalls en
 rnar  rille en  All nna r nd
 a a i tora r nnborn  u in atan 
 a ra ullahallen  s eh s atan
 e b strand  drotts latsens lats  anatorie en
 ronesl tt  lats  a en
 un a un b  o ta en
 tr elstor  lats  ubin en

Tidningspapper/returpapper 
och pappersförpackningar

å :s anl nin  i elsin bor  s nas allt a er å 
ett trans ortband  ell a  last  etall o h annat so  
inte s a ara d r lo as bort innan a ret balas  alarna 
h tas o h s l s å en internationell rå aru ar nad  d r 

are r till e e el a ersbru  e tidnin ar o h 
a ers r a nin ar so  l nas å åter innin sstatio-

ner ra tas till ett a ersbru  i ltebru  last  eller 
alu iniu hinnan i tetror se areras i åter innin s ro essen  

ell a  sa las in å åter innin s entralerna o h s i as 
till åter innin

Plastförpackningar
last r a nin arna la ras å :s anl nin  i elsin

bor  innan de s i as idare till laståter innin  r 
sorteras lasten i oli a lastsorter o h ibland o så e ter 

r  o h als ner till ranulat  ranulaten s l s i s ar 
å en internationell rå aru ar nad  u last an bland 

annat bli b r assar  so s ar  last ro ler o h last-
bler  ård last år till bland annat bel  ordons  

o h b industrin
ter sorterin  i oli a last ra tioner s i as re e t  

alltså ela ti t aterial o h last so  inte år att åter inna  
till ener iåter innin  

Metallförpackningar
etall r a nin arna ellanla ras å :s anl nin  

i elsin bor  d r de o ri eras  la ras o h sorteras i 
a netis a o h i e a netis a etaller  etallerna h tas 

o h s l s till industrier so  s lter etallerna så att de 
blir rå aror till n a rodu ter  ter unnen etall an nds 
bland annat i otordelar o h i ar erin s rn  

Glasförpackningar
r ade o h o r ade las r a nin ar la ras se arat 

å :s åter innin sanl nin  i elsin bor  innan de 
s i as till ens  lasåter innin  i a ar  i s dra r e  

et r den enda anl nin en i eri e so  åter inner 
insa lat las  r ontrolleras laset både as inellt o h 

anuellt  utsi t las o h r ande aterial sorteras 
bort o h resten rossas

stan t å tred edelar a  laset s i as till s andina is a 
lasbru  r att bli n a bur ar o h flas or  n e r en tred e-

del blir till lasull  n indre del blir så allat s u las  so  
r ett star t o h l tt aterial so  an nds so  rund r-

st r nin  id hus  o h b en  las an åter innas hur 
ån a ån er so  helst utan att alit n rs ras  

land las r en las ra tion o h etall so  b r ade 
sa las in  i an s o h s i as till ns eier ert-
sto e i s land  r se areras r at las  o r at las o h 

etall  

Batterier
atterierna s i as ia l retsen till reta  so  r 

 s e ialiserade å att lo a is r de  o h åter inna det 
so  år  l batterier åter inns id oliden er s es 
anl nin  i ands rona o h nns rs er en i  elle teå  

l ten a  bl et s l s till batteriindustrier i uro a  
resten an nds till stråls dd o h bl låt  atteris ra rån 
 bilbatterier renas o h lastdetal erna rbr nns dire t i 
bl s lt er et

a elrester u arbetas o h an nds id till er nin  
a  n a e i alier  r st s a els ra  i el ad iu
batterier åter inns hos etalls lts reta et A  A  i 
 s arsha n  ter unnet ad iu  rån batterier an nds 
till  e e el r till er nin  a  batterier till industrin o h 
ni el år till stål er  r åter innin

itiu batterierna r s åra att åter inna o h rbr nns 
a  a ab  i u la  ri a batterier tar eno a i tebor  
hand o  atterier ed i sil er s i as r la rin  
e terso  i sil er inte åter inns då det beslutats a  

i sda en att i sil er s a asas ut rån retslo et  

Bilar och däck
ilar o h d  o attas a  rodu entans ar o h  inneb r 

att den so  har till er at eller rt in bilar i eri e 
s a se till att aterial o h o onenter rån bilarna 
 återan nds  åter inns eller tas o  hand å nå ot annat 

il ssi t odta bart s tt  Alla utslitna bild  i eri e 
h tas å u dra  a  ens  åter innin  n del 
d   re u eras  andra blir till un or  s r n attor  
endrar o h å rnin ss dd  issa d  s ulas s nder 

r att an ndas å bland annat l ar  o h ridbanor  i 
as alt o h buller allar  e s sta d en ener iåter inns i 
ra t r e er  o h blir el o h rr r e  er st der 
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har en s ldi het att ta e ot d  utan l  utan ostnad

Elavfall
stan allt ela all r ett arli t a all o h o attas a  

 o h rodu entans ar   står r aste 
le tri al and le troni  ui ent o h r ett dire ti  

so  re lerar hanterin  a  ele tris t o h ele tronis t a all  
rodu ent o h i ort r r s ldi  att tillhandahålla in-

sa lin ss ste  r ela all  en ele troni buti er r nas 
so  rodu enter o h s a ta e ot asserad ele troni  rån 
hushåll id  a  n  l  o h ele troni a all år inte 
de oneras eller ener iåter innas utan rbehandlin

l retsen s i ar rodu terna till antin en  tebor  
eller arls o a  r sorterin  o h d re ter till al  
åter innin  r se areras las  last o h etaller såso  

rn  o ar o h alu iniu   rets ort an det nnas 
del etaller so  uld o h sil er  etallerna s i as till 

s lt er  issa laster o h las aterialåter inns o så  
et so  inte år att aterialåter inna  e e el is t  tr  

o h iss last  rbr nns o h ener iåter inns i ra t r e-
er  so  rr r e o h el

Ljuskällor
 ru en l us llor in år alla t er a  la or så so  
l dla or  lå ener ila or o h l sr r  et r rodu ent

ans ar å l us llor o h l retsen ans arar r insa lin  
o h behandlin  us llorna s i as till ordis  e lin  
i o antor  åland  r rossas l us llorna i ett slutet 
s ste  i en ts a so  o iderar i sil ret så att det an 
se areras  et resterande rossade aterialet se areras 
o så  etaller ed a netband o h l tt etaller ed 
ir elstr  o h laset tru las ra  

ter innin en r et h  o h in et år till s illo  
sr rs ul er o h i sil er an återan ndas id 

n rodu tion a  l us llor  laset renas o h återan nds 
i lasflas or o h onser bur ar  etallerna i l us llor  
t e  alu iniu  aterialåter inns tillsa ans ed annat 
ele troni a all edan lasterna år till ener iåter innin

Kyl, frys och andra vitvaror
tora it aror r till e e el l o h r s eller s is  
l retsen s i ar arorna till ett s e ialiserat reta  

so  lo ar is r de oli a aterialen: las  last  isolerin  
 etall  e t er ls ste et å e entuella reoner 
o h å o ressorol a   en ra ti  ha ar arn als 
 aterialet ner till n tn sstora bitar  lasten rbr nns 
o h ener iåter inns edan etallen blir s rot o h s i as 
till s lt er  reonerna rbr nns id ldi t h a 
 te eraturer eller o andlas till salt atten

Läkemedel
edan  r det rodu entans ar å l e edel il et 

inneb r att den so  s l er l e edel s a ta e ot er-
bli na l e edel rån ri at ersoner  Alla a ote  ed 

rs l nin  a  l e edel ses so  rodu enter o h har en 
s ldi het att ta e ot l e edel rån ri at ersoner sa t 
in or era o  li heten att l na i rån si  l e edel  

rodu entans aret o attar inte l e edel so  lassas 
so  arli t a all enli t a alls rordnin en  toto is a 
l e edel o h tostati a lassas so  arli t a all

Övrigt
et nns en rodu entans ar r radioa ti a rodu ter 

o h herrel sa strål llor
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Bilaga 4:
Miljöbedömning

Regional avfallsplan 2020–2024
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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 

Miljöbedömningen avser inte avfallshanteringens totala 
miljökonsekvenser utan endast de konsekvenser som kan 
uppstå av målen och åtgärderna som föreslås i avfalls-

lanen  en eo ra s a a r nsnin en a ser u s 
o un  åstads o un  an s o un  stor s 

kommun samt Ängelholms kommun och avser tiden fram 
till  il bed nin en r elsin bor s o un 
avser tiden mellan 2021 och 2024. 

Samråd 

Framtagandet av avfallsplanen har skett i en arbetsgrupp 
med representanter från kommunerna och NSR. Under 
arbets ro essen har ett flertal ten eno rts ed  
kommunens tjänstemän och andra intressenter. 
Samråd genomförs 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 att vi lever på ett ohållbart sätt 
om skapar onödigt avfall. Vi kan uppnå en mer hållbar 

konsumtion om vi minskar inköp av engångsprodukter, 
onödiga förpackningar 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 
åter inns i se arata fl den r a i alt utn tt ande o h 
minimal påverkan på miljön. I externslam från trekam-

arbrunnar an det nnas tun etaller  i ro laster o h 
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 
Nollalternativ 

Utan insatser blir dagens system gällande och avfallsmäng-
derna kommer troligtvis förändras i takt med konjunktur 
och trender. Ökad tillväxt 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. 
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Planalternativ 

Regional avfallsplan för NSR-regionen 2020–2024 presen-
terar mål och åtgärder inom fyra målområden: Förebygga 
resursslöseri, Avfall som resurs, Förebygga och begränsa 
nedskräpning samt Människa och miljö i fokus. Avfallspla-
nens mål syftar direkt till att minska avfallets mängd och 
farlighet, vilket innebär att planen i sin helhet bidrar till 
att förebygga resursslöseri och minska avfallshanteringens 
miljöpåverkan. Med en regional avfallsplan kan åtgärder 
genomföras över kommungränserna som kan bidra till en 
ännu större genomslagskraft, vilket ger en positiv miljöpå-
verkan. 

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 transport-
behovet och därmed minskautsläppen till luft samt minsk-
ade bullernivåer. Detta miljöområde medför mestadels 
positiv miljöpåverkan. 

1.1 Effektmål mot hushållsavfall

Effektmål 1:1:1: Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 20 procent till 
2024 jämfört med 2017.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Minskade avfallsmäng-
der innebär minskat tryck på resurser, färre transporter och 
det går åt mindre energi för återvinningsprocesserna. 

Effektmål 1:1:2: Matsvinnet i regionen ska minska med 
50 procent per invånare till 2024 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 minskar. 

Effektmål 1:1:3: 15 procent av det grov- och textilavfall 
som samlas in ska gå till återanvändning till 2024. 
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom återanvänd-
ning förlänger man livet på våra produkter som sparar på 
resurser samt bidrar till ett mer cirkulärt samhälle. Målet 
kan bidra till förändrade konsumtionsmönster och resurser  

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: Minska mängden plast i restavfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 genom att 
öka medvetenheten kring användningen av onödiga 
 plastprodukter och bidra till en hållbar konsumtion.
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. 

Effektmål 1.1.5: Öka antalet miljönärmärkta verksamhe-
ter med 15 procent till 2024 jämfört med 2017.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att öka antalet 
miljönärmärkta verksamheter främjas återanvändning och 
resursslöseri förebyggs. 

1:2 Effektmål mot verksamhetsavfall

Effektmål 1:2:1: Regionen ska verka för att mängden 
avfall från verksamheter ska minska. 
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att  minimera 
uppkomsten av avfall från verksamheter sparar vi på 
 resurser.

Effektmål 1:2:2: 3 procent av det material som lämnas på 
återvinningscentralerna som inte är hushållsavfall ska gå 
till återanvändning till 2024. 
Bedömning: ositi  il å er an  å ter innin s en-
tralerna nns et aterial so  rbr nns i on dan  

eno  att hitta n a fl den r återan ndnin  o er 
även avfall från verksamheter högre upp i avfallstrappan. 

Målområde 2: Från avfall till resurs

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 2024 jämfört med 2017. 
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Mindre mängd restav-
fall som går till förbränning och mer material som går till 
materialåtervinning innebär mindre mängd förbrännings-
avfall och mindre mängd luftföroreningar. 
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Effektmål 2:1:2: ter innin s raden a  insa lat ata -
fall, förpackningar och tidningar ska öka till 2024 jämfört 
med 2017.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att öka 
källsorteringsgraden ökar andelen material som återvinns 
vilket sparar energi och naturresurser. En ökad utsortering 
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 och biogöd-
sel som kan ersätta fossila bränslen och kemiskt framställt 
gödningsmedel. 

Effektmål 2:1:3: Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska vara 0 procent 2024.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom föreslagna 
åtgärder om farligt avfall är en önskad effekt en minskad 
mängd i restavfallet samt en höjd kunskapsnivå. Målet 
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 textilier i restavfallet ska 
 minska med 40 procent till 2024 jämfört med 2018.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Mindre mängd 
 textilier i restavfall som går till förbränning och mer 
 textilier som går till återanvändning och materialåtervin-
ning innebär  mindre mängd förbränningsavfall och bättre 
hushållande med resurser.

Effektmål 2:1:5: Mängden restavfall från återvinnings-
centralerna ska minska med 30 procent per invånare till 
2024 jämfört med 2017.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Mindre 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 2:1:6: 100 procent av det slam som samlas in 
från enskilda avlopp behandlas med mest lämplig teknik 
för att främja miljönytta till 2024.
Bedömning: Osäker påverkan. Målet 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 schaktschaktmassorna, 
som NSR hanterar, renas i den grad att de ska återanvän-
das eller återvinnas i konstruktions- eller anläggningsända-
mål till 2024.
Bedömning: Positiv och negativ miljöpåverkan. Genom 
att återanvändning av schaktmassor minskas uttaget av 
naturgrus samt minskade transporter. Reningsprocessen 

måste däremot ses över så att minimal påverkan på miljön 
s er  et dande il å er an an s e o  s ha t assor 
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: Verka för att andelen utsorterat avfall 
från verksamheterna ska öka till 2024.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. En ökad utsortering 
innebär att en större mängd materialåtervinns som kan 
ers tta un ruli a resurser  ter unnen etall ins ar 
behovet av brytning av nya metaller, plast kan bli nya 
plastprodukter som minskar behovet av råolja. Utsorterat 
matavfall kan i sin tur gå till biogasutvinning som kan 
ersätta fossila bränslen.

Effektmål 2:2:3: Verka för att andelen utsorterat avfall 
från verksamheterna ska öka till 2024.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att reducera 
det farliga avfallet som hanteras felaktigt minskar risken 
för att miljöfarliga och hälsofarliga ämnen kommer ut i 
naturen samt minskade utsläpp från felaktig förbränning. 

Målområde 3: Förebygga  
och begränsa nedskräpning

Effektmål 3:1: Minska nedskräpningen till 2024 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: Människa  
och miljö i fokus

Effektmål 4:1: Den totala miljöpåverkan från avfallshan-
teringen i regionen ska minska till 2024 från 2017.
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:  s a u r tta fler latser i re ionen 
för mellanlagring av schaktmassor för att minska transpor-
terna.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom dessa platser 
kan transporterna från massor minska drastiskt. Däremot 
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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 4:1:3: Uttaget av metangas från Filborna-
deponin ska öka till 2024 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 

etan so  når at os ren  t rderna ri tade ot detta 
mål bidrar till bättre omhändertagande av metan som kan 
ge energi. 

Effektmål 4.1.4: Tillverkning  och avsättning av biogas 
ska öka till 2024.
Bedömning: er ande ositi  il å er an  io as-
processen är en energikrävande process som i sig avger 
växthusutsläpp, däremot bidrar biogastillverkningen till 
ett mindre fossilbränsleberoende samhälle då biogas och 
biogödsel ses som hållbara alternativ. 

Effektmål 4:2 Minska 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. Med 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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Administrativa uppgifter

Kommun: Båstad kommun
År: 2020–2024
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

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  



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-10-17 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 190  Dnr KS 000733/2019 - 500 

Revidering av verksamhetsområden för vatten och avlopp 
 
Beskrivning av ärendet Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 

geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV) skall det finnas verksamhetsområden för vatten, 
spillvatten och dagvatten. För större utbyggnadsområden tas beslut om 
verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre 
justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast 
fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2018-11-21.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, 2019-10-04  
 Kartbilagor  
 
Förvaltningens förslag  Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA.  
 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 
Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA.  

  
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-10-04 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson  

Dnr: KS000733/2019 

 
 

Revidering av verksamhetsområden för vatten och avlopp 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt 
område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) skall 
det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större 
utbyggnadsområden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut 
fattas. Mindre justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda 
verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2018-11-21. 
 
 

Aktuellt 
NSVA föreslår följande förändringar i verksamhetsområdena: 
 

- Några fastigheter längs Åselidsvägen och Björkvägen föreslås ligga inom 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten (VSD) eftersom även 
dagvatten byggts ut till dessa fastigheter under året. Tidigare har de legat inom vatten 
och spillvatten (VS). 

 
- Fastigheterna inom det aktuella exploateringsområdet Förslöv 2:4 föreslås ligga inom 

verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten (VSD). Utbyggnaden 
beräknas bli färdigställd hösten 2020. 

 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA, Länsstyrelsen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kartbilagor (2 st) 



Ny

Befintlig

Åselidsvägen - Björkvägen, Förslöv



Ny

Befintlig

Förslöv 2:4



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-10-17 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 189  Dnr KS 000688/2019 - 500 

VA-taxa 2020  
 
Beskrivning av ärendet VA-taxan justeras normalt en gång per år. NSVA har tagit fram underlag för 

justering av VA-taxan, från och med 2020-01-01. Anläggningsavgifterna 
föreslås följa Entreprenadindex, vilket innebär en höjning med 2,9 % jämfört 
med dagens gällande taxa. Brukningsavgifterna föreslås höjas med i snitt 4 % 
(20 kr/månad) för ett typhus A (villa) och 3,6 % (155 kr/månad) för ett typhus 
B (flerfamiljshus), jämfört med dagens gällande taxa.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, 2019-10-02  
 Bilaga 1, Beslutsunderlag från NSVA, daterad 2020-09-02 

Bilaga 2, Förslag på Taxa för Båstads kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning, fr.o.m. 2020-01-01  

 Bilaga 3, Förslag på VA-taxa Taxebilaga 1, fr.o.m. 2020-01-01 
 Bilaga 4, Förslag på VA-taxa Taxebilaga 2, fr.o.m. 2020-01-01 
 Bilaga 5, Förslag på VA-taxa, Taxebilaga 3, fr.o.m. 2020-01-01 
 
Förvaltningens förslag   

Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2020-01-01 enligt bilagt förslag 
från NSVA.  

 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 
Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2020-01-01 enligt bilagt förslag 

från NSVA.  
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2019-10-02 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS000688/2019 

 
 

VA-taxa 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2020-01-01 enligt bilagt förslag från NSVA. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
VA-taxan justeras normalt en gång per år. NSVA har tagit fram underlag för justering av VA-
taxan, från och med 2020-01-01. Anläggningsavgifterna föreslås följa Entreprenadindex, vilket 
innebär en höjning med 2,9 % jämfört med dagens gällande taxa. Brukningsavgifterna föreslås 
höjas med i snitt 4 % (20 kr/månad) för ett typhus A (villa) och 3,6 % (155 kr/månad) för ett 
typhus B (flerfamiljshus), jämfört med dagens gällande taxa.  
 
Aktuellt 
Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Båstads kommun från och med 2020-01-01 
 

 Taxa för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (taxetext) föreslås 
justeras med redaktionella förändringar sammanställt i beslutsunderlag från NSVA 
(bilaga 1) 
 

 VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2019 
(118,6) i Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Båstads kommuns VA-
taxa §10. Juste-ringen innebär en höjning med 2,9% jämfört med 2019. 
 

 VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten med +0%, 
spillvatten med +7,6% och dagvatten med 8% vilket innebär en snitthöjning av VA-
taxan med 4%. För Typhus A (villa) innebär höjningen 4,2% och för Typhus B 
(flerfamiljshus) 3,6%. 
 
Justeringar av VA-taxan beror främst på att vi har ett historiskt stort överskott som 
tillfälligt täcker ökade avskrivnings- och kapitalkostnader. Dagvattnet är dock 
andelsmässigt mest underfinansierat, varför höjning görs på detta. Vi förväntar oss 
också en kostnad på 2 Mkr för vår andel av rivning av gamla reningsverket Hedhuset, 
vilket kommer att belasta spillvattnet under 2020. KPI uppgick vid 
avstämningstidpunkten maj till +2,2 %. 
 

 VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) regleras vissa avgifter för 
att överensstämma bättre med verkligt självkostnadspris och dagens förutsättningar. 
Samma avgifter är föreslagna i samtliga NSVA-kommuner. De avgifter som inte regleras 
enligt ovan justeras med indextalet för maj 2019 (334,95) i konsumentprisindex, KPI 
(1980 = 100). Justeringen innebär en höjning med 2,2% jämfört med 2019. Avgifterna 
för ”Övriga avgifter” ska framöver vara inklusive moms.  
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Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
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Justeringar i Båstads kommuns VA-taxa fr o m 2020-01-01 
Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Båstads kommun från och med 2020-01-01 

 VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2019 (118,6) i 
Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Båstads kommuns VA-taxa §10. Ju-
steringen innebär en höjning med 2,9% jämfört med 2019. 

 VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten med +0%, spill-
vatten med +7,6% och dagvatten med 8% vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 
4%. För Typhus A (villa) innebär höjningen 4,2% och för Typhus B (flerfamiljshus) 3,6%. 

Justeringar av VA-taxan beror främst på att vi har ett historiskt stort överskott som tillfälligt 
täcker ökade avskrivnings- och kapitalkostnader. Dagvattnet är dock andelsmässigt mest 
underfinansierat, varför höjning görs på detta. Vi förväntar oss också en kostnad på 2 Mkr 
för vår andel av rivning av gamla reningsverket Hedhuset, vilket kommer att belasta spillvatt-
net under 2020. KPI uppgick vid avstämningstidpunkten maj till +2,2 % 

 VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) regleras vissa avgifter för att 
överensstämma bättre med verkligt självkostnadspris och dagens förutsättningar. Samma 
avgifter är föreslagna i samtliga NSVA-kommuner. De avgifter som inte regleras enligt ovan 
justeras med indextalet för maj 2019 (334,95) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). Ju-
steringen innebär en höjning med 2,2% jämfört med 2019. Avgifterna för ”Övriga avgifter” 
ska framöver vara inklusive moms.  

Bilagor: 

- Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2020 typhus A och B. 

- Förslag på redaktionella förändringar i taxetext. 

xxx föreslår kommunfullmäktige att besluta 

från och med 2020-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt bifogat förslag. 
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Bilaga: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2020 typhus A och typhus B 

Brukningsavgifter 
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av brukningsavgiften för typhus A (villa) med 20 kr/månad 
och för typhus B (flerfamiljshus) med 155 kr/månad 

Typhus A         Typhus B       
 
  
 

        
 
  
 

      
                  
                  
Friliggande enbostadshus ansluten till V, S och D    Flerbostadshus med 15 st lägenheter ansluten till 
och en vattenförbrukning på 150 m3/år     V, S och D och en vattenförbrukning på 2000 m3/år. 
Alla priser är inkl.moms         Alla priser är inkl.moms       
                  
Båstads kommun         Båstads kommun       
Brukningsavgift 2020 2019 2018   Brukningsavgift 2020 2019 2018 
Grundavgift 989 953 938   Grundavgift 989 953 938 
Dagvattenavgift 1 183 1 095 1 063   Dagvattenavgift 4 425 4 095 3 990 
Nyttoavgift 3 694 3 579 3 531   Nyttoavgift 48 510 47 025 46 410 
Totalt 5 866 5 627 5 532   Totalt 53 924 52 073 51 338 
Per månad 489 469 461   Per månad 4 494 4 339 4 278 

Anläggningsavgifter 
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av anläggningsavgiften för typhus A (villa) med 4 796 kr 
och för typhus B (flerfamiljshus) med 20 546 kr. 

Typhus A         Typhus B       
 
  
 

        
 
  
 

      
                  
                  
Friliggande enbostadshus med tomtyta på,      Flerbostadshus med 15 st lägenheter och   
på 800 m2, ansluten till V, S och D.       tomtyta på 800 m2, ansluten till V, S och D.   
Alla priser är inkl.moms         Alla priser är inkl.moms       
                  
Båstads kommun         Båstads kommun       
Anläggningsavgift 2020 2019 2018   Anläggningsavgift 2020 2019 2018 
Servisavgift 48 375 47 000 44 000   Servisavgift 48 375 47 000 44 000 
Förbindelsepunktsavgift 33 875 32 875 30 750   Förbindelsepunktsavgift 33 875 32 875 30 750 
Tomtyteavgift 43 200 41 904 39 200   Tomtyteavgift 43 200 41 904 39 200 
Boendeenhetsavgift 39 625 38 500 36 000   Boendeenhetsavgift 594 375 577 500 540 000 
Totalt 165 075 160 279 149 950   Totalt 719 825 699 279 653 950 
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Bilaga: 

Följande redaktionella förändringar föreslås i taxetexten för Båstads kommuns VA-taxa (jäm-
fört 2019) 

 Avstavningar har rättats till i dokumentet. 
 

 Ordet ”from” har ändrats till ”fr o m” i hela texten. 

 Förkortningen ”od” och ”o d” har justerats i hela taxetexten med att istället skriva ut hela or-
det ”och dylikt”. 

 Procenttecknet har skrivits samman med sista siffran i hela dokumentet. 

 Texten ”i räkningen” har ersatts med ”på fakturan” i hela dokumentet 

 Ändrat stavningen på ”vattenmätarebrunn” till ”vattenmätarbrunn” i hela dokumentet. 

§ 3 

Justering av tabell, småindustri ändras till industri och hantverk ersätts med lager. 

Tidigare tabell: 

Kontor  Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell  Restauranger Hantverk 

Småindustri Utbildning Sjukvård 

Ny tabell: 

Kontor  Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell  Restauranger Lager 

Industri Utbildning Sjukvård 
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Forts: 

§ 10 

Tidigare skrivelse: 
Avgifter enligt taxebilaga 1 är baserade på indextalet för maj 2014 (105,8) i Entreprenadindex, litt 
221 (Jan 2011=100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen där-
efter, dock inte oftare än en gång årligen. 
Erhållna belopp höjs till närmast hundratal kronor eller, beträffande tomtbeloppen, närmast tiotal ören 

Ny skrivelse: 
Avgifter enligt taxebilaga 1 är baserade på indextalet för maj 2018 (115,3) i Entreprenadindex, litt 
221 (Jan 2011=100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen där-
efter, dock inte oftare än en gång årligen. 
Erhållna belopp höjs till närmast hundratal kronor eller beträffande tomtbeloppen närmast tiotal ören. 

§ 14 

Tidigare skrivelse: 
14.1 b) en fast boendenhetsavgift per år för Df/Dg (olika belopp för småhus respektive fler-familjs-
hus). Vid gemensam dagvattenanslutning utgår en lägre avgift per småhus för Df. 

Ny skrivelse: 
14.1 b) en fast avgift per boendeenhet/lägenhet per år för Df/Dg (olika belopp för småhus respek-
tive flerfamiljshus). Vid gemensam dagvattenanslutning utgår en lägre avgift per småhus för Df. 

Tidigare skrivelse: 
14.2 b) en fast boendenhetsavgift per år för Df/Dg. 

Ny skrivelse: 
14.2 b) en fast avgift per lokal per år för Df/Dg. 

§ 22 

Tidigare skrivelse: 
Avgifter enligt taxebilaga 2 och 3 är baserade på indextalet för maj 2014 (314,05) i konsument-
prisindex, KPI (1980 = 100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbelop-
pen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

Erhållna belopp höjs till närmast hela kronor utom vad gäller kvadratmeterpriset (m2) för dagvatten 
samt kubikmeterpriset (m3) för vatten och spillvatten 

Ny skrivelse: 
Avgifter enligt taxebilaga 2 och 3 är baserade på indextalet för maj 2018 (327,86) i konsument-
prisindex, KPI (1980 = 100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbelop-
pen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

Erhållna belopp höjs till närmast hela kronor utom vad gäller kvadratmeterpriset (m2) för dagvatten 
samt kubikmeterpriset (m3) för vatten och spillvatten. 
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Taxa för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Antagen av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX, § X  att gälla fr o m 2020-01-01. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Båstads kommun. 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Båstads kommun. 

§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Båstads kommuns allmänna vatten- och avlopps-
anläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verk-
samhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare.  

Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att all-
män platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2  
 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 
 I dessa taxeföreskrifter avses med: 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, dvs småhus och flerfamiljshus. 
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov 
avses att bebyggas med kolonistugor jämställs med bostadsfastighet. 

Beträffande anläggningsavgifter jämställs även fastighet som uteslutande eller huvud-
sakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra 
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt, med bostadsfastig-
het 

 Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor  Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell  Restauranger Lager 

Industri Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts. 
Boendeenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 
där begreppet boendeenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbör-
jat 150-tal kvadratmeter (m2) bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som 
en Boendeenhet. 
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Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovi-
sas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i 
övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggnings-
avgift 

Bruknings-
avgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt (FP) för ändamålet och informerat fastighetsägaren om för-
bindelsepunktens läge. 

 Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighets-
ägaren informerats om detta. 

 Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vatten-
tjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän plats- 
mark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 
vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyl-
dighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5-13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

Anläggningsavgifternas belopp fastställs i Taxebilaga 1. 

§ 5  
5.1  För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift 

per fastighet enligt följande: 

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelse-
punkter för V, S och Df. 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df. 

c)  en avgift per kvadratmeter (m2) tomtyta. 

d)  en avgift per boendeenhet. 

e) en grundavgift för bortledande av Df om bortledande av dagvatten sker utan att för-
bindelsepunkter för Df upprättas*) 

*) Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 
a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller an-
nan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea 
(BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) 
i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2. 

5.4 Boendeenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. I det fall kolonistugor en-
ligt avtal inte får användas som åretruntboende utgår en reduktion med 50% av avgiften 
5.1 d). 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

 Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande boendeenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 
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§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift per fastighet enligt följande: 

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelse- 
punkter för V, S och Df. 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df. 

c) en avgift per kvadratmeter (m2) tomtyta. 

d) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att för-
bindelsepunkt för Df upprättats*) 

*) Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 
a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller an-
nan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnytt-
jas för verksamheten på fastigheten. 
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastig-
hetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och res-
terande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 
§ räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 
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§ 7   
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift per fastighet enligt 

följande: 

Avgift Bostadsfastighet Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Boendeenhetssavgift 5.1 d) 0% - - 

Grundavgift för Df, om FP 
för Df inte upprättats  

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 
a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindel-
sepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra 
stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

Avgift Bostadsfastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Boendeenhetsavgift  5.1 d) 100% - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
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§ 8 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas redu-

cerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 Avgifter i övrigt 

Bostadsfastighet  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 

Boendeenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 

Annan fastighet  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

 Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

 För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), 
eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, 
skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

 Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna 
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a), 
även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servis-
ledningar för fastigheten debiteras avgift enligt huvudmannens självkostnad. 

§ 9 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift. Avgiften regleras i särskilt avtal. 

§ 10 
Avgifter enligt taxebilaga 1 är baserade på indextalet för maj 2018 (115,3) i Entrepre-
nadindex, litt 221 (Jan 2011=100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att 
reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 
Erhållna belopp höjs till närmast hundratal kronor eller beträffande tomtbeloppen närm-
ast tiotal ören. 
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§ 11 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsom-
rådet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt 
antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 12 
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i faktura. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i fakturan, skall erläggas dröjsmåls- 
ränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är be-
tungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, 
om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs.  

 Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betal-
ning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften 
betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat för-
hållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats.  

 Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmåls-
ränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde 
och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen led-

ningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen be-
dömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvud-
mannen överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befint-
lig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig 
att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet 
av den tidigare servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14-22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

Brukningsavgifternas belopp fastställs i Taxebilaga 2 och 3. 

§ 14 
14.1  För bebyggd bostadsfastighet (småhus och flerfamiljshus) samt kolonistugor skall 

erläggas brukningsavgift bestående av: 

a) fast grundavgift per år för varje anslutning för V/S. Finns flera mätare uttages en 
grundavgift för varje mätare. Debiteras enbart en av vattentjänsterna utgår ett särskilt 
tilläggsbelopp. 

b) en fast avgift per boendeenhet/lägenhet per år för Df/Dg (olika belopp för småhus 
respektive flerfamiljshus). Vid gemensam dagvattenanslutning utgår en lägre avgift 
per småhus för Df. 

c) en fast nyttoavgift per boendeenhet per år för V/S (olika belopp för Småhus och 
Lägenhet i flerfamiljshus/Jämförbar enhet*)/Verksamhet). I det fall kolonistugor enligt 
avtal inte får användas under vinterhalvåret debiteras halv boendeenhetsavgift. 

 *)Jämförbar enhet kan t ex vara mindre byggnad med anordningar som krävs för att 
det skall betecknas som bostad och finns på samma fastighet som ett småhus. Verk-
samhet finns på samma fastighet som Småhus men den huvudsakliga vattenförbruk-
ningen går till Småhuset.  

 För fastighet, som innehåller såväl lägenheter som lokaler, räknas varje påbörja-
bruttoyta om 150 kvadratmeter (m2) av lokaler som en boendeenhet. Om för sådan 
fastighet antalet boendeenhet är större än antalet lägenheter, hänförs fastigheten till 
annan fastighet än bostadshus. 

14.2 För bebyggd fastighet med klubbstugor, kiosker etc (ofta ett flertal abonnemang på 
samma fastighet) skall erläggas brukningsavgift bestående av 

a) fast grundavgift per år för varje anslutning för V/S. Finns det flera mätare uttages en 
grundavgift för varje mätare baserad på storleken. Debiteras enbart en av vatten- 
tjänsterna utgår ett särskilt tilläggsbelopp. 

b) en fast avgift per lokal per år för Df/Dg. 

c) en fast nyttoavgift per år för V/S. 

14.3 För bebyggd annan fastighet än de under 14.1 och 14.2 angivna skall erläggas bruk-
ningsavgift bestående av 

a) fast grundavgift per år för varje anslutning för V/S. Finns det flera mätare uttages en 
grundavgift för varje mätare baserad på storleken. Debiteras enbart en av vattentjäns-
terna utgår ett särskilt tilläggsbelopp 

b) en fast dagvattenavgift per år och kvadratmeter (m2) tomt för Df/Dg. (Avgiften för Df 
reduceras med 50% om av huvudmannen godkänd fördröjning sker inom fastig-
heten). 

c) en avgift per kubikmeter (m3) levererat vatten för V/S. 

14.4 För allmän platsmark skall erläggas brukningsavgift bestående av en avgift per kvadrat-
meter (m2) allmän platsmark för bortledning av dagvatten. 

 För parkeringsplatser och dylikt, som inte tillhör staden, skall erläggas en fast avgift per 
fastighet motsvarande en 20 mm mätare för annan fastighet S samt dagvattenavgift som 
för annan fastighet. 
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14.5 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål utgår ett tilläggsbe-
lopp för debitering m.m. 

14.6 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att förbrukning för bebyggd annan fastighet inte ska mätas så 
ska en schablonavgift enligt 14.3 c) ut för 200 m3/år. 

14.8 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

 Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontroll-
punkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan 
mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 
att uppskatta förbrukningen. 

 Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning 
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos 
Mark- och Miljödomstolen.  

14.9 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet 
med vad som framgår av § 18. 

14.10 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenled-
ning (kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 25% av avgiften enligt 14.3 c) S. 

14.11För förorenat industriavloppsvatten debiteras avgifter för nedanstående föroreningar en-
ligt Taxebilaga 2.  
a) Biokemisk syreförbrukning, BOD-7  

b) Totalfosfor  

c) Totalkväve  

d)  Suspenderande ämnen, SS 

§ 15 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift enligt 14.4 . 

§ 16 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spill-
vatten- avlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågava-
rande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan hu-
vudmannen och fastighetsägaren. En fast grundavgift, baserad på i förekommande fall 
mätarens storlek, debiteras extra. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än 
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten 
är avsevärd. 

§ 17 
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift. Föreligger inte 
avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften.  

Nyttoavgiften utgår för fastigheter som inte har vattenmätare i enlighet med taxebilaga 2 

§ 18 
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För särskilda va-abonnemang, serviceåtaganden samt om huvudmannen på fastighets-
ägarens begäran vidtagit åtgärd, eller om fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, de-
biteras avgifter för nedanstående enligt Taxebilaga 3. 

18.1 Avgifter för särskilda va-abonnemang 
 a) Brandpostmätare 

 b) Vattentankstation 

 c) Sprinklerservis 

 d) Köksavfallskvarnar 

 e) Byggvatten 

18.2 Avgifter för särskilda serviceåtaganden 
 a) Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran  
  (om fel ej kunnat konstateras). 
 b) Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare. 

 c) Vinterförvaring av vattenmätare. 

 d) Ersättning för frusen eller skadad mätare. 

 e) Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn. 

 f) Länsning av vattenmätarbrunn (per tillfälle). 

 g) Uppgrävning och proppning av VA-serviser. 

 h) Uppgrävning och proppning av sprinklerservis. 

 i) Medhjälp vid sprinklertest. 

 j) Slam från trekammarbrunnar och dylikt. 

18.3 Avgifter övrigt 
 a) Avstängning vattentillförsel. 

 b) Återinkoppling av vattentillförsel. 

 c) Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare. 

 d) Förgävesbesök (vid överenskommet eller aviserat besök).  

 e) Olovlig öppning av servisventil. 

 f)  Olovlig stängning av servisventil. 

 g)  Olovlig bortkoppling av vattenmätare. 

 För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debite-
ras ett tillägg om 100% på i taxebilaga 3 angivna belopp. 

§ 19 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 
övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen 
istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 20 
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Avgift enligt 14.1 a-c), 14.2 a-c), 14.3 a-b) samt 14.4 debiteras i efterskott per månad, 
kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 d), 14.2 d) och 
14.3 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, upp-
skattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, skall erläggas dröjsmåls-
ränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanlig-
gande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter 
verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering 
bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 22 
Avgifter enligt taxebilaga 2 och 3 är baserade på indextalet för maj 2018 (327,86) i 
konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt 
att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

Erhållna belopp höjs till närmast hela kronor utom vad gäller kvadratmeterpriset (m2) för 
dagvatten samt kubikmeterpriset (m3) för vatten och spillvatten. 

TAXANS INFÖRANDE 
§ 23 

Denna taxa träder i kraft 20XX-XX-XX då förut gällande taxa upphör att gälla. De bruk-
ningsavgifter enligt 14.1, 14.2, 14.3, 14.6, 14.7, 14.8 och 14.10 samt § 16, som är base-
rade på uppmätt mängd hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vat-
tenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 
dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om all-
männa vattentjänster. 



BÅSTADS KOMMUN 1 (1)
VA-TAXA TAXEBILAGA 1
Gäller fr o m 2020-01-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX § X antagen taxa för Båstads kommun
allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet
a)  avgift per servisledning 38 700 48 375
b)  avgift per förbindelsepunkt 27 100 33 875
c)  avgift per m2 tomtyta 43,20 54,00
d)  avgift per boendeenhet/lägenhet 31 700 39 625

e)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 225 14 031

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, obebyggd
a)  avgift per servisledning 38 700 48 375

b)  avgift per förbindelsepunkt 27 100 33 875
c)  avgift per m2 tomtyta 43,20 54,00

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 225 14 031
     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften.

Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet
a)  avgift per servisledning 38 700 48 375

b)  avgift per förbindelsepunkt 27 100 33 875
c)  avgift per m2 tomtyta 66,40 83,00

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 225 14 031

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet, obebyggd
a)  avgift per servisledning 38 700 48 375

b)  avgift per förbindelsepunkt 27 100 33 875
c)  avgift per m2 tomtyta 46,50 58,13

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 225 14 031

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift.

Anläggningsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till 
självkostnadspris.

Mervärdesskatt
Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker  
motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.



BÅSTADS KOMMUN 1 (2)
VA-TAXA TAXEBILAGA 2
Gäller fr o m 2020-01-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX § X antagen taxa för Båstads kommun
allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

BRUKNINGSAVGIFTER

FAST ÅRLIG AVGIFT 
Grundavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Småhus (inkl samfälligheter),  flerfamiljshus och kolonistugor. Enligt taxan 14.1 a) 
Fast grundavgift per förbindelsepunkt 375 469 416 520 791 989

Klubbstugor, kiosker och liknande. Enligt taxan 14.2 a)
Fast grundavgift per förbindelsepunkt 375 469 416 520 791 989

Annan fastighet. Enligt taxan 14.3 a)
Fast grundavgift/ 20 mm 1 350 1 688 959 1 199 2 309 2 886
mätarstorlek 25 mm 3 240 4 050 2 298 2 873 5 538 6 923

40 mm 5 400 6 750 3 831 4 789 9 231 11 539
50 mm 8 100 10 125 5 747 7 184 13 847 17 309
65 mm 13 500 16 875 9 577 11 971 23 077 28 846
80 mm 21 600 27 000 15 324 19 155 36 924 46 155
100 mm 32 400 40 500 22 986 28 733 55 386 69 233
150 mm 81 000 101 250 57 465 71 831 138 465 173 081
200 mm 162 000 202 500 114 930 143 663 276 930 346 163

Fast grundavgift utan mätning 1 299 1 624 902 1 128 2 201 2 751

För samtliga gäller att om grundavgift endast utgår för "Vatten" alternativt "Spillvatten" tillkommer en avgift
om 102 kr exkl moms/mätare (128 kr inkl moms) p g a av kostnader för fakturautskick etc.

Önskas faktura till enskild villa inom samfällighet eller dylikt utgår en avgift om 177 kr exkl moms (221 kr inkl moms)/villa.

FAST ÅRLIG AVGIFT
Dagvattenavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms
Småhus (inkl samfälligheter),  flerfamiljshus och kolonistugor. Enligt taxan 14.1 b) 
Småhus egen anslutning 577 721 369 461 946 1 183
Småhus gemensam anslutning 521 651 369 461 890 1 113
Lägenhet egen anslutning 577 721 369 461 946 1 183
Övriga lägenheter flerfamiljshus 144 180 92 115 236 295
Flerfamiljsfastighet, obebyggd (kr/m2) 0,68 0,85 0,43 0,54 1,11 1,39
Klubbstugor, kiosker och dylikt. Enligt taxan 14.2 b)
Avgift per lokal 577 721 369 461 946 1 183
Annan fastighet*. Enligt taxan 14.3 b)
Fast avgift per m2 tomtyta 0,68 0,85 0,43 0,54 1,11 1,39
+ Grundavgift om mätare saknas 960 1 200 960 1 200
Allmän platsmark. Enligt taxan 14.4 
Fast avgift per m2 yta gata/väg/parkmark 4,41 5,51 4,41 5,51
Avgift för "Dagvatten fastighet" reduceras med 50% om åtgärder vidtas så att fördröjning sker inom egen fastighet.
Åtgärden ska vara godkänd av NSVA.

DAGVATTEN 
FASTIGHET 

DAGVATTEN 
GATA 

VATTEN TOTALT 

TOTALT 

SPILLVATTEN 



BÅSTADS KOMMUN 2 (2)
VA-TAXA TAXEBILAGA 2
Gäller fr o m 2020-01-01

FAST ÅRLIG AVGIFT
Nyttoavgift Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Enligt taxan 14.1 c), 14.2 c) bebyggda
Småhus 1 650 2 063 1 305 1 631 2 955 3 694
Lägenhet i flerfamiljshus/jämförbar enhet 1 463 1 829 1 124 1 405 2 587 3 234
Verksamhet (på fastighet med småhus) 1 463 1 829 1 124 1 405 2 587 3 234
Lokal jämförbar med småhus 1 650 2 063 1 305 1 631 2 955 3 694

Enligt taxan 14.1 c), 14.2 c) obebyggda
Småhus 525 656 222 278 747 934
Lägenhet i flerfamiljshus/jämförbar enhet 525 656 222 278 747 934
Verksamhet (på fastighet med småhus) 525 656 222 278 747 934
Lokal jämförbar med småhus 525 656 222 278 747 934

RÖRLIG AVGIFT
Förbrukningsavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms
Enligt taxan 14.3 c)
Avgift per m³ 7,50 9,38 7,22 9,03 14,72 18,40
Annan fastighet. Enligt taxan 14.10
Avgift för processvatten* 1,81 2,26 1,81 2,26
*) som efter NSVAs medgivande tillförs dagvattenledning.

För obebyggd fastighet inom detaljplanelagt område utgår avgifter för de ändamål som är 
aktuella (se § 17)

ÖVERHALTSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Förorening Normalhalt g/m3

Biokemisk syreförbrukning, BOD-7 260 Överhaltsavgift kr/kg 11,10 13,88
Totalfosfor 10,5 Överhaltsavgift kr/kg 33,21 41,51
Totalkväve 52 Överhaltsavgift kr/kg 22,15 27,69
Suspenderande ämnen, SS 260 Överhaltsavgift kr/kg 5,55 6,94

Mervärdesskatt
Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker motsvarande 
förändring i debiteringen gentemot kunden.

Avgifter för särskilt förorenat industriavloppsvatten

VATTEN SPILLVATTEN 

VATTEN SPILLVATTEN 

TOTALT

TOTALT 



NSVA 1 (2)
VA-TAXA TAXEBILAGA 3
Gäller fr o m 2020-01-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX § X antagen taxa för Båstads kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning.

AVGIFTER FÖR SÄRSKILDA VA-ABONNEMANG (kr) Exkl moms Inkl moms
Vattentankstation, brandpostmätare, byggvatten, sprinklerservis
1. För vattentankstation debiteras

a) Administrativ avgift (en per utlämningstillfälle) 568 710
b) Förbrukningsavgift m3 (V/S) 20,95 26,19

2. För brandpostmätare (ståndrör) debiteras
a) Utlåningsavgift 568 710
b) Avgift per dygn för mätaranslutning 20 mm 50,00 62,50

25 mm 60,00 75,00
40 mm 75,00 93,75
50 mm 100,00 125,00

c) Förbrukningsavgift m3 (V/S) 20,95 26,19
3. Byggvatten utan mätning 

Småhus (villor)
a) fast avgift 2 938 3 673
b) förbrukningsavgift fast 50 m3

 (V/S) 1 048 1 310
Flerbostadshus (och jämförbar bebyggelse)
a) fast avgift 2 938 3 673
b) förbrukningsavgift fast 30 m3

/lägenhet (V/S) 20,95 26,19
Annan fastighet
a) fast avgift 2 938 3 673
b) förbrukningsavgift minimum 75 m3 (V/S) 20,95 26,19

4. Byggvatten med mätning
a) fast avgift 2 938 3 673
b) förbrukningsavgift m3 20,95 26,19

5. Extra årlig brukningsavgift för sprinklerservis
a) servisdimension 100 mm 4 945 6 181

150 mm 9 788 12 235
200 mm 19 575 24 469
250 mm 29 877 37 346
300 mm 39 150 48 938

6. Årlig avgift för köksavfallskvarn (kräver särskilt tillstånd)
a) motoreffekt Mindre än 1,5 kW 824 1 030

1,5 - 3,0 kW 2 575 3 219
Större än 3,0 kW 5 151 6 439



NSVA 2 (2)

VA-TAXA TAXEBILAGA 3
Gäller fr o m 2020-01-01

AVGIFT FÖR SÄRSKILDA SERVICEÅTAGANDEN (kr) Exkl moms Inkl moms

Mätare, mätarbrunn, förgävesbesök, sprinklertest m.m.
1.  Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran 773 966
2.  Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare 464 580
3.  Vinterförvaring av vattenmätare 180 225
4.  Ersättning för frusen eller skadad mätare 1 340 1 675
5.  Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn 412 515
6.  Länsning av vattenmätarbrunn/tillfälle 412 515
7.  Uppgrävning, proppning och återställning av serviser

Proppning av alla tre serviser Vatten, spill, dag 51 513 64 391
Proppning av två serviser Vatten, spill och/eller dag 43 786 54 733
Proppning av en servis Vatten eller spill eller dag 36 059 45 074

8.  Uppgrävning och proppning av sprinklerservis Självkostnadspris
9. Medhjälp vid sprinklertest 3 373 4 216
10. Slam från trekammarbrunnar och dylikt per m3 103 129

ÖVRIGA AVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Stängning, öppning m.m.
1.  Avstängning av vattentillförsel 536 670
2.  Återinkoppling av vattentillförsel 536 670
3.  Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 1 648 2 060
4.  Förgävesbesök 572 715
5.  Olovlig öppning av servisventil 3 297 4 121
6.  Olovlig stängning av servisventil 3 297 4 121
7.  Olovlig bortkoppling av vattenmätare 3 297 4 121

Mervärdesskatt
Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker motsvarande 

förändring i debiteringen gentemot kunden.
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Datum: 2019-10-29 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000786/2019 – 905 
 
 

Angående förslag till nya avgifter 2020 inom Vård och omsorg enligt  
Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet till 100 % enligt  
Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2020. 
 
3. Avgift för matlåda per styck ska finnas kvar på listan för avgifter. 
 
Sammanfattning av ärendet   
Inkommet ärende med underlag från vård- och omsorgsnämnden angående förslag till  
nya avgifter 2020 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5. 
 
Se bilagor. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 



 
Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-10-16 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

VN § 97  Dnr VN 000153/2019 - 905 

Förslag till nya avgifter 2020 inom Vård och omsorg  
enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

 
Beskrivning av ärendet Avgifter för vård- och omsorgstagare fastställs inför varje nytt kalenderår.  

I stort är avgifterna samstämmiga med avgifter för 2019 med vissa undantag.  
Förslaget baseras på lagstiftning samt analys av nuvarande taxor och 
användning av dessa samt omvärldsbevakning av närliggande  
kommuners avgiftsnivåer.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. vård- och omsorgschef Ingrid Pettersson och 

avdelningschef Lena Täringskog, daterad 2019-10-14, med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens förslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet 

till 100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 
2. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2020. 

 
Föredragande Avdelningschef Lena Täringskog föredrar ärendet. 
 
Yrkande Iréne Ebbesson (S): Bifall med följande tillägg: Avgift för matlåda per styck ska 

finnas kvar på listan för avgifter. 
 
Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 

bifallit detta yrkande.  
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet  

till 100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 
 
 2. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2020. 
 
 3. Avgift för matlåda per styck ska finnas kvar på listan för avgifter.  
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Datum: 2019-10-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000153/2019-905 

 

Förslag till nya avgifter 2020 inom Vård och omsorg enligt  
Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
  

1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet  
till 100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Avgifter för vård- och omsorgstagare fastställs inför varje nytt kalenderår. I stort är avgifterna 
samstämmiga med avgifter för 2019, med vissa undantag enligt nedanstående förslag.  
Förslaget baseras på lagstiftning samt analys av nuvarande taxor och användning av  
dessa samt omvärldsbevakning av närliggande kommuners avgiftsnivåer. 
 
Bakgrund 
För vård och omsorgsinsatser utgår en avgift till vård- och omsorgstagarna. Nivån på  
respektive avgift styrs av en procentsats utifrån maxtaxan, med undantag för kosttaxorna där 
självkostnadspris gäller. Huvudprincipen är att kommunen, enligt lag, inte kan ta ut en kostnad 
som är högre än vad det kostar att producera densamma. Det åligger kommunfullmäktige att 
besluta om avgifterna för matdistribution, hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. 
 
Följande förslag till förändringar föreligger i förslaget: 
 

 Taxan för hemvård omvårdnad samt hemvård service slås samman till en avgift och  
debiteras med 300 kr/timme. Beloppet är satt utifrån en omvärldsbevakning i kringliggande 
kommuner. Under de senaste åren har den enskilde debiterats en högre avgift för service-
insatser än vad kostnaden är för att producera densamma, vilket inte är förenligt med social-
tjänstlagen. Samtidigt har avgiften för omvårdnaden varit låg i förhållande till andra  
kommuner. Förslaget innebär att vi får en gemensam taxa för hela hemvårdspaketet.  
Det är i dagsläget enbart 22 personer som har enbart serviceinsatser samtidigt som det  
är drygt 800 personer som har omvårdnadsinsatser och serviceinsatser. Härmed kommer 
detta förslag inte innebära att intäkten blir lägre än tidigare. 
 

 Matdistribution (leveransavgift) 
I dagsläget debiteras dubbel avgift för matleveransen om det är två makar i samma hushåll 
som beviljats matdistribution. Förslaget är att leveransavgiften debiteras en gång till varje 
hushåll, eftersom leveransen sker samtidigt till båda makarna. Leveranseavgiften avser  
helt eller halvt abonnemang.  

 

 Matlåda 
Förslaget är att införa helt eller halvt abonnemang, dvs. leverans varje dag alternativt varannan 
dag. I dagsläget finns det många beslut som innebär enstaka dagar eller helger under året,  
vilket inte är förenligt med tanken i socialtjänstlagen ”om behovet inte tillgodoses på annat 
sätt”.   
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 Lyan, taxiresor 

Ingen avgift tas längre ut eftersom de deltagande nu reser med färdtjänst till Lyan.  
Verksamheten har inte längre någon kostnad för transporten efter besparingsåtgärden 
som genomfördes från och med 2019-08-06. 
 

 Avgift för förlorad larmklocka 
Förslaget är att ta bort denna avgift eftersom den inte har varit aktuell att använda. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Konsekvensen av förslaget är att avgiftsintäkterna inte kommer att minska. Borttag av resor 
till Lyan är en sparåtgärd som på årsbasis innebär en besparing av 540 tkr vilken redan är 
medräknad i årets redovisning. 
 
 
 
Ingrid Pettersson   Lena Täringskog 
Tf. Vård- och omsorgschef   Avdelningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 
Vård- och omsorgsnämnden 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nya avgifter från och med 1 januari 2020. 
 
 
 
 
 
 



Förslag till Avgifter Vård och omsorg från och med 1 januari 2020

% av maxtaxa Avgift 2019, kr Avgift 2020, kr Frekvens

Maxtaxa / högkostnadsskydd 100% 2 089                  2 125             /månad

Avgifter som ingår i maxtaxan

Hemvård omvårdnad 11% 219                      X /timme

Hemvård 14% X 300                 /timme

Hemvård service (städ, tvätt, inköp) 21% 439                      X /timme

Trygghetslarm 14% 285                      290                 /månad

Hemsjukvård 11% 219                      X /månad

Hemsjukvård 13% X 280                 /månad

Dagvård 0% -                        -                   /dag

Matdistribution, avser abonnemangsavgift leverans 10% 205                      X
Matdistribution hel, avser abonnemangsavgift leverans, en 
avgift per hushåll 10% X 208                 /månad
Matdistribution halv, avser abonnemangsavgift leverans, en 
avgift per hushåll 10% X 104                 /månad

Hjälpmedelsabonnemang 3% 66                         68                    /månad

Korttidsvård/växelvård 3% 70                         71                    /dygn

Hemvård vård- och omsorgsboende 100% 2 089                  2 125             /månad

% av maxtaxa Avgift 2019, kr Avgift 2020, kr Frekvens

Avgifter som inte ingår i maxtaxan

Lyan, taxiresor t/r 50 X t/r

Förbrukningsmaterial vård- och omsorgsboende 5% 104 106 /månad

Avgift för ej återlämnat hjälpmedel restvärde restvärde
Förlorad larmklocka 50% 1 038 X /styck

Hyror i särskilt boende som omfattas av hyreslagen Enligt hyresavtal
Enligt 

hyresavtal /månad
Boendeavgift - bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen. Boendeavgiften jämkas vid negativt 
avgiftsutrymme. 2 146 2 183 /månad

Avgift 2019, kr Avgift 2020, kr Frekvens

Kosttaxor (avgifter för kost Ingår inte i maxtaxan)

Vård- och omsorgsboende
Frukost 15 15 /dag
Lunch (pris från T&S) 47 48 /dag
Mellanmål 5 5 /dag
Kvällsmat (pris från T&S) 65 66 /dag
Måltidskostnad korttidsvård 132 134 /dygn
Kostabonnemang 4 026 4 087 /månad
Ordinärt boende
Matlåda 65 X /styck
Matlåda helt månadsabonnemang X 2 028 /månad
Matlåda halvt månadsabonnemang X 1 014 /månad
Dagvård
Måltidskostnad 80 81 /dag

Uppdaterat 2019‐10‐11
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Datum: 2019-10-10 Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Tina Eriksson 

Dnr: 2019-971 
 
 

Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att revideringen av livsmedelstaxan gäller från den 14 december 
2019. 
 

Sammanfattning 
I december träder EU:s nya kontrollförordning i kraft vilket innebär att flera regelverk som 
berör kontrollen inom livsmedelsområdet är under förändring. För att Båstads kommun ska 
kunna ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver kommunens taxa för offent-
lig kontroll inom livsmedelslagstiftningen revideras.  
 

Bakgrund 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning 2017/625 offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmel-
serna om djurhälsa och djurskydd i kraft. Kontrollförordningen är det dokument som styr hur 
kontrollen av foder och livsmedel ska ske. Den tar bland annat upp hur kontrollen ska organi-
seras, vilket ansvar myndigheterna har, hur debitering ska ske och vilka påföljder som kan 
utföras vid avvikelser. Den nuvarande kontrollförordningen, EU-förordning 882/2004 kommer 
i december 2019 ersättas av den nya kontrollförordning, EU-förordning 2017/625. 
 
Den nya kontrollförordningen har samma slags bestämmelser som i den nuvarande kontroll-
förordningen. Däremot är många av bestämmelserna mer detaljerade för att få en mer harmo-
niserad kontroll i alla EUs medlemsstater samt ska ge ett mindre utrymme för nationella tolk-
ningar.  
 
Kontrollförordningen har även utökats till att omfatta skyddsåtgärder mot växtskadegörare, an-
vändning och försäljning av växtskyddsmedel, avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifie-
rade organismer för livsmedels- och foderproduktion samt animaliska biprodukter. 
 
Den nya kontrollförordningen innehåller ett flertal nya begrepp. Begreppet extra offentlig kon-
troll försvinner i och med den nya kontrollförordningen. De åtgärder som i dagsläget omfattas 
av extra offentlig kontroll, det vill säga när en verksamhet uppvisar brister, kommer istället att 
omfattas av begreppet offentlig kontroll. 
 
Annan offentlig verksamhet är ett nytt begrepp som införs i och med den nya kontrollförord-
ningen och som omfattar behöriga myndighetens övriga kontrollåtgärder, som till exempel 
registrering, godkännande, utfärdande av intyg, föreläggande med mera. Begreppet införs i 
svensk rätt först senare under 2020.  
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett underlag till ny taxa som bygger på 
tidigare underlag men som reviderats med hänsyn till den nya kontrollförordningen. Med 
dessa ändringar kan kommunerna ta ut årsavgifter, registreringsavgifter och avgifter för ar-
betsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra offentlig kontroll under 2020.  
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Eftersom alla förordningsändringarna inte är kända när underlaget skrivs och förändringar i 
bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer taxan behöva revideras 
under senare delen av 2020. Den nya taxan kommer inte ha någon påverkan på budgeten i 
nuläget men kan komma att ha större påverkan när den nya lagstiftningen helt är implemente-
rad i den svenska lagstiftningen.  
 
Taxan inom livsmedelsorådet kommer att fortsätta vara riskbaserad och bygger på Livsme-
delsverkets bestämmelser.  
 
Skäl till beslut 
För att Båstads kommun ska kunna ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver 
taxan för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen anpassas till den nya EU-
förordningen som träder i kraft 14 december 2019. 
 
Om justeringar inte görs kommer Båstads kommuns taxa efter den 14 december delvis bygga 
på ett regelverk som inte längre gäller.  
 
 
Samhällsbyggnad 
 
 
 
Tina Eriksson 
Miljöchef 
 
Denna handling har hanterats digitalt och har därför ingen underskrift. 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 



 

Taxa för Båstads kommuns offentliga kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen 

 

Inledande bestämmelser  

1 § Denna taxa gäller avgifter för Båstads kommuns kostnader för offentlig kontroll, 
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 
livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) 
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 
meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel  

  1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det 
tappas ur kran till konsument,1 och 

  2. snus och tuggtobak. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. registrering av anläggning 

2. årlig offentlig kontroll 

3. uppföljande kontroll som inte var planerad  

4.  utredning av klagomål    

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 

6. importkontroll  

7. offentlig kontroll i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.  

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 
myndighetsnämnden efter handläggning.  

Timavgift 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1005 kronor per timme kontrolltid. 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning 
eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan.  

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.  

                                                 
1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 



Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan 
offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för registrering  

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 
timme kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift  

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.  

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid myndighetsnämnden tilldelat eller 
beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras 
med timavgiften. 

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av 
nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften 
ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska 
därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår 
registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som 
timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 12 §. Avgiften ska därefter betalas 
med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.  

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört. 

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål    

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 
planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts 
under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och 
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande 
åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 
och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.  

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att 
bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.  



Höjning eller nedsättning av avgift  

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får myndighetsnämnden i ett enskilt ärende 
besluta ändra avgiften enligt denna taxa.  

Avgift exportkontroll  

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala 
avgift till myndighetsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive 
utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §.   

Avgift importkontroll 

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, 
betala avgift till myndighetsnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av 
förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett 
tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av 
prover 

Avgiftens erläggande och verkställighet  

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Båstads kommun genom dess 
myndighetsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller 
faktura.  

Överklaganden  

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.  

Ikraftträdande   

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.  

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och 
med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas 
istället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift (980 kr). 
Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under 
denna period. 

 

  



Bilaga 1: Riskmodul 

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter 
om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig 
kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen 
(tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan 
multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).  
 

      



 
 

 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 185  Dnr KS 000501/2017 - 900 

Reglemente för ungdomsråd - Revidering 
 
Beskrivning av ärendet Kommunen har sedan 2015 beslutat att inrätta ett ungdomsråd, men beslutet 

har ej gått att verkställa på grund av ekonomiska och verksamhetsrelaterade 
skäl. Under 2019 tillfördes medel för att påbörja ungdomsrådets verksamhet, 
men reglementet var ej anpassat för dessa nya förutsättningar. Fullmäktige 
beslutade i maj 2019 om att rådets reglemente skulle revideras och därav har 
en större omarbetning skett av reglementet. 

 
 Det nya reglementet tar fasta på ekonomiska och verksamhetsrelaterade 
möjligheter, för att med begränsade resurser påbörja arbetet med att få med 
ungas perspektiv i kommunens verksamheter 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-10-10  
 Förslag till reglemente för ungdomsrådet  
 
Förvaltningens förslag  Anta revidering av reglemente för ungdomsråd. 
 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 
Anta revidering av reglemente för ungdomsråd. 
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Datum: 2019-10-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS000501 – 900  
 
 

Ungdomsråd – ändring av reglemente 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anta revidering av reglemente för ungdomsråd. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har sedan 2015 beslutat att inrätta ett ungdomsråd, men beslutet har ej gått att 
verkställa på grund av ekonomiska och verksamhetsrelaterade skäl. Under 2019 tillfördes me-
del för att påbörja ungdomsrådets verksamhet, men reglementet var ej anpassat för dessa nya 
förutsättningar. Fullmäktige beslutade i maj 2019 om att rådets reglemente skulle revideras 
och därav har en större omarbetning skett av reglementet. 
 
Det nya reglementet tar fasta på ekonomiska och verksamhetsrelaterade möjligheter, för att 
med begränsade resurser påbörja arbetet med att få med ungas perspektiv i kommunens verk-
samheter. 
 

Aktuellt 
Bildande av ett ungdomsråd har allt sedan det första beslutet om införande 2015 kantats av 
svårigheter. Den främsta svårigheten, vilket framkommer i det första tjänsteutlåtandet, är att 
resurser måste avsättas för dess genomförande. När ekonomiska medel har avsatts för rådet 
2019, så har det saknats resurser från verksamheten att föra rådet framåt enligt den ursprung-
liga modellen. 
 
I maj 2019 beslutade kommunfullmäktige att reglementet skulle aktualiseras. Förändringarna i 
reglementet är vida, men syftet kvarstår om att skapa en möjlighet för ungas perspektiv att bli 
en del av den kommunala verksamheten. 
 
Bedömningen är att det föreslagna reglementet kan hanteras inom ramen för verksamheten 
idag, då bland annat antalet möten har minskat, antalet förtroendevalda har ökat och rådet har 
antagit en form av dialogforum snarare än ett aktivt råd med projektgrupper.  
  
Det är av vikt att beakta att rådet kan behöva förändras igen i framtiden och att det nu före-
slagna utgör en bas från vilket organisationen kan dra lärdomar om hur ungas perspektiv kan 
bli en del av beslutsfattandet.  
 

Konsekvenser av beslut 

 
Verksamhet 
Revideringen att reglementet innebär att en stor del av administrationen kring rådet försvin-
ner. Exempelvis förenklas val av representanter genom att använda elevråden istället för skol-
val, antalet mötestillfällen minskas och möjligheten att initiera ärenden och projektgrupper tas 
bort. 
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Sammantaget är bedömningen att det fortfarande krävs aktiva resurser från verksamheten, 
men att det går att lösa inom ramen för det ordinarie arbetet. 
 

Ekonomi 
Ungdomsrådet har, 2019, en budget motsvarande 50 000 kronor. Då förändringen av regle-
mentet är omfattande så innebär det även att kostnaderna förändras. Undertecknad beräknar 
kostnader för arvoden, resor och övriga omkostnader till 8000 kronor årligen. Det innebär en 
årlig besparing motsvarande 42 000 kronor. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Inrättandet av ungdomsrådet har varit föremål för barnkonsekvensanalys genom beslut 2015. 

 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, kommunkansliet 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansli 
Författningssamlingen 
Bildning och arbete 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till reglemente för ungdomsrådet 
 
Samråd har skett med: 
Bildning och arbete 
Kommunledningskontorets stab 
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 Nr: 
Antagen av kommunfullmäktige den åååå-mm-dd, § x, Dnr: KS x/x-x 
Senast reviderad av kommunfullmäktige den åååå-mm-dd, § x. Dnr: KS x/x-x 
 
Reglemente för Kommunala Ungdomsrådet i Båstads kommun 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller  
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
1 § Syfte 

Ungdomsrådets syftar till att ge barn och unga tillgång till inflytande i Båstads kommun. 
Genom att stärka ungas deltagande, och delaktighet, mellan valen ska deras kunskaper, 
synpunkter och erfarenheter aktivt tas tillvara som en resurs i den demokratiska proces-
sen. Rådet ska motverka utanförskap, intolerans och osund livsstil genom att arbeta för 
gemenskap, mångfald och god hälsa för unga i kommunen.  
 
Rådet är ett organ för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan unga och kom-
munens beredningar, nämnder och styrelser.  
 
2 § Arbetsuppgifter 

Rådets uppgifter är att medverka till att barn- och ungdomsperspektivet beaktas i kom-
munens verksamheter. Rådet ska ta upp och diskutera aktuella och framtida frågor av vikt 
för barn och unga. Rådet kan även utgöra referensorgan i kommunala barn- och ungdoms-
frågor. 
 
Ungdomsrådet ska arbeta för ökad samverkan mellan kommunen och barn och unga. 
 
3 § Sammansättning 

Rådet består av: 
 
• Två (2) förtroendevalda ledamöter utsedda av kommunstyrelsen, som väljs till ordfö-
rande respektive vice ordförande.  
• Två (2) representanter från vardera av följande skolor: Strandängsskolan (7-9), Förslövs 
skola (7-9), Akademi Båstad Gymnasium och Apelrydsskolan.  
 
4 § Val av representanter från skolor 

Skolornas representanter utses genom skolornas elevråd. 
 
Vid val av representanter bör aspekterna ålder och kön beaktas.  
 
Valbar till ungdomsrådet är barn och unga som är inskrivna på skolan som elevrådet re-
presenterar. När en representant ej längre är elev på skolan är man ej längre valbar och ny 
representant ska väljas. 
 
5 § Arbetsformer 

Ordföranden har till uppgift att kalla till sammanträde och leda förhandlingarna. 
Vid förhinder för ordföranden fullgör vice ordföranden dessa uppgifter. I övriga fall väljer 
rådet en tillfällig ordförande för sammanträdet. 
 
Rådet sammanträder två gånger årligen och fastställer själv sina mötesdagar. 
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Rådets sammanträden dokumenteras genom mötesanteckningar. Dokumentationen ska 
delges kommunstyrelsen via kommunstyrelsens kallelser.  
 
Kommunkansliet ansvarar för utskick av kallelse till sammanträdet. 
 
6 § Personuppgiftsansvar 

Rådet är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data 
Protection Regulation) för de register och andra behandlingar av personuppgifter som 
sker inom verksamheten.  
 
7 § Ersättning till ledamöter 

Förtroendevalda ledamöter från kommunstyrelsen, ordförande och vice ordförande, har 
rätt till sammanträdesersättning, reseersättning och förlorad arbetsinkomst i enlighet det 
kommunala arvodesreglementet. 
 
Representanter från skolorna äger rätt till reseersättning. 
 
8 § Ändring av reglemente 

Ändring av reglemente kan initieras av rådet eller kommunstyrelsen. 
 
Rådets reglemente fastställs av kommunfullmäktige. 
 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-10-17 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 186  Dnr KS 000625/2019 - 901 

Reglemente för kulturråd - Antagande 
 
Beskrivning av ärendet Hanteringen av kulturpolitiska frågeställningar har varit föremål för debatt i 

kommunfullmäktige sedan 2016. I juni 2019 uppdrog kommunfullmäktige åt 
förvaltningen att utreda inrättandet av ett kulturråd. 

 
 Förvaltningen har berett ärendet och lämnat förslag på reglemente baserat på 
fullmäktigepresidiets idé om att skapa en mötes- och samtalsplats för 
kulturfrågor. Kulturrådet bygger på frivilliga representanter från kommunens 
kulturföreningar och det fria kulturlivet. Rådets arbetet leds utav 
förtroendevalda ledamöter utsedda av kommunstyrelsen. 

 
 Att inrätta medborgarråd innebär konsekvenser för den kommunala 
verksamheten och ekonomin. Reglementet är utformat för att möjliggöra 
inrättandet av ett kommunalt kulturråd, så att det får minimala konsekvenser 
verksamhet och ekonomi. Bedömningen är att rådet kan bedriva sin 
verksamhet utan att det medför betydande arbete för förvaltningen, eller 
kräver att ytterligare medel tillförs kommunstyrelsens budgetram.  

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-10-10 
 Förslag till reglemente för det kommunala kulturrådet 
 
 
Förvaltningens förslag  

1. Det Kommunala Kulturrådet inrättas från och med 2019-12-01 och 
föreslaget reglemente antas.  
 
2. Finansiering av rådets verksamhet sker inom kommunstyrelsens ram för 

medborgarråd. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 
1. Det Kommunala Kulturrådet inrättas från och med 2019-12-01 och 

föreslaget reglemente antas.  
 
2. Finansiering av rådets verksamhet sker inom kommunstyrelsens ram för 

medborgarråd. 
 



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

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000625 – 901 
 
 

Inrättande av det Kommunala Kulturrådet 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Det Kommunala Kulturrådet inrättas från och med 2019-12-01 och föreslaget reglemente 

antas.  
2. Finansiering av rådets verksamhet sker inom kommunstyrelsens ram för medborgarråd. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Hanteringen av kulturpolitiska frågeställningar har varit föremål för debatt i kommunfullmäk-
tige sedan 2016. I juni 2019 uppdrog kommunfullmäktige åt förvaltningen att utreda inrättan-
det av ett kulturråd. 
 
Förvaltningen har berett ärendet och lämnat förslag på reglemente baserat på fullmäktigepre-
sidiets idé om att skapa en mötes- och samtalsplats för kulturfrågor. Kulturrådet bygger på 
frivilliga representanter från kommunens kulturföreningar och det fria kulturlivet. Rådets ar-
betet leds utav förtroendevalda ledamöter utsedda av kommunstyrelsen. 
 
Att inrätta medborgarråd innebär konsekvenser för den kommunala verksamheten och eko-
nomin. Reglementet är utformat för att möjliggöra inrättandet av ett kommunalt kulturråd, så 
att det får minimala konsekvenser verksamhet och ekonomi. Bedömningen är att rådet kan 
bedriva sin verksamhet utan att det medför betydande arbete för förvaltningen, eller kräver att 
ytterligare medel tillförs kommunstyrelsens budgetram.  
 

Aktuellt 
Bildande av ett politiskt organ för kulturfrågor har varit en fråga som behandlats i kommun-
fullmäktige sedan 2016. Olika initiativ har tagits genom åren och i december 2018 beslutar 
kommunfullmäktige att bildandet av en kulturnämnd ska konsekvensbeskrivas. I juni 2019 
beslutar kommunfullmäktige att fullmäktigepresidiets förslag om inrättande av kulturråd ska 
utredas. 
 
Kommunen har möjlighet att bilda medborgarråd för att fånga upp olika intressegrupper i 
samhället, vilka sedan kan bidra med sitt perspektiv i den kommunala verksamheten. Att in-
rätta ett råd för kulturfrågor är inget unikt, utan det har skett i ett flertal andra kommuner. 
 
Det kommunala kulturrådet ska, baserat på presidiets intention, vara en mötes- och samtals-
plats för kulturfrågor. Det innebär således att det är ett råd för dialog, och inte medbestäm-
mande. Rådet kommer ej heller att vara samrådspart i kommunala ärenden, men kan fungera 
som ett referensorgan om och när verksamheten önskar. 
 
Då rådet främst är ett organ för dialog och inte beslut så öppnar det upp för nya möjligheter 
gällande sammansättningen. Då det är av vikt att fånga upp många kulturyttringar inom det 
breda kulturpolitiska spektrumet föreslås att varje förening inom kulturområdet har rätt till en 
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representant. Därutöver äger rådet rätt att bjuda in det fria kulturlivet, så att representationen 
av kulturyttringar blir så stor som möjligt. Förslagsvis sker inbjudan av det fria kulturlivet ge-
nom ordförandes försorg vid planering av kommande sammanträde. 
 
Rådet är baserat på frivilliga representanter vilket innebär att arvode ej kommer att utgå för 
deltagande på mötet. Däremot ska deltagare ha möjlighet att få ersättning för resor kopplat till 
mötet, för att på så vis täcka upp kostnader förknippat med deltagande på mötet. Förtroende-
valda ledamöter som är valda av kommunstyrelsen äger rätt till ersättning i enlighet med ar-
vodesreglementet. Detta är baserat på att ordförande och vice ordförande har en annan roll på 
mötet än övriga representanter. 
 
Att inrätta ett råd innebär konsekvenser för verksamheten och ekonomin – vilket framgår ne-
dan i konsekvensbeskrivning. Vid framtagande av reglementet har förvaltningen försökt skapa 
förutsättningar för att bilda ett medborgarråd som inte innebär allt för stora åtaganden från 
förvaltningen och för kommunens ekonomi. Bedömningen är att föreslaget reglemente går att 
hantera inom ramen för både verksamheten och ekonomin. 
 
Det är av vikt att beakta att rådet kan behöva förändras igen i framtiden och att det nu före-
slagna utgör en bas från vilket organisationen kan dra lärdomar om hur kulturområdets per-
spektiv kan berika verksamheten.  
 

Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Administrationen av råden hänger intimt samman med hur ofta rådet ska träffas samt vilken 
typ av råd det är. Exempelvis kräver ett råd som ska vara till för samråd och medbestämmande 
många möten och mycket tjänstemannastöd. Då det föreslagna rådet är ett råd för dialog med 
få mötestillfällen är bedömningen att det inte innebär några större åtagande för verksamheten, 
och kan hanteras inom ramen för den ordinarie verksamheten. 
 
Ekonomi 
Det kommunala kulturrådet bedöms, i likhet med ungdomsrådet, att kosta 8000 kronor årlig-
en. Dessa 8000 kronor är fördelat på arvoden, resor och övriga omkostnader. I kommunstyrel-
sens ram finns 50 000 kronor avsatt för ungdomsråd, men då det rådet föreslås kosta 8000 
kronor finns det ett överskott motsvarande 42 000 kronor. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förvaltningens förslag gällande ungdomsrådet 
och kulturrådet behöver det inte tillföras medel för finansiering av rådet. Det kan då hanteras 
inom kommunstyrelsens ram för rådens verksamhet. 

 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet 
Författningssamlingen 
Kulturavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till reglemente för det kommunala kulturrådet 
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Samråd har skett med: 
Kulturavdelningen 
Bildning och arbete 
Samhällsbyggnad 
 
 



 

 

1 (2)

 
Antagen av kommunfullmäktige den åååå-mm-dd, § x, Dnr: KS x/x-x 
Senast reviderad av kommunfullmäktige den åååå-mm-dd, § x. Dnr: KS x/x-x 
 
Reglemente för Kommunala Kulturrådet i Båstads kommun 
 
1 § Syfte 

Båstads kommuns kulturråd, nedan kallat rådet, är ett rådgivande organ som syftar till att 
skapa en mötes- och samtalsplats för kulturfrågor. Rådet verkar för kunskapsspridning 
gällande kommunens kulturfrågor, samt samarbete över de olika kulturyttringarnas grän-
ser.     
 
2 § Arbetsuppgifter 

Rådets uppgifter är att medverka till att kulturperspektivet beaktas i kommunens verk-
samheter. Rådet ska ta upp och diskutera aktuella och framtida frågor inom kulturområ-
det i kommunen. Rådet kan även utgöra referensorgan i kommunala kulturfrågor. 
 
Kulturrådet ska arbeta för ökad samverkan mellan föreningsliv, det fria kulturlivet och 
kommunen. 
 
3 § Sammansättning 

Rådet består av: 
 
Två (2) förtroendevalda ledamöter utsedd av kommunstyrelsen, som väljs till rådets ord-
förande respektive vice ordförande. 
 
En (1) representant från vardera förening i Båstads kommun bjuds in att delta i rådet. 
Föreningen ska ha till syfte att bedriva kontinuerlig verksamhet inom kulturområdet (till 
exempel konst, musik, teater, dans, film, foto, kulturmiljö- och hembygdsvård). 
 
Rådet kan bjuda in representanter från det fria kulturlivet för att delta på sammanträdet.  
 
Kommunstyrelsens valda ledamöter utses för en period om fyra år. Mandatperioden räk-
nas fr.o.m. 1 januari året efter det har varit kommunalt val. 
 
Kommunens kulturavdelning ingår i det kommunala kulturrådet och bistår valda ledamö-
ter med uppgifter.  
 
4 § Arbetsformer 
Ordföranden har till uppgift att kalla till sammanträde och leda förhandlingarna.  
 
Vid förhinder för ordföranden fullgör vice ordföranden dessa uppgifter. I övriga fall väljer 
rådet en tillfällig ordförande för sammanträdet. 
 
Rådet sammanträder två gånger årligen och fastställer själv sina mötesdagar. 
 
Rådets sammanträden dokumenteras genom mötesanteckningar. Dokumentationen ska 
delges kommunstyrelsen via kommunstyrelsens kallelser.  
 
Kommunkansliet ansvarar för utskick av kallelse till sammanträdet. 
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5 § Personuppgiftsansvar 

Rådet är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data 
Protection Regulation) för de register och andra behandlingar av personuppgifter som 
sker inom verksamheten.  
 
6 § Ersättning till ledamöter 

Förtroendevalda ledamöter från kommunstyrelsen, ordförande och vice ordförande, har 
rätt till sammanträdesersättning, körersättning och förlorad arbetsinkomst i enlighet det 
kommunala arvodesreglementet. 
 
Representanter för föreningsliv och det fria kulturlivet äger rätt till körersättning. 

 
7 § Ändring av reglemente 

Ändring av reglemente kan initieras av rådet eller kommunstyrelsen. 
 
Rådets reglemente fastställs av kommunfullmäktige. 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-10-17 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 184  Dnr KS 000353/2019 - 903 

Redovisning av partistöd för 2018 
 
Beskrivning av ärendet Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enlighet med beslut från 

kommunfullmäktige. Kommunallagen ändrades 2014 avseende att partierna 
årligen ska redovisa hur de använt partistödet under föregående år. 
Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni året efter stödet 
erhållits. 

 
 Följande partier, som erhållit partistöd 2018, har lämnat in redovisning i tid: 
Moderaterna, Bjärepartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.  

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-10-09  

Redovisning av partistöd 2018 från Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, 
Liberalerna, Bjärepartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna  

 
Förvaltningens förslag  Partiernas redovisningar av partistöd för 2018 läggs till handlingarna.  
 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 
Partiernas redovisningar av partistöd för 2018 läggs till handlingarna.  
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Datum: : 2019-10-09. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000353/2019 – 903 
 
 

Redovisning av partistöd för 2018 
 
Förslag till beslut 
 
Partiernas redovisningar av partistöd för 2018 läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enlighet med beslut från kommunfullmäktige. Kom-
munallagen ändrades 2014 avseende att partierna årligen ska redovisa hur de använt partistö-
det under föregående år. Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni året 
efter stödet erhållits. 
 
Följande partier, som erhållit partistöd 2018, har lämnat in redovisning i tid: Moderaterna, 
Bjärepartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljö-
partiet.  
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-21, § 72, om nya regler för partistöd att gälla från den 
15 oktober 2014. I reglerna finns krav på redovisning av partistöd och mottagarna av kommu-
nalt partistöd ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet använts i enlighet med det ändamål som anges kommunallagen samt partistödets 
syfte enligt kommunens regler. 
 
I Båstads kommuns regler för partistöd står följande att läsa om partistödet syfte; Partistöd ges 
till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet 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 an-
vändas till ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att öka medborgligt inflytande och val-
deltagande i kommunen.  
 

Aktuellt 
Enligt Båstads kommuns regler för partistöd kan kommunfullmäktige besluta att partistöd inte 
ska betalas för parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt gällande reg-
ler. Förvaltningen  konstaterar efter granskning att alla ovan nämnda partier har lämnat in sina 
redovisningar i tid och att de är fullständiga.  
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansliet. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Partiernas redovisningar av partistöd för 2018.          
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Datum: 2019-10-22 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001181/2018 – 900 

 
 

Beslutsloggen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Beslutsloggen för november 2019 godkänns. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det en rutin  
för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde bifogas en förteckning 
över de fattade beslut som ska verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning.   
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Kommunstyrelsens beslutslogg - November 2019

Ärenderubrik Beslutsinstans Dnr Beskrivning	av	ärendet Status Prioritering
1 Översyn	av	näringslivspolicy §	183,	KS	2017‐06‐07	 000652/2017 Översyn	av	näringslivspolicyn Avvaktar	översyn	av	

näringslivsorganisationen.
2

2 Båstads	kommuns	
näringslivsorganisation

§	163,	KS	2017‐06‐07 000321/2017			 Ärendet	återremitterat	i	juni	‐17.	
Förvaltningen	får	följande	
uppdrag:	A)	Förtydliga	samtliga	
beslutspunkter	för	hur	det	
kommunala	ansvaret	rörande	
näringslivsfrågor	ska	utformas.	
B)	Tydliggöra	förslaget	angående	
gränsdragningen	samt	inhämta	
synpunkter	från	tillväxtrådet.

KS	feb	beslutar:	1.	Arbetet	med	
destinationsutveckling	och	
turismservice	samt	företagsservice	till	
medlemsföretag	hanteras	av	Båstad	
Turism	och	Näringsliv	såsom	tidigare.	
2.	Båstads	kommuns	näringslivsarbete	
ska	prioriteras	inom	den	kommunala	
förvaltningen	och	ske	i	nära	
samarbete	med	kommunledningen.	3.	
Båstads	kommuns	näringslivarbete	
ska	ske	i	ett	nära	samarbete	med	
närliggande	näringslivsfunktioner,	för	
att	minska	behovet	i	Båstads	kommun	
av	mer	resurser,	minska	sårbarheten	
och	ge	större	effekt.	4.	Förvaltningen	
uppdrag	att	bryta	ner	beslutad	
näringslivspolicy	i	kommunledningens	
verksamhetsplan.	5.	
Destinationsutvecklingsärenden	i	
Familjen	Helsingborg	representeras	av	
kommunen	och	Båstad	Turism	och	
näringsliv.															Ledningsgruppens	
uppdatering	20181113:	Båda	ärenden	
om	kommunens	näringslivsarbete	
behålls.	Behöver	få	nya	politikens	
inriktning.

2

3 Systematiskt	arbetsmiljöarbete §	82,	KF	2017‐04‐19						§	248,	
KS	2017‐11‐08

001231/2016		
000305/2017

Vid	uppföljning	gav	KS	uppdrag	
till	FU	att	bereda	ärende	om	
arbetsmiljö.	

Ärendet	väckt	november	2017.	För	
handläggning	i	förvaltningen.	

1
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4 Uppdrag	med	anledning	av	
fastighetsutredningen/optimal	
fastighetsorganisation

§	102,	KS	2016‐04‐27 000593/2016 Beslut	i	KS	2019‐08‐21	att	arbeta	
vidare	med	förslag	nr	6	i	KPMG:s	
utredning.	Till	det	uppdraget	
läggs	även	ett	uppdrag	att	utreda	
hur	en	koncernledningsstruktur	
för	Båstads	kommun	ska	kunna	
utformas.	I	uppdraget	redovisas	
hur	de	affärsdrivande	bolagen	ska	
kunna	styras	med	en	gemensam	
koncernmoder	”Båstads	kommun	
AB”	och	där	andra	eventuella	
kommunala	bolag	ska	kunna	
inordnas.	Kommande	förslag	
baseras	på	benchmarking	från	
andra	kommuner.	Förslaget	till	
ny	struktur	tas	fram	i	samråd	
mellan	Båstads	kommun	och	
Båstadhem.				

För	handläggning	i	förvaltningen,	
Teknik	och	service	tillsammans	med	
KPMG	som	utrett	ärendet.

1

5 Väckt	ärende:	Strategiskt	ägande	av	
Båstads	kommuns	fastigheter

§	133,	KS	2018‐05‐02 000446/2018 Thomas	Andersson	(L)	väcker	ett	
nytt	ärende	på	sammanträdet,	
mot	bakgrund	av	diskussionerna	i	
ärendet	som	gäller	
igångsättningsbeslut	av
vård‐	och	omsorgsboendet	i	
Förslöv.	Han	yrkar:	I	samband	
med	framtagande	av	förslag	till	
förvaltning	av	kommunens	och	
Båstadhems	fastigheter	ska	också	
underlag	för	beslut	om	strategiskt	
ägande	av
kommunens	fastigheter	tas	fram.

Har	samband	med	ärendet	ovan;	
Uppdrag	med	anledning	av	
fastighetsutredningen/optimal	
fastighetsorganisation.

1

6 Utvärdering	av	skötselavtal	avseende	
grönyteskötseln

§	210,	KS	au	2017‐09‐19 000979/2017 Ärendet	får	väckas	och	
förvaltningen	får	i	uppdrag	att	
bereda	ärendet.				

För	handläggning,	Teknik	och	service.	
Ytterligare	enkät	är	på	gång	för	att	
komplettera	den	första	enkäten.

2
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7 Utredningsuppdrag	fastigheten	
Plommonet

§	304,	KS	2017‐12‐06 001313/2016 Teknik	och	service	tar	fram	status	
för	byggnad	och	kostnader	för	
återställning.	Finns	även	med	i	
förskoleutredningen.

Förvaltningen	avvaktar	politisk	
inriktning,	på	gång	under	våren	2020.	
Fastigheten	finns	med	listan	över	
tänkbara	kommunala	objekt	att	sälja.

1

8 Försäljning	av	Hamnen	3 §	153,	KS	2018‐06‐07 001506/2016 Försäljning	av	fastigheten	
Hamnen	3	i	Torekov	till	
Båstadhem	AB	och	förvaltning	av	
fastigheten	till	dess	försäljning	är	
genomförd.

Har	samband	med	ärendet	ovan;	
Plommonet.	Tecknat	avtal	med	
Båstadhem	t	o	m	2020‐03‐31.	
Inkommen	begäran	att	omvandla	
fastigheten	till	bostadsrätter.

1

9 Kommunalt	huvudmannaskap	‐	
vägföreningar/samfälligheter

§	93,	KS	2016‐06‐13 000511/2016 Förvaltningen	gavs	enligt	beslut	i	
KS	2016‐04‐13	i	uppdrag	att	göra	
en	utredning	vad	kommunalt	
huvudmannaskap	får	för	
konsekvenser	samt	att	upprätta	
en	tidsplan	över	hur	detta	skulle	
kunna	genomföras.	Till	ärendet	
hör	även	frågan	om	driftning	av	
lekplatser	i	kommunen	(KS	
001262/2016).

Arbete	pågår,	Teknik	och	service.	
Primärt	en	förstudie.	Till	politisk	
behandling	eller	information	under	
december	2019	om	hur	vi	går	vidare.

1

10 Väckt	ärende	‐	Trafiksituationen	i	
Grevie	(hastigheter)

§	209,	KS	2018‐09‐05 000685/2018 Christer	de	la	Motte	(M)	väckte	
ärendet.

För	handläggning	i	förvaltningen:	
Teknik	och	service.	Synpunkter	för	
vidare	dialog	med	Polisen.

2

11 Svar	på	motion	‐	Alkolås	i	
kommunala	fordon

§	84,	KS	2019‐04‐10 001120/2017 Motion	från	Centerpartiet. Tas	upp	för	politisk	behandling	i	
samband	med	att	styrdokument	
för	kommunens	fordonshantering	ska	
upp	för	beslut.

1

12 Väckt	ärende	‐	Tillfällig	och	
permanent	återvinningsanläggning

§	235,	KS	2019‐10‐09 000763/2019 Bjärepartiet	väckte	ett	nytt	
ärende	på	KS	angående	tillfällig	
och	permanent	
återvinningsanläggning.

För	handläggning	i	förvaltningen:	
Kommundirektör,	Teknik	och	service.

13 Planläggning	av	Lindströms	backe	i	
Västra	Karup

§	98,	KS	2015‐03‐11 000478/2015 Ärendet	skickas	till	förvaltningen	
för	beredning.

För	handläggning	i	förvaltningen.	Den	
bakas	delvis	in	i	ny	ÖP.	Avvaktas	i	
väntan	på	rekommendationer	
gällande	gamla	vattentäkter.

3

14 Väckt	ärende:	Översyn	och	revidering	
av	Personalpolitiskt	program	för	
Båstads	kommun

§	104,	KS	2018‐04‐04 000300/2018 Gösta	Gebauer	(C)	väckte	ärendet	
på	KS.

Hanteras	i	samband	med	
uppdateringen	av	personalpolitiskt	
program.
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Ärenden	som	kan	tas	bort	från	
beslutsloggen:
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Datum: 2019-10-29 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). Ekonomiskt bistånd - Månadsstatistik t o m september 2019 
 
b). Kvartalsrapport för ekonomiskt bistånd juli-september 2019 
 
c). Beslut från länsstyrelsen - Periodisk besiktning vid NSR återvinningsanläggning 
 
d). Skrivelse gällande användning av mark väster om Förslövs station, mellan väg 105  
och Åkagårdens golfklubb  
 
e). Skrivelse gällande huvudmannaskap för Hemmeslöv ga:20 
 
f). Protokollsutdrag från myndighetsnämnden - Ekonomisk månadsuppföljning per den  
30 september 2019 
 
g). Angående tillgängligheten vid Båstads station 
 
h). Angående svar från KS på förfrågan om fria resor för personer över 75 
 
i). Skånetrafikens kundrådsmöte - Minnesanteckningar 2019-10-07 
 
j). Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 2019-05-28 
 
k). Skånetrafikens tjänstemannaråd - Minnesanteckningar 2019-10-09 
 
l). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden - Ekonomisk månadsuppföljning per den 
30 september 2019 
 
m). Skånetrafikens politikerråd - Minnesanteckningar 2019-10-10 
 
n). Protokoll nr. 10 2019 - Styrelsen för Båstadhem AB 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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SOCIALBIDRAGSSTATISTIK 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Januari 427 659 542 067 470 610 576 004 721 850 643 902 727 966 478 947 372 094 663 353 471 314 

Februari 450 409 663 576 589052 722 528 722 910 771 033 550 890 487 222 474 398 659 848 583 544 

Mars 588 399 886 019 603 960 751 491 775 412 822 814 763 970 438 334 510 703 620 415 542 495 

April 546 718 552 753 547 034 626 339 755 775 789 828 734 099 549 029 609 170 583 114 514 539 

Maj 494 874 489 202 572 906 721 599 688 838 712 625 665 980 581 009 467 724 669 464 489 580 

Juni 517185 446 156 618 650 587 310 578 411 590 040 684 843 421 505 497 658 487 464 436 936 

Juli 531 268 570 912 371 566 565 568 635 492 615 809 622 431 341 026 406 898 465 032 578 223 

Augusti 397 570 398 297 413 319 479 140 461 451 597 611 506 806 425 418 441 354 421 074 535 976 

September 420 935 497 873 509 263 437 103 548 830 673 318 563 779 273 206 394 932 455 130 461 517 

Oktober 444 234 499 995 497 833 622 675 568 878 711 603 462 053 393 356 542 995 526 513 0 

November 578 095 426 934 506 550 628 898 678 324 524 548 462 947 332 473 580 567 436 502 0 

December 653 926 521 983 686 911 770 016 760 219 927 499 584 373 465 979 614 723 493 780 0 

Totalt 6 053 281 6 495 770 6 387 658 7 488 671 7 896 390 8 380 630 7 330 137 5 187 504 5913216 6 481 689 4 614 124 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 



ANTAL AKTUELLA HUSHÅLL 

2017 2018 2019 

Januari 120 138 117 

Februari 129 147 102 

Mars 123 144 103 

April 126 147 106 

Maj 126 149 93 

Juni 130 143 99 

Juli 130 140 102 

Augusti 130 135 98 

September 136 123 103 

Oktober 131 124 

November 134 125 

December 134 116 



SOCIALBIDRAGSSTATISTIK Integration vuxna 

2017 2018 2019 

Januari 199 729 181 224 218 067 

Februari 107914 253 976 210 130 

Mars 224 412 269 635 230 879 

April 152 889 243 317 147 767 

Maj 334 099 229 289 262 553 

Juni 291 003 192 335 240 263 

Juli 247 393 188 984 273 338 

Augusti 196 186 223 787 173 965 

September 207 648 169 162 161 838 

Oktober 258 864 209 687 

November 215 918 181 913 

December 276 958 243 413 

totalt 2713013 2 586 722 1918800 

ANTAL AKTUELLA HUSHÅLL Integration vuxna 

2017 2018 2019 

Januari 67 60 50 

Februari 74 51 37 

Mars 70 52 36 

April 68 54 35 

Maj 70 53 31 

Juni 70 53 43 

Juli 70 56 42 

Augusti 76 54 40 

September 73 54 42 

Oktober 61 53 

November 61 49 

December 54 53 



BÅSTADS 
KOMMUN 

ÅSTADS KOMMUN 
K1Jmm 11nstyrelsen 

2019 -10- 0 8 
Kvartalsredovisning Ekonomiskt bistånd r:mJS..1..P9. . .l7..Q.:[ ( 

juli-september 2019 ~/..8 .. :-:::.<f.Q/2. .• l : 
KLIENTGRUPP 
Utmärkande "klientgrupper" i nuläget avser personer med språkhinder och psykisk ohälsa. Gällande 
personer med psykisk ohälsa noteras ett flertal som står i kö för utredning hos psykiatrin. När det gäller 
personer med språkhinder så föreligger det fortfarande aviseringar om utskrivningar till följd av låg 
progression. 

I övrigt föreligger ingen förändring utifrån föregående kvartalsredovisning. 

UTMANINGAR/MÖJLIGHETER 
Personal/ arbetssätt 
Rekrytering under sommaren har möjliggjort anställning av en socialsekreterare som påbörjar sin tjänst 
191125. Underbemanningen som nu föreligger påverkar enheten märkbart och hanteras genom att ändra 
dokumentationssätt. Ändringen har som syfte att säkerställa en bra arbetsmiljö för medarbetarna samt att 
möjliggöra fortsatt förändringsarbete med klienterna. Utvärdering av denna förändring sker löpande. 
Vikarie för integrationssamordnare har tillträtt under perioden. 

Förändringar hos Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingens organisationsförändring och effekterna därutav innebär en fortsatt ovisshet och 
utmaning inför framtiden. I dagsläget börjar socialsekreterarna märka av en förändring i kontakten med 
Arbetsförmedlarna då kontakten återspeglar ovissheten som föreligger kring Arbetsförmedlingens 
uppdrag. Än fortgår samarbetet "samsyn" med Arbetsförmedlingen. 

Språkhinder 
Det finns utmaningar i hur vi på bästa sätt ska arbeta med målgruppen för att stärka deras möjligheter till 
egenförsörjning. Utbudet av insatser särskilt riktade till målgruppen är begränsad vilket utgör en fortsatt 
utmaning. 

EKONOMI 
Utbetalt ekonomiskt bistånd har under juli månad ökat. Detta avviker mot tidigare då utbetalt bistånd 
brukar sjunka under juli månad för att sedan öka igen under hösten. Sett till tidigare år så har 
förekomsten av tillfälliga ökningar av utbetalt bistånd funnits under våren, april 2017 och maj 2018. 
Utbetalt ekonomiskt bistånd har därför också präglats av en successiv minskning sedan februari vilket i 
sig är en avvikelse. 

Ingen enstaka förklaring till ökningen i juli har identifierats men det har förekommit en del flyttkostnader 
under perioden, både i form av bistånd till hemutrustning och till själva flyttkostnaden. Detta står dock 
inte för den totala ökningen. Ser man till antalet hushåll så noteras en betydande ökning mellan maj och 
juni månader, då det är 18 fler ärenden i juni än i maj. Då nya ärenden har längre utredningstid än löpande 
ärenden så genererar detta en del av utfallet i utbetalt bistånd i juli månad. 

I augusti och september månader har utbetalt ekonomiskt bistånd sjunkit. Utgångsläget är dock att 
utbetalt ekonomiskt bistånd kommer att öka. 

Nedan följer två tabeller för att påvisa utbetalning av ekonomiskt bistånd i förhållande till riket och 
jämförbara kommuner samt utifrån befolkningen. Uppgifter fanns ej för september månad . 

. .. ett b~ttre s<itt <Att iev" 
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Ekonomiskt bistånd, belopp per invånare i kr (O+ år) 

2019 

Region Juli Augusti Seutember 

Riket 93 96 

Båstad 46 54 

Höganäs 50 50 

Klippan 76 74 

Simrishamn I 59 56 
I 

Åstorp 101 115 

Ängelholm 44 41 

Örkelljunga 73 83 

Laholm 62 65 

(Socialstyrelsens statistikdatabas 2019-10-07) 

Ekonomiskt bistånd, Andel vuxna biståndsmottagare av befolkning, båda könen ålder 18-65+ 

2019 I 
Region Juli Augusti September I 

Riket I 1,5 1,5 

Båstad 0,9 0,9 

Höganäs 0,8 0,8 

Klippan 1,1 1,2 

Simrishamn 1,0 0,9 

Åstorp 1,6 1,6 

Ängelholm 0,7 0,7 

Örkelljunga 1,3 1,3 

Laholm 1,1 1,1 

(Socialstyrelsens statistikdatabas 2019-10-07) 

FÖRÄNDRINGAR OCH PÅGÅENDE UTVECKLINGSARBETE 
Utvecklingsarbete 
Inom enheten pågår fortlöpande utvecklingsarbete för att effektivisera vårt arbetssätt. Ingen förändring i 
övrigt sedan tidigare kvartalsrapport. 
Merparten av socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd har nu gått utbildning för att kunna identifiera 
våld i nära relation. Implementeringsarbete kommer att påbörjas. 

I tjänsten 191007 

Josephine Tegner 
Vik. Enhetschef Vuxenenheten 

... ett b~ttre s<itt ~tt iev~ 



Postadress 

BESLUT 1(2) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2019-10-07 Dnr 555-32294-2018 

Anl.nr 1278-60-001 

Kontaktperson Nordvästra Skånes Renhålln~ADS KOMMUN 
Milj ötillsynsenheten 

Susann Söderberg 

010-224 1759 
skane@lansstyrelsen .se 

registrator@nsr.se Kommunstyrelsen 

2019 -10- 0 B 
Dnr.N. QQQ. 1~. f./ .. 
... .. ... .2.D.1.q .. -:-: .;.AJ.0 .. ... 

Periodisk besiktning vid NSR återvinningsanläggning, Båstad, Båstad 
kommun 

Beslut 
Redovisad rapport från periodisk besiktning den 2018-11-21 vid NSR 

återvinningsanläggning, Båstad, Båstad kommun, föranleder ingen ytterligare åtgärd 

från Länsstyrelsen. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har mottagit och granskat den rapport som upprättades med anledning 

av den periodiska besiktningen som genomfördes 2018-11-21. Besiktningen 

omfattar Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s verksamhet på fastigheten Västra 

Karup 15:30 i Båstad kommun. 

Besiktningen utfördes av opartisk utomstående besiktningsförrättare. 

Besiktningsförrättaren har i rapporten gjort några påpekanden, bl a beträffande 

tydligare skyltning på området samt att resultaten från provtagning av lakvatten 

inom ramen för NSR:s kontrollprogram ska jämföras med aktuella 

miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus. 

Länsstyrelsen förutsätter att åtgärder vidtas i enlighet med besiktningsförrättarens 

påpekanden. Länsstyrelsen anser att det inte finns anledning för tillsynsmyndigheten 

att vidta ytterligare åtgärder med anledning av rapporten. 

Uppföljning kommer att ske inom ramen för den löpande tillsynen. 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 

www .lansstyrelsen .se/ skane/ dataskydd 

BesOksadress Telefon Telefax Bankgiro www 

20515 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 

0 Boulevarden 62 A 010-224 10 00 

010-224 1110 102-2912 

010-224 11 02 

E-post 

skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad 



Länsstyrelsen 
Skåne 

BESLUT 

2019-10-07 

De som medverkat i beslutet 
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

2(2) 

Dnr 555-32294-2018 
Anl.nr 1278-60-001 

Detta beslut har fattats av enhetschef Rima Dauod med miljöhandläggare Susann 

Söderberg som föredragande. 

Rima Dauod 

Chef för miljötillsynsenheten 

Kopia till: 

Båstad kommun 

Susann Söderberg 

Miljöhandläggare 



2019 -10- 0 9 
Dnr .. \s.~ .. 9.~=1 (p .::1--/ '2.0 .... ...... !. . 
...... .... ... \~. ::: .~co 

Hej! 

Båstads kommun 

Trafik och samhällsplanering 

269 80 BÅSTAD 

Förslöv, 2019-10-07 

För en tid sedan sågs vi på en informationsträff angående användningen av marken 
väster om Förslövs station, mellan väg 105 och Åkagårdens golfklubb. 
Jag började fundera lite över hur jag skulle tänka om jag vore i ert ställe och här följer 
mina tankar: 

Självklart behövs mark för de företag som vill bedriva verksamhet i vår kommun och 
lika självklart är det att den mark som kommunen äger används på bästa tänkbara sätt 

Jag tror att vi är överens om att Bjärehalvön med sin natur och sina stränder erbju
der något alldeles extra som människor från när och fjärran gärna vill ta del av. Man 
talar ibland om ett riksintresse som turist- och rekreationsområde och vi vet att turist
näringen har stor betydelse för kommunen. 
Mot den bakgrunden kan man skapa en policy för hur industriområden bör placeras i 
landskapet så att vi ska behålla vår attraktionskraft. I det här fallet kan vi kanske också 
hitta något som kan bli direkt lönsamt · 

Särskilt känsliga är våra infarter söder- och norrifrån, där vi gärna vill göra ett bra första 
intryck på dem som är på väg till olika platser här. Industriområden är sällan dekorativa 
och stör ofta bilden av vacker natur. Kör man längs större vägar, t ex E6-an söderut, ser 
man numera höga, fula plåtbyggnader som, även om de ibland har "dekorerats", inte 
alls kan mäta sig med utsikten över det skånska landskapet 

Här på Bjärehalvön bör industriområden ligga så att de syns och hörs så lite som 
möjligt och man bör undvika att skapa en skyline som inte är harmonisk. Områdena 
bör helst inte ligga direkt intill våra största vägar. 

Det aktuella området ligger intill en mycket trafikerad väg som utgör infarten söder
ifrån till såväl Båstad som Torekov och till många byar och stränder. Här behöver vi 
göra ett extra bra intryck. Vägen är vid vissa tider och tidpunkter mycket starkt 
trafikerad och en infart skulle ställa till med problem. Det finns flera andra områden i 
kommunen som lämpar sig bättre som industriområden. Jag är beredd att ge er några 
exempel, dit kommunikationerna är bra. 

····· ···· ····· 



Vad kan man göra i stället på den aktuella marken? 
En sokellspark skulle passa mycket bra. 

Området är en bred sydsluttning, som nås av solens strålar från morgon till kväll. Ytan 
är så stor att den skulle ge en avsevärd mängd elenergi. Området förblir tyst och lugnt 
och inga trafikökningar eller störningar tillkommer. Det blir också lönsamt för kommun
invånarna och är mycket positivt ur miljösynpunkt 

Jag rekommenderar en studieresa, där ni kan se hur sokellsparker byggts så att de 
passar in bra i terrängen. Ibland ser de ut som rena konstverken. Under resan borde det 
också gå att ta träffa fackfo1k och tekniker som kan alla data om vad sokellsparkerna 
kan ge för ekonomiskt utbyte. 

Låt Båstads kommun bli förgångare inom ett viktigt miljö- och energiområde och låt 
oss hålla de stora vägarna fria från industribyggnader! 

Kontakta mig gärna för mer information. 

Med vänlig hälsning 

'~7t { 
Per Pileryd ~ 
070-662 87 70 

Kopia till Kommunstyrelsen 



ESKILSTORPS OCH HEMMESLÖVS 
VÄGFÖREN1NG 

Båstad kommun 
Kommunstyreisert 

2019-10-10 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -10~ 11 
Dnr.~~.Q~9..~~.~/. 
DGG:::q,.\.S:.:: .. sQ.Q ...... a 

Huvudmannaskap för Hemmeslöv ga:20, Eskilstorps och Hemmeslövs 
Vägförening. 

Det pågår f n ett arbete inom Båstad kommun, Teknik och Service, för att belysa 
förntsättningarna för kommunen att ta över huvudmannaskapet ror vissa 
vägföreningar/samfälligheter, bl a rnbricerad vägförening. Vi har varit kallade ti l! 
inf ormationsmöte i frågan samt lämnat erforderligt underlag till förvaltningen. 

Kompletterande och allmänna synpunkter som väggförerungen särskilt vill framhålla; 
• Ga:20/Eskiltorps och Hemmeslövs Vägförening är en av landets större vägföreningar 

med f n 1207 fastigheter och 1929 fastighetsägare, ca 32 km vägar. Det är i huvudsak 
ett detaljplanerat område och borde enligt gällande lagstiftning ha kommunalt 
huvudmannaskap. 

• Den pågående utbyggnaden i området och järnvägsstationen medför att antalet boende 
ökar kraftigt och vi noterar redan nu påtagligt ökad trafikmängd. Detta skapar behov 
av trafiksäkerhetsinvesteringar i form av tex GC-vägar. 

• Den nuvarande utvecklingen/utbyggnaden gör att det löpande arbetet i styrelsen är 
mycket omfattande. 

• Det är inte realistiskt att ideella krafter åläggs detta omfattande uppdrag. Det är f n 
mycket svårt att relaytera styrelsemedlemmar. Nuvarande styrelse har en 
åldersspridning mellan 70-80 år. Styrelserepresentationen ställs på sin spets 2020 då 
flera representanter anmält att man lämnar sina uppdrag. 

• Vi har inga direkta investeringar inplanerade. Däremot har vägföreningen planerat 
löpande asfaltering för att bibehålla slitytor i acceptabelt skick om 2,2 Mkr de 
närmaste åren. Dessa åtgärder täcks av löpande årsavgifter och bidrag. 

Huvudfrågan för Eskilstorps och Hemmeslövs Vägförening är svårigheten att 
organisera en funktionell styrelse och att kunna rekrytera styrelsemedlemmar. 
Innevarande och förra verksamhetsåret saknades valberedning, årsmötet var inte i stånd att ta 
fram valberedning. Föreningen har sedan länge årsmötesbeslut på att styrelsen skall arbeta för 
att kommunen skall ta över verksamheten/huvudmannaskapet. 

För Eskilstorps och Hemmeslövs Vägförening 

~~~:..----___ 
Roland Hansson ~-----
Ordf 
\1bil 0708-36 33 33 



fJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN§97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-08 

Dnr MN 000052/2019 - 905 

Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 september 2019 

Beslut Myndighetsnämnden godkänner redovisningen och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Sida 

11av15 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för 
att följa upp hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser 
föreslå åtgärder och på så sätt professionellt visa på god ekonomisk 
hushållning, konkreta förbättringsförslag och tydliga möjligheter till 
omprioriteringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-10-01, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson och bygglovchef Catharina Arehög 
föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

lusterandes sianaturer Utdraasbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-10-01 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2019-xxx 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Myndighetsnämnden 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per siste september 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen och översänder den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för att följa upp 
hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser föreslå åtgärder och på så 
sätt professionellt visa på god ekonomisk hushållning, konkreta förbättringsförslag och 
tydliga möjligheter till omprioriteringar. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning (delas ut på sammanträdet) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-77000vx 

Plusgiro: 11 11 11 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016.ll.24 



Samhällsbyggnad - Prognos per nämnd 
Septe mber 2019 

Januari-september 

ISamhällsbvnnnad • Kommunstvrelsen Utfall Budget Avvikelse 

Ptanart>ete -357 ·1037 630 
Geodata -.946 -945 -1 
HåDbar utved<Jing -255 -199 .S6 
Ledning och adm1nis1n1tion 340 7 333 

! Summa 5amhlllsbyggnad KS -1 217 ·2173 956 

Januar-...September 
ISamhlillsbvnnnad • Mvndiahe tsnämnden Utfall Budget Avvikelse 

Miljö- och MlsoSkydd. Energirådgivning -1256 -1 599 343 
Alkohol och tobak. tinstAnd och tillsyn -178 -155 -23 
Bygglov 2 390 782 1608 
Bostadsanpassnlng -654 -1055 401 

!Summa samhällsbyggnad MN 303 ·2 027 2 330 

!Totalt Samhälls byggnad -914 -4201 3 ml 

Helår 
Budget Prognos 

-1460 -1340 
-1303 -1303 

-265 -3.45 
--53 277 

-3 081 ·2 711 

Heli r 
Budaet Proanos 

·2 232 ·1902 
-224 ·274 
987 1507 

-1 418 -1 218 

-2888 ·1 888 

-5968 -4 598 

Avvikelse 
Avvikelse lntJkt Kostnad 

120 -300 420 
0 0 0 

-410 0 -so 
330 -16 346 

370 -316 686 

Avvikelse 
Avvikelse Intäkt Kostnad 

330 -100 430 
-so 0 .so 
520 600 -80 
200 0 200 

1 000 500 500 

1 370! 184 1186! 

Ansvar Vsht 

2101 2005 
2103 2002 

2003, 2101 2630 
2108, 2109 2006, 2007 

Ansvar Vsht 

2003 2610, 2252 
2003 2671 
2102 2004 
2102 5209 

Kommentarer Samhällsbyggn ad KS 

Planarbete 
Oet3'plan f6r hamnen i T0<ekov anslag 200 acr. Vakans Oversiktsplanerare längre 
an fOMlntal lägre inlal<!er under h6sten pga. ny l)lanatt<~ekt. 

Geodata 
Ortofoto flygfoto anslag 63 U<r (budget 12011<1' 

Hillbar utveckling 

Ledning och administration 
Pågående vakans på adminisuationen samt outnyt~ad konsultbudget på ledning 
genererar Oversl<otl för året som åtgarder l()r åtem•llsamhet av kostnader med 
anledning av beslutad Handflngsplan för budget i balans f6r kommunstyrelsens 
verksamhetsområden (Onr 00058312019) 

Kommentarer Samhällsbyggn a d MN 

Miljö- och hälsoskydd 
Pågående vakanser genererar både lägre personalkostnader och lägre intäkter kring 
bl.a. avloppsinventering. 

Alkohol och tobak 

Bygglov 

Bostadsanpassning 
Minskat bttstadsanpassningsbidrag -100 tkr 



Kommunstyrelsen 
Båstads Kommun. 

Angående tillgängligheten vid Båstads Station; 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Tack för svar f k, från Trafik- och gatuingenjör Alexander Ejwertz Johanzon 
angående tillgängligheten vid Båstads station, ställt till Kommunstyrelsen, <lat 
190903. KPR vill gärna kommentera svaret enligt följande; 

1. Ramper: vi är medvetna om att Båstads Kommun under planeringsstadiet 
fått ge synpunkter på - och godkänt lösningen med ramper som nu finns 
på plats . Vi kan dock konstatera att lösningen inte fungerar så som 
förhoppningsvis var avsett. Båstads Kommun kan f ö inte förväntas 
inneha den expertis som Trafikverket bör ha tillgång till för 
detaljplanering av stationsområde, för bedömning av hur tekniska 
lösningar kan fungera i praktiken m m. 
Resandefrekvensen är också betydligt större f n än då stationsområdet 
planerades och frekvensen kan förväntas öka framöver. 
Hur som helst kan vi konstatera brister i nuvarande tekniska lösning och 
att detta bör åtgärdas/kompletteras så snart som möjligt för att möjliggöra 
att rörelsebegränsade/rörelsehidrade personer får jämnbördigt god 
tillgänglighet till den spårbundna kolleltivtrafiken. 

2. P- platsen: kunde vid inspektionstillfället konstateras vara så gott som 
fullbelagd. Detta bör följas upp och om bristande kapacitet avseende 
parkeringsutrymme kan konstateras återigen bör åtgärder för att lösa detta 
sättas in snarast och inte anstå till så som angetts: år 2021. 

3. Vita markeringar .... : Vi kunde vid vår inventering konstatera brister. Bra 
om KTR tar sig an detta. 

4. Väntsalen: MTA och/eller Jernhusen bör nog ha en skrivelse med en 
direkt uppmaning att åtgärda de brister som kunde konstateras vid vår 
inventering. Kan det ses som KPR och KTR's ansvar att göra detta tar vi 
gärna på oss uppgiften med denna skrivelse. 

5. Biljettautomat: Tacksamma för det positivt gensvar vi erhålligt. 
6. Busstider: Avvaktar för att se vad som händer. 

Med vänlig hälsning, 
Båstad, 191011 

Lars Elofson 
Ordförande 

Christer Nordin 
Vice ordförande 

Kommunala Pensionärsrådet i Båstads Kommun 



Båstads Kommun 
Kommunstyrelsen 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -10- 16 32/ ro o± .... . ~rUJ ... ~'.'.'.'.'. '~$, ...... . 1•11~11 "' 

Angående svar från KS på vår förfrågan om fria resor för 75+ 

Vi tackar för snabbt svar. Vi noterar en uttryckt positiv inställning från 
kommunens sida beträffande fria resor med allmänna kommunikationsmedel för 
pensionärer över 7 5 år. 
Vi vill även ge en synpunkt beträffande kostnad för åtgärden; Vi kan se hur 
lokala bussarna är - åtminstone vissa tider - dåligt utnyttjade. Skulle fria resor 
för 7 5+ leda till att denna grupp ökar sitt resande - vilket ju är meningen - leder 
det till ett bättre utnyttjande av busstrafiken utan att det uppkommer någon ökad 
kostnad för regiontrafiken. Denna ökning skall naturligtvis inte heller 
kommunen ersätta regionen för om det kommer upp vid en förhandling om 
kostnaderna. För gruppen pensionärer blir det en vinst i ökat välbefinnande. 
Ökad aktivitet leder förhoppningsvis till bättre hälsa vilket i slutändan kan bli 
en besparing för kommunen med lägre sjukvårdskostnader. 
Vi ser fram emot ett budgetläge där åtgärden kan få plats och vi återkommer i 
ärendet. 

Båstad, 191014, 
Med vänlig hälsning. 

Lars Elofson 
Ordförande 

Christer Nordin 
Vice ordförande 

Kommunala Pensionärsrådet, Båstads Kommun 



   
 

 
 

Minnesanteckningar kundråd 
 
Dag: Måndagen den 7 oktober 2019  

Tid  Klockan 13.00 – 15.30  

Plats: Hässleholm, konferensrum Söderslätt 

Lokal:  Skånetrafikens huvudkontor 

 
Närvarande:   
Marie Dahlberg, Bromölla 
Siv Nilsson, Hässleholm 
Helen Larsson, Hässleholm 
Gösta Richardsson, Kristianstad 
Majvi Svensson, Östra Göinge 
Lennart Bengtsson, Östra Göinge 
Grete Lexén, Perstorp 
Arne Axelsson, Sjöbo 
Thorsten Persson, Svedala 
Ulf Olofsson, Bjuv 
Börje Wirén, Skurup 
Marie Sjögren, Skurup 
Ann-Kristin Andersson, Hörby 
Monica Glanz, Åstorp 
Nils-Alvar Eksten, Svalöv/Landskrona 
Christer H Persson, Helsingborg 
Åke Sjörin, Örkelljunga 
Lars-Håkan Persson, Höör 
Gunnar Otterström, Landskrona 
Knut Thorstensson, Kristianstad 
Linda Gottschalk, Perstorp 
Johny Olofsson, Höör 
Birgit Persson, Ängelholm 
Ann-Margreth Andersson, Ängelholm 
Bo Brandin, Lomma 
Anki Celander, Helsingborg 
 
Från Skånetrafiken: 
Ulrika Stålnacke 
Marie Nilsson 
Lotta Ellberg 
Tim Nilsson 
Catharina Molin 
Weronica Knutsson 
Jennie Hohenthal 
Ulrika Nolke 
Gabriella Bergkvist 
Iris Rehnström 
 

 

Dagens agenda  
 Välkomna 

 Miljö och hållbarhetsfrågor (Iris Rehnström) 

 Nytt biljettsystem (Gabriella Bergkvist) 

 Kaffe 

 Väl bemött” och Serviceakademin (Ulrika Nolke) 

 

 

1.) Välkomna, Ulrika Stålnacke, chef beställningscentralen  

Ulrika Stålnacke hälsar alla välkomna och informerar om dagens agenda. Alla presenterar sig. Idag ligger fokus på information 

och diskussion om miljö och hållbarhet, nya biljettsystemet och att sätta kunden i fokus.  

 



   
 

 
 

2.) Miljö och hållbarhet, Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig 

Vi driver kollektivtrafik, med kunden och människan i centrum. Vi har ett samhällsuppdrag att få fler att åka kollektivt och 

leverera hållbara resor. Att vi har problem med klimatförändringar är inget nytt och vi vill att människor ska åka kollektivt istället 

för att ta sin bil och se den klimatnyttan som kollektivtrafiken skapar. För att visa en tydlig skillnad så släpper en bil ut 138 

gram/pkm medan kollektivtrafik som släpper ut 10 gram/pkm. Något som vi är stola över är att vi inte använder oss av fossila 

bränslen mer inom Skånetrafiken. Alla har olika förutsättningar för att åka med kollektivtrafiken, men vi försöka anpassa för alla.  

 

Miljö och hälsa, vad gäller för serviceresor? Vi ska ha rätt drivmedel i rätt fordon 

 Fossilbränslefria serviceresor 2020 

 Biogas och förnybar eldrift är prioritet  

 Fordonens avgaskrav 

 Kartläggning av kemikalier i fordon 

 

Fråga: Det finns fortfarande för stora hinder i kollektivtrafiken för att vi ska kunna ta buss och tåg. Därför tar vi färdtjänst istället. 

Vad är Skånetrafikens svar på det? 

Svar: Det finns en diskussion och utveckling fortlöper. VI tycker inte det går tillräckligt fort. Vi behöver föra dialog med våra 

andra kollegor inom Skånetrafiken. Vi har precis startat upp ett nytt forum, tillgänglighet i kollektivtrafiken. Detta forum ska få oss 

att arbeta i snabbare takt framåt med utveckling och tillgänglighet i kollektivtrafiken. 

 

Fråga: Tågen fungerar inte och de är ofta inställda. Man vågar inte ta tåget för man vet inte om man kommer vidare. Vad gör ni 

för att vi ska känna oss trygga?  

Svar: Vi har utmaningar med tåg, punktlighet och infrastruktur. Vi har inte tillräckligt med spår och spåren behöver underhållas. 

Informationen som behövs om det blir störningar behöver bli bättre. Våra kunder behöver blir väl omhändertagna av de gula 

västarna. Vi har en ny kundledningscentral som jobbar med specifikt med de här frågorna. 

 

Vad tycker du är viktigt för att Skånetrafiken ska kunna leverera hållbara färdtjänst- och sjukresor? 

Diskussion. Alla pratar två och två. 

 Utbilda förarna att köra ecodriving, då de ofta kör för fort.  

Skånetrafiken har krav på att förarna ska gå utbildning årligen. Skånetrafiken kör revisioner och ecodriving är ett krav.  

 Förarens bemötande, rätt tid och hämtning och lämning är av största vikt. 

 Mer samåkning. Ge förarna mer utrymme och tid för att köra försiktigt och mindre stressat. Om föraren är villig att lösa 

samåkning så fungerar det oftast. 

 Det måste finnas busshållsplatser med utrop, det är ofta utropen inte fungerar. 

 Det finns många som söker färdtjänsttillstånd, men blir nekade. Samtidigt klarar de inte av resa själva och behöver 

hjälp i kollektivtrafiken. Många får ingen hjälp och för dem upplevs ingen kollektivtrafik för alla. 

 

Fråga: Landskrona har fått eldrivna bussar, hur ser skillnaden på utsläpp ut från tidigare?  

Svar: Genom att vi kör på eldrift sparar vi ungefär 90 procent av klimatutsläppen och 70 procent av energiåtgången. Vi har inget 

avgasrör så avgaserna faller bort samt minskar bullernivån som gör att stadsmiljön blir bättre. 

 

C02 utsläpp 2018 hade serviceresor ett C02 utsläpp på 2340 ton. Är det mycket eller lite? 

Det motsvarar utsläpp från 1170 människors årliga matkonsumtion. 

 

Vill ni veta mer om hållbarhetsarbetet så gå in på www.skanetrafiken.se eller mejla iris.rehnstrom@skanetrafiken.se 
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3.) Det nya biljettsystemet, Gabriella Bergkvist, utbildningsansvarig på Skånetrafiken 

Den 14 december säger Skånetrafiken hejdå till Jojo-kortet och lanserar ett nytt biljettsystem. 

Den som redan idag har ett särskilt Jojo-serviceresekort, kommer per automatik få ett nytt kort hem i brevlådan innan den 

14 december. Det kommer att fungera i stort på samma sätt som idag. Mer information kommer tillsammans med kortet.  

För mer information gå in på Skånetrafikens hemsida skanetrafiken.se 

 

Fråga från rådet: Vi åker gratis i kollektivtrafiken i Skåne, men hur köper jag biljett om jag ska till utanför Skåne? 

Svar: När du ska resa utanför Skåne gäller inte din servicerese-biljett. Då behöver du köpa en biljett från sista hållplatsen eller 

stationen inom Skåne. Det kan du göra i vår app, på vår hemsida eller hos våra kundcenter och ombud. På våra gula 

regionbussar kan du köpa biljett med ditt betalkort. På våra gröna stadsbussar kan du inte köpa en biljett utanför Skåne. Reser 

du vidare med tåg måste du köpa din biljett innan du går på tåget. Biljettautomater finns på alla våra tågstationer. Automaterna 

har pekskärmar som guidar dig steg för steg. Du kan betala med betalkort. Har du en funktionsnedsättning som gör det svårt för 

dig att köpa biljett i våra automater så kan du få en inbetalningsavi ombord på tåget istället. 

 

Fråga: Vi skulle få seniorkort, hur långt har de kommit i Svalövs kommun? 

Svar: Varje kommun avgör själva villkoren för sina seniorer och kommunen kan svara bäst på denna fråga. Svalöv har inget 

seniorkort idag. 

 
Fråga: Seniorkorten borde gälla över kommungränserna. Det gör de inte idag, kommer de göra det i framtiden? 

Svar: Det avgör kommunerna själva. Idag reser en del seniorer gratis inom kommunen, utanför behöver de lösa ny biljett. 

 
Fråga: Alla har ju inte fått blippfunktionen ännu på sina bankkort. Hur gör man då?  

Svar: Bankerna ska skicka ut nya kort och alla ska ha blippfunktionen den sista november.  

 
Fråga: Om man inte har en smartphone och inget bankkort. Hur gör man då? 

Svar: Man köper pappersbiljett kontant hos våra fyra kundcenter och hos alla våra ombud. Det går också att köpa vårt nya kort 

på hemsidan, hos våra kundcenter och ombud. Till kortet kan man koppla sedan en eller flera biljetter – från enkel, 24-timmars 

och 30-dagarsbiljett.   

 

Fråga: Hur fungerar värdekoden för de som inte har smartphone. Måste de köpa biljett för att utnyttja den? 

Svar: Än så länge kan man bara använda värdekoder i appen. Längre fram kommer man att kunna använda värdekoder för att 

köpa biljett i automater, på hemsidan och våra andra säljkanaler. 

.  

Fråga: Kommer ni ut till kommunerna och ger information? 

Svar: Ja så många vi kan, hemsidan och informationsbrev.  

 

4.) Väl Bemött, Ulrica Nolke, ledare serviceakademin/kundupplevelseakademin 

Kundupplevelsen är skillnaden mellan era förväntningar och vad ni upplevde att Skånetrafiken verkligen levererade.  

 

Vårt mål är att öka kund och medarbetarnöjdheten. 

 Kundens resa står i centrum 

 Helhetsperspektivet på hela resan. Alla faktorer som påverkar resan. 

 

Bakgrund till projektet är att vi måste skapa en förståelse för hela kundens resa och alla faktorer som påverkar. 

Kundupplevelsen – vad kunden själv kommer in med och vilka tjänster Skånetrafiken erbjuder. Det bildar tillsammans 

värdeskapande möten och minnesvärda ögonblick, samskapande av kunden och föraren. I dessa frågor samarbetar med våra  

 

 



   
 

 
 

buss- och tågföretag. Alla kunder är unika och behöver hanteras på unika sätt. Den första piloten har fokus på buss men alla på 

Skånetrafiken och alla trafikslag skall utbildas steg för steg. Busschaufförer, lokförare, tågvärdar, serviceresor, kontrollanter, 

kundtjänst och kundcentrumpersonal samt tjänstemän. I december ska vi göra en närmare behovsanalys för specifikt 

serviceresor.   

 

Fråga: När ska utropen på bussarna, både lokalt och regionbussar börja fungera? Nästan alla bussar struntar i att ropa ut. En 

ständig fråga. På tågen funkar inte ljudslingan heller. Förarna vet inte hur de ska sätta igång den. 

Svar: Ring in och anmäl till kundtjänst. Det är det bästa sättet att hantera det. Detta ska också ingå i utbildningen för förarna. De 

ska kunna hantera utropen. 

 

Fråga: Jag ser positivt på serviceakademin. Blir föraren utbildad hur de hanterar ledarhund, parkerar bilen, gå ut och hämta 

personen? 

Svar: Vi kommer att arbeta med Serviceresor i början av det nya året och undersöka alla behov. Efter det kan vi vara mer 

specifika. 

 
Fråga: Hur kommer ni arbeta med att få fram förbättringar för serviceresor?  

Svar: Vi har bland annat satt ihop en grupp som arbetar med bättre tillgänglighet i kollektivtrafiken för funktionshindrade. I den 

gruppen sitter det med representanter från Skånetrafikens olika avdelningar och olika föreningar.  
 

Fråga: Allt för många röker och använder sin mobil under körning hos serviceresor. Färdtjänstförarna måste få utbildning i 

serviceresor. Arbetsresor och daglig verksamhet. Hämta och lämna kund.  

Svar: Sådana här saker är viktigt att anmäla så vi kan ta det vidare för hantering och åtgärder. 

 

Fråga: Är bussföraren alltid ensam? Det hade underlättat om de var två vissa tider, det är ett utsatt arbete. 

Svar: Nej tyvärr är det inte möjligt. Däremot pågår frågan om hot och våld frekvent och diskuteras på alla bolag idag. En fråga 

som i fokus. 

 

Fråga: Det har hänt att folk som skulle bli hämtade inte har blivit hämtade. Svaret jag fick var att bilen gått sönder så vi kommer 

imorgon. Det får ju inte hända. 

Svar: Nej, det får verkligen inte hända. För att vi ska kunna åtgärda detta och förbättra så måste vi få in alla sådana ärenden till 

kundtjänst.  

 

Har du en berättelse eller erfarenhet som du vill dela med oss? 

Mejla oss gärna på minkundhistoria@skanetrafiken.se 
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Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 

Tid och plats: 2019-05-28 kl. 9-11 Kommunhuset, Astrakan 

Närvarande: 

Sekreterare: 

Ärenden: 

Karin Bengtsson 
Mikael Bertilsson 
Nadjafi Kristensen 
Lars Henningsson 
Fredrik Olofsson 
Henrik Andersson 
Johan Olsson Swanstein 
Ingela Stefansson 
Bo Wendt 
Erik Lidberg 

Sari Bengtsson 

1. Mötet öppnas 
Johan Olsson Swanstein öppnar mötet 

2. Val av justerare 
Mikael Bertilsson 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns 

4. Föregående minnesanteckningar 
Karin påminner om bildandet av en grupp som ska titta på kommunens närings
livsstrategi. 
Beslut: Erik ska ta tag i detta. 

5. SKL-s undersökning Insikt- Öppna Jämförelser/Svenskt näringslivs undersökning 
om Företagsldimat 

Erik informerar om skillnaden mellan dessa två undersökningar. SKL:s Insikt är 
en undersökning om den faktiska myndighetsutövningen (bygglov, miljö- och 
hälsoskydd, livsmedelskontroll) medan Svenskt Näringslivs undersökning är mer 
av en attitydundersökning. 
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6. Samverkansprojektet "kommun - näringsliv" 

Både kommunen och näringslivet har intresse av att det ser snyggt och trevligt ut 
i vår utemiljö. När det gäller gator, vägar och rondeller, bekostar Trafikverket 
endast den delen som avser funktion och trafiksäkerhet. Utsmyckningar, växtlig
het mm. måste kommunen eller andra aktörer stå för. Hur finansierar vi detta? 
Näringslivet i Båstad är beredd att medfinansiera utsmyckningen av rondeller i 
kommunen, förslagsvis krona för krona (50/50). Karin pratar med industrigrup
pen. Enligt Karin finns det konstnärer som är intresserade av att medverka vid 
utformningen av rondeller. 
Gatu- och parkchefen Marie Eriksson tar fram ett kostnadsförslag för olika vari
anter. Både industrigruppen och medborgarna får tycka till om förslagen. Vi ska 
försöka hitta en lösning som inte medför dyra driftskostnader. 

7. Framtida destinations- och evenemangsutveckling, crowdfunding näringsliv - kom
mun 

Vissa punkter togs upp under punkt 6. 
BTN har jobbat hårt med att få stora evenemang till Båstad. Några exempel är 
cykling, vandring och VM i skateboardsslalom under augusti 2020. Båstad har 
fått hälften av Event in Skånes budget. 
Ett förslag är att kommunen ska höja parkeringsavgiften på Prästliden med en tia 
och låta intäkterna gå vidare till utvecklingsarbetet. 
Beslut: Detta ska med till KS som ärende. 

8. Hur skapar vi arbetsformer som utvecklar dialogen med hela näringslivet? 

KSO Johan Olsson Swanstein önskar ett förslag på arbetsformer. Vi kan inte ha för 
många forum. Det behövs en kommunikationsstrategi /-plan. 
Följande förslag tas upp: 

Fortsätta med luncher 
Inför stora frågor, planer och beslut- information i ett tidigt skede 
Nyhetsbrev. 

9. Ängelholm - Helsingborg Airport 

Ängelholm - Helsingborg Airport är en privat flygplats som ägs av Peab. Miljöde
batten har slagit hårt mot inrikesflyget, som har minskat jämfört med tidigare år. 
Ägarna ser affärsmässigt på verksamheten och går inte ekonomin ihop kan flyg
platsen i värsta fall läggas ner. 
För Ängelholms och Båstads kommuner är flygplatsen viktig medan Helsingborgs 
stad är mindre intresserad. Flygplatsen är även viktig för de lokala industrierna. 
Många arbetspendlar till Stockholm. 
Ängelholm och Båstad är de enda kommunerna som är intresserade av en analys. 
Övriga kommuner är inte intresserade. Det finns fonderade medel, 1 miljon kr för 
flygplatsen. 
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10. Genomgång av status på Tillväxtrådets verksamhetsplan 2019 

Karin Bengtsson går igenom verksamhetsplanen. Det mesta rullar på enligt pla
nerna. Projektet Game, set, matchning har varit mycket lyckat med bra resultat. 
Arbetsförmedlingen växlar ner DUA (delegationen unga till arbete). Kommunen 
behöver växla upp för att arbetet inte ska avstanna. 

11. Information från kommunen 

Kommunens ekonomi är ansträngd. Vi är en liten kommun, men kraven är stora. Vi 
behöver bli större för att klara vårt uppdrag framgent. SKL kommer att göra en to
talgenomlysning av kommunens ekonomi. Analysen påbörjas under juni. 

Vad gäller kommunens budget 2020, kommer Kommunfullmäktige att besluta om 
budgetramarna vid fullmäktigemötet den 19 juni. 

12. Information från Båstads Turism och Näringsliv 

Se punkterna 7 och 10. 

13. Datum - höstens möten+ politikersafari+ näringslivslunch 

Höstens tillväxtrådsmöten 
Näringslivslunch 
Politikersafari 

Sari kontaktar Karin och föreslår datum 

14. Presentation av High Five1 företagsinkubatorn i Halmstad 

15. Övrigt 

Anna Petersson, affärsutvecklare/projektledare berättar om High five, som ägs av 
Halmstads kommun och som har sina lokaler i samma byggnad som Halmstads 
Högskola. High Five är en företagsinkubator som kopplar ihop människor och före
tag. De arbetar med startups, att omvandla ideer till företag och även med metoder 
som "Carve out". High Five samarbetar med Almi och Connect Sverige. 
Mer information finns på: https://hShalmstad.se/ 

Ingela Stefansson informerar att Båstads kommun ska bli delägare i Sydvatten. 
Detta innebär att vi behöver magasinera vatten i Grevie, vilket kan orsaka en del 
protester. 

·n tackar och önskar alla en trevlig sommar! 

Sari~~ssfr&;(?i!f-
sekreterare Justerare 



   
 

 
 

Minnesanteckningar tjänstemannaråd 
 
Dag: den 9 oktober 2019  

Tid  Klockan 13.00 – 15.45 

Plats: Hässleholm, konferensrum Söderslätt 

Lokal:  Skånetrafikens huvudkontor 

 
Närvarande:  Petra Kvist Zaar, Eslövs kommun 
 Sofia Persson, Bjuvs kommun 
 Susanna Sjöbring, Bromölla kommun 
 Christel Nilsson, Tomelilla kommun 
 Merih Özbalci, Åstorp kommun 
 Josefina Erlandsson, Svalöv kommun 
 Ingela Nilsson, Höörs kommun 
 Anna Palmgren, Skurups kommun 
 Tommy Johansson, Östra Göinge kommun 
 Theresa Fridell, Svedala kommun 
 Katja Berg, Örkelljunga kommun 
 Kristina Jönsson, Eslöv kommun 
 Victoria Johansson, Helsingborgs kommun 
 
Skånetrafiken:  Ulrika Stålnacke 
 Lotta Ellberg 
 Weronica Knutsson 
 Faras Ali 
 Kristina Vad Jensen 
 Jennie Hohenthal 
 Gabriella Bergkvist 
 Iris Rehnström 
 

Dagens agenda tjänstemannaråd 13.00-15.45 

 Välkomna 

 Miljö och hållbarhetsfrågor (Iris Rehnström) 

 Kaffe 

 Nytt biljettsystem (Gabriella Bergkvist) 

 Regelverk 

 Resultat, hur har det gått för serviceresor? 

 

1.) Välkomna, Ulrika Stålnacke, chef beställningscentralen  
Ulrika Stålnacke hälsar alla välkomna och informerar om dagens agenda. Alla presenterar sig. Idag ligger fokus på information 

och diskussion om miljö och hållbarhet, nya biljettsystemet och att sätta kunden i fokus. Vi kommer även gå igenom nyckeltal 

och regelverket.  

 

2.) Miljö och hållbarhet, Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig 

Vi driver kollektivtrafik, med kunden och människan i centrum. Alla har olika förutsättningar för att åka med kollektivtrafiken, men 

vi försöker anpassa för alla. Vi har ett samhällsuppdrag att få fler att åka kollektivt och leverera hållbara resor. Att vi har problem 

med klimatförändringar är inget nytt och vi vill att människor ska åka kollektivt istället för att ta sin bil och se klimatnyttan som 

kollektivtrafiken skapar. För att visa en tydlig skillnad så släpper en bil ut 138 gram/pkm medan kollektivtrafik som släpper ut 10 

gram/pkm. År 2018 hade serviceresor ett C02 utsläpp på 2340 ton. Det motsvarar utsläpp från 1170 människors årliga 

matkonsumtion. 

 

 

 



   
 

 
 

 

Miljö och hälsa, vad gäller för serviceresor? Vi ska ha rätt drivmedel i rätt fordon 

 Fossilbränslefria serviceresor 2020 

 Biogas och förnybar eldrift är prioritet  

 Fordonens avgaskrav 

 Kartläggning av kemikalier i fordon 

 

Vad tycker du är viktigt för att Skånetrafiken ska kunna leverera hållbara resor? 

Diskussion. Alla pratar två och två och sedan i gruppen. 

 Punktlighet och pris är de viktigaste faktorerna generellt. Vi måste få folk att vilja ta buss och tåg. Sen är det stor 

skillnad på landsbygden och städer. Vad kostar en bil per kilometer? Vi behöver påvisa och jämföra pris bil kontra 

tåg/buss. Lägger man i parkeringsavgift inne i Kristianstad så tjänar man in de pengarna lätt på bussen.  

 Tillgänglighet. Busslinjer läggs ner på små orter. Mycket fordon på landsbygden och samordningen är tyvärr 

obefintlig. 

Iris svar: Det är rätt att vi drar in på vissa linjer. Det är inte försvarbart att ha väldig få eller inga resenärer på en buss. 

Vi måste satsa på linjer där vi ser flest reser. 

 Enkelheten att åka kollektivt, blir det för krångligt så åker man inte.  

Iris: Vi vill öka rörligheten, flexibiliteten, vi pratar i framtiden om kombinerad mobilitet. Du ska till exempel enkelt kunna 

boka en bil i anslutning till din tågresa. Vi behöver lösa mobilitetsbehovet i samhället på rätt sätt. Så det blir hållbart. 

 Bekvämlighet och fräsch inredning i tåg och buss är värt mycket för resenärer.  

 

Kan kommunerna göra något för att få fler åka kollektivt? 

 Mer samåkning kring resor. Att resorna går till olika orter och samlar ihop grupper som ska resa. Även om tiderna är 

lite olika så behöver vi minska antalet resor. Det är ju galet med fyra personer som kommer i fyra olika bilar ungefär 

samtidigt. Serviceresor har ett pågående projekt igång nu om hur vi kan jobba för bättre samåkning. Vi får återkomma 

med resultatet av detta. Vi borde ha ett system där kunden lätt kan se resor som är bokade och att man då kan välja 

åka med om man ska i närheten. 

 Planering i anslutning till busshållsplatser. Anpassa skoltider efter busstider. Mycket viktigt att samordna.  

 

Vill ni veta mer om hållbarhetsarbetet så gå in på www.skanetrafiken.se eller mejla iris.rehnstrom@skanetrafiken.se 

 

Det nya biljettsystemet, Gabriella Bergkvist, utbildningsansvarig på Skånetrafiken 

Den 14 december säger Skånetrafiken hejdå till Jojo-kortet och lanserar ett nytt biljettsystem. 

Den som redan idag har ett särskilt Jojo-serviceresekort, kommer per automatik få hem ett nytt kort i brevlådan innan den 

14 december. Det kommer att fungera i stort på samma sätt som idag. Mer information kommer tillsammans med kortet.  

För mer information gå in på Skånetrafikens hemsida skanetrafiken.se 

 

Fråga: Kan jag låna ut biljetter till någon annan? 

Svar: Det är endast 30-dagars biljetten som går att låna ut. När du är inloggad på Mitt konto på skanetrafiken.se kan du låna ut 

aktiva 30-dagarsbiljetter. Du kan låna ut biljetten en gång per dygn och till totalt fem olika nummer så längre biljetten är giltig. 

Den kortaste utlåningstiden är alltid fyra timmar och den längsta resten av biljettens giltighetstid. 

 

Fråga: Kan jag spontanresa på mitt kort?  

Svar: För spontanresor så är appen och betalkort det lättaste. Med appen köper du biljett för hela resan – från hållplats till 

hållplats. Det gör du precis innan du stiger på. Du väljer mellan enkelbiljett eller 24-timmarsbiljett om du ska resa mer en gång. 

24-timmarsbiljett kostar som två enkelbiljetter och då kan du resa hur mycket du vill inom din zon. 

 

 

http://www.skanetrafiken.se/
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I början av december är det bara att blippa betalkortet direkt ombord på Skånetrafikens gröna stadsbuss. Betalkortet ska 

vara försedd med symbolen för kontaktlös betalning och tjänsten ska vara aktiverad. Du får inte någon pappersbiljett utan 

resan är kopplad till ditt betalkort.  
 Du kan endast köpa en enkel vuxenbiljett per resa på stadsbussen med betalkort. 
 Det går inte att köpa barnbiljetter med betalkort direkt på stadsbussen. 

På gul regionbuss behöver du varken app eller vårt kort utan köper biljett med ditt betalkort av föraren ombord. 

 
Fråga: Hur länge är biljetten giltig? 

Svar: Biljetten är giltig i ett år. Du kan ha biljetten oaktiverad om du vill till exempel resa nästa vecka och aktivera den när du ska 

resa. Enkelbiljett i liten zon gäller i en timme, i mellanzon 1,5 timme och i stor zon, det vill säga hela Skåne, gäller enkelbiljetten i 

två timmar eller tills du når din slutdestination.  

 
Fråga: Finns det företagskort?  
Svar: Genom vår företagsportal kan du förköpa vårt nya kort och olika typer av biljetter – från enkel- till 365-dagarsbiljett. 

Biljetterna kan man koppla till kortet eller skicka till personalens mobiltelefon. Personal måste ladda ner vår app först. 

 
Fråga: Kan man ladda årskort? 

Svar: Genom vår företagsportal kan du köpa en 365-dagarsbiljett och koppla den till vårt kort. Det går också bra att skicka den 

till personalens mobil. För privatpersoner finns inte 365-dagarsbiljett utan bara enkel, 24-timmars och 30-dagarsbiljetter. 

 
Fråga: Kommer man kunna köpa länsöverskridande biljetter i appen?  

Svar: Ja, du kommer kunna köpa länsöverskridande biljetter i appen. Men i dagsläget går det inte. Du köper länsöverskridande 

biljett i automaten, hos kundcenter och våra ombud samt på gul regionbuss. 

 

Fråga: Hur vet man när man har betalt på stadsbussen? 

Svar: När du lägger ditt kontaktlösa betalkort på biljettläsaren ombord lyser det grönt och det hörs en signal. Då är resan klar. 

Du får man ingen biljett. Kvitto kan du få ut på skanetrafiken.se. Enklast är att kolla dina banktransaktioner, där ser du alla dina 

köp. Kontrollanterna kan läsa av betalkortet med sin biljettläsare och se att du reser med en giltig biljett. 

 

Fråga: Kan man köpa fler biljetter på stadsbussen med sitt betalkort? 

Svar: Nej, du kan bara köpa en biljett på ditt kontaktlösa betalkort. Alla i familjen måste ha ett eget betalkort. 
 Du kan endast köpa en enkel vuxenbiljett. 
 Det går inte att köpa barnbiljetter. 
 Det går bara att använda betalkort med symbol för kontaktlös betalning. 
 Gör du flera resor inom 24 timmar debiteras max två enkelresor. 

 

Fråga: Vad händer med de säljombud, till exempel Coop, som har haft Jojo-kort laddade med 200 kronor? 

Svar: Alla typer av Jojo-kort laddade med reskassa försvinner. I det nya biljettsystemet kan man inte ladda pengar på sitt kort 

utan kortet är en biljettbärare som man kopplar biljetter till. 

 
Fråga: Vad finns det för erbjudande för ungdomar på helger? 

Svar: Ungdomar upp till 19 år har 40 procent rabatt på alla biljetter, inklusive 30-dagarsbiljetten. De får dessutom 

tillsammansrabatt som ger 25 procent ovanpå barnrabatten om de reser tillsammans på gemensam biljett. Unga som fyllt 20 år 

kan också resa med tillsammansrabatt – både enkel- eller 24-timmarsbiljett som kan kopplas till vårt kort, köpas i appen eller i 

automat samt alla våra kundcenter och ombud. Skolelever, som är berättigade skolskjuts, reser med en skolbiljett som är 

kopplat till vårt nya kort. De gäller dygnet runt måndag till fredag samt alla skolloven under läsåret. Men inte på sommarlovet. 

 
 
 



   
 

 
 

Fråga: Kan skolpersonal, som har Jojo-kort, ladda de nya kortet med 20 barnbiljetter?  

Svar: Det bästa är ett köpa en gruppbiljett för hela sällskapet för barn och personal – då får alla rabatt. Barn under 7 år åker 

alltid gratis och det finns ingen begränsning på hur många barn som kan följa med en eller flera personal. Barn och ungdomar 

mellan 7 och 19 år har 40 procent rabatt på alla biljetter, inklusive 30-dagarsbiljetten. Barn får dessutom tillsammansrabatt som 

ger ytterligare 25 procent om de reser tillsammans på gemensam biljett.  

För att ta ett exempel: En klass, som ska åka på utflykt, då köper personalen en biljett för hela gruppen –  i appen, i en 

biljettautomat, hos kundcenter eller ombud, ombord på gul regionbuss eller på hemsidan. För att köpa biljett på vår hemsida 

måste personal först köpa vårt nya kort. Kortet kostar 30 kronor och finns att köpa på hemsida, hos kundcenter och ombud. 

Därefter kan personalen köpa biljett på skanetrafiken.se, i biljettautomat, hos kundcenter och ombud samt på gul buss och 

sedan koppla biljetten till kortet. Man kan köpa en eller flera exakt likadana oaktiverade biljetter och koppla dem till sitt kort. 

Okativerade biljetter köper om man inte bestämt när man ska resa. Vet personalen vilken tid man ska resa då köper man en 

aktiverad biljett som gäller för en specifik avgång. Oaktiverade biljetter måste aktiveras i samband med resan – antingen i 

automat eller ombord på buss. På tåg kan man inte aktivera biljett. Utan det måste ske innan man stiger på. Det går inte att 

blanda aktiverade och oaktiverade biljetter på samma kort. Eftersom biljettläsaren på bussen inte kan ”veta” vilken av de olika 

oaktiverade biljetter kunden vill resa med just då. Förskolor och skolor kan även köpa biljetter via vår företagsportal och koppla 

biljetten till vårt kort eller skicka biljetten till personalens mobil. 

 

Regelverket, Weronica Knutsson, platschef färdtjänst och Lotta Ellberg, affärsutvecklare 
Genomgång av de förslag till revideringar som föreligger. Vi har haft en arbetsgrupp som jobbat med detta under året och landat 

in i vissa ändringar, förtydligande och tolkningar. 

 
Fråga: Har ni tagit fram något i regelverket som gäller specifikt gymnasiesärskolelever. Till exempel att de har rätt att få 

färdtjänst oavsett vilken skola som helst i Skåne? Kommunen betalar endast inom kommunen.  

Svar: Inget finns tydligt reglerat utöver kommunens ansvar för grundskola, grundsärskola inklusive gymnasiesärskoleelever. 

Kommunerna och Skånetrafiken behöver samarbeta och hitta en lösning. Vissa kommuner ombesörjer skolskjuts för sina 

elevers friskola, andra inte. 

 

Fråga: Tittar ni enskilt på detta? 

Svar: Vi utreder respektive ärende. Det beror på omständigheterna i det enskilda ärendet. En fråga som Skånetrafiken behöver 

lyfta med svensk kollektivtrafik för att få fram nationella riktlinjer för tillämpningen. Frågan är inte tydlig och vi måste samarbeta 

och hjälpas åt att driva frågan.  

 

Fråga: Har ni övervägt tre arbetsresor istället för två? Fanns en diskussion kring detta vid förra översynen av regelverket. 

Svar: Nej. Skånetrafikens tolkning är att en arbetsresa är till och från arbetet där personen är placerad. Detta ger då två resor 

per dag, en till arbetet och en hem från arbetet. Sker resor i tjänsten är det arbetsgivarens ansvar. 

 
Resultat, hur går det för serviceresor? 

Vänligen se bifogat material. 
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BUDGET PERIODENS 
PROGNOSTISERAD BAsTADS KOMMUN 2019, tkr AWIKELSE, tkr 

AWIKELSE, tkr Vård- och omsorgsnämnden (helår) Jan - Sept 19 

·~k~- f 5 minustecken står för minustecken står för högre minustecken står för högre 
Dnr .•• ·-.••.. J?.QfJ 2 y kostnad kostnad än budget kostnad än budget 
~o - ·········· 

Beställare -.......... .l.q ________ j 00 ........... 

Hemvårdspeng -57 675 2 027 2 200 

Boendepeng -63 194 -2147 -2 200 

Resultatenheter 
Hemvård 0 -2 397 -2 560 

Vård- och omsorgsboende 0 -4 533 -4 870 

Ram 
Centralt -6 697 -876 -640 

Myndighetsenheten -6 197 -287 -410 

Stöd och Omsorg -46 773 -5123 -7 590 

Hälso- och sjukvård -32 499 -2 474 -2 710 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg -27 486 -390 -110 

TOTAL VÅRD & OMSORG -240 521 -16 199 -18 890 



Hemvårds- och boendepeng 

I Utfall Budget Prognos Awlkelsel 
i(tl<r) Jan-Sept 2019 20!19 2019 

I 

iHemvårdspeng -41114 -57 675 -55 475 2200! 

lsoendepeng -49426 -63194 -2 200: 

Vård och omsorg 

! I I Utfall Budget I ProgJlOS Awlkelse j 
1(tl<r) Jan-Sept 2019 201.9 20191 

jvN- VÅRD OCH I 
.OMSORG -103616 -119652 -138542 _,,_:::1 
!centralt -5705 -6697 -7337 

IMyndlghetsenhet -4 791 -6197 -6607 -4101 

1
stöd och omsorg -39 738 -46 773 -54363 -7 5901 

!Hälso- och sjukvård -26460 -32499 -35 2@9 -2710 , 
I 

I 
I 

! 
:verksamhets-

:övergripande äldreomsorg -20880 -27486 -27 596 -110! 

,summa -97 574 -119652 -13!1! !1.12 -114601 

/Resultatenheter I 
IH~mvård -2144 0 -2560 I 

-25601 

jVård- och omsorgs-

-3898 0 -4870 -48701 ,boende 
i 
;Summa -6042 0 -7490 -74301 

i 
9861 !INVESTERING -1022 -3380 -2394 



Vad som inkluderas under rubriker i Vård och omsorgs resultatrapport: 

TOTAL VÅRD & OMSORG= Vård- och omsor - - -
· Beställare 

Hemvårdspeng 
Hemvårdspeng X antalet hemvårdstimmar, avgifter från vård- och omsorgstagare för omvårdnad, trygghetslarm och 
hemsjukvård 

Boendepeng 

- Boendepeng X antalet boendedygn 

- Måltidsavgifter och avgifter för förbrukningsmaterial från vård- och omsorgstagare i särskilt boende 
Hyresintäkter från vård- och omsorgstagare för blockuthyrningen av lägenheter i särskilt boende, samt hyreskostnaden för 
tomställda lägenheter 

Resultatenheter (utförare) 
Hemvård 

- Samtliga intäkter och kostnader för utförare av hemvård (inkluderar även intäkter för tillfälliga vistelser) 

Vård- och omsorgsboende 

- Samtliga intäkter och kostnader för utförare av särskilt boende och korttidsvård 

Ram 
Centralt 

• Central stab; vård- och omsorgschef, utredare, avdelningschefer, systemförvaltare, MAS och SAS samt systemlicenser 

Myndighetsenheten 

- Ledningsresurser för myndighetsenhelen samt biståndshandläggare, del av mottagnings team och avgiftshandläggare. 

Stöd och omsorg 

- Ledningsresurser för stöd och omsorg, samt personlig assistans, gruppboende (inkl. lokalkostnader) och servicelägenheter 
LSS, boendestöd, personligt ombud, daglig verksamhet, ledsagning, avlösning, korttidstillsyn samt kontaktpersoner. 

- Köpta platser beträffande individer med funktionsnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning samt Fontänhuset. 

Hälso- och sjukvård (HSL) 
Ledningsresurser för sjuksköterskor och rehab, samt HSL personal (sjukgymnaster, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, 
sjuksköterskor samt del av mottagningssteam och HSL assistenter) 
Tekniska hjälpmedel (Medelpunkten), inkontinens hjälpmedel, laboratoriematerial, transport av läkemedel (Svensk Dos) och 

• HSLs bilkostnader. Avgifter från vård- och omsorgstagare för hjälpmedelsabonnemang 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg 

- Samtliga hyreskostnader, budget och utfall. 

- Nattpatruller ordinärt boende, trygghetstelefoner och nyckelgömmor 

• Anhöriganställda hemvård och anhörigstöd 

• Demensteam inkl. demenssamordnare 

• Dagvård SOL (Lyan) inkl. intäkter från vård- och omsorgstagare för transporter 

• Måltidsavgifterna från vård- och omsorgstagare ordinärt boende samt kostnaden för måltider inom ordinärt boende. 



PROGNOS TOTAL VÅRD & OMSORG: -18, 9 mkr 

Beställaren 
Prognosen för hemvårdstimmarna är 133 000 timmar jämfört med budget 136 700 timmar vilket ger en 
prognostiserad positiv avvikelse om +1,5 mkr. Intäkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas överstiga 
budget med 0,7 mkr. Hemvårdspengen prognostiserar totalt ett överskott om 2,2 mkr. 

Beläggningen för vård boende låg under perioden januari-september på 100 procent. Köp av 
boendedygn visar en total negativ avvikelse om -3,5 mkr, avvikelsen beror på köp av korttidsplatser, en 
boendeplacering somatik helår samt ytterligare en plats from juni månad. För korttidsvård i intern regi 
har i genomsnitt 12 platser blivit belagda och det är 14 platser som är budgeterade, detta medför en 
prognostiserad positiv avvikelse om +1,0 mkr. Den ökade kostnaden inom korttidsvården beror på ökad 
volym och inte på att köpta platser är mycket dyrare än egen regi. Den skillnaden är marginell. Under 
sommaren har vårdtyngden varit så hög att en ökad bemanning varit nödvändig för att klara vårdens 
säkerhet. Aven ökad andel vak då ett flertal personer har vårdats i livets slutskede vid enheten. 

Resultatenheter & ram 
Utförarsidans sammanlagda negativa avvikelse uppgår till 18,9 mkr. Arets första halvår är alltid särskilt 
tunga ekonomiskt. Bidragande faktor är att obekväm arbetstid och övertid utförd i december faller ut 
under januari, februari månad ger lägre intäkter då det är en kort månad, medan lönekostnaderna är 
densamma, vare sig månaden är kort eller lång och det är massiva introduktionsinsatser för att 
förbereda sommarvikarierna på ett bra sätt. lntroduktionsutbildningarna har till och med september 
månad kostat cirka 1, 1 mkr. En kostnad som inte finns budgeterad men är helt nödvändig. Därtill har 
insatser avseende förflyttningsutbildning fortsatt genomförts under årets första månader. Dessa 
utbildningar är delvis en effekt av arbetsmiljöverkets inspektion, men en lagstadgad skyldighet för att 
minimera risken för belastningsskador. 

Det har aldrig varit så svårt att bemanna inom Vård och omsorg som denna sommar, en erfarenhet som 
vi delar även med andra kommuner. Trots ett gediget arbete med rekrytering av sommarvikarier har 
verksamheten tvingats ta in bemanningsundersköterskor. Kostnaden för detta kvarstår även under 
september månad. En bidragande faktor till problamtiken är tillströmningen av ärenden från andra 
kommuner, som skapar ett utökat behov av personal. Att fortsätta med att skapa goda arbetsvillkor är 
ett prioriterat område för hela vård- och omsorg då konkurrensen om medarbetare hårdnar än mer i 
framtiden. 

Budgeten för Vången sänktes inför 2019 men då ingånget avtal enlig Båstadhem gäller ger detta ett 
underskott om 90 tkr hittills i år. 

Under 2018 tillsattes avdelningschefer i verksamheten i syfte att säkra befintlig verksamhet, främja 
utveckling och stärka det nära ledarskapet. Trots att detta var ett politiskt förankrat, ligger helt i linje 
med kraven från Arbetsmiljöverket, finns det ingen budget för dessa tjänster utan budgeten har till del 
omfördelats inom verksamheten för att möjliggöra denna funktion. Detta motsvarar cirka 1,9 mkr för 
årets första nio månader. 

Hemvårdens utförare prognostiserar ett underskott om 2,6 mkr. Detta härrör från den besparing på bilar 
som infördes i budget men som inte gick att effektuera med omedelbar verkan i början av året. 

Inom hemvården ses kännbara konsekvenser kopplade till nya lagen om utskrivningsklara. Detta har 
medfört en stor arbetsinsats, krav på flexibla lösningar och nya rutiner för de som arbetar inom 
hemvården. Hemvården möter föredömligt de behov som finns och tar hem medicinskt 
färdigbehandlade vård- och omsorgstagare inom lagstadgad tid. Dock innebär detta ofta att 
bemanningen måste utökas något utan garanterad arbetsuppgift, vilket kan medföra en ökad kostnad. 

Inom hemvården har en extra ansträngning gjorts med anledning av branden i köket på Skogsliden. 
Verksamheten kommer att få ersättning från försäkringsbolaget avseende fördyrande kostnader men 



detta kommer att justeras i ett senare skede. Det är ännu för tidigt att sammanställa hela 
kostnadsbilden för vård och omsorg. 

Utförare inom särskilt boende prognostiserar ett underskott om 4,9 mkr. Ledarskapet på kommunens 
största boende har utökats genom tillsättning av ytterligare en enhetschef, detta i linje med 
arbetsmiljöverkets inspektion och med politisk förankring. Dock saknas dessa lönekostnader i 
boendepengen. Det motsvarar ett underskott om -525 tkr hittills i år. Underskottet härrör också från 
nödvändigheten i att bemanningsnivån hålls på en nivå som kan klara kvalitet och säkerhet. För 
denna finns det inte budget fullt ut. Bedömningen i budgetarbetet är ett behov om 3, 1 mkr och 
budgetförstärkningen blev 1 mkr för 2019. Statliga stimulansmedel delfinansierar den utökade 
bemanningen från och med juli men kommer inte att täcka hela behovet. 

Avvecklingen av Bjärehemmet är nu klar. De sista boende flyttade ut i början av juli och medarbetare 
har beretts nya arbetsplatser. Bjärehemmet gick med ett stort underskott då det ju tomställdes allt 
eftersom vård- och omsorgstagare bereddes plats på andra boende. Sammantaget underskott, 
mestadels på grund av uteblivna intäkter och avvecklingskostnader, är 1,3 mkr. 

Inom stöd och omsorg prognostiseras ett underskott om 7,6 mkr. Det beror på att ärenden tillkommit 
under året samt beviljats insatser som inte var kända när detaljbudgeten togs fram, vilka kommer att 
ge ett stort underskott. Verksamheten arbetar med kostnader under året men långsiktigt bör budgeten 
ta höjd för tillkommande ärende under året. 

Antalet personer i behov av extra stöd och hjälp i form av psykiatriboende ökar över tid vilket leder till 
ökade kostnader. Kommunen har inget psykiatriboende i egen regi utan köper platser av externa 
aktörer vilket är en del i underskottet inom Stöd och omsorg. Detta har gett utökade kostnader om 1, 7 
mkr som ej varit möjligt att budgetera för innevarande år. 

Korttidsverksamheten och mottagningsteamet har en hög beläggning bland annat beroende av 
snabbare utskrivning från slutenvården men också på grund av allt fler äldre samt ökad sjuklighet i 
befolkningen. Enheterna ger vård och omsorg till personer med kroniska sjukdomar, en målgrupp som 
ökar i den kommunala vården. Ersättningsmodellen för mottagningsteamet tar inte höjd för mängden 
av resor eller dubbelbemanning, ett förbättringsarbete påbörjas för att öka effektiviteten i teamets 
arbete. 

Myndighetsenheten har haft problem med att hinna med uppföljningar på grund av inflöde av nya vård
och omsorgstagare. Det har medfört en otydlighet för verkställigheten då handläggarna inte hinner med 
dokumentation av beslut och uppföljning. En extra handläggare tillsattes under 2018 för att komma till 
rätta med denna problematik framför allt inom stöd och omsorg. Dock ersattes inte denna i budget och 
tillsammans med rehabiliteringsinsatser för medarbetare inom myndighet innebär det att verksamheten 
går med ett underskott om knappt 300 tkr hittills i år. 

För sjuksköterskor och medarbetare inom rehabilitering visas ett underskott om 2,5 mkr. Inom 
hemsjukvården finns inte täckning för sommarvikariaten fullt ut, dock begränsas kostnaderna genom 
att inga hyrsköterskor har behövts till en ännu högre kostnad. Snabbare hemskrivning från 
slutenvården efter lagförändringen ger effekter i kommunal verksamhet i form av ökade behov av 
insatser. Dessa behov möts inom särskilt boende, ordinarie hemvård, mottagningsteam och kortvård. 
Den gemensamma nämnaren oavsett vårdform är behovet av hälso- och sjukvårdskompetens. 
Verksamheten har sedan tidigare aviserat ett behov av utökning avseende sjuksköterske- och 
rehabiliteringskompetens och la fram det i budgetarbetet för 2019. Där gavs ingen ekonomisk utökning 
men verksamheten ha·r tvingats utöka bemanningen inom sjuksköterskegruppen i syfte att bibehålla 
kvalitet och säkerhet. Rehabiliteringsenheten förstärktes med en årsarbetare för att genomföra 
förflyttningsutbildningar till all omvårdnadspersonal med kontinuitet. Dessutom beslöt 2018 
kommunens representant tillsammans med övriga kommuner att Medelpunkten fick ta ut en högre 
avgift vilket inte finns budgeterat. Det ger ett underskott om ca 250 tkr hittills i år. 



Vård och omsorg har inte heller fått budget för vissa hyror under 2019, tex hyra för Citadellet samt 
ökade hyreskostnader vid Ängahällan, Skogsliden samt Bjäredalen. 

Ekonomin är ansträngd. En handlingsplan har tagits fram och fattas beslut om i Vård- och 
omsorgsnämnden. Den innefattar såväl nedläggning av verksamhet, ökad återhållsamhet, 
schemaöversyner som hemtagning av extern verksamhet. Dock är det svårt att effektivisera inom ram 
på en sådan nivå att det går att komma i balans. Verksamheten kommer framåt att behöva hjälp med 
att prioritera bort sådant som inte ska ingå i kommunens erbjudande. Det måste också föras en 
diskussion kring hur medel inom LSS-utjämningssystemet ska hanteras i kommunen. 
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~ÅSTADHEM 

PROTOKOLLnrl0-2019 
fört vid sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB torsdagen 17 oktober 

Tid och plats: kl 14-16.30, Båstadhem AB 

Närvarande styrelseledamöter: Hans Ekwurtzel 
Jan Ahlström 
Hans Grönqvist 
Håkan Hagström 
Christian Nilsson 
Niclas Svanberg 
Ann -Margret Kjellberg, ej tjg 
Göran Håkansson, tjg 
Emma Jönsson, ej tjg 
Anette Åkesson, ej tjg, tom kl 16, del av § 89 

Övriga närvarande: Lisbeth Nilsson, tf vd och ekonomichef Båstad hem AB 
Martina Hertzen, JLL, tom kl 15 § 82 
Dennis Karlsson, Drift- och teknikchef Båstadhem AB, 
kl 15.30-15.45 del av§ 89 

Vid protokollet: Ursula Lindblom, ekonomiassistent Båstadhem AB 

Beslut: 

§ 81 Sammanträdets öppnande 
Sammanträdet öppnades av ordförande Hans Ekwurtzel som hälsade alla välkomna. 

§ 82 Omvärldsanalys; Martina Hertzen, JLL 
Martina Hertzen redogjorde för hur de arbetar med Swappar och presenterade hur ränteläget 
har sett ut historiskt och hur det är idag, både i Sverige, Europa och USA. Hon presenterade 
även hur det ser ut fö r Båst ad hem idag och vad de föreslår som nästa steg för en eventuell 
inlösen av swappar. 
1. Omvärldsbevakningen med presentationen läggs till handlingarna. 

§ 83 Val av justerare 
Protokollet skall justeras av Niclas Svanberg. Beslutades att protoko llsjustering sker fredag 25 
oktober kl 14 på Båstad hems kontor. 

' "\" ..., ,J_" .. 



Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut : 

Beslut: 

§ 84 Fastställande av dagordning 
§ 85 Omvärldsanalys med Martina Hertzen från JLL flyttas ti ll§ 82 
1. Utskickad dagordning med ovan ändring godkändes. 

§ 85 Föregående protokoll nr 9 2019 
Tidigare utsänt. 
1. Protokollet lades till handlingarna. 

§ 86 Omstrukturering av derivatportfölj. Beslutsärende 
Förslag till bes lut redogjordes av Martina Hertzen under§ 82. 
1. Styrelsen beslöt enligt förslag. 

§ 87 Finanspolicy. Beslutsärende 
Förslag till ny policy bifogades kallelsen. 
1. Styrelsen beslöt enligt förslag. 

§ 88 Arbetsordning 2020. Beslutsärende 
Förslag till ny arbetsordning bifogades kall elsen. Tider för styrelsemöt en ska just eras och 
t orsdag 9 april flyttas till 16 april, där det även ska bytas plats på st ämma och möte samt 
t orsdag 21 maj flyttas till 14 maj . Ny arbet sordning med just erade tider skickas ut till 
styrelsen. 

1. Styrelsen beslöt enligt förslag med ovan nämnda ändringar. 

§ 89 VD-rapporter 
Rapport från ägardialog-mötet. 
Ägaren presenterade bl a en ny styrmodell för Båstad kommun som man vill att Båstadhem 
ska beakta vid antagande/arbete med Båstadhems styrdokument, för bätt re samsyn. Vad 
gä ller arbetet med förvaltningsfrågan fick man inget besked då det inte verkar ha gått framåt 
hos Båstads kommun. Lisbeth Nilsson har efterfrågat anteckningar från mötet, men har inte 
fått något besked från Båstads kommun. Hans Grönqvist vill att någon från Båst adhem för 
anteckningar vid nästa ägardi alogmöte. 
Energiuppföljning 
Dennis Karlsson presenterade energiuppföljning på Båst adhems fa stighet er och pekade på 
vad som eventuellt kan bli aktuellt att jobba med för att fortsätta arbet et med 
energibesparing. 
Hamnen 3 ; vakant lägenhet uthyrd med tidsbestämt kontrakt. Har skrivit på förlängning av 
avtal t o m 2020-03-31. Nytt; Turistbyrån deponerar hyran framöver hos Länsstyrelsen pga 
dålig lukt. 
Ärendet undersöks av Båstadhem. 
Bassänglokalen Vårliden; 3 nya lägenheter. Statusbesiktningar slutförda. FFU ut på 
upphandling i november. 
Sandbäcksområdet. Statusbesiktningar utförda. 
Båstad hem kommer att t a fram en förkallkyl på projektet. 
Bjärehemsvägen/Mercurivägen; slutbesiktning framflyttad till 22 oktober. 
Övriga projekt håller tidplanerna. 



Beslut: 

Har anmält intresse av mark/tomt till planavd; dels ny detaljplan Hemmeslöv mfl samt även 
övrigt inom Båstad kommun. Styrelsen uppdrar åt VD och t jänstemännen på Båst adhem att 
hålla koll på markanvisningar från Båstads kommun, fö r att därefter komma med förslag till 
styrelsen. 
Uthyrningsstatistik 
Redovisning av investeringar sedan 2010 
Li sbeth Nilsson redogjorde för investeringar och finansieringen av dessa som gjorts av 
Båstadhem sedan 2010. Denna visade att Båstahdem har under åren 2010-2019 investerat 
625 Mkr va rav hälften är finansierat genom eget kapital samt fö rsäljning av fastigheter. Denna 
rapport kommer att användas i hyresförhandlingar med Hyresgäst fö reningen. 
1. VD-rapporterna lades till handlingarna. 

§ 90 Övrigt 
Inget under övrigt. 

§ 91 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Hans Ekwurtzel förklarade sammanträdet avslutat . 

Båstad 2019-10-17 
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Hans Ekwurtzel 
Ordfö rande 

Sekreterare 
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Niclas Svanberg 
Juste rare 
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Datum: 2019-10-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001182/2018 – 900 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut  
 
 

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

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut - Ekonomichefen 2019-10-08 
 
b). Delegationsbeslut - Teknik och service t o m 2019-09-26 
 
c). Delegationsbeslut - Individ och familj 2019-05-01 - 2019-05-31 
 
d). Delegationsbeslut - Individ och familj 2019-06-01 - 2019-06-30 
 
e). Delegationsbeslut - Individ och familj 2019-07-01 - 2019-07-31 
 
f). Delegationsbeslut - Individ och familj 2019-08-01 - 2019-08-31 
 
g). Delegationsbeslut - Individ och familj 2019-09-01 - 2019-09-30 
 
h). Delegationsbeslut - Dödsboanmälan t o m 2019-10-10 
    
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Lll] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
de lega-

Datum Diarienr Ärendebeskrivning Lagrum Beslut 
tions-
ordning 
KSE010 2019-10-08 Anta ackord för tidnings 

Aktiebolaget Metro med en 
fodran på 1348 kr 

Underskrift 

Delegat 

Ekonomichef Elisabet 
Edner 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

20~10-11 V 
~y. ... 99.(/)f.~ 
.. .. .... i8.-::::.1ao::. 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T003 2019-07-04 548/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2305) 

T003 2019-07-04 551/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2306) 

T003 2019-07-04 541/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2307) 

T003 2019-07-09 564/19-350 PT för rörelsehindrad Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2308} 

T003 2019-07-29 591/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2309) 

T003 2019-08-02 621/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2310) 

T003 2019-08-02 592(19-350 PT för rörelsehindrad Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2311) 

T003 2019-08-05 613/19-350 PT för rörelsehindrad Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2312) 

T003 2019-08-12 550/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2313) 

T003 2019-08-12 623/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2314) 

T003 2019-09-06 611/19-350 PT för rörelsehindrad Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2315) 

T003 2019-09-06 677/19-350 Avslag Avslag Valeria Andersson 

T003 2019-09-12 678/19-350 PT för rörelsehindrad Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2316) 

T003 2019-09-12 679/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2317) 

T003 2019-09-26 501/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2318) 

T003 2019-09-26 707/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt(2319) 

T003 2019-09-26 699/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2320) 

T003 2019-09-26 714/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt(2321) 



Underskrift 
Datum 

2019-0 -30 
Namnförtydligande 

Valeria Andersson 

Underskrift 
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Delegationsbeslut 

Individ och familj Båstads kommun 

2019-05-01-2019-05-31 



Beslutsdatum 

2019-05-02 

2019-05-02 

2019-05-02 

2019-05-02 

2019-05-02 

2019-05-02 

2019-05-02 

2019-05-02 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

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

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Missb Familjehemsplac SoL vårdkostnad 

Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare: 

20190501 - 20190531 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-10-09 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerrnan 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Annelie Zerrnan 

Madelene Colliander 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Maria I varsson 

Maria I varsson 

Josephine Tegner 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

5 860,00 

87,00 

7 694,00 

78 000,00 

Sida 1 I 14 



Beslutsdatum 

2019-05-02 Vux Utredn enl 11 kap 1 § avslutas utan åtgärd 

2019-05-02 Vux Utredn enl 11 kap 1 § avslutas utan åtgärd 

2019-05-02 Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

2019-05-02 Vux Skyddat boende bifall 

2019-05-03 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-05-03 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-05-03 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-05-03 Vux Utredn enl 11 kap 1 § avslutas utan åtgärd 

2019-05-06 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 2.0190501 20190531 

Organisation· Vuxenenheten 
Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

J osephine Tegner 

Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Maria Ivarsson 

Josephine Tegner 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

975,26 

Sida 2 I 14 



Beslutsdatum 

2019-05-06 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-05-06 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-05-06 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-05-06 Vux Utredn enl 11 kap 1 § avslutas utan åtgärd 

2019-05-06 Vux LVM-utredning avslutas utan åtgärd 

2019-05-07 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-05-07 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-05-07 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-05-07 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Urvalsparametrar: 20190501 - 20190531 

Organisation: Vuxenenheten 

Undernjvåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

550,00 

1 315,00 

2 384,00 

4 151,00 

1 573,00 

2 417,00 

Sida3I14 



Beslutsdatum 

2019-05-07 

2019-05-07 

2019-05-09 

2019-05-09 

2019-05-09 

2019-05-09 

2019-05-09 

2019-05-13 

2019-05-13 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

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

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

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation

Undernivåer: 

Handläggare· 

20190501 

Vuxenenheten 

- 20190531 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Linda Hedman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Sjukskriven med läkarintyg-vänl 
Annelie Zerman 

Sjukskriven med läkarintyg-vän1 
Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Qendresa Ibishi 

Anna Berg 

Maria I varsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2 892,00 

23 270,00 

680,00 

1 125,00 

9 160,00 

Sida 4 I 14 



Beslutsdatum 

2019-05-14 

2019-05-14 

2019-05-14 

2019-05-14 

2019-05-14 

2019-05-15 

2019-05-15 

2019-05-15 

2019-05-15 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Vux Beslut inleda utredning yttrande 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

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

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation· 

Undernivåer· 

Handläggare· 

20190501 

Vuxenenheten 

- 20190531 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

J osephin Brecht 

Josephin Brecht 

Josephine Tegner 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Väntar på etableringsersättning 
Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2 200,00 

20,00 

4 522,00 

3 596,00 

35 340,00 

3 258,00 

Sida 5 I 14 



Beslutsdatum 

2019-05-15 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-05-16 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-05-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-05-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-05-16 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-05-17 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2019-05-17 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-05-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-05-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

U rva !spara metrar: 20190501 - 20190531 

Organisation: Vuxenenheten 
Underniväer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Bes 1 utsfattare: 

Personnummer: * 

Bes! utsfattare 

Maria I varsson 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Maria I varsson 

Ivona Widen 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

5 910,00 

6 147,00 

11 529,00 

5 509,00 

Sida 6 I 14 



Beslutsdatum 

2019-05-20 

2019-05-20 

2019-05-20 

2019-05-20 

2019-05-20 

2019-05-20 

2019-05-20 

2019-05-21 

2019-05-21 

U rva I spa rametra r: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

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

Vux Skyddat boende bifall 

Organisation

Undemivåer 

Handläggare· 

20190501 

Vuxenenheten 

- 20190531 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Anna Berg 

Arbetar heltid - Väntar på inkon 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria I varsson 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Maria I varsson 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Annelie Zerman 

Magnus Andersson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

12 764,00 

7 023,00 

8 160,00 

8 850,00 

Sida 7 / 14 



Beslutsdatum 

2019-05-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-05-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-05-21 Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

2019-05-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-05-22 Ek bistånd 4 kap 2 § avslag 

2019-05-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-05-22 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2019-05-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-05-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

!Jrvalsparametrar: 20190501 20190531 
Organisation' Vuxenenheten 
Undemivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer- * 

Beslutsfattare 

Maria I varsson 

Maria I varsson 

Josephine Tegner 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Alexandra Borbelj 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

74 813,00 

1 250,00 

3 180,00 

Sida 8/14 



Beslutsdatum 

2019-05-22 

2019-05-22 

2019-05-22 

2019-05-22 

2019-05-22 

2019-05-22 

2019-05-22 

2019-05-22 

2019-05-22 

Urvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Vux Beslut inleda utredning en! 11 kap 1 § 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organjsation

Undernivåer: 

Handläggare: 

20190501 

Vuxenenheten 

20190531 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-10-09 

Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Ivona Widen 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Maria I varsson 

Urvalsdatnm = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

27 719,00 

250,00 

10 450,00 

3 327,00 

Sida 9 / 14 



Beslutsdatum 

2019-05-22 

2019-05-23 

2019-05-23 

2019-05-23 

2019-05-23 

2019-05-23 

2019-05-23 

2019-05-23 

2019-05-24 

Urvalsparametrar: 

Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation

Undemiväer 

Handläggare: 

20190501 

Vuxenenheten 

20190531 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-10-09 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Josephine Tegner 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Väntar på etableringsersättning 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

8 103,00 

6 118,00 

5 200,00 

3 818,00 

Sidal0/14 



Beslutsdatum 

2019-05-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-05-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-05-24 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-05-24 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-05-27 Ek bistånd 4 kap 2 § bi.fall 

2019-05-27 Vux Beslut inleda utredning överklagande 

2019-05-27 Ek Beslut inleda utredning överklagande 

2019-05-27 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-05-27 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Urvalsparametrar: 20190501 20190531 
Organisation· Vuxenenheten 

Undemivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Maria Ivarsson 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Alexandra Borbelj 

Anna Berg 

Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

15,00 

1 440,00 

9 011,00 

900,00 

Sida 11/ 14 



Beslutsdatum 

2019-05-27 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-05-27 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-05-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-05-27 Vux Missb Familjehemsplac SoL förlängs 

2019-05-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-05-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-05-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-05-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-05-28 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

U rva lspa ram etra r: 20190501 - 20190531 

Organisation: Vuxenenheten 
Undemiväer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatmn: 2019-10-09 

Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Bes] utsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Madelene Colliander 

Maria I varsson 

Josephine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Alexandra Borbelj 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

15 030,00 

1 542,00 

3 799,00 

1 980,00 

650,00 

Sida 12/ 14 



Beslutsdatum 

2019-05-28 

2019-05-29 

2019-05-29 

2019-05-29 

2019-05-29 

2019-05-29 

2019-05-29 

2019-05-31 

2019-05-31 

Urvalsparametrar: 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

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

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

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

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Organisation

Undernivåer-

Handläggare· 

20190501 20190531 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer- * 

Beslutsfattare 

Josephine Tegner 

Sjukskriven med läkarintyg-vän1 
Annelie Zerman 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Maria I varsson 

Maria Ivarsson 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Maria I varsson 

Maria Ivarsson 

Qendresa Ibishi 

Urvalsdahnn = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

11 103,00 

18 430,00 

18 430,00 

8 680,00 

Sida 13 I 14 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-05-31 

Urvalsnarametrar: 

Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

Organisation: 

Undemiyåel'. 

Handläggare: 

20190501 - 20190531 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-10-09 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

J osephine T egner 

Urvalsdatum = 

A vslagsbelopp 

Beslutsdatum Sida 14/ 14 



Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -10- 10 
Dnr??..9~ ... ~ .~ .~/ .. 
........ 9. .. ~.::-. ~. 9.~ ....... . 

Individ och familj Båstads kommun 

2019-06-01-2019-06-30 



Beslutsdatum 

2019-06-01 Vux Skyddat boende bifall 

2019-06-03 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-06-03 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-06-03 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-06-03 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-06-03 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-06-03 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-06-03 Ek Justering av förskott på förmån 

Urva lsparametrar: 20190601 - 20190630 
Organisation' Vuxenenheten 

Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Josephine Tegner 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Annelie Zerman 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Väntar på etableringsersättning 
Maria Ivarsson 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

Avslags belopp 

5 178,00 

546,00 

1 300,00 

568,00 

15 374,00 

1 004,00 

9 492,00 

Sidal/15 



Beslutsdatum 

2019-06-03 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-06-03 Ek Justering av förskott på fönnån 

2019-06-03 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-06-03 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-06-03 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-06-03 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-06-03 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-06-03 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-06-04 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

n rva !spara metrar: 20190601 - 20190630 
Organisation: Vuxenenheten 

Undemiväer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndighi 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Maria I varsson 

Urvalsdahnn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

9 492,00 

2 672,00 

3 477,00 

638,00 

5 965,00 

3 575,00 

1 065,00 

1 336,00 

Sida2/ 15 



Beslutsdatum 

2019-06-05 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-06-05 Vux Missb Familjehemsplac SoL vårdkostnad 

2019-06-07 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2019-06-07 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-06-07 Vux Beslut inleda utredning en! 11 kap 1 § 

2019-06-07 Ek Beslut inleda utredning överklagande 

2019-06-10 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

2019-06-10 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

2019-06-10 Ek fly Bistånd 4 kap I §avslag 

Urvalsparametrar: 20190601 20190630 
Organisation· Vuxenenheten 

Underniväer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Orsak 

Beslut 

Personnummer· * 

2019-10-09 

Beslutsfattare 

Maria Ivarsson 

Josephine Tegner 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Ivona Widen 

Maria I varsson 

Alexandra Borbelj 

Anna Berg 

Utredningen kan ej färdigställas 
AnnaBerg 

Urvalsdannn ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

80 600,00 

2 310,00 

754,00 

Sida3 / 15 



Beslutsdatum 

2019-06-10 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-06-10 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-06-10 Ek fly Bistånd 4 kap l § Bifall 

2019-06-10 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-06-11 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-06-12 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2019-06-12 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-06-12 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2019-06-12 Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

!lrvalsparametrar: 20190601 20190630 
Organisation' Vuxenenheten 

Undemivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Alexandra Borbelj 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Qendresa Ibishi 

Josephine Tegner 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

11 355,00 

6 094,00 

444,00 

4 151,00 

37 020,00 

Sida4/ 15 



Beslutsdatum 

2019-06-13 Vux Beslut inleda utredning L VM 7 § 

2019-06-13 Vux Beslut inleda utredning en! 11 kap 1 § 

2019-06-14 Ek fly Bistånd 4 kap l §Bifall 

2019-06-14 Ek fly Bistånd 4 kap l § Bifall 

2019-06-14 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-06-14 Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

2019-06-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-06-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-06-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

U rva I spa rametra r: 20190601 20190630 
Organisation· Vuxenenheten 
Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare: 

Orsak: 

Beslut· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Magnus Andersson 

Josephine Tegner 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Annelie Zennan 

Josephine Tegner 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Utredningen kan ej färdigställas 
Alexandra Borbelj 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

843,00 

957,00 

77 306,00 

962,00 

543,30 

1 646,00 

Sida 5 I 15 



Beslutsdatum 

2019-06-17 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-06-17 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-06-17 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-06-17 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-06-17 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-06-18 Ek fly Bistånd 4 kap l §Bifall 

2019-06-18 Ek fly Bistånd 4 kap l § Bifall 

2019-06-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-06-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20190601 20190630 
Organisation: Vuxenenheten 

Undemiväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Alexandra Borbelj 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Ivona Widen 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetar deltid, ofrivilligt - Otillr 
AnnaBerg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Uryalsdatnm = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

400,00 

103,00 

7 115,00 

780,00 

107,00 

Sida 6 I 15 



Beslutsdatum 

2019-06-18 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2019-06-18 Ek Bistånd 4 kap I §avslag 

2019-06-18 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

2019-06-18 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

2019-06-18 Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

2019-06-18 Vux Intern öppenvård bifall 

2019-06-18 Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

2019-06-19 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

2019-06-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

llrvalsparametrar: 20190601 - 20190630 
Organisation: Vuxenenheten 

Undemiväer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Orsak· 

Beslut· 

Personnummer· * 

2019-10-09 

Bes! utsfattare 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Maria Ivarsson 

Qendresa lbishi 

Qendresa lbishi 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Alexandra Borbelj 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

88 300,00 

2 985,00 

Sida 7 I 15 



Beslutsdatum 

2019-06-19 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-06-19 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2019-06-19 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2019-06-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-06-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-06-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-06-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-06-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-06-19 Vux Missb öppenvårdsinsats förlängs 

Urvalsnarametrar: 20190601 20190630 
Organisation- Vuxenenheten 
Undernivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Bes I u tsfattare 

Anna Berg 

AnnaBerg 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Josephine Tegner 

!Jrvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

88,00 

4 261,00 

7 500,00 

Sida 8 I 15 



Beslutsdatum 

2019-06-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-06-20 Ek fly Bistånd 4 kap I § avslag 

2019-06-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-06-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-06-20 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-06-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-06-20 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-06-20 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2019-06-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

!T rva lsparametra r: 20190601 20190630 
Organisation· Vuxenenheten 

Undernivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Sjukskriven med läkarintyg-vän1 
Annelie Zennan 

Annelie Zerman 

Sjukskriven med läkarintyg-vän1 
Annelie Zennan 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Maria Ivarsson 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

197,00 

9 612,00 

9 826,00 

9 747,00 

Sida 9 I 15 



Beslutsdatum 

2019-06-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-06-20 Vux Utredn en! 11 kap 1 § avslutas utan åtgärd 

2019-06-24 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-06-24 Vux Övr kostnad stödinsats bifall 

2019-06-24 Ek fly Bistånd 4 kap I § avslag 

2019-06-24 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-06-24 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

2019-06-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-06-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Urvalsparametrar: 20190601 - 20190630 
Organisation- Vuxenenheten 
Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Bes I utsfattare· 

Orsak· 

Beslut· 

Personnummer· * 

2019-10-09 

Beslutsfattare 

Maria Ivarsson 

Josephine Tegner 

Alexandra Borbelj 

Anita Marijic 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
AnnaBerg 

Arbetshinder, sociala skäl 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

lJrvalsdatt1111 ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

7 739,00 

200,00 

8 480,00 

1 218,00 

699,00 

1 540,00 

Sida 10 I 15 



Beslutsdatum 

2019-06-24 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-06-24 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

2019-06-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-06-24 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-06-24 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-06-24 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2019-06-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-06-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-06-25 Ek fly Bistånd 4 kap I § Bifall 

Urvalsparametrar: 20190601 20190630 
Organisation· Vuxenenheten 

Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Maria Ivarsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria lvarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Qendresa Ibishi 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

22 989,00 

8 779,00 

11 295,00 

13 672,00 

1 096,00 

Sida 11I15 



Beslutsdatum 

2019-06-25 

2019-06-25 

2019-06-25 

2019-06-26 

2019-06-26 

2019-06-26 

2019-06-26 

2019-06-26 

2019-06-26 

U rva !spara metrar: 

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

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

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 fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Organisation· 

Undemivåer 

Handläggare· 

20190601 

Vuxenenheten 

20190630 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Bes 1 utsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Qendresa lbishi 

Qendresa lbishi 

Anita Marijic 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Annelie Zerman 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

10393,00 

1 925,00 

5 760,00 

98,00 

21 787,00 

Sida 12/ 15 



Beslutsdatum 

2019-06-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-06-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-06-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-06-26 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2019-06-26 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2019-06-26 Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

2019-06-27 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-06-27 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-06-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20190601 - 20190630 
Organisation· Vuxenenheten 
llndemivåer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Madelene Colliander 

Maria I varsson 

Maria Ivarsson 

Qendresa Ibishi 

Qendresa Ibishi 

Josephine Tegner 

Alexandra Borbelj 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Maria I varsson 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

18 890,00 

Sida13/15 



Beslutsdatum 

2019-06-27 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-06-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-06-27 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-06-27 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2019-06-27 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-06-28 Vux Intern öppenvård bifall 

2019-06-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-06-28 Vux Beslut inleda utredning en! 11 kap 1 § 

2019-06-28 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Urvalsnarametrar! 20190601 20190630 
Organisation· Vuxenenheten 
Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-10-09 

Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Maria Ivarsson 

Maria lvarsson 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Maria Ivarsson 

Qendresa Ibishi 

Qendresa Ibishi 

Anita Marijic 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Linda Hedman 

Maria Ivarsson 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

8 401,00 

9 321,00 

10 376,00 

Sida 14 / 15 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-06-28 

Urvalsnarametrar: 

Vux Institutionsplac 4 kap 1 §bifall 

Period· 

Organisation

Undemiväer 

Handläggare· 

20190601 

Vuxenenheten 

- 20190630 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Bes! utsfattare· 

Orsak 

Beslut· 

Personnummer * 

2019-10-09 

Orsak 

Beslutsfattare 

Josephine Tegner 

Urvalsdatmn = 

A vslagsbelopp 

Beslutsdatum Sida 15 I 15 



BÅSTADS KOMM UN 
Kommunstyrelsen 

2019 -10- 10 

Dnr .. ?ö~\~ ·tj~! 
111••············ ... ....... .... .....••• 

Delegationsbeslut 

Individ och familj Båstads kommun 

2019-07-01-2019-07-31 



Beslutsdatum 

2019-07-01 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-07-01 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-07-01 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-07-02 Vux L VM Läkarundersökning 9 § 

2019-07-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-07-02 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2019-07-03 Vux Kostnader i utredning 

2019-07-03 Vux Utredningskostnad mm 

Urvalsnarametrar: 20190701 - 20190731 
Organisation· Vuxenenheten 

Underniväer 

Hand! äggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Anita Marijic 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Qendresa Ibishi 

Anita Marijic 

Anita Marijic 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

233,00 

233,00 

800,00 

200,00 

Sidal/15 



Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsdatum 

2019-07-03 Ek Beslut inleda utredning överklagande 

2019-07-04 Ek Beslut inleda utredning överklagande 

2019-07-05 Vux Kostnader i utredning 

2019-07-05 Vux Missb Familjehemsplac SoL vårdkostnad 

2019-07-08 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-07-08 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-07-08 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-07-08 Ek beslut omprövas ej en! 27 § FörvL o över! t FR 

2019-07-08 Ek bistånd 4 kap I §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

lJ rva lsparametra r: 20190701 20190731 Beslutsfattare· 

Organisation: Vuxenenheten 

Undemivåer 

Handläggare· Personnummer * 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

Alexandra Borbelj 

Anita Marijic 

Josephine Tegner 

Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Annelie Zerman 

Sjukskriven med läkarintyg-vän1 
Annelie Zerman 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

Avs lagsbelopp 

300,00 

78 000,00 

808,00 

Sida 2 I 15 



Beslutsdatum 

2019-07-08 

2019-07-09 

2019-07-09 

2019-07-09 

2019-07-09 

2019-07-09 

2019-07-09 

2019-07-11 

2019-07-11 

Urvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Kostnader i utredning 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Beslut inleda utredning L VM 7 § 

Vux Skyddat boende bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Organisation· 

Underniväer 

Handläggare: 

20190701 

Vuxenenheten 

20190731 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-10-09 

Bes I utsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Alexandra Borbelj 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Alexandra Borbelj 

Anita Marijic 

Annelie Zerman 

Sara Hemandez 

Y asra Delpisheh 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Annelie Zerman 

Ivona Widen 

Urvalsdatmn ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

300,00 

Sida3/15 



Beslutsdatum 

2019-07-11 Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

2019-07-11 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-07-12 Vux Kostnader i utredning 

2019-07-12 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2019-07-12 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-07-15 Ek Beslut inleda utredning dödsboanmälan 

2019-07-15 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-07-15 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-07-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urvalsparametrar: 20190701 20190731 
Organisation: Vuxenenheten 

Undemiväer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Madelene Colliander 

Anita Marijic 

Annelie Zerman 

Akut/Tillfälligt behov, utan förs< 
Ivona Widen 

Ann-Britt Nilsson 

AnnaBerg 

Anna Berg 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
AnnaBerg 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

74 813,00 

300,00 

200,00 

10 590,00 

Sida4/ 15 



Beslutsdatum 

2019-07-15 

2019-07-15 

2019-07-16 

2019-07-16 

2019-07-16 

2019-07-16 

2019-07-16 

2019-07-16 

2019-07-16 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap I §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap l § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation· 

Undernivåer 

Handläggare· 

20190701 

Vuxenenheten 

- 20190731 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Sjukskriven utan rätt till ersättni 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Behovet bedöms vara tillgodose 
AnnaBerg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Utredningen kan ej färdigställas 
Anna Berg 

Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdahnn ~ Beslutsdatum 

Avs lagsbelopp 

9 490,00 

7 516,00 

7 498,00 

Sida5/15 



Beslutsdatum 

2019-07-16 

2019-07-16 

2019-07-16 

2019-07-16 

2019-07-16 

2019-07-16 

2019-07-17 

2019-07-17 

2019-07-17 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap l §Bifall 

Vux L VM Polishandräckning 45 § 

Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

Vux LVM Omedelbaii omhändertagande 13 § 1,2 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap l §avslag 

Organisation

Undemiväer 

Handläggare· 

20190701 

Vuxenenheten 

20190731 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

SN:s ordförande 

Alexandra Borbelj 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

11 678,00 

6 964,00 

102 000,00 

35 700,00 

Sida 6 /15 



Beslutsdatum 

2019-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-07-17 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap l §Bifall 

2019-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

lJ rva lsparametra r: 20190701 20190731 
Organisation: Vuxenenheten 
Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare: 

Orsak' 

Beslut: 

Personnummer: * 

2019-10-09 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

4 229,00 

9 359,00 

13 279,00 

19 895,00 

16 652,00 

Sida 7 / 15 



Beslutsdatum 

2019-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-07-17 Vux Beslut inleda utredning en! 11 kap 1 § 

2019-07-17 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-07-17 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-07-18 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-07-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-07-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-07-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20190701 20190731 
Organisation: Vuxenenheten 

Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Alexandra Borbelj 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

AnnaBerg 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 266,00 

8 901,00 

23 024,00 

1 352,10 

Sida 8 I 15 



Beslutsdatum 

2019-07-18 Ek fly 4 kap I § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-07-18 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-07-18 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap I § 

2019-07-18 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2019-07-18 Ek fly Bistånd 4 kap I § Bifall 

2019-07-19 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-07-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-07-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-07-22 Ek Bistånd 4 kap I §avslag 

Urvalsoarametrar: 20190701 20190731 
Organisation- Vuxenenheten 

Undemiväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-10-09 

Bes I utsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Ivona Widen 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

AnnaBerg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

AnnaBerg 

Urvalsdatt1m = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

24 204,00 

22 730,00 

3 732,00 

Sida9/15 



Beslutsdatum 

2019-07-22 

2019-07-22 

2019-07-22 

2019-07-22 

2019-07-22 

2019-07-22 

2019-07-22 

2019-07-22 

2019-07-22 

llrvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

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 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation· 

Undemiväer· 

Handläggare· 

20190701 

Vuxenenheten 

20190731 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

Anna Berg 

AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

600,00 

600,00 

600,00 

938,00 

197,00 

2 080,00 

Sidal0/15 



Beslutsdatum 

2019-07-22 Vux Intern öppenvård bifall 

2019-07-22 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-07-23 Ek fly Bistånd 4 kap I § avslag 

2019-07-23 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-07-23 Ek fly Bistånd 4 kap I § Bifall 

2019-07-23 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-07-23 Vux Beslut inleda utredning L VM 7 § 

2019-07-23 Ek fly Bistånd 4 kap I § avslag 

2019-07-23 Ek fly 4 kap I § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

Urvalsparametrar: 20190701 20190731 
Organisation- Vuxenenheten 
Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrift:sdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer 

Beslutsfattare 

Magnus Andersson 

Maria Ivarsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Magnus Andersson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria I varsson 

Urvalsdatum ~ Bes! utsdatum 

A vslagsbelopp 

662,00 

I 181,00 

Sida 11 /15 



Beslutsdatum 

2019-07-24 

2019-07-24 

2019-07-24 

2019-07-24 

2019-07-25 

2019-07-25 

2019-07-25 

2019-07-26 

2019-07-26 

Urvalsnarametrar: 

Vux Övr råd och stödinsats soc sekr förlängs 

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 fly bistånd 4 kap 2 § avslag 

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

Vux Kostnader i utredning 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Organisation· 

Undemivåer 

Handläggare· 

20190701 

Vuxenenheten 

20190731 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Anita Marijic 

AnnaBerg 

Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Behovet bedöms vara tillgodose 
AnnaBerg 

Utredningen kan ej färdigställas 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Anita Marijic 

AnnaBerg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

6 347,00 

3 060,00 

Sida 12/ 15 



Beslutsdatum 

2019-07-26 

2019-07-26 

2019-07-26 

2019-07-29 

2019-07-29 

2019-07-29 

2019-07-29 

2019-07-29 

2019-07-30 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrift:sdatum: 2019-10-09 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Beslut inleda utredning överklagande 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux lnstitutionsplac 4 kap 1 § bifall 

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

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Vux L VM Omedelbart omhändertagande upphävs 17 § 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

20190701 
Organisation: Vuxenenheten 

Undemivåer: 

Handläggare· 

- 20190731 Beslutsfattare· 

Orsak' 

Beslut: 

Personnummer 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Maria lvarsson 

Maria I varsson 

Anita Marijic 

Arbetshinder, sociala skäl 
AnnaBerg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Linda Hedman 

Maria I varsson 

Ann-Britt Nilsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 259,00 

16 975,00 

17 087,00 

Sida 13 I 15 



Beslutsdatum 

2019-07-30 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-07-30 Ek Dödsboanmälan inges ej 

2019-07-30 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-07-30 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-07-30 Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

2019-07-30 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-07-30 Vux Beslut inleda utredning en! 11 kap 1 § 

2019-07-31 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-07-31 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Urvalsparametrar: 20190701 20190731 
Organisation· Vuxenenheten 

Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Utredningen kan ej färdigställas 
AnnaBerg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

lJryalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2 454,00 

7 145,00 

Sida 14 I 15 



Beslutsdatum 

2019-07-31 

2019-07-31 

!lrvalsnarametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation· 

Undemiväer 

Handläggare· 

20190701 

Vuxenenheten 

20190731 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Maria Ivarsson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Maria Ivarsson 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

8 860,00 

Sida 15 I 15 
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Beslutsdatum 

2019-08-01 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-08-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-08-02 Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

2019-08-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-08-02 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-08-05 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-06 Vux LVM-utredning avslutas utan åtgärd 

Urvalsnarametrar: 20190801 20190831 
Organisation: Vuxenenheten 

Undemiväer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Väntar på etableringsersättning 
Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Anna Berg 

Sara Hemandez 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 890,00 

1 525,00 

1 641,00 

6 903,00 

Sida 1 I 11 



Beslutsdatum 

2019-08-07 Ek Beslut inleda utredning dödsboanmälan 

2019-08-07 Ek Dödsboanmälan inges ej 

2019-08-07 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-07 Ek fly Bistånd 4 kap l §Bifall 

2019-08-07 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-08-07 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-07 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-08 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-08 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

!T rva lsparametra r: 20190801 20190831 
Organisation- Vuxenenheten 
Undemiväer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Anna Berg 

Madelene Colliander 

Maria I varsson 

Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Urvalsdatnm ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 500,00 

1 751,00 

Sida 2 / 11 



Beslutsdatum 

2019-08-08 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-08-08 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-09 Ek fly Bistånd 4 kap l §avslag 

2019-08-09 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-09 Ek fly Bistånd 4 kap l § Bifall 

2019-08-09 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-12 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-12 Ek fly Bistånd 4 kap l §Bifall 

2019-08-12 Ek fly Bistånd 4 kap l §Bifall 

JJ rvalsparametrar: 20190801 
Organisation· Vuxenenheten 

Undernivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

- 20190831 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Madelene Colliander 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

528,00 

6 806,00 

525,00 

1 294,00 

Sida 3 I 11 



Beslutsdatum 

2019-08-12 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-08-12 Vux Missb Familjehemsplac SoL vårdkostnad 

2019-08-12 Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

2019-08-13 Ek Beslut inleda utredning dödsboanmälan 

2019-08-13 Ek Dödsboanmälan inges 

2019-08-13 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-08-13 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-08-13 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-08-13 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

llrva I spa rametrar: 20190801 - 20190831 
Organisation· Vuxenenheten 

Undemivåer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-10-09 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

11 725,00 

80 600,00 

105 400,00 

5 200,00 

8 419,00 

1 400,00 

Sida 4 I 11 



Beslutsdatum 

2019-08-13 

2019-08-14 

2019-08-14 

2019-08-14 

2019-08-14 

2019-08-14 

2019-08-14 

2019-08-14 

2019-08-14 

Urvalsparametrar: 

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

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap l § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

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

Organisation· 

Undernivåer 

Handläggare· 

20190801 20190831 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Maria Ivarsson 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Anna Berg 

Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

10 007,00 

7 499,00 

209,00 

651,00 

Sida 5 / 11 



Beslutsdatum 

2019-08-14 

2019-08-14 

2019-08-14 

2019-08-14 

2019-08-14 

2019-08-15 

2019-08-15 

2019-08-15 

2019-08-15 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap I § avslag 

Ek fly 4 kap I § & 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 

Ek fly Bistånd 4 kap I § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Organisation

Undemivåer 

Handläggare· 

20190801 

Vuxenenheten 

20190831 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Co!liander 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Maria Ivarsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdatmn ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2 440,00 

850,00 

381,00 

2 897,00 

Sida 6 I 11 



Beslutsdatum 

2019-08-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-08-19 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-08-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-20 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-08-20 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2019-08-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-20 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

U rva lsparametra r: 20190801 - 20190831 

Organisation· Vuxenenheten 

Undemiväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Maria Ivarsson 

Alexandra Borbelj 

Ann-Britt Nilsson 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Sjukskriven med läkarintyg-värn 
Annelie Zerman 

Urvalsdahnn ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 200,00 

98,00 

1 388,00 

10 201,00 

Sida 7 I 11 



Beslutsdatum 

2019-08-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-20 Ek fly Bistånd 4 kap I § avslag 

2019-08-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-20 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-08-20 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-08-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-21 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-08-22 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

U rva lsnararnetra r: 20190801 20190831 
Organisation: Vuxenenheten 

Undemiväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare: 

Orsak: 

Beslut" 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Maria I varsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria I varsson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Maria I varsson 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria I varsson 

Arbetar deltid, ofrivilligt - Vänt< 
Alexandra Borbelj 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

7 200,00 

8 755,00 

49,00 

4,00 

5 606,00 

10 862,00 

Sida 8 I 11 



Beslutsdatum 

2019-08-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-22 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-08-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-26 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på fönnån 

2019-08-26 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2019-08-26 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-08-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-08-27 Vux Kostnader i utredning 

2019-08-28 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20190801 20190831 
Organisation· Vuxenenheten 
Undemiväer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-09 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Alexandra Borbelj 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Annelie Zerman 

lvona Widen 

Alexandra Borbelj 

IJrvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

10297,00 

1 277,00 

1 400,00 

Sida 9 I 11 



Beslutsdatum 

2019-08-28 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-08-28 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-08-28 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-08-28 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-08-28 Ek bistånd 4 kap 1 §,. 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-08-28 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-08-28 Vux L VM LR/FR dom om vård enligt 4 § 

2019-08-28 Vux Beslut inleda utredning enI 11 kap 1 § 

2019-08-29 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

llrvalsnarametrar: 20190801 - 20190831 

Organisation- Vuxenenheten 

Undemivåef' 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

Orsak· 

Beslut: 

Personnummef' * 

2019-10-09 

Beslutsfattare 

Fanny Andreasson 

Sjukskriven med läkarintyg-vän1 
Fanny Andreasson 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Annelie Zerman 

Sjukskriven med läkarintyg-vän1 
Annelie Zerman 

Sjukskriven med läkarintyg-ingE 
Annelie Zerman 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Annelie Zerman 

F örvaltningsrätt 

Teuta Xhemajli Hasanaj 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Fanny Andreasson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

9 295,00 

200,00 

350,00 

900,00 

4 188,00 

22 298,00 

Sida 10 I 11 



Beslutsdatum 

2019-08-29 

2019-08-29 

2019-08-29 

2019-08-29 

2019-08-29 

2019-08-29 

2019-08-29 

2019-08-29 

2019-08-30 

Urvalsnarametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Vux L VM LR/FR dom om vård enligt 4 § 

Vux LVM Polishandräckning 45 § 

Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

Vux Missb lnst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

Vux L VM Särskild kostnad bifall 

Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 §bifall 

Vux L VM Särskild kostnad bifall 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Period· 

Organisation

Undemivåer-

Handläggare: 

20190801 

Vuxenenheten 

- 20190831 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Orsak· 

lW1.!J.t. 

Personnummer * 

2019-10-09 

Orsak 

Beslutsfattare 

Annelie Zennan 

Gilla Törhagen Sköld 

Gilla Törhagen Sköld 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Alexandra Borbelj 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

36 890,00 

50 512,00 

31 850,00 

6 147,00 

12 248,00 

Sida 11I11 



Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMM UN 
Kommunstyrelsen 

2019 ~10~ 10 
Dnr.:b§ .. ~\\~9,/?,.o' 5 -qoo 
DDlllllll811 1 •••1 •1a•1 a 1 1 1111111 1 ID.ll ll llti 

Individ och familj Båstads kommun 

2019-09-01-2019-09-30 



Beslutsdatum 

2019-09-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-02 Ek bistånd 4 kap 1 §,, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-09-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-09-02 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-09-03 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-03 Vux Utredningskostnad mm 

2019-09-03 Ek Justering av förskott på förmån 

Urvalsparametrar: 20190901 - 20190930 
Organisation- Vuxenenheten 

JJndemivåer 

Hand I äggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Utredningen kan ej färdigställas 
Fanny Andreasson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Fanny Andreasson 

Sjukskriven med läkarintyg-vän1 
Fanny Andreasson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Fanny Andreasson 

Teuta Xhemajli Hasanaj 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Urvalsdatt1m = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 391,00 

1 765,00 

1 020,00 

986,00 

8 755,00 

1 800,00 

337,00 

Sidal/14 



Beslutsdatum 

2019-09-03 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-09-03 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-09-03 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-09-03 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-09-03 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-09-03 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-09-03 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-09-03 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-09-03 Ek Justering av förskott på förmån 

Urvalsparametrar: 20190901 20190930 
Organisation· Vuxenenheten 

Undemivåer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Urvalsdaturn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

30,00 

7 430,00 

10 026,00 

1 095,00 

9 476,00 

10 343,00 

9 368,00 

10 007,00 

87,00 

Sida2 I 14 



Beslutsdatum 

2019-09-03 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-09-03 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-09-03 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-09-04 Vux L VM vård verkställs plac påbörjas 

2019-09-04 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-09-04 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

2019-09-04 Ek Förmedlingsmedel avslutas 

2019-09-04 Vux L VM Polishandräckning 45 § 

2019-09-04 Ek bistånd beslut inleda utredning 

lT rva lsparametra r: 20190901 20190930 
Organisation: Vuxenenheten 

Undemiväer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Orsak 

Beslut: 

Personnummer: * 

2019-10-01 

Beslutsfattare 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Anita Marijic 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Gilla Törhagen Sköld 

Ivona Widen 

llrvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

8 850,00 

568,00 

200,00 

Sida3/14 



Beslutsdatum 

2019-09-04 Vux Familjehemsplac 4 kap 1 §bifall 

2019-09-04 Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

2019-09-05 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-09-05 Vux Utredningskostnad mm 

2019-09-06 Vux Beslut inleda utredning en! 11 kap 1 § 

2019-09-06 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-09-09 Vux L VM Omedelbart omhändertagande fastställs 

2019-09-09 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-09 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Urvalsparametrar: 20190901 - 20190930 
Organisation: Vuxenenheten 

Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-10-01 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Teuta Xhemajli Hasanaj 

Josephine Tegner 

Alexandra Borbelj 

Josephine Tegner 

Anita Marijic 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Annelie Zerman 

Anita Marijic 

AnnaBerg 

Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

105 400,00 

449,00 

Sida 4 I 14 



Beslutsdatum 

2019-09-09 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-09-09 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-09-09 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-09 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-09-09 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-09 Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

2019-09-10 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-09-11 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-09-11 Ek fly inleda försörjningsinsats 

Urvalsparametrar: 20190901 20190930 
Organisation· Vuxenenheten 

Undemivåer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-10-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Bes! utsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Josephine Tegner 

Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2 172,00 

l 832,00 

175,00 

22 181,00 

900,00 

Sida 5 I 14 



Beslutsdatum 

2019-09-11 Ek fly Bistånd 4 kap l §Bifall 

2019-09-11 Ek fly Bistånd 4 kap I §Bifall 

2019-09-11 Ek Justering av förskott på fönnån 

2019-09-11 Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

2019-09-11 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

2019-09-11 Vux Missb Familjehemsplac SoL vårdkostnad 

2019-09-12 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-09-13 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

2019-09-16 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

U rvalspa rarnetrar: 20190901 20190930 
Organisation- Vuxenenheten 

Undemiväer· 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Annelie Zerman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Annelie Zerman 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Josephine Tegner 

Alexandra Borbelj 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

5 274,00 

4 743,00 

12 224,00 

20 230,00 

97 867,00 

80 600,00 

442,00 

63 519,00 

2 282,00 

Sida 6 I 14 



Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-01 

Beslutsdatum 

2019-09-16 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-09-16 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-09-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-09-16 Vux L VM Omedelbart omhändertagande upphävs 17 § 

2019-09-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-09-17 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-17 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

U rva I snara metrar: 20190901 - 20190930 Beslutsfattare· 

Organisation· Vuxenenheten 

Undemivåer 

Handläggare· Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Förvaltningsrätt 

Bidrar ej till sin försörjning 
Alexandra Borbelj 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

7 275,00 

3 525,00 

9 564,00 

4 336,00 

7 239,00 

8 647,00 

2 500,00 

510,00 

Sida 7 I 14 



Beslutsdatum 

2019-09-17 

2019-09-17 

2019-09-18 

2019-09-18 

2019-09-18 

2019-09-18 

2019-09-18 

2019-09-18 

2019-09-18 

Urvalsparametrar: 

Ek fly 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 fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation

Undemiväer· 

Handläggare· 

20190901 

Vuxenenheten 

20190930 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-01 

Bes! utsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

AnnaBerg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
AnnaBerg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

115,00 

19 837,00 

7 707,00 

9 450,00 

Sida8/14 



Beslutsdatum 

2019-09-18 Ek Återtagen ansökan 

2019-09-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-19 Vux LVM Omedelbart omhändertagande 13 § 1,2 

2019-09-19 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

2019-09-19 Vux Utredningskostnad mm 

2019-09-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-19 Ek fly Bistånd 4 kap I § avslag 

Urvalsparametrar: 20190901 20190930 
Organisation· Vuxenenheten 

Undemiväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

SN :s I :e vice ordf 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Alexandra Borbelj 

Anita Marijic 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Anna Berg 

Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

500,00 

Sida9/14 



Beslutsdatum 

2019-09-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-09-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-09-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-09-19 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-09-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-20 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-09-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-20 Vux Missb lnstitutionsplac 4 kap 1 §förlängs 

2019-09-20 Vux Missb Institutionsplac avslutas 

Urvalsparametrar: 20190901 - 20190930 
Organisation· Vuxenenheten 
Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-01 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Anita Marijic 

Anita Marijic 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

260,00 

1417,00 

7 909,00 

16 788,00 

5 389,53 

Sida 10 I 14 



Beslutsdatum 

2019-09-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-20 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-09-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-09-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urvalsparametrar: 20190901 20190930 
Organisation: Vuxenenheten 

Undemivåer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-01 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Sjukskriven med läkarintyg-vän1 
Annelie Zerman 

AnnaBerg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
AnnaBerg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

200,00 

10 628,00 

3 491,00 

Sida 11/ 14 



Beslutsdatum 

2019-09-23 

2019-09-23 

2019-09-23 

2019-09-23 

2019-09-24 

2019-09-24 

2019-09-24 

2019-09-24 

2019-09-24 

U rva !spara metrar: 

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 

Vux Intern öppenvård bifall 

Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

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

Vux Kostnader i utredning 

Qrganisation

Undemivåer 

Handläggare: 

20190901 

Vuxenenheten 

- 20190930 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-10-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Anita Marijic 

Anita Marijic 

AnnaBerg 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Annelie Zerman 

Josephine Tegner 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

17 800,00 

5 899,00 

4 524,00 

913,00 

Sida 12 I 14 



Beslutsdaturn 

2019-09-25 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-09-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-25 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-09-25 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-09-26 Ek Beslut inleda utredning överklagande 

2019-09-26 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2019-09-26 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-09-26 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

2019-09-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

llrvalsparametrar: 20190901 - 20190930 
Organisation- Vuxenenheten 
Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-10-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetshinder, sociala skäl 
Alexandra Borbelj 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Fanny Andreasson 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Alexandra Borbelj 

Fanny Andreasson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Fanny Andreasson 

Sjukskriven med läkarintyg-vän1 
Fanny Andreasson 

AnnaBerg 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

5 115,00 

8 088,00 

10 301,00 

Sida 13 / 14 



Beslutsdatum 

2019-09-27 

2019-09-27 

2019-09-27 

2019-09-27 

2019-09-27 

2019-09-30 

Urvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap l § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation

Undernivåer 

Handläggare· 

20190901 

Vuxenenheten 

20190930 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Orsak· 

Beslut· 

Personnummer * 

2019-10-01 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Uryalsdatmn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

8 949,00 

4 204,00 

600,00 

Sida 14 I 14 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

2019 -10 .. 2 1 
2 
I 

~/ff~~~ftit.: 
Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/A026 2019-06-10 

KS/A026 2019-10-07 

KS/A026 2019-10-10 

Underskrift 
Datum 

2019-10-21 
Namnförtydligande 

Ann-Britt Nilsson 

Dödsboanmälan 

Dödsboanmälan 

Dödsboanmälan 

ÄB 20 kap Sa§ Dödsboanmä Ann-Britt Nilssoon 
Ian till 
skatteverket 

ÄB 20 kap Sa§ Dödsboanmä Ann-Britt Nilsson 
Ian till 
saktteverket 

ÄB 20 kap Sa§ Dödsboanmä Ann-Britt Nilsson 
Ian till 
skatteverket 
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