
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum: Onsdagen den 20 november 2019 

Plats och tid: Sessionssalen, kl. 17:30  

 

 Ärendemening 

 Upprop 

1.  Val av justeringspersoner 

2.  Godkännande av dagordningen 

3.  Månadens person eller organisation 

4.  Delgivningar 

5.  Beslutslogg 

6.  Budget 2020 och plan 2021-2022 

Innan detta ärende behandlas har allmänheten rätt att ställa frågor till de förtroendevalda 

7.  Samordningsförbundet NNV Skåne - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 

8.  Renhållningsordning med tillhörande avfallsplan - Antagande 

9.  Revidering av verksamhetsområden för vatten och avlopp 

10.  VA-taxor 2020  

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

12.  Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

13.  Reglemente för ungdomsråd - Revidering 

14.  Reglemente för kulturråd - Antagande 

15.  Redovisning av partistöd för 2018 

16.  Avsägelse av uppdrag - Kjell Stridh (BP) 

17.  Fyllnadsval av ledamot i myndighetsnämnden efter avgående Kjell Stridh (BP) 

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

 
 
Båstad den 13 november 2019 
 
 
 

Thomas Andersson 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 
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Datum: : 2019-11-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000001/2019 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utse Ingvar Bengtsson (S) och Claes Sjögren (BP) till justeringspersoner. 
 
2. Utse Victor Törnqvist (M) som ersättare.  
 
3. Justeringen äger rum tisdagen den 26 november 2019 kl. 15:00 på kommunkansliet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. För dessa 
personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och justerings-
personerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: : 2019-11-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000002/2019 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 

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

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

 

Regler för utdelning av månadens person eller organisation 
 

Syfte 

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

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

Ansvar 

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för månadens person eller organisation. 

Avgränsning 

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

Tillämpning 

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

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

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

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

Jury 
Kommunfullmäktiges presidium utser månadens person eller organisation. 

Utdelning 
Månadens person utdelas vid inledningen av kommunfullmäktiges ordinarie samman-
träde. Ordförande delar ut utmärkelsen genom att läsa motiveringen och överlämnar 
blomma och diplom. 
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Datum: : 2019-11-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000004/2019 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
A, Beslut från Länsstyrelsen i Skåne – Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Kommunledningskontoret  
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: : 2019-11-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000408/2019 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning daterad den 5 november 2019 godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Till stöd för kommunfullmäktiges beslutsfattande och uppföljning finns en beslutslogg. Loggen 
innehåller uppgifter om väckta ärenden och ärenden som bordlagts eller återremitterats. 
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen och samråd sker med förvaltning-
en innan den skickas ut till sammanträdet.  
 
 
Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2019-10-09. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
 



 

 

   Uppdaterad: 2019-11-05 
   Dnr: KS 000408/2019-900 
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Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2019-09-17 702/19 Införa kurtaxa (BP) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

Dec 2019 

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

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

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

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

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

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

ler (C)  

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

Jan 2020 

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

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

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

Jan 2020 

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

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

 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2020 

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

Jan 2020 

2018-03-27 351/18 Inrättande av välbefinnanderåd (L)  Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

Dec 2019 

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

(L) 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2020 

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

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

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

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2017-12-06 1353/17 Småföretagarhotell (S) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

Dec 2019 

2017-11-16 1323/17 Hållbar handelspolicy för Båstads kommun (L, M, C och S) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i december 

Dec 2019 

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

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

2017-10-31 1181/17 Broddar till alla 65 år och äldre (C) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

Dec 2019 

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

2020 
 

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

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2020 

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

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2020 

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

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

Jan 2020 

2017-07-14 800/17 Jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads kommun (M)  Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

Dec 2019 
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Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2019-09-11 694/19 Attraktivare arbete för hemtjänstpersonal Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i januari. 

Jan 2019 

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

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

2018-01-03 9/19 Båstads kommun ska driva en kommunal återbruksvers-
kamhet 

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

Dec 2019 

2018-02-14 211/18 Anställ en syn- och hörselinstruktör i Båstads kommun Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

Dec 2019 

2017-10-19 1118/17 Parkeringsplatser på Ydrehall i Torekov Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

Dec 2019 

2015-11-02 1445/15 Stöttning med kollektivtrafik till Apelrydsskolans elever 
och personal 

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

Dec 2019 

2015-09-08 1174/15 Farthinder utmed Järnvägsgatan i Grevie Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

Dec 2019 

2015-03-25 464/15 Tillskapande av trygghetsboende eller motsvarande i 
Västra Karup 

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

Dec 2019 

 
 

Bordläggningar/återremisser  

Upprättat Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2019-02-04 731/15 Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) har varit utställt för gransk-
ning. Inkomna synpunkter har samman-
ställts och kommenterats i ett gransknings-
utlåtande och mindre justeringar har gjorts i 
planförslaget. Nästa steg i planprocessen är 
antagande.       

Kommunstyrelsen Ärendet återremitteras på KF 2019-09-25  med  
motiveringen:  
Ärendet återremitteras för omarbetning av detaljplanen i 
syfte att inte öka evenemangsytorna samt behålla de nu-
varande parkeringsplatserna.       
 
Planeras till KF 18/12.  

Dec 2019 
 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-06 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 240  Dnr KS 000742/2019 - 906 

Budget 2020 och plan 2021-2022 

 
Beskrivning av ärendet Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt med den 

befolkningsförändring som togs i befolkningsprognosen vilket innebär 225 fler 
invånare. Avsatta medel i budget 2020 för resterande tre månaders 
löneökningar 2019 och nio 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 bidrag.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-10-16. 
 
Samverkan för Bjäres  
budgetförslag 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 infrastruktur uppgår till 220 240 tkr för 2020 och 213 605 tkr för 
2021 samt 112 960 tkr för 2022. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela 
dessa inom de olika verksamheterna.  
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. 

 
Föredragande Utvecklingsstrateg Sari Bengtsson, ekonomichef Elisabet Edner och 

kommundirektör Erik Lidberg föredrar ärendet. 
 
  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

 
Yrkanden Kerstin Gustafsson (M), Ingela Stefansson (S) och Mats Lundberg (L):  

Bifall till Samverkan för Bjäres budgetförslag. 
 
Bo Wendt (BP): Bifall till Bjärepartiets budgetförslag. 

 
Notering  Centerpartiet avstår från att delta i beslutet. 
 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen beslutat enligt Samverkan för Bjäres budgetförslag.  
      
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 
 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 infrastruktur uppgår till 220 240 tkr för 2020 och 213 605 tkr  
för 2021 samt 112 960 tkr för 2022. Kommunstyrelsen har uppdraget  
att fördela dessa inom de olika verksamheterna.  
 
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. 
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Datum: 2019-11-12 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000742/2019-906 

Till:  Kommunfullmäktige 

 

 
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. 

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

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 220 240 tkr för 2020 och 213 605 tkr för 2021 samt 112 960 tkr för 2022. 
Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna.  

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. 

Drift 



 
 

 

2 (2) 

 

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 156 465 tkr för 2020 och 190 455 tkr för 2021 samt 
77 690 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 
45 400 tkr uppstå. För 2021 nettoinkomster om 10 250 tkr och för 2022 nettoinkomster om 
10 550 tkr. 
 
Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur beräknas under perioden uppgå till minst 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: 
Samverkan för Bjäres budget 2020 
Budgetmaterial KS 19-11-06 
 

 

2019-11-13 

Elisabet Edner   Erik Lidberg 
Ekonomichef     Kommundirektör 



SAMVERKAN FÖR BJÄRES BUDGET FÖR 2020 

Efter några starka ekonomiska år för kommunen i högkonjunkturen är det redan i år betydligt kärvare 

ekonomiska villkor - och det gäller också för de nästkommande åren. Avmattningen i svensk ekonomi 

är här, färre arbetade timmar, minskade reella inkomster i hushållen och inte lika snabbt växande 

skatteunderlag. Samtidigt med ökade kostnader för invid- och familjeomsorgen, för större barnkullar 

och för den åldrande befolkningen.  

Dessa realiteter påverkar vårt budgetförslag för 2020. Osäkerheten inför framtiden är stor vilket gör 

att kostnaderna för utsatta grupper kan öka betydligt mer än vad vi just nu förutser och kan 

överblicka. Trots detta presenterar vi en budget som uppfyller de ekonomiska mål vi fastställt. Det är 

viktigt att poängtera att det budgeterade överskottet givetvis inte är ett självändamål, men det är en 

buffert mot oförutsedda utmaningar och kan ge oss handlingsfrihet framöver. Det har krävts stora 

prioriteringar för att uppnå detta. Det är Samverkan för Bjäres förhoppning att vi tillsammans med 

vår personal och våra medborgare, civilsamhället och näringslivet kan klara av uppgiften att ge god 

välfärd för de knappt tilldelade resurserna. 

Samverkan för Bjäres budgetförslag innebär att vi ger respektive förvaltningsenhet ekonomiska 

ramar så att styrelse och nämnder därefter ska ges möjlighet att prioritera inom dessa ramar. 

 

PERSONAL 

Vår personal är vår viktigaste resurs för att klara uppdraget. Utmaningen är att dels behålla vår 

kompetenta personal och dels rekrytera nya medarbetare. Vi satsar långsiktigt för att förnya våra 

lokaler i skolor och äldreboenden vilka succesivt ska ge goda arbets- och boendemiljöer för både vår 

personal, våra barn/elever och våra äldre. Dessutom avsätter vi centrala medel för 

personalutveckling. 

 

BARN OCH UNGA 

Vi lägger resurser på att få en långsiktig och hållbar skolorganisation på plats. Vi prioriterar för att 

fullfölja ombyggnationen av Förslövs F-6 skola som ska stå klar under 2021 och för en helt ny F-6 

skola i Västra Karup med inflyttning augusti 2022. Vi har gett förvaltningen i uppdrag att lägga fram 

en plan för hur Strandängsskolan ska kunna utvecklas och klara av att ta emot ökade elevantal för de 

kommande 8 - 10 åren. Vi avsätter resurser för att klara av den ökade elevtillströmningen med i stort 

sett oförändrad skolpeng per elev, vilket ger förutsättningar för fortsatt god kvalité i undervisningen. 

Gymnasie- och gymnasiesärskolan tillförs också mer resurser för att klara sina viktiga uppdrag. 

Vi avser att starta upp ett ungdomsråd med representanter för högstadie- och gymnasieelever och i 

dialog med de unga finna lämpliga former för dess utformning. Båstads Kommun skall leva upp till 

lagstiftningens krav och åtgärda brister inom Individ och familjeomsorgen. 

 

VÅRD OCH OMSORG 

Vård- och omsorgsboendet Haga Park i Förslöv kommer att vara klart under våren 2020. Vi tillför 

resurser så att de första boenden kan flytta in maj 2020 och därefter succesivt under året.  

Ängagården avvecklas i takt med inflyttningen på Haga Park. Medel tillförs vård- och 

omsorgsnämnden för dess olika prioriteringar. Anhörigstödet värnas. 

 

FÖRETAGANDE OCH NÄRINGSLIVSKLIMAT 

Samarbetet med Båstad Turism och Näringsliv (BTN) kommer att fördjupas för att förbättra 

förutsättningarna för företagande och entreprenörskap i vår kommun.  Vi ger bland annat extra 

resurser för att BTN tillsammans med kommunen kan öka dialogen och möten med vårt näringsliv, i 

syfte att öka förståelsen för varandras villkor och utmaningar. 

 

 



TRYGGHET 

Under 2019 anställdes säkerhetsansvarig som redan arbetar med många trygghetsrelaterade 

ärenden, såsom att ta fram medborgarlöften tillsammans med polisen, öka vår krisberedskap och att 

tillsammans med skola, vård och omsorg arbeta för att skapa ett tryggare och säkrare Båstads 

kommun.  

Under 2020 blir vi delägare i Sydvatten för att tillsammans med dem långsiktigt trygga vår 

vattenförsörjning för kommunens södra sida till Torekov.  

Ombyggnad och upprustning av genomfartsleden Köpmansgatan i centrala Båstad kommer att ske 

främst för att uppnå ökad säkerhet för våra oskyddade trafikanter. Ett projekt ihop med Trafikverket. 

 

MILJÖ OCH HÅLLBARHET 

Ny översiktsplan kommer att fastställas under 2020. Här pekar vi ut våra omistliga naturvärden och 

områden som ska bevaras för framtiden samtidigt som vi är tydliga med var vi vill se byggnation för 

boende och verksamheter. Vi inrättar delvis en ny tjänst som hållbarhetsstrateg med uppgift att se 

till att vi beaktar hållbarhetsaspekterna i alla våra beslut och allt vårt agerande i kommunen. 

Vi arbetar vidare på vår strategi att ge heltäckande och hållbar VA-planering. På sikt uppnår vi god 

ekologisk och kemisk status genom att reinvestera i och bygga ut vårt VA-nät. Ängalag ansluts under 

2020 till det kommunala VA-nätet. 

 

INVESTERINGAR 

Vi fortsätter våra byggnadsinvesteringar i Förslövs F-6 skola och påbörjar byggnation av en ny F-6 

skola i Västra Karup för att genomföra skolstrukturarbetet för sydvästra delen av vår kommun. Vi 

avsätter drygt 6 mkr för att energieffektivisera våra kommunala fastigheter vilket är viktigt med 

tanke på framtiden. 

 

SAMVERKAN 

Att klara av de utmaningar vi har framöver för att säkra välfärden för våra medborgare förutsätter att 

vi i allt större utsträckning samverkar med våra grannkommuner, vårt rika föreningsliv och vårt 

framgångsrika näringsliv. Föreningsbidragen kvarstår på nuvarande nivå i avvaktan på beredningen 

för Idrott och friluftslivs programförslag. Vi förbättrar dialogen med våra byaråd genom ett nyinrättat 

Byarådslag i syfte att finna bra samverkansformer och ökad förståelse för våra orters utmaningar. 

 

FRAMTIDA UTMANINGAR 

Vår arbetsgivarorganisation SKL genomlyste Båstads kommuns ekonomi och pekade på de 

utmaningar vi står inför. Analysen visade på att de goda tiderna är förbi och att vi står inför ett 

ekonomiskt stålbad för att klara de utmaningar som vår kommun - och många andra kommuner - 

står inför. Den presenterade budgeten är inte stark men vi har värnat om de svaga i samhället, skapat 

förutsättningar för fortsatt goda studieresultat i skolan och tillskjutit avsevärda medel för att klara 

uppdraget att ge vård och omsorg till alltfler äldre. 
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Båstads kommuns vision samt mål 

Vision 2030 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara en 
attraktiv förebild, på alla sätt, i alla sammanhang. 

Förebild 
År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap. 
Kommunen attraherar de människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, 
kultur och affärer. 

Varumärket Båstad står djupt rotat i idrotten, upplevelsen och investeringsviljan. Genom 
att välkomna nya idéer, utveckling och nya människor skapas förutsättningar för den lilla 
kommunens framtid; för alla som vill något. 

Attraktion 
Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. Självklart skyddas 
råvaror, miljö och naturvärden genom att sätta det hållbara livet i fokus. 

I den attraktiva kommunen är människans lika värde och möjlighet att påverka 
grundläggande i utvecklingen. 

Båstads kommun är en kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och 
kompetenser; för företag och organisationer där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, 
tillit och socialt kapital blir en självklar arena för alla. 

Mod 
I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom vår snabbrörlighet har vi 
förmågan att anpassa oss till omgivningens krav. 

Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod visar vägen och skapar en attraktiv 
förebild. 

Båstads kommun är en viktig part för att öka samarbeten med andra kommuner, 
regioner och länder, i syfte att skapa goda förutsättningar för alla medborgare. 

Slogan 

Ett bättre sätt att leva 
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål för perioden 2020 - 2022 

Fokusområde Medborgaren 

Mål 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 

Mål 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 

Mål 3. Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, stimulerande miljö för 
barn och unga. 

Mål 4. Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité -  jämlikt, tillgängligt och 
efter den enskildes behov. 

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling 

Mål 5. I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 

Mål 6. Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott fö-
retagsklimat. 

Mål 7. Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett håll-
bart samhälle. 

Fokusområde Medarbetaren 

Mål 8. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Fokusområde Hållbar ekonomi 

Mål 9. Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett ef-
fektivt resursutnyttjande. 
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Fullmäktigemål

Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i

Nyckeltal:

senaste 

värde 
trend

värde jfr. 

med riket

värde jfr. med 

kommun-

gruppen

senaste 

mätning 

(år)

målsättning 

eller 

målvärde
Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun 

som en plats att leva och bo på. SCB:s medborgarundersökning, 

(U00402) 66 60 62 2017 70

Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer möjligheterna 

till inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Båstads 

kommun. SCB:s medborgarundersökning, (U00408) 43 40 40 2017 48

SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) 71 72 72 2018 76

Nöjd medborgarindex-kultur (U09401) 65 62 55 2017 66

Mål 2: Båstads kommun är välkomnande professionell och serviceinriktad

Nyckeltal:

senaste 

värde 
trend

värde jfr. 

med riket

värde jfr. med 

kommun-

gruppen

senaste 

mätning 

(år)

målsättning 

eller 

målvärde
Nöjd-Medborgarindex (NMI),Hur ser medborgarna i Båstads 

kommun på kommunens verksamheter? SCB:s 

medborgarundersökning (U00401) 56 55 53 2017 62

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och 

får svar inom en dag (%)KKIK (U00413) 59 80 77 2018 80
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar (inom 60 

sekunder) på en enkel fråga (%) KKIK (U00413) 61 53 61 2018 62
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng 

(%)KKIK (U00486) 89 85 87 2018 90

Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, stimulerande miljö för barn och vuxna

Nyckeltal:

senaste 

värde 
trend

värde jfr. 

med riket

värde jfr. med 

kommun-

gruppen

senaste 

mätning 

(år)

målsättning 

eller 

målvärde
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, 

andel (%)(N15428)SCB, Skolverket, KKIK 85,6 83 82,9 2019 89

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel 

(%)(N15557)skolinspektionen 86,8 88 87 2018 89
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel(%) 

(N17457)SCB 86,4 78,2 75,7 2018 87
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, hemkommun, 

(N17500)SCB och skolverket 14,5 14,2 14,1 2018 15

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité - jämlikt, tillgängligt och efter den 

enskildes behov

Nyckeltal:

senaste 

värde 
trend

värde jfr. 

med riket

värde jfr. med 

kommun-

gruppen

senaste 

mätning 

(år)

målsättning 

eller 

målvärde
Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn. Andel 

nöjda(%) (U23471)KKIK, Socialstyrelsen 85 82 83 2019 85

Fallskador bland personer 65 +, 3-årsm. Antal/100 000 (U20462) 

Patientregistret,Socialstyrelsen 2505 3129 3209 2017 2200
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn,andel 

nöjda(%) (U21468)KKIK, Socialstyrelsen 90 90 92 2019 85
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS -brukaren får bestämma 

saker som är viktiga, andel (%)(U28532)SKL:s undersökning 

anpassat till personer m. funktionsnedsättning 77 74 70 2018 85
Brukarbedömning boendestöd SOL - Brukaren får bestämma saker 

som är viktiga, andel (%) (U26420)(SKL) 63 81 66 2017 85
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Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande

Nyckeltal:

senaste 

värde 
trend

värde jfr. 

med riket

värde jfr. med 

kommun-

gruppen

senaste 

mätning 

(år)

målsättning 

eller 

målvärde
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen (%) 

(N00955)Arbetsförmedlingen 2,9 3,5 2,3 2019 2,3

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, 

andel (%) (N31816) Socialstyrelsen mm. 32 47 58 2018 58
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 

(%) av befolkningen (N31816)Socialstyrelsen mm. 0,5 0,9 0,6 2018 82
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 

år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel (%)(N17434) SCB och 

Skolverket 82,4 75,4 71,6 2017 82

Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företagsklimat

Nyckeltal:

senaste 

värde 
trend

värde jfr. 

med riket

värde jfr. med 

kommun-

gruppen

senaste 

mätning 

(år)

målsättning 

eller 

målvärde
Företagsklimatet enl. ÖJ (Insikt) totalt NKI, (U07451) 71 73 72 2018 75

Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande omdöme (enkät) 

Svenskt Näringsliv 3,3 3,4 2019 4
Andel företagsamma personer av befolkningen, 16-74 år (%) 

Svenskt Näringsliv, UC 22,1 12,4 2018 22
Det ska finnas minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för 

verksamheter, Ja/Nej Ja  - - 2019 Ja 

Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle

Nyckeltal:

senaste 

värde 
trend

värde jfr. 

med riket

värde jfr. med 

kommun-

gruppen

senaste 

mätning 

(år)

målsättning 

eller 

målvärde

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07801) Avfall Sverige 560 499 578 2018 500

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 

(U07514) Ekomatcentrum 20 30 26 2018 35
Miljöbilar i kommuorganisationen, andel (%) (U00437) 

Miljöfordon Sverige 43,8 37,6 21 2018 50

Skyddad natur totalt, andel (%) (N85054) SCB 9,7 6,4 11,7 2018 9,7

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklnade arbetsplats

Nyckeltal:

senaste 

värde 
trend

värde jfr. 

med riket

värde jfr. med 

kommun-

gruppen

senaste 

mätning 

(år)

målsättning 

eller 

målvärde
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex 

(U00200) egen undersökning. 78 79 79 2019 80

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) SKL:s 

personal- och lönestatistik (novemberstatistiken) 48 63 56 2018 56
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) egna uppgifter i ÅR, 

(N00090) 5,5 6,6 6,7 2018 5,2
Personalomsättning (avgångna) (%) (N00216) 

novemberstatistiken 13 12 12 2018 10

Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning och ett effektivt 

resursutnyttjande

Nyckeltal:

senaste 

värde 
trend

värde jfr. 

med riket

värde jfr. med 

kommun-

gruppen

senaste 

mätning 

(år)

målsättning 

eller 

målvärde

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6% av skatteintäkter 

och generella statsbidrag. Att uppnås under mandatperioden. 0,02 0,014 0 2018 2 % (2,6 %)

Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt uppgå till högst 2 

x (resultat + avskrivningar). Att uppnås under mandatperioden 0,64 0,669 2018 50%
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Finansiella mål 

Enligt kommunallagen skall kommunerna ha en god ekonomisk hushållning. Denna ska 
genomsyra verksamhet och ekonomi både i ett kort- och ett långsiktigt perspektiv. Ur ett 
ekonomiskt perspektiv är ett minimikrav för detta balanskravet. Enligt balanskravet ska 
intäkterna överstiga kostnaderna och ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar 
återställas under de närmast följande tre åren. 

Enbart ett nollresultat räcker dock inte för att uppnå en god ekonomisk hushållning. I för-
arbetena till kommunallagen har anförts att för att kravet på god ekonomisk hushållning 
ska anses vara uppfyllt ”bör resultatet i normalfallet ligga på en nivå som realt sett åt-
minstone konsoliderar ekonomin”. Anledningarna till detta kan vara många, bland annat för 
att inflationssäkra kommunens behov av återinvesteringar, att bygga upp beredskap för 
framtida ökade pensionsutbetalningar eller växande behov av kommunal verksamhet 
inom exempelvis vård och omsorg. Av kommunallagen framgår att kommunen i budgeten 
skall ange finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Båstads kommun har antagit följande finansiella mål för 2020 för att uppnå en god eko-
nomisk hushållning: 

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

Genom detta resultatkrav anges hur mycket den löpande verksamheten får kosta i för-
hållande till de totala skatteintäkterna och skapar tillsammans med avskrivningar ut-
rymmet för investeringar.

2. Investeringarna (exklusive va-investeringar) ska finansieras till 50 procent med skatte-
medel.

Avskrivningar på skattefinansierade investeringar och resultatet utgör det belopp som
finns tillgängligt för att egenfinansiera investeringarna i den skattefinansierade verk-
samheten. Är investeringsnivån högre krävs upplåning, utnyttjande av likvida medel
och/eller försäljning av anläggningstillgångar. Lånefinansiering kommer ske för inve-
steringar.

Under mandatperioden kommer Båstads kommun successivt att trappa upp resultatmålet 
med ett slutmål om 2,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag till år 2022. 
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Sammandrag

Driftbudget
Budget Plan Politiska Plan Plan 

Tkr 2019 2020 justeringar 2021 2022

Kommunfullmäktige -2 275 -2 119 349 -2 138 -2 130

Valnämnd -323 -9 315 -9 -9

Överförmyndare -1 183 -1 176 9 -1 186 -1 181

Revision -855 -846 3 -853 -850

Kommunstyrelsen -157 317 -158 731 -727 -160 116 -159 500

- varav kommunstyrelse -3 010 -2 762 58

- varav kommunkontor -53 071 -52 351 705

- varav teknik & service -54 895 -59 294 -2 610

- varav samhällsbyggnad -3 081 -3 104 33

- varav bildning & arbete -43 261 -41 220 1 087

Utbildningsnämnd -361 123 -368 905 -6 343 -377 962 -376 490

- varav utbildningsnämnd -470 -405 9

- varav barn & skola -72 287 -83 802 1 014

- varav bildning & arbete -39 904 -27 423 -81

- varav skolpeng, barnoms./grundsk. -199 789 -203 613 -2 445

- varav skolpeng, gymnasium -48 673 -53 662 -4 840

Vård- och omsorgsnämnd -241 423 -255 690 -12 526 -266 638 -265 604

- varav vård- och omsorgsnämnd -384 -417 6

- varav vård & omsorg -120 149 -133 428 -12 451

- varav hemvårdspeng -57 676 -56 390 1 695

- varav boendepeng -63 214 -65 455 -1 776

Myndighetsnämnd -3 462 -3 567 -7 -3 598 -3 584

- varav myndighetsnämnd -293 -328 6

- varav teknik & service -282 -285 -3

- varav samhällsbyggnad -2 887 -2 954 -10

Delsumma -767 961 -791 042 -18 927 -812 499 -809 347

- varav inflationskompensation 0 0 0 0 0

Löneökning 2019 -673 -419 -419 -419

Löneökning 2020 -13 600 -18 100 -18 100

Löneökning 2021 -14 900 -19 900

Löneökning 2022 -15 900

Reserv för demografi -1 000 0 1 000

Förändring KF och KS förfogande 150

Övrigt, finansiering -20 034 -26 111 -21 991 -31 651

Summa -789 668 -831 173 -17 777 -867 909 -895 317

Skatteintäkter o bidrag 805 768 848 173 888 309 919 218

RESULTAT 16 100 17 000 20 400 23 900

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Skattefinansierad investering 146 465 146 465 190 455 71 690 100 325 121 935

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 10 000 10 000 0 6 000 0 0

Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl anslut.avg.) 63 775 63 775 23 150 35 270 13 000 2 000

Exploateringsverksamhet -45 400 -45 400 -10 250 -10 550 -21 250 -11 750

TOTALT (inkl. exploatering och medfinansiering) 174 840 174 840 203 355 102 410 92 075 112 185

Sammandrag av drift- och investeringsbudgetar
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Resultatbudget

Budget Plan Plan

Mkr 2020 2021 2022

Verksamhetens nettokostnader -760,7 -798,8 -814,1

Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt) -68,4 -64,5 -72,9

varav avskrivningskostnader VA -12,5 -13,9 -14,8

varav medfinansieringskostnader st.infrastr. -3,2 -3,3 -3,4

Verksamhetens nettokostnader -829,2 -863,3 -887,1

Skatteintäkter 697,2 719,6 747,7

Generella bidrag och utjämning 151,0 168,7 171,5

Finansiella intäkter 2,4 2,4 2,4

Finansiella kostnader -4,4 -7,0 -10,6

Resultat före extraordinära poster 17,0 20,4 23,9

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0

Finansieringsbudget 

Budget Budget Budget

Mkr 2020 2021 2022

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 17,0 20,4 23,9

Justering för avskrivningar (skatt.fin) 52,8 47,3 54,8

Justering för avskrivningar (avgift.fin) 12,5 13,9 14,8

Justering för upplösningar (st. med.fin) 3,2 3,3 3,4

Justering för gjorda/ianspråktagna avsättn

Exploateringsverksamhet 45,4 10,3 10,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 130,8 95,1 107,4

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Nettoinvesteringar, skattefinansierade -146,5 -190,5 -71,7

Medfinansiering statlig infrastruktur -10,0 0,0 -6,0

Nettoinvesteringar, va (exkl. ansl.avg) -63,8 -23,2 -35,3

Försäljningar/övrigt

Anslutningsavgifter VA 8,0 7,0 2,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -212,2 -206,6 -110,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nya lån 110,0 140,0 40,0

Amorteringar -21,7 -28,4 -32,8

Ökning (-)/minskning (+) långfr fordringar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 88,3 111,6 7,2

Årets kassaflöde 6,9 0,1 4,4

Likvida medel vid årets början 34,2 41,1 41,2

Likvida medel vid årets slut 41,1 41,2 45,6
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Balansbudget

Budget Budget Budget

Mkr 2020 2021 2022

Anläggningstillgångar 1 444,0 1 586,2 1 623,4

Omsättningstillgångar 83,5 73,3 67,1

- varav likvida medel 41,1 41,2 45,6

SUMMA TILLGÅNGAR 1 527,5 1 659,5 1 690,6

Eget kapital 540,2 560,6 584,5

- varav årets resultat 17,0 20,4 23,9

Avsättningar 21,2 21,2 21,2

Långfristiga skulder 738,5 850,1 857,3

Kortfristiga skulder 227,5 227,5 227,5

Summa skulder 966,0 1 077,6 1 084,8

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER 1 527,5 1 659,5 1 690,6

Ev. diff
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Verksamheter (förändringar) 2020

BS

Skolpeng barnomsorg, grundskola -5 545 BS UN Skolpeng Grund

Sänkning inom skolpeng av förbrukning/lek-och lär/fortbildning 1 300 BS UN Skolpeng Grund

Sänkning ersättning lek-och lärprodukter år 7-9 1 000 BS UN Skolpeng Grund

Justering för utbetalning juli fklass/förskola 600 BS UN Skolpeng Grund

Hyreskostnader moduler -403 BS UN Ram

Neddragning administrationskostnader 50 BS UN Ram

Förändrad arbetsgivaravgift 2020 -46 BS UN Ram

Nya skolbussar( 2 st 2019) lägre reparationskostnader 2020 200 BS UN Ram

Avgiftskontroll barnomsorgsavgifter 200 BS UN Skolpeng Grund

Personalminskning Sva/Modersmål 700 BS UN Ram

Personalminskning 3 åa (ram) Strategiska tjänster/specialister 2 000 BS UN Ram

Total BS 56

BA

Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -4 840 BA UN Skolpeng Gymnasie

Volymökning gymnasiesärskolan -1 487 BA UN Ram

Förändrad arbetsgivaravgift 2020 -103 BA UN/KS Ram

Sänkning budget Jv9 500 BA KS Ram

Jourtelefon Individ och familj (tidigare politisk uppgift) -120 BA UN Ram

Arbetsmarknadsenheten 50 BA KS Ram

Kunskapsorganisation på SKL, KF-beslut -10 BA KS Ram

Ta bort inakorderingsbidrag 75 BA UN Ram

Neddragning 1 SFI-lärare 614 BA KS Ram

Total BA -5 321

KLK

Chefssekreterartjänst -525 KLK KS

EU-projekt slutar under 2019, hållbarhetsstrateg -301 KLK KS

Borttag investeringsbidrag till Bjärekraft 1 000 KLK KS

Personalutveckling -600 KLK KS

Minskning av budget kvalitetsledning 1 000 KLK KS

Systemadministratör och utvecklare för uppföljning ek, hr, verk och mål samt 

tillkommande- tillhör kvalitetsledning -640 KLK KS

Leader gällande avtal -180 KLK KS

Tennisavtal årlig uppräkning -40 KLK KS

Förändrad arbetsgivaravgift 2020 -225 KLK KS

Besparing näringslivskoordinator (utökat ansvar Båstad turism och näringsliv) 564 KLK KS

Utökning Båstad turism och näringsliv ansvar för näringslivskoordinator/Lots -300 KLK KS

Kommunjurist i annan form än 2019 371 KLK KS

Besparing kundtjänst 234 KLK KS

Pressrum -30 KLK KS

Omorganisering VO Chef KLK 310 KLK KS

Tennismontern -60 KLK KS

Besparing av utbildning inom Kommunledningskontoret 127 KLK KS

Total KLK 705

POL KLK

Utbildning förtroendevalda 2019 275 KLK POL KF

Förändrad arbetsgivaravgift 2020 115 KLK POL Alla

Demokratiberedningen avvecklad 50 KLK POL KF

Valnämnden 315 KLK POL Val

Total POL KLK 755
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SB

Ortofoto - flygfoto 63 SB KS

Detaljplan Torekovs hamn 100 SB KS

Förändrad arbetsgivaravgift 2020 -10 SB MN

Förändrad arbetsgivaravgift 2020 -30 SB KS

Ökade licenskostnader plan -100 SB KS

Total SB 23

TS

Rivning Västra Karup skola -2 500 TS KS

Trafikregleringsavgifter 300 TS KS

Kostnad för inhyrning lokal Västra Karup avseende byggnationen -850 TS KS

Fastighet - minskade kostnader förvaltningsavtal med Båstadhem 422 TS KS

Förändrad arbetsgivaravgift 2020 -400 TS KS

Exploatering - ökade intäkter för arrenden. 200 TS KS

Park / Gata - samordning personal 200 TS KS

Kostnad för brandvattenförsörjning -50 TS KS

Lokalbidrag pensionärsföreningar -35 TS KS

Lokalhyra Malenbadet 100 TS KS

Investeringsbidrag 900 TS KS

Byutveckling (engångspost) -900 TS KS

Total TS -2 613

VO

Nytt Vårdboende i Förslöv ( 12+12+12 platser 4+3+1 mån) -6 627 VO VN Boendepeng

Kyla på vårdboende -76 VO VN Boendepeng

Förändrad arbetsgivaravgift 2020 -480 VO VN Boendepeng

Nedläggning av Ängagården 8 mån 3 668 VO VN Boendepeng

Ökning personal boendepeng på Korttiden -450 VO VN Boendepeng

Pedagogiska måltider 400 VO VN Boendepeng

Utökning personal särkiltboende med kognitiv svikt -1 000 VO VN Boendepeng

Besparing i samband med Heltidsresan 319 VO VN Boendepeng

Avveckla särskilt boende - halvår 2 470 VO VN Boendepeng

Besparing i samband med Heltidsresan 319 VO VN Hemvårdspeng

Förändrad arbetsgivaravgift 2020 -430 VO VN Hemvårdspeng

Minskning av hemvårdstimmar pga inflytt Haga Park 1 326 VO VN Hemvårdspeng

Elcyklar 8-10 bilar bort 100 VO VN Hemvårdspeng

Se över insatsen inom hemvård inköp (av varor) 380 VO VN Hemvårdspeng

Ramkostnader nytt vårdboende Förslöv 8 mån -5 905 VO VN Ram

Enskilda ärende inom LSS -3 000 VO VN Ram

Utökning avdelningschefer -1 744 VO VN Ram

Tillsättning av enhetschefer -1 256 VO VN Ram

Förändrad arbetsgivaravgift 2020 -680 VO VN Ram

Sjuksköterskor, förstärkning -633 VO VN Ram

Fysioterapeut/Sjukgymnast -620 VO VN Ram

Utökning av Biståndshandläggare LSS -600 VO VN Ram

Totalansvar för arbetskläder -500 VO VN Ram

Kostnader introduktionsutbildning -500 VO VN Ram

Lokal - Citadellet -350 VO VN Ram

Medlemsavgift Medelpunkten -300 VO VN Ram

Sjuksköterska, förstärkning LSS och socialpsykiatri -275 VO VN Ram

Bostad med särskild service psykiatri, hyra -174 VO VN Ram

Hyra Skogsliden efter ombyggnation pga arbetsmiljöproblematik -100 VO VN Ram

Vången hyra -100 VO VN Ram

Kunskapsorganisation på SKL, KF-beslut -20 VO VN Ram

Minskade ramkostnader nedläggning särskilt boende 21 VO VN Ram
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Avveckla bil LSS 35 VO VN Ram

Lokaler nedläggning särskilt boende 152 VO VN Ram

Besparing i samband med Heltidsresan 363 VO VN Ram

Bostad med särskild service, psykiatri 365 VO VN Ram

Ej återstart av Cafe SOL ingår i Fontänhuset 430 VO VN Ram

Socialt innehåll och anhörigstöd 900 VO VN Ram

Effektiviseringsuppdrag 2 040 VO VN Ram

Total VO -12 532

Total förändring -18 927

Detta förslag innebär ett resultatmål om 2 % motsvarande ett resultat på 17 

mkr

Demografipott 1 000

Förslag: Medel till förfogande KF (budget under finansverksamhet) 150

Utrymme finans 17 777

Utökning verksamheter -18 927
Återstår att hitta 0

Till kommunfullmäktiges förfogande sänks från 250 tkr till 0 kr. 

Till kommunstyrelsens förfogande höjs från 2 600 tkr till 2 700 tkr.
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Investeringar 2019-2024
Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024

KOMMUNKONTOR
Möbler och teknisk utrustning 300 140 140 140 140
Läsplattor politik 240 360
Kundcenter 231
Webb/E-tjänster 200 100 200 300 300 200
Teknik allmänna utrymmen kommunhuset 160 50 50 50 50
Arkiv 50 50 100 100 100
Verksamhetsstödsystem - Kansli 400 400
Teknik för rörlig media - kommunikation 75
System för rehabilitering - HR 70 90
Fritt Wifi Accesspunkter 200 200
E-arkiv 700 150 300 300 300
Mailsystem 0 1 000
Serverplattform 300 300 300 600 600 300
IP-Telefoni 50 50 50 200 50 50
Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät 400 400 500 400 400 400
Pc 1 000 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
Pc programvaror 300 300 200 300 300 300
Automatisering av användarkonton och processer 100 100 100 100 100 100
Digitalisering (Utveckling) av system 50 50 50 100 100 100
Singel sign on (SSO) 50 50 50 50 50 50
It-säkerhet 400 100 200 300 400 400
Backup lösning/Hög tillgänglighetslösning 400 100 100
Automatisering av mobila enheter 150
E-handel 100 100
Uppgradering av operativsystem 100
Uppgradering av office programvaran 1000

SUMMA KOMMUNKONTOR 5 476 3 230 5 640 4 550 4 590 3 200

TEKNIK & SERVICE
Skattefinansierad verksamhet

Räddningstjänst
Räddningsfordon 106 3100 1000
Skyddsutrustning 100 100 100 100 100 100
Räddningsutrustning 200 200 200 200 200 200

Måltid
Ram Måltid 500 300 500 500 500 500
Inventarier Lokalvård 50

Gata
Ram Gata 500 300 500 500 500 500
Trafiksäkerhetsåtgärder 500 200 500 500 500 500
Trygghetsåtgärder gångtunnel Lyckantorget 1 000
GC-vägar 1 000 100 1 000 1 500 1 500 1 500
Cykelgarage vid Båstads och Förslövs jvstn 500
GC-väg Banvallen 1 500 4 000
GC-Väg Östrakarup Hasslöv 2 000
Gångbro över  Örebäcken vid Öresjön
Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing 1 000 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500
Mätbar gatubelysning 500
Reinvestering asfaltsbeläggning 3 000 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000
Köpmansgatan 1 000 1 000
Båstad station utökad parkeringsplats 2 000
Säkerhetshöjande åtgärder offentliga miljön 200 100 500
Gata och parkering till Förslöv IP 3 500
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning)
Kattegattsleden -200
Köpmansgatan upprustning 3 894 10 000
GC-väg Västra Karup-Grevie 6 000
Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) 3 694 10 000 0 6 000 0 0

Park
Ram Park/lekplats/strand 800 300 800 800 800 800
Lejontrappan 300
Sankta Toras park 200
Temalekplatser 2 000
Alléplantering Inre kustvägen 700 700 700
Reinvestering offentliga toalettbyggnader 500 100 300 300 300 300
Offentlig toalett Kattviks hamn 600
Offentlig toalett vid friidrottsplan / konstgräsplan 600
Upprustning inkl sanering Grevie stationsområde 1 000
Klimatsäkring utredning/åtgärder 3 000 200 500 500 500 1 000
Bryggor Torekov 5 900

Fritid
Ram fritidsanläggningar 700 400 500 500 500 500
Förstudie/ programhandling Malenbadets utveckling framtid 350
Tillbyggnad brygga Torekov 425
Bro Sinarpsdalen över Banvallsleden 1 500

Hamn
Ram hamnverksamhet (Torekov) 1 000 200 800 800 800 800

Övrigt
Utbyte fordon 2 200 500 1 500 1 200 500 500

Fastighet
Kameraövervakning 300 100 300 300
Passagesystem/skyddsåtgärder 1 264 300 500 500 500 500
Ram Fastighetsservice 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 600
Datanät, kablage, övervakning 459 200 300 300 300 300
Förskola Skogsbyn 300
Om- tillbyggnad Förslövs skola F-6 37 000 90 000 21 000
Ombyggnation Bjäredalen 2 000 2 000
Om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 och förskola 2 903 4 000 106 000 21 000
Om- tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 12 000
Ny skola Båstad-Hemmeslöv F-6 200
Om- tillbyggnad förskola Båstad (Äppelbyn) 118
Om- tillbyggnad 7-9 Strandängskolan 25 000 25 000
Räddningsstation Båstad 35 000
Räddningsstation Förslöv Bjäredalen 5 000
Reinvestering och energieffektivisering fastighetsbestånd 5 000 6 500 8 000 8 000 8 000 8 000
Utemiljö och lekredskap 800 800 800 800 800 800
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 75 625 121 350 160 600 46 400 64 000 87 300
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 3 694 10 000 0 6 000 0 0
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar
Tennisvägen 10950
Ram 1 500 1 500 1 500 1 500
Ram samordning 0 0 0
Projektering 400 400 400 400
Serviser 1 400 1 000 1 000 1 400
Avstängningsventiler 960 800 650 650
Brandposter 350 770 770 770
Ekorrvägen etapp 1 och 2 8 000 4 000 1 000
Heimers gata 500 6 300
Karstorpsvägen 500 700 4 000 3 300
Fjärdingsmanvägen 250
Christian II väg 500 2 500
Tomtaholmsvägen 2 500
Relining spillvatten Båstad 1 500 1 500 1 500 1 500
Slättarödsvägen etapp 1 0 0 500 4 200
Avloppsrening 3 300 4 980 6 630 3 700
Dricksvattenproduktion 1 650 1 450 200 600
Bygdegårdsv Vantingevägen 500
Åslidsvägen Björkvägen 1 300 1 200
Sydvatten Båstad 35 000 5 000

Landsbygdsinvesteringar
Ängalag, vatten+spillvatten 300 1 500
Lyavägen, vatten+spillvatten 2 200 100
Förslöv/Vadebäck, vatten+spillvatten 550
Öllövsstrand, vatten+spillvatten 3 000 300
Margeretetorpsvägen 200
Kattviksvägen 500

Nyinvesteringar
Ängstorp, nytt reningsverk 3 000 500
Ledning till Ängstorp 5 000 100 100 100
Ängstorp - Hedhuset utjämningsmagasin 1 500 2 000
Driftövervakning Dricksvattenproduktion 10770 200 200 200
Nytt tillstånd Torekovs RV 100 100
Serviser, V S D 1 400 1 000 1500 1500
Mätning V S D 200 150 150 150
Skalskydd 200 400 400 400
Åtgärder enl. saneringsplan 500
Säkerhetsbarriär (UV-ljus) 300 300 300
Dagvattenledning Örebäcken 0 1000
Invallning kemikaliedosering, Båstad 500
Samlingskammare, Eskilstorp VV 500
Vattentankstationer 700
Bräddavlopp Båstad 600 325
Vattenståndsmätning 150

Exploatering VA
Heden exploatering, etapp III 1 000
Hemmeslöv 6:2 Petersberg VA 100 5 000 5 000
Hemmeslöv 5:9 söder om Willys VA 100 2 000 2 000
Förslöv Väst 105 Va 100 5 000 6 000
Förslöv 2:4 exploatering 12 655 8 500
Exploatering Åstad Bas Va inv 200
Exploatering Åstad v-omr 1 Va 200
Anslutning Sydvatten 5 000 17 000
Dagvattenåtgärder Förslöv 1 293
T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) 96 708 63 775 23 150 35 270 13 000 2 000
(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2022-2023)
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter Ängalag -2 388
Anslutningsavgifter Lyavägen -500
Anslutningsavgifter Östra Karup -500 -500 -1 280 -1 280 -1 280
Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -7 280 -3 164
Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr -500
Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500 -500
Anslutningsavgifter Margretetorpsvägen -1 242
Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -2 300 -1 450 -4 450 -1 450 -1 450
Övriga anslutningsavgifter -1 500
Summa Anslutningsavgifter -13 080 -8 002 -6 972 -2 730 -2 730 0

TEKNIK & SERVICE
Exploateringsområden (Ej VA)

Östra Karup 6:7 (Etapp 1)
Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt

Belysning
Gator (ägs av kommunen) 1 000 1 000
Grönområden/park (ägs av kommunen)

Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" 1 000 0 0 1 000 0 0

Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup"

Övriga exploateringsutgifter
Tomtförsäljning -1 000 -1 500 -2 000 -1 500 -1 000

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" -1 000 -1 500 -2 000 -1 500 -1 000 0

Grevie "g:a skola" Hålarp 4:197
Övrig exploateringsverksamhet "Grevie g:a skola"

Rivnings- och planutgifter 30
Tomtförsäljning -2 700 -2 700

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie g:a skola" -2 670 -2 700

Sunnan 10 m.fl
Skattefinansierade investeringar inom Sunnan 10-projekt

Belysning 50 50

Gator (ägs av kommunen) 300 500 100
Grönområden/park (ägs av kommunen) 200 500 200

Summa skattefin. investeringar "Sunnan 10" 0 0 550 1 050 300

Övrig exploateringsverksamhet "Sunnan 10"

Övriga exploateringsutgifter 150

Tomtförsäljning -3 500
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Sunnan 10" 0 0 -3 350 0 0

Vistorp 8:90 m.fl
Övrig exploateringsverksamhet "Vistorp 8:90"

Övriga exploateringsutgifter 50 0 0 0 0

Tomtförsäljning
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Vistorp 8:90" 50 0 0 0 0

Verksamhetsområde, del av Hemmeslöv 5:14
Skattefinansierade investeringar inom Del av Hemmeslöv 5:14"

Vägar 100 100
Belysning 50 50
Grönområden/park

Summa skattefin. investeringar "Del av Hemmeslöv 5:14" 0 0 150 0 150

Övrig exploateringsverksamhet "Del av Hemmeslöv 5:14"

Övriga exploateringsutgifter 150 200 100
Tomtförsäljning

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Del av Hemmeslöv 5:14" 150 200 100 0 0

Badkrukan, del av Båstad 109:2
Övrig exploateringsverksamhet "Badkrukan, del av Båstad 109:2"

Övriga exploateringsutgifter 150 500
Tomtförsäljning 150 500 0 0 0

Summa Övrig exploateringsverks "Badkrukan, del av Båstad 109:2"
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Heden, Hemmeslöv 10:10
Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv

Vägar 0 0 0 2 000
Belysning 300
Grönområden/park (ägs av kommunen)
Lekplats

Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv 300 0 0 0 0 2 000

Övriga exploateringsutgifter 150 150
Tomtförsäljning -7 500

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" -7 350 150 0 0 0 0

Heden etapp 3

Skattefinansierade investeringar

Vägar(och övrig allmän plats) 2000 0 600
Belysning 300

Summa skattefin. Investeringar Heden etapp 3 2 300 0 0 0 600 0

Intäkter tomtförsäljning -15 000 -27 750
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden etapp 3" -15 000 -27 750 0 0 0 0

Förslöv 2:4
Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4

Vägar 1 915 4 000 0 1 500
Belysning 533 1 100
Grönområden/park (ägs av kommunen) 532 1 400
Lekplats i Förslöv 996 2 000

Summa Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 3 976 8 500 0 0 0 1 500

Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4

Diverse exploateringsutgifter 300
Tomtförsäljning -13 000 -3 900 -3 900 -1 200

Summa övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 300 -13 000 -3 900 -3 900 -1 200 0

Hemmeslöv 6:2 Petersberg
Skattefinansierade investeringar Hemmeslöv 6:2 Petersberg

Vägar 200 5 000 5 000

Belysning 50 1 250 200

Grönområden/park 50 100 850

Lekplats 50 1 500

Summa Skattefin. Investeringar Vistorp industriområde 0 0 0 350 6 350 7 550

Övriga exploateringsutgifter 500 300 200 50 50

Tomtförsäljning 200 -15 000 -10 000

Summa Övrig exploateringsverksamhet  Hemmeslöv 6:2 Petersberg 200 500 300 200 -14 950 -9 950

Förslöv väster om väg 105, del av Vistorp 7:19

Skattefinansierade investeringar

Vägar 200 8 000 4 500

Belysning 100 1 400 0

Grönområden/park 50 500 450
Summa Skattefin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 0 0 0 350 9 900 4 950

Övriga exploateringsutgifter 500 500 300 200 0
Tomtförsäljning -2 000 -2 000

Summa Övrig exploateringsverksamhet  "Förslöv Väst 105" 0 500 500 300 -1 800 -2 000

Hemmeslöv 5:9 (söder om Willys)
Vägar 100 1 000 1 500
Belysning 50 500 200
Grönområden/park 50 300 200

Summa Skattefin. Investeringar inom Hemmeslöv 5:9" 0 0 0 200 1 800 1 900

Övriga exploateringsutgifter 50 50 0 200 200
Tomtförsäljning

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Hemmeslöv 5:9" 0 50 50 0 200 200

Trollbäcken

Skattefinansierade investeringar

Vägar 1 199 0
Summa Skattefin. investeringar inom "Trollbäcken" 1 199 0 0 0 0 0
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vretvägen Båstad 109:2
Vägar 50 600
Belysning 300
Grönområden/park 490

Summa Skattefin. Investeringar inom "Vretvägen Båstad 109:2" 0 0 50 1 390 0 0

Övriga exploateringsutgifter 100 100 100
Tomtförsäljning -2 500 -2 500

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Vretvägen Båstad 109:2" 0 100 100 -2 400 -2 500 0

Provisorisk ÅVC
Provisorisk ÅVC 4 000 0
Summa Skattefin. Investeringar "Provisorisk ÅVC" 4 000 0 0 0 0 0

Intäkter
Summa övrig exploateringsverksamhet Provisorisk ÅVC 0 0 0 0 0 0

Området kring Båstads nya station
Skattefinansierade investeringar

Vägar 500 1 500
Belysning 100 150
Stationstorget (del 2) andra sidan inre kustvägen 691

Oförutsett projektet helhet
Summa skattefin. Investeringar 1 291 0 1 650 0 0 0

Övriga exploateringsutgifter 200 200
Intäkter tomtförsäljning -3 000 -2 000 -6 000

Summa Övrig exploateringsverksamhet  Båstads nya station -2 800 -1 800 -6 000 0 0 0

Övrig exploateringsverksamhet

Intäkter tomtförsäljning -500 -200

Strategiska markinköp (markförsörjning)
Markförvarv tunnelbygge söder
Övriga markinköp 1 750 6 000 4 000 4 000 4 000

Ospec exploateringar
Kostnader 100
Intäkter -200

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. 15 816 8 500 7 700 7 990 23 700 22 350
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 0 0 0 0 0 0
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. -28 820 -45 400 -10 250 -10 550 -21 250 -11 750

SAMHÄLLSBYGGNAD
Uppgradering verksamhetssystem miljö 141
Kartstöd i samband med ny ÖP 50 50
Laserskanning och uppdatering av bef 3D-modell 400 400
Nytt verksamhetssystem Geodata 100
Digitalisering av planarkiv - kopplas ihop med E-arkiv? 250
Mätutrustning (ny totalstation) 400
Mätinstrument (ny GPS) 150 150
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 541 550 400 0 450 150
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024

BARN & SKOLA
Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg 175 170 170 170 170 170
Pedagogisk utrustning, barnomsorg 300 300 300 300 300 300
IKT-plan 1 853 1 100 1 500 1 500 1 500 1 500
Pedagogisk utrustning, grundskola 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Stöd och utveckling 50 50 50 50 50 50
Inventarier, arbetsmiljö grundskola 530 530 530 530 530 530
Datorer förskola, grundskola, personal 1 500 700 1 200 1 200 1 200 1 200
Inventarier tillb Klockarebyns förskola, Västra Karup 600 600
Inventarier tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 200 100
Inventarier om- tillbyggnad Förslövs skola F-9 500 2 000 200
Inventarier om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 1 400 500 100
Inventarier Strandängsskolan 1 500
Lärararbetsplatser 630 610 610 610 610 610
Barn och elever i behov av särskilt stöd 250 250 250 250 250 250
Beslutstöd-/ verksamhetstödsystem skola 300 300 200 200
Kursplanerelaterade, 7 grundskolor 500 200 200 200 200 200
Skolbussar 5 st 3 500 2 000 2 100 2 200
SUMMA BARN & SKOLA 10 588 7 710 12 310 9 610 5 910 7 310

BILDNING OCH ARBETE
Inventarier bibliotek - Förslöv 300
Inventarier bibliotek - Västra Karup 300
Instrument Kulturskola 137 100 100 100 100 100
Individ och familj, kundmottagning 425
IT-utrustning vuxenutbildning 100 100 100 100 100 100
Inventarier vuxenutbildning 50 50 50 50 50 50
Individ och familj, barn/vuxna möbler 50 75 75 75 75 75
Inventarier arbetsmarknad 100 100 100 100 100 100
Inventarier/möbler gymnasieskolan 75 75 75 75 75 75
IT System IOF 50 50 50 50 50 50
Datorer bibliotek 50 100 50 50 50 50
Hyllsystem och inventarier Bibliotek 100 100 50 50 50 50
IT-utrustning gymnasieskola 50 50 50 50 50 50
Bio Scala 50 50 0 50 50 50
Konstnärlig utsmyckning offentliga rum 200 200 200 200 200 200
IT-utrustning/teknink AME 100 75 75 75 75 75
Accesspunkter gymnasieskolan 50 100 100 0
Fritidsgårdar IT 50 50 30 30 30 30
SUMMA BILDNING & ARBETE 1 637 1 575 1 005 1 455 1 055 1 055

VÅRD & OMSORG
Inventarier (VoO) 400 400 600 600 400 400
Inventarier Nytt vård och omsorgsboende Förslöv 2 150 1 600 500
Nyckelfri hemvård integrerad tidshantering och personalplanering 717 0 0 0
Trygghetstelefoner 50 350 0 0
Elcyklar 118 50 50 50 50
Arbetstekniska hjälpmedel 90 300 250 235 170 170
Verksamhetssystem 936 0 0 0
E-Hälsa 1 069 300 300 300
SUMMA VÅRD & OMSORG 3 380 3 550 2 800 1 685 620 570

TOTALT (exkl. exploatering) 184 645 174 840 203 355 102 410 92 075 112 185
varav:
Skattefinansierad investering 113 063 146 465 190 455 71 690 100 325 121 935
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 3 694 10 000 0 6 000 0 0
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 96 708 63 775 23 150 35 270 13 000 2 000

Exploatering -28 820 -45 400 -10 250 -10 550 -21 250 -11 750

Summa Anslutningsavgifter -13 080 -8 002 -6 972 -2 730 -2 730 0
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 83 628 55 773 16 178 32 540 10 270 2 000

Summa Exploateringsintäkter -28 820 -45 400 -10 250 -10 550 -21 250 -11 750
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Ekonomisk översikt 

Budget 2019 (tkr) Kostnader Intäkter Netto 

Summa KF, Valnämnd, Överförmyndare, Revision 2019 -4 981 345 -4 636 

KF KF och partistöd -2 275 0 -2 275

VN Valnämnd -668 345 -323

ÖF Överförmyndare -1 183 0 -1 183

Rev. Revision -855 0 -855

Budget 2020 (tkr) 
Förändring kost-

nader 
Förändring in-

täkter 
Netto 

Summa KF, Valnämnd, Överförmyndare, Revision 2020 -4 150 0 -4 150 

KF 

Förändring KF och partistöd 156 0 156 

Tekniska justeringar och löneökningar -193 0 -193 

Ändrad arbetsgivaravgift 24 0 24 

Demokratiberedningen avvecklad 50 0 50 

Utbildning förtroendevalda 2019 275 0 275 

VN 

Förändring Valnämnd 659 -345 314 

Tekniska justeringar och löneökningar -1 0 -1

Minskad budget ej valår 660 -345 315 

ÖF 

Förändring Överförmyndare 7 0 7 

Tekniska justeringar och löneökningar -2 0 -2

Ändrad arbetsgivaravgift 9 0 9 

Rev. 

Förändring Revision 9 0 9 

Tekniska justeringar och löneökningar 6 0 6 

Ändrad arbetsgivaravgift 3 0 3 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av princi-

piell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Fullmäktige beslutar om mål och 

riktlinjer för den kommunala verksamheten, budget, kommunal skatt, årsredovisning med an-

svarsfrihet för nämnderna. Fullmäktige beslutar också om kommunens organisation och verk-

samhetsformer. I fullmäktige väljs ledamöter till kommunstyrelsen och nämnderna. Dessa val 

görs i början av mandatperioden.  Kommunfullmäktige har 41 ledamöter som under mandatpe-

rioden 2019-2022 fördelas på Moderaterna 10, Bjärepartiet 9, Socialdemokraterna 6, Centerpar-

tiet 6, Liberalerna 4, Sverigedemokraterna 3, Miljöpartiet 2 och Kristdemokraterna 1. Samman-

trädena hålls i kommunhusets sessionssal på onsdagar i slutet av månaden samtliga månader 

utom juli och augusti. 

Tillfälliga beredningar 

Fullmäktige har möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar. De används i kommunen främst för 

att utreda och belysa större och övergripande frågor där det är önskvärt med en bred politisk 

förankring och insyn i utredningarbetet. Ledamöterna är proportionellt valda.  

En tillfällig beredning har ingen självständig beslutanderätt och är endast beredningsorgan till 

fullmäktige. 

Initiativrätt till uppdrag för en tillfällig beredning har kommunstyrelsen, nämnderna och full-

mäktiges presidium, samt fullmäktigeledamöterna genom motion. 
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Valnämnd 

Valnämnden har ansvar för att medborgarna kan rösta i allmänna val i kommunen. I arbetet in-

går att ombesörja att det finns vallokaler, röstningslokaler för förtidsröstning och att det finns 

valarbetare som sköter själva valförrättningen. Allmänna val för riksdag, kommun och 

landsting (RKL) hålls vart fjärde år (nästa 2022) och val till Europaparlamenten vart femte år 

(nästa 2025). 

Överförmyndare 

Det ska finnas överförmyndare eller överförmyndarnämnd i alla kommuner. Båstads kommun 
ingår från 1 januari 2019 i Överförmyndare i samverkan med gemensam nämnd för Båstad, La-
holm, Hylte och Halmstad. Verksamhetens kansli är placerat i Halmstad. 

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyn-
dare, förvaltare och gode män. Dessa i sin tur är ställföreträdare för någon som inte själv kan 
sköta sina angelägenheter. 

Kommunrevision 

Kommunrevisionen granskar årligen all verksamhet som bedrivs i nämnder och styrelser avse-
ende ändamålsenlighet, ekonomi, räkenskaper och intern kontroll. Revisorernas bedömning i 
fråga om ansvarsfrihet, lämnas till fullmäktige för prövning och beslut. Kommunala revisionen 
är samordnad det innebär att även bolag och stiftelser ingår i uppdraget. 
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Ekonomisk översikt 

Budget 2019 (tkr) Kostnader Intäkter Netto 

Summa kommunstyrelse 2019 -358 385 201 067 -157 318 

KS Kommunstyrelse med arbetsutskott och råd -3 010 0 -3 010 

K
o

m
m

u
n

k
o

n
to

r 

Summa Kommunledningskontor -53 720 649 -53 071 

Kommundirektör -6 623 0 -6 623

Kommunikationsavdelning -2 418 0 -2 418

Kundcenter -3 623 170 -3 453

Avd. för strategi och utveckling -2 050 230 -1 820

Kommunkansli -3 864 0 -3 864

Verksamhetsstöd -991 0 -991 

Ekonomiavdelning -10 113 135 -9 978 

HR-avdelning -10 606 12 -10 594 

IT-avdelning -11 291 102 -11 189 

Upphandlingsavdelning -2 141 0 -2 141

T
e

k
n

ik
 o

ch
 S

e
rv

ic
e

 

Summa Teknik och service -205 881 150 986 -54 895 

Tekniska kontoret -10 739 9 783 -956

Park, Gata & Naturvård -41 209 18 786 -22 423

Kommunens fastigheter -35 310 26 165 -9 145 

Kontorservice, måltidsverksamhet och städverksamhet -43 119 41 190 -1 929

Fritidsverksamhet -12 602 3 555 -9 047 

Räddningstjänst -16 196 4 201 -11 995 

Renhållningsverksamhet -300 900 600 

Vatten och avlopp  -46 406 46 406 0 

S
a

m
h

ä
ll

s-
b

y
g

g
n

a
d

 

Summa Samhällsbyggnad -11 020 7 939 -3 081 

Kart/GIS -3 318 2 015 -1 303

Plan- och övergripande arbete -7 437 5 924 -1 513

Miljö och hälsa - hållbar utveckling -265 0 -265

B
il

d
n

in
g

 o
ch

 A
rb

e
te

 

Summa Bildning och arbete -84 754 41 493 -43 261 

Verksamhetsövergripande -15 487 13 880 -1 607 

Vuxenutbildning, särvux och SFI -10 200 2 263 -7 937

Yrkeshögskola, yrkesvux och uppdragsutbildning -14 708 13 864 -844

Arbetsmarknad -16 393 8 260 -8 133

Ekonomiskt bistånd -12 686 2 400 -10 286

Bibliotek -9 394 677 -8 717

Kultur -2 300 19 -2 281

Ungdomens hus -3 586 130 -3 456
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Budget 2020 (tkr) 
Förändring 

kostnader 
Förändring 

intäkter 
Netto 

Summa kommunstyrelse 2020 -359 805 201 074 -158 731 

K
S

 

Kommunstyrelse med arbetsutskott och råd 248 0 248 

Tekniska justeringar och löneökningar 190 0 190 

Ändrad arbetsgivaravgift 58 0 58 

K
o

m
m

u
n

le
d

n
in

g
sk

o
n

to
r 

720 0 720 

-185 0 -185

-225 0 -225

-525 0 -525

-301 0 -301

1 000 0 1 000 

-600 0 -600 

1 000 0 1 000 

-640 0 -640 

-180 0 -180

-40 0 -40 

564 0 564 

-300 0 -300

371 0 371

234 0 234

-30 0 -30

310 0 310 

-60 0 -60 

127 0 127 

Förändring Kommunledningskontor 

Tekniska justeringar och löneökningar 

Förändrad arbetsgivaravgift 

Chefssekreterartjänst 

Hållbarhetsstrateg, EU-projekt slutar under 2020 

Borttag investeringsbidrag till Bjärekraft 

Personalutveckling 

Kvalitetsledning och målstyrning minskad budget 

Systemadministratör och -utvecklare för uppföljning (ek, hr, 

verksamhet och mål) 

Leader gällande avtal 

Tennisavtal årlig uppräkning (2019 och 2020) 

Besparing näringslivskoordinator 

Utökat ansvar Båstad turism och näringsliv för näringslivs-

koordinator/-lots 

Kommunjurist i annan form (halv tjänst delar/köper 
externt) 

Besparing kundtjänst 

Pressrum 

Omorganisering Verksamhetsområdeschef KLK  

Tennismontern 

Besparing utbildning inom Kommunledningskontoret 

Ramväxling säkerhetstjänst till TS 
200 0 200 

T
e

k
n

ik
 o

ch
 s

e
rv

ic
e

 

Förändring Teknik och service -1 466 1 500 34 

Tekniska justeringar och löneökningar -84 0 -84

Trafikregleringsavgifter 0 300 300 

Investeringsbidrag 0 900 900 

Förändrad arbetsgivaravgift -397 0 -397

Exploatering - ökade intäkter för arrende 0 200 200 

Park/Gata - samordning personal 200 0 200 

Brandvattenförsörjning -50 0 -50

Lokalbidrag pensionärsföreningar -35 0 -35

Lokalhyra Malenbadet 0 100 100 

Byutveckling (2020 engångspost) -900 0 -900 

Ramväxling säkerhetstjänst från KLK -200 0 -200

T
e

k
n

ik
 &

 s
e

rv
ic

e
 

fa
st

ig
h

e
t 

Förändring Teknik och service, fastighet -2 940 -1 493 -4 433 

Tekniska justeringar och löneökningar -12 -1 493 -1 505

Rivning Västra Karups skola -2 500 0 -2 500

Tillfällig lokalhyra avseende byggnation av Västra Karups 
skola 

-850 0 -850

Poster inom förvaltningsavtal Båstadhem 422 0 422
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Förändring Samhällsbyggnad -23 0 -23 

Tekniska justeringar och löneökningar -56 0 -56

Ortofoto - flygfoto engångspost 2019 63 0 63 

Detaljplan Torekovs hamn engångspost 2019 100 0 100 

Förändrad arbetsgivaravgift -30 0 -30

Ökade licenskostnader plan -100 0 -100 

B
il

d
n

in
g

 o
ch

 a
rb

e
te

 

Förändring Bildning och arbete 2 041 0 2 041 

Tekniska justeringar och löneökningar -126 0 -126

Förändrad arbetsgivaravgift -67 0 -67 

Sänkning budget Jv9 500 0 500 

Arbetsmarknadsenheten 50 0 50 

Kunskapsorganisation på SKL -10 0 -10 

Ramväxling två tjänster till UN BA 1 080 0 1 080 

Neddragnings SFI-lärare 614 0 614 

Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsen som har 13 ledamöter är kommunens organ för styrning och ledning. Den 
ansvarar för samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal verksamhet och dess 
utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i hel- och delägda bolag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 5 ledamöter och bereder ärenden för 
kommunstyrelsen. Arbetsutskottet är även kommunens krisledningsnämnd. 

Förhandlingsutskott 
Kommunens förhandlingsutskott ansvarar för kommunens lönerevision och är tillika 
pensionsmyndighet för förtroendevalda. Utskottet består av samma 5 ledamöter som sitter i KS 
au. 

Pensionärsråd 
Pensionärsrådet är ett organ för samråd mellan företrädare för pensionärsorganisationer i 
kommunen och kommunens beredningar samt styrelse i frågor som rör de äldre i samhället. 

Tillgänglighetsråd 
Tillgänglighetsrådet är ett organ med uppgift att verka för att funktionshinderperspektiv 
beaktas i kommunens verksamheter, samt att vara referensorgan i de frågor som rör 
funktionsnedsatta. 

Kommunledningskontor 

Kommunledningskontoret består av: 
 kommundirektör, biträdande kommundirektör
 kommunikationsavdelningen med tillhörande kundcenterenhet
 avdelningen strategi och utveckling
 kansliavdelningen
 ekonomiavdelningen,
 upphandlingsavdelningen
 HR-avdelningen
 IT-avdelningen
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Kommunledningskontorets uppgift är att understödja den politiska ledningen och styrningen av 
kommunen samt ägna särskild kraft åt för kommunen strategiskt och långsiktigt viktiga 
utvecklingsfrågor av såväl extern som intern karaktär. Kontoret arbetar aktivt för 
effektivisering, samordning och samverkan, allt i ambitionen att ge övriga förvaltningen och 
politiken det stöd och den service som efterfrågas. 

Kommunikationsavdelning 
Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt med intern och extern 
kommunikation. Det inkluderar även PR och marknadsföring samt ansvar för den 
kommunikativa plattformen, grafiska profilen, varumärket Båstads kommun, kommunens 
officiella webbplats, officiella sociala medier samt intranät. 

Kundcenterenheten 
Kundcenterenheten arbetar för att öka kundnöjdheten genom att förbättra tillgänglighet och 
bemötande mot kommuninvånare, besökare och företagare. 

Strategi och Utveckling 
Strategi och utveckling arbetar operativt med och ansvarar för kommunövergripande mål- och 
kvalitetsstyrning, strategiskt hållbarhetsarbete samt både genomför utvecklingsprojekt samt  
bistår vid projektansökningar. 

Kommunkansli 
Kommunkansliet ansvarar för samtliga politiska organs nämndsadministration. Kansliet 
ansvarar även för posthantering, huvudregistrering och arkiv. 

Ekonomiavdelningen 
Ekonomiavdelningen ansvarar för övergripande frågor inom ekonomi och inköp såsom budget, 
bokslut, redovisning, uppföljning, likviditetsplanering, finansiering, debitering och 
kravverksamhet samt försäkringsfrågor. Ekonomiavdelningen yttrar sig i ärenden till 
kommunstyrelsen och biträder verksamheterna med stöd i ekonomifrågor. 

Upphandlingsavdelningen 
Upphandlingsavdelningen ansvarar för upphandlings- och inköpsprocessen. 
Upphandlingsavdelningens arbete består bl. a i att genomföra både samordnade och 
verksamhetsspecifika upphandlingar, ge stöd och råd vid upphandlings-/ avrops- och e-
handelsfrågor samt medverka och stötta verksamheterna i avtalsadministration och 
avtalsuppföljning. 

HR-avdelningen 
HR-avdelningen ansvarar för övergripande frågor inom HR-området såsom chefs- och 
kompetensförsörjning, organisations- och verksamhetsutveckling, arbetsvillkor samt 
arbetsmiljö och hälsa. HR-avdelningen driver även arbetet med att förverkliga kommunens 
personalpolitiska program. 

IT-avdelningen 
IT-avdelningen ansvarar för kommunens IT, stödjer verksamheten i att utveckla nya effektiva 
arbetsmetoder med hjälp av IT, ger användarstöd genom Helpdesk och IT-support samt skapar 
en stabil och säker IT-drift. 

Teknik och service 
Den service som erbjuds utgör en grund för att kommunens nämndsmål ska kunna uppnås och 
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är vidare direkt kopplat till kommunfullmäktiges mål 1; Båstads kommun är attraktiv att leva, bo 
och verka i. 

Tekniska kontoret 
Inom tekniska kontoret ligger staben som ansvarar för projektledning, mark- och arrendefrågor 
samt exploateringsprojekt, tomtförsäljning och markförsörjning men även för beställarkontakt 
gentemot de samarbetspartners som sköter driften av hamnar. 

Park, Gata & Natur 
Avdelningen sköter och underhåller Båstads kommuns skogar, stränder, gator, parker, 
lekplatser och yttre miljö vid skolor och förskolor. 

Kommunens fastigheter 
Arbetar strategiskt med kommunens fastigheter samt har beställarkontakt gentemot Båstadhem 
som sköter drift och underhåll av kommunens fastigheter. 

Kommunservice, måltidsverksamhet , städverksamhet och fordonsorganisation
Verksamheterna tillhandahåller grundläggande service indirekt till medborgarna via 
servicefunktioner till andra verksamhetsområden inom kommunen. 
Båstads kommunrestauranger arbetar på uppdrag av skolverksamheten samt vård och omsorg 
och är proaktivt där det finns utvecklingsmöjligheter inom måltider och måltidsmiljöer. 
Lokalvården bedrivs sedan oktober 2018 i egen regi, och i huvudsak inom fastigheter ägda av 
Båstads kommun. Kontorsservice ansvarar bland annat för posthantering, tryckeri och 
vaktmästeri. Fordonsorganisationen hanterar och administrerar kommunens fordon.

Fritidsverksamhet 
Avdelningen ansvarar för simbassänger, föreningsbidrag, kommunens idrottshallar, 
arrangemang och vandringsleder. 

Räddningstjänst (ej myndighetsutövning) 
Räddningstjänstens verksamhet innebär förebyggande och förberedande arbete genom 
planering, utbildning, underhåll och övning samt genomförande av effektiva räddningsinsatser. 
Räddningstjänsten samarbetar via avtal med räddningstjänsterna i Halland och Skåne. 
Samarbetet sker inom lagstiftningens alla tre skeden; före, under och efter en olycka. 
Räddningstjänstens ansvar innefattar även krisberedskapsarbete. Krisberedskap arbetar enligt 
lagen om extraordinära händelser, vilket bland annat innebär risk- och sårbarhetsanalyser, 
krisplanering, övning och utbildning av krisledningsorganisationen samt samverkan med andra 
aktörer. 

Renhållningsverksamhet 
Beställarkontakt gentemot NSR som ansvarar för renhållningsverksamheten. 

VA-verksamhet 
Beställarkontakt gentemot NSVA som ansvarar för drift, underhåll och investeringar i 
kommunens VA-anläggningar. 

Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad ansvarar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, 
för både nuvarande och kommande generationer, i vårt samhälle och omfattar kommunens 
plan-, miljö-, bygglov- och geodata- verksamhet samt bostadsanpassning. Ansvaret omfattar 
handläggning och myndighetsutövning samt information och service till allmänhet, företag och 
andra myndigheter. Samhällsbyggnads verksamhet är ansvarsmässigt uppdelat på 
kommunstyrelsen och myndighetsnämnden 
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Kommunstyrelsens ansvarsområden inom samhällsbyggnad 
Planfrågor

Geodata-verksamhet
Infrastruktur och kommunikationer

Planverksamheten arbetar med fysisk planering samt infrastruktur och kommunikationer, dvs 
med framtagandet av strategiska och översiktliga planer samt handläggningen av kommunens 
detaljplaner. 

Geodataverksamheten arbetar med framtagande av grundkartor och nybyggnadskartor. 
Ansvaret omfattar även uppdatering av kommunens kartdatabas och karttjänster samt bostads-, 
adress- och lägenhetsregister 

Bildning och arbete 

Verksamhetsövergripande BA 
Innefattar central ledning och administration för verksamhetsområdet Bildning och arbete. 

Vuxenutbildning, särvux och svenska för invandrare (SFI) 
Akademi Båstad Vuxenutbildning erbjuder komplettering av grundskole- och 
gymnasiekompetens för att uppnå behörighet till högre studier. Särvux är en skolform som ger 
undervisning på grundsärskole- och gymnasiesärskolenivå. Svenska för invandrare (SFI) 
förbereder nyanlända för studier och yrkesliv i nära samarbete med integrationsenheten och 
arbetsmarknadsenheten. 

Yrkeshögskola, yrkesvux och uppdragsutbildning 
Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder skräddasydda utbildningar framtagna i ett nära 
samarbete med arbetslivet. Följande utbildningar erbjuds: 
Kvalificerad koordinator – inriktning turism och service
Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård
Operativ ledare- specialisering Revenue Management
Affärsutvecklare inom hållbar turism
Kvalificerad trädgårdsanläggare
Arbetsledare- specialisering trädgård
Kitchen Manager – management inom matlagning/livsmedel/restaurang
Kommunens yrkesvux erbjuder utbildningar inom trädgård där utbudet regleras genom ett
samverkansavtal i Familjen Helsingborg. Det innebär att utbildningarna är öppna för elever i
hela samverkansområdet med ”fritt sök”.
Uppdragsutbildningar erbjuds inom områden som turism, service, värdskap, data, ledarskap och
trädgård både inom privat och inom offentlig sektor.
Akademi Båstad erbjuder service till kommuninvånare som vill studera på distans. Servicen
består bland annat av studie- och yrkesvägledning samt utlåning av grupprum och dator.

Arbetsmarknadsenheten 
Enhetens uppdrag är att underlätta för kommuninvånare att utifrån den egna förmågan 
utvecklas och komma in på arbetsmarknaden. Detta görs bland annat genom att erbjuda 
praktikplatser och bidragsanställningar. Arbetsmarknadsenheten arbetar med projekt, 
arrangemang, och aktiviteter som syftar till att främja integration och etablering på 
arbetsmarknaden, detta görs i samverkan med ideell sektor och näringslivet. Enheten har också 
ansvar för återanvändning av kommunens inventarier. 

Ekonomiskt bistånd 
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Socialtjänstlagen styr kommunens arbete med försörjningsstöd. Socialtjänsten huvuduppdrag: 

hjälp till självförsörjning (långsiktigt).
hjälp med försörjning (akut).

Bibliotek 
Utöver kommunens huvudbibliotek på Kunskapscentrum i Båstad finns även fem filialbibliotek. 
Biblioteken är naturliga mötesplatser som i stimulerande miljöer erbjuder läs- och 
kulturupplevelser för såväl barn som för vuxna. 

Fritidsgårdar 
Kommunens fritidsgårdar är en plats för trygga möten i en drogfri miljö för ungdomar oavsett 
kön, sexuell läggning, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund eller religiös åsikt. 
Verksamheten är till för ungdomar i åldern 13-20 år. Kommunen har två fritidsgårdar, Musteriet 
i Båstad och Ungdomens hus i Förslöv. 
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Ekonomisk översikt 

Budget 2019 (tkr) Kostnader Intäkter Netto 

Summa utbildningsnämnden 2019 -603 615 242 492 -361 123 

UN Utbildningsnämnden -470 0 -470 

B
S

 

Ram: Barn och skola -76 667 4 380 -72 287 

Verksamhetsövergripande BS -56 268 1 748 -54 520

Öppen förskola (familjecentral) -1 127 0 -1 127

Grundsär- och specialskola inkl tilläggsbelopp  -11 621 30 -11 591 

Svenska som andra språk och modersmålsundervisning -7 651 2 602 -5 049

B
A

 

Ram: Bildning och arbete -42 941 3 037 -39 904 

Gymnasieskola övergripande -10 790 585 -10 205 

Gymnasiesärskola -3 496 0 -3 496

Individ- och familj -25 543 2 260 -23 283

Kulturskola -3 112 192 -2 920

Resultatenheter -220 560 220 560 0 

B
S

 Förskola 1-5 år -60 785 60 785 0 

Grundskola F-9 inkl. fritidshem -138 794 138 794 0 

Gymnasium, Akademi Båstad  -20 981 20 981 0 

Skolpeng BO, grundskola och gymnasium -262 977 14 515 -248 462 

Beställare Barnomsorg/grundskola -213 589 13 800 -199 789 

Beställare Gymnasium -49 388 715 -48 673 

Budget 2020 (tkr) 
Förändring 

kostnader 
Förändring 

intäkter 
Netto 

Summa utbildningsnämnden 2020 -611 597 242 692 -368 905 

U
N

 

Utbildningsnämnden 65 0 65 

Tekniska justeringar och löneökningar -2 0 -2

Förändrad arbetsgivaravgift 67 0 67 

B
S

 

Förändring Barn och skola -12 100 585 -11 515 

Tekniska justeringar och löneökningar 1 181 0 1 181 

Ramväxling gymnasieverksamhet -14 295 585 -13 710 

Förändrad arbetsgivaravgift -46 0 -46 

Volymökning gymnasiesärskolan -1 487 0 -1 487

Hyreskostnader moduler -403 0 -403 

Neddragning administrativa kostnader 50 0 50 

Lägre reparationskostnader skolbussar 2020 200 0 200 

Personalminskning SvA/Modersmål 700 0 700 

Personalminskning strategiska tjänster/specialister 2 000 0 2 000 

B
A

 

Förändring Bildning och arbete 13 066 -585 12 481 

Tekniska justeringar och löneökningar -68 0 -68 

Ramväxling gymnasieverksamhet 14 295 -585 13 710 

Ramväxling två tjänster från KS -1 080 0 -1 080

Förändrad arbetsgivaravgift -36 0 -36

Jourtelefon Individ och familj -120 0 -120

Ta bort inackorderingsbidrag 75 0 75 
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B
S

 
Förändring Skolpeng Barnomsorg/grundskola 2019 -4 024 200 -3 824 

Tekniska justeringar och löneökningar -1 379 0 -1 379

Utökning volym skolpeng -5 545 0 -5 545

Sänkning inom skolpeng av förbrukning/lek-och 
lär/fortbildning 

1 300 0 1 300 

Sänkning ersättning lek-och lärprodukter år 7-9 1 000 0 1 000 

Justering för utbetalning juli fklass/förskola 600 0 600 

Avgiftskontroll barnomsorgsavgifter 0 200 200 

Förändring Skolpeng Gymnasium 2019 -4 989 0 -4 989 

Tekniska justeringar och löneökningar -149 0 -149 

Utökning volym skolpeng -4 840 0 -4 840

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden ansvarar för de strategiska frågorna på kort och på lång sikt för all 
utbildning och barn och unga i Båstads kommun. Nämnden har ansvar för ekonomi, 
myndighetsutövning samt uppföljning. 

Utbildningsnämnden har följande ansvarsområden: Öppen förskola, Förskola 1 -5 år, 
Grundskola F-9, Fritidshem, Grundsärskola, Kulturskola, Individ och familj, Gymnasium och 
Gymnasiesärskola. 

Utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

Barn och skola 

Övergripande verksamhet grundskola 
I den verksamhetsövergripande delen ingår: 

 Central ledning och administration
 Stöd- och utvecklingsenheten
 Skolskjutsverksamhet

Övergripande verksamhet gymnasieskola 
Den övergripande verksamheten handhar exempelvis skolskjutsar, lokaler och 
inackorderingsbidrag. I samarbete med Svenska Tennisförbundet drivs också 
elittennisprogrammet, ett riksidrottsgymnasium. 

Öppen förskola 
I Båstads kommun finns två öppna förskolor där det bedrivs god pedagogisk verksamhet i syfte 
att lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Grundsärskola 
Grundsärskola har som syfte att ge elever med utvecklingsstörning en individuellt anpassad 
utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskola 
erbjuds integrerad i kommunens grundskolor. De elever som inte deltar i kommunens 
verksamhet fullgör sin skolplikt i Ängelholms kommun enligt samverkansavtal.  

Svenska som andra språk och modersmålsundervisning 
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Elever med annat modersmål än svenska har rätt till undervisning efter kursplanen svenska som 
andra språk, rätt till studiehandledning på modersmål samt rätt till undervisning i modersmålet. 

Resultatenheter 

Den interna resursfördelningsmodellen bygger på en beställare/utförare organisation och de 
som utför förskole- och skolverksamhet kallas resultatenheter. Resultatenheterna erhåller varje 
månad en peng per barn/elev. Peng som kommer från annan kommun följer barn/elev direkt till 
aktuell verksamhet. 

Förskola 1-5 år 
I Båstads kommun finns totalt nio kommunala förskolor där det bedrivs god pedagogisk 
verksamhet i syfte att lägga grunden för ett livslångt lärande.  

Grundskola, förskoleklass och fritidshem 
I Båstads kommun finns sex grundskolor; samtliga med bra utbildningsverksamhet och god 
måluppfyllelse. Fritidshem finns i anslutning till alla skolor med årskurser F-6. 

Gymnasium 
Akademi Båstad Gymnasium erbjuder de högskoleförberedande programmen  Ekonomi, 
Naturvetenskap och Samhällsvetenskap samt yrkesprogrammen Vård och omsorg, Handel och 
Industriprogrammet, VVS och fastighet samt introduktionsprogrammen. 
I samarbete med Svenska Tennisförbundet drivs också Elittennisprogrammet, ett 
riksidrottsgymnasium. Det är också möjligt att komplettera de högskoleförberedande studierna 
med en tennisprofil. 

Gymnasiesärskola 
Båstads kommun bedriver ingen egen gymnasiesärskola utan köper utbildningsplatser från 
andra kommuner eller fristående skolor. 

Bildning och arbete 

Kulturskola 
Kulturskolan erbjuder individuell och gruppundervisning i musik såväl ute på kommunens 
skolor som i egna lokaler i Förslöv. Drama erbjuds på kommunens förskolor och skolor men 
också som frivillig verksamhet på kvällstid från grundskolans årskurs ett till gymnasiet. 

Individ och familj 
Utbildningsnämnden är socialnämnd och ansvarar för socialtjänsten. Nämnden fullgör därvid 
kommunens uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall samt föräldrabalken och äktenskapsbalken. 

Individ och familj har ansvar för arbetet med och kring mottagande, etablering, delaktighet och 
inkludering för målgruppen asylsökande och nyanlända. Arbetet sker i samverkan med berörda 
myndigheter och olika avdelningar inom kommunen. 

Verksamheten Individ och familj bygger på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet samtidigt som den ska utveckla den enskildas och gruppers egna resurser. När 
åtgärder rör barn, är det alltid barnens bästa som beaktas. 
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Ekonomisk översikt 

Budget 2019 (tkr) Kostnader Intäkter Netto 

Summa vård- och omsorgsnämnden 2019 -425 890 184 466 -241 424 

VoN Vård- och omsorgsnämnd -384 0 -384 

Ram 

Summa Vård- och omsorgsram -144 405 24 255 -120 150 

Centralt (ledningsresurser) -7 472 775 -6 697 

Myndighetsenhet -6 197 0 -6 197 

Stöd och omsorg (till funktionshindrade och psykiskt 
funktionsnedsatta) 

-61 617 14 844 -46 773 

Hälso- och sjukvård -33 326 330 -32 996

Verksamhetsövergripande äldreomsorg inkl. 
anhörigverksamhet 

-35 793 8 306 -27 487

Resultat-
enheter 

Resultatenheter -139 650 139 650 0 

Hemvård -63 638 63 638 0 

Vård- och omsorgsboende -76 012 76 012 0 

Summa beställare -141 451 20 561 -120 890 

Peng Beställare Hemvårdspeng -64 437 6 763 -57 674 

Beställare Boendepeng -77 014 13 798 -63 216

Budget 2020 (tkr) 
Förändring 

kostnader 
Förändring 

intäkter 
Netto 

Summa vård- och omsorgsnämnden 2020 -440 157 184 466 -255 691 

VoN 

Förändring Vård- och omsorgsnämnd -33 0 -33 

Tekniska justeringar och löneökningar -39 0 -39

Förändrad arbetsgivaravgift 6 0 6 

Ram 

Förändring Vård- och omsorgsram -13 279 0 -13 279 

Tekniska justeringar och löneökningar -828 0 -828

Ramkostnader nytt vårdboende Förslöv 8 mån -5 905 0 -5 905

Utökning Vård och omsorg -6 546 0 -6 546

H
e

m
v

å
rd

sp
e

n
g 

Förändring Hemvårdspeng 2020 1 286 0 1 286 

Tekniska justeringar och löneökningar -409 0 -409 

Förändrad arbetsgivaravgift 2020 -430 0 -430

Minskning av hemvårdstimmar pga inflytt Haga Park 1 326 0 1 326 

Elcyklar 8-10 bilar bort 100 0 100 

Se över insatsen inom hemvård inköp (av varor) 380 0 380 

Besparing i samband med heltidsresan 319 319 
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Förändring Boendepeng 2020 -2 241 0 -2 241 

Tekniska justeringar och löneökningar -465 0 -465 

Förändrad arbetsgivaravgift 2020 -480 0 -480

Nytt vårdboende i Förslöv -6 627 0 -6 627

Kyla på vårdboende  -76 0 -76 

Nedläggning av Särskilt boende 8 mån 3 668 0 3 668 

Ökning personal boendepeng på korttiden -450 0 -450

Pedagogiska måltider 400 0 400 

Utökning personal särskilt boende med kognitiv svikt -1 000 0 -1 000 

Besparing i samband med heltidsresan 319 0 319 

Avveckla särskilt boende-halvår 2 470 0 2 470 

Vård- och omsorgsnämnd 

Vård‐ och omsorgsnämnden ansvarar för strategiska omsorgsfrågor på kort och lång sikt med 

syfte att möjliggöra ett så självständigt och tryggt liv för kommunens vård‐ och omsorgstagare 

som möjligt. Nämnden ansvarar dessutom för verksamhet, ekonomi, uppföljning samt  

myndighetsutövning.  

Vård‐ och omsorgsnämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare. 

Vård- och omsorgsram  

Centralt (ledningsresurser)  

Inom begreppet Centralt ryms Vård och omsorgs ledningsresurser, förutom de ledningsresurser 

som ryms inom resursfördelningsmodellen i resultatenheterna för vård‐ och omsorgsboende 

och hemvård.  

Myndighetsenhet 

Myndighetsenheten består av avgiftshandläggare och biståndshandläggare som hanterar 

samtliga områden inom Vård och omsorg. 

Stöd och omsorg (till personer med funktionsnedsättningar) 

Nedanstående områden innefattas i begreppet stöd och omsorg, som rör vård‐ och 

omsorgstagare med funktionsnedsättningar:  

Bostad med särskild service för vuxna 

I kommunen finns det tre boenden med särskild service för vuxna fördelade på ett boende med 

servicelägenheter och två gruppbostäder. Dessa boende är avsedda för vård‐ och omsorgstagare 

tillhörande personkrets 1‐3 med omfattande behov av service, omsorg och gemenskap. 

Kommunen ska tillförsäkra att vård‐ och omsorgstagarna har goda levnadsvillkor. På 

kommunens boende finns tillgång till service, omsorg och hälso‐ och sjukvård hela dygnet.  
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Personlig assistans 

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer till  

den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med grundläggande  

behov. Om en person bedöms ha mer än 20 timmar grundläggande behov per vecka beviljar  

Försäkringskassan assistans, i annat fall kan kommunen bevilja assistans.  

Boendestöd/Socialpsykiatri  

Boendestöd är ett stöd i hemmet för vård‐ och omsorgstagare 18‐67 år med en psykisk  

funktionsnedsättning. Stödet kan bland annat bestå av hjälp att bryta sin isolering, strukturera  

sin vardag eller utföra vardagsuppgifter. 

Daglig verksamhet  

Daglig verksamhet är en insats inom LSS för vård‐ och omsorgstagare i arbetsför ålder som 

tillhör personkrets 1‐2, och som är i behov av en daglig sysselsättning. Den dagliga 

verksamheten arbetar aktivt för att vård‐ och omsorgstagaren ska komma så nära den reguljära 

arbets‐marknaden som möjligt. Den dagliga verksamheten i Båstad verkställer även beslut om  

meningsfull sysselsättning enligt SoL.  

Korttidsvistelse och stödfamilj 

Korttidsvistelse och stödfamilj är en boendeform för barn och ungdomar inom personkrets 1‐3 

som växelvis vistas utanför hemmet för sin egen skull eller som en avlastning för vårdnads‐

havarna. Beslutet kan även verkställas genom en stödfamilj. Korttidsvistelse kan även   

innebära en tillfällig semestervistelse på exempelvis ett läger.  

Korttidstillsyn  

Korttidstillsyn för skolungdomar med funktionsnedsättningar över 12 år ges i anslutning 

till skoldagen och/eller under lov. Tillsynen ges i form av fritidshem, fritidsgård eller annan 

meningsfull verksamhet som gör det möjligt för föräldrar att delta i arbetslivet eller studera. 

Avlösarservice i hemmet och ledsagning 

Barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som bor tillsammans med sin familj kan 

beviljas avlösarservice i hemmet.   

Ledsagarservice syftar till att underlätta för vård‐ och omsorgstagaren att ta sig till och från 

fritids‐ och kulturaktiviteter. 

Kontaktpersoner  

Syftet med en kontaktperson är att främja social kontakt i samhället och deltagande i fritids‐

aktiviteter och gäller både ungdomar och vuxna inom såväl LSS som SoL.  

Hälso- och sjukvård  

Hemsjukvård är den hälso‐ och sjukvård upp till läkarnivå för dem som inte själv eller med hjälp 

kan ta sig till vårdcentralen, eller i vårdform enligt Hälso‐ och sjukvårdsavtalet. Till hemsjuk‐

vården hör också rehabilitering i hemmet, något som kan vara aktuellt efter sjukdom eller 

olycka. Behov av rehabilitering i hemmet bedöms av arbets‐terapeut eller 

sjukgymnast/fysioterapeut. Ansvarig läkare för såväl hemsjukvård som rehabilitering i hemmet 
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är alltid primärvårdsläkare. Hemsjukvården har även ett habiliteringsansvar för vissa brukare 

inom LSS och socialpsykiatrin.  

Vård och omsorg ansvarar för tekniska hjälpmedel, exempelvis rollator, rullstol och hygien‐

hjälpmedel till personer som är över 20 år och skrivna i Båstads kommun. Arbetsterapeut,  

sjukgymnast/fysioterapeut eller sjuksköterska gör funktionsbedömning och förskriver  

individuellt utprovade hjälpmedel.  

Verksamhetsövergripande äldreomsorg inkl. anhörigstöd 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg omfattar bland annat nattpatrull i ordinärt boende,  

socialt innehåll och anhörigverksamhet, demensteam och vårdhund, mottagningsteam, 

trygghetstelefoner, dagvård SoL, lokaler inom vård och omsorg samt hyror för blockuthyrningen 

av lägen heter på kommunens vård‐ och omsorgsboende. 

Resultatenheter 

Båstads Kommun har en resursfördelningsmodell som bygger på en beställare/utförare 

organisation och de som utför de beställda insatserna kallas resultatenheter. Det finns två 

områden inom resultatenheterna som rapporteras separat, hemvård samt vård‐ och 

omsorgsboende.  

Hemvård 

Personer som upplever att de inte längre klarar sin hemsituation kan ansöka om hemvård. 

Hemvård innebär hjälp i den egna bostaden där omfattningen bedöms individuellt utifrån behov 

och situation. Hemvård kan exempelvis innefatta stöd och hjälp med personlig omvårdnad, 

måltider, serviceinsatser, trygghetslarm, matdistribution och avlösning. Detta område omfattar 

även insatser av delegerad hälso‐ och sjukvård.  

Vård- och omsorgsboende 

I kommunen finns vård‐ och omsorgsboenden avsedda för vård‐ och omsorgstagare med så 

omfattande omvårdnadsbehov att det inte kan tillgodoses i det egna hemmet.  

Vård‐ och omsorgsboende är en bostad med god inre och yttre tillgänglighet med tillgång till 

omsorg och hälso‐ och sjukvård hela dygnet. På ett av kommunens boenden finns ett antal 

korttidsplatser avsedda för korttidsvård och växelvård. Korttidsvård är ett komplement till 

hemvård då behovet av insatser tillfälligtvis inte kan tillgodoses i den egna bostaden, men 

rapporteras under vård‐ och omsorgsboende. 
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Ekonomisk översikt 

Budget 2019 (tkr) Kostnader Intäkter Netto 

Summa Myndighetsnämnden 2019 -13 068 9 606 -3 462 

MN Myndighetsnämnden -293 0 -293 

TS 
Summa Teknik och service MN -458 176 -282 

Förebyggande räddningstjänst -458 176 -282

SB 

Summa Samhällsbyggnad MN -12 317 9 430 -2 887 

Bygglov -5 433 6 420 987 

Bostadsanpassning -1 418 0 -1 418 

Miljö, hälsoskydd, myndighetsutövning -4 642 2 410 -2 232

Alkohol- och tobak, tillstånd och tillsyn -824 600 -224

Budget 2020 
(tkr) 

Förändring 
kostnader 

Förändring 
intäkter 

Netto 

Summa Myndighetsnämnden 2020 -13 173 9 606 -3 567 

MN 

Förändring Myndighetsnämnden -35 0 -35 

Tekniska justeringar och löneökningar -41 0 -41 

Förändrad arbetsgivaravgift 6 0 6 

TS 
Förändring Teknik och service MN -3 0 -3

Förändrad arbetsgivaravgift -3 0 -3

SB 

Förändring Samhällsbyggnad MN -67 0 -67 

Tekniska justeringar och löneökningar -57 0 -57

Förändrad arbetsgivaravgift -10 0 -10 

Verksamhetsbeskrivning 

Myndighetsnämnden 

Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljö, bygg och säkerhet. Nämnden 
ansvarar även för verksamhetens ekonomi och uppföljning. 

Myndighetsnämnden består av sju ledamöter. 

Samhällsbyggnad 

Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad ansvarar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, 
för både nuvarande och kommande generationer, i vårt samhälle och omfattar kommunens plan-
, miljö-, bygglov- och kart/GIS-verksamhet samt bostadsanpassning. Ansvaret omfattar handlägg-
ning och myndighetsutövning samt information och service till allmänhet, företag och andra myn-
digheter. Samhällsbyggnads verksamhet är ansvarsmässigt uppdelat på kommunstyrelsen och 
myndighetsnämnden. 

Myndighetsnämndens ansvarsområden inom samhällsbyggnad 

 Miljö

 Bygglovsverksamhet

 Bostadsanpassning

 Alkoholtillstånd och tillsyn
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Miljöavdelningen 

Miljöavdelningens arbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i samt 
skydda människors hälsa mot störningar och andra olägenheter.  Miljöavdelningen kontrollerar 
att reglerna i miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen samt dess förordningar 
och föreskrifter följs. Lagstiftningarna syftar till att främja en hållbar utveckling för både nuva-
rande och kommande generationer samt skydda människors hälsa och miljön. För att kontrollera 
att lagstiftningen följs bedriver miljöavdelningen tillsyn över företag och andra verksamheter som 
kan påverka miljön eller vår hälsa samt ger information och vägledning för att förebygga att stör-
ning eller olägenhet uppstår. 

Bygglovsverksamhet 

Bygglov ansvarar för handläggningen av förhandsbesked, bygglov, anmälan samt ärenden som rör 
tillsyn enligt plan- och bygglagen. Vidare ansvarar man för genomförande av kontrollen av bygg-
processen, obligatorisk ventilationskontroll och hissar. 

Bostadsanpassning 

Bostadsanpassning omfattar handläggning av bidrag för att personer med funktionsnedsättning 
skall kunna bo kvar i bostaden och vara så självständiga som möjligt. 

Alkohol och serveringstillstånd 

Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagstiftningen. 

Teknik och service 

Räddningstjänst (myndighetsutövning) 

Räddningstjänstens arbete handlar om att förebygga bränder och olyckor samt agera när en oöns-
kad händelse inträffar. Räddningstjänsten arbetar enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen 
om brandfarliga och explosiva varor.  Detta innebär att vi ska arbeta med förebyggande åtgärder 
mot brand och olyckor genom tillsyn, remisshantering samt utbildning och information till all-
mänheten.  
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Som en möjlighet att minska framtida försörjningsstödskostnader och minska möjligheterna 

till missbruk föreslår vi någon form av anmälningsplikt införes varje vecka så att man kan 

påvisa att man faktiskt vistas i kommunen. 

 

Investeringar inför framtiden 

  

Satsningar på Gång -cykelvägar sker med ca 14 mkr åren 2019-2022 varav 10,5 mkr gäller 

gamla järnvägsbanken.   

Med hänsyn till det alltmer extrema vädret och de skador som skett i samband med stormar de 

senaste tio åren vill vi inte minska anslagen så kraftigt som samverkan för Bjäre. Vi behåller 

500 tkr för 2020. 

Vi konstaerar att SFB tagit bort investeringsmedel för tillfällig ÅVC i Förslöv och tydligen 

inte avser att bygga en ÅVC . Vi avsätter 4500 tkr för 2020 och 2021 för denna så viktiga 

anläggning för kommuninvånarna. 

 

Genom lång tid av eftersatt fastighetsunderhåll står vi inför stora investeringar inom området 

skolfastigheter. 

Nya skolor på norra sidan i Båstad-Hemmeslöv tas upp med ca 200 milj. och Förslöv 130 

milj.de närmaste åren. 

Grevie skola ligger med i  investeringsbudgeten för år 2021 med 50 milj och 25 milj.2022. 

V Karup skola renoveras varsamt för 10 mkr under 2020. 

För löpande reinvestering i fastigheterna finns 7 milj. i investeringsbudgeten under de 

kommande åren. 

 

Beträffande vatten och avlopp  gäller samma som inom fastighetsområdet att många år av 

eftersatt underhåll och uppskjutna investeringar nu kommit ifatt oss. Enligt budgetförslaget  

planeras investeringar inom det avgiftsfinannsierade området på 56661 tkr.Beräknade 

anslutningsavgifter i vårt förslag 5614 tkr. 

 

Vi fortsätter kommunens tidigare satsning på nya bostadsområden som Heden i Hemmeslöv, 

nya stationsområdet i Båstad, Östra Karup , Grevie  och Förslöv. 

 

För nya exploateringsområden budgeteras  14550 tkr för 2020 med 8500 tkr till Förslöv 2:4 

och 3000 tkr till ÅVC och 3000 tkr för strategiska markköp. Vi saknar de två sistnämnda i 

samverkansbudgetförslag! 

 

För strategiska markköp 2020-2022 avsätts 13 mkr vilket är oerhört nödvändigt för att säkra 

markreserv för våra företag. 

 

 49 mkr beräknas som  inkomst för tomtförsäljningar. 

 

 

Driftsbudget 2020 

 

Fortsatt bra anhörigverksamhet och verksamhet för socialt innehåll garanteras med att  

vi behåller anslagen i den av förvaltningen föreslagna besparingen på 900 tkr.  

 

Vi satsar på brottsförebyggande verksamhet med utredning och försök att starta någon form 

av bevakning,larm och ronderingsverksamhet med 100 tkr. 

 



Kommunstyrelsen får en minskad budget med 5051 tkr jämfört med samverkan för Bjäres 

 

Vård-och omsorg får en utökad ram på 13426 tkr för olika verksamheter. 

 

Utbildningsnämnden får en utökning med 3343 tkr. 

 

Vi anser att budget  för 2020 är mycket svag med hänsyn till att Vård-och omsorg och 

Utbildningsnämnden för närvarande beräknas göra underskott på ca 18 mkr vardera. De 

kommer inte att tillföras de medlen i 2020 års budget och det blir inte lätt att minska 

kostnaderna. Vi har inte tilltro till Samverkan för Bjäres möjligheter och sätt att angripa 

kostnadsökningar. Vi har i år sett en stor passivitet hur man månad efter månad ökat 

underskottet och kommunen kommer för första gången sen 2008 att visa minus. 

 

Här krävs krafttag men vad gör man istället, man tillåter kommundirektören att anställa en 

biträdande kommundirektör i rådande budgetklimat och han har utsett bildningschefen Henrik 

Andersson på 50 %. 

Vi gör en besparing på denna tjänst med 500 tkr, vi stryker hållbarhetsstrateg 301 tkr,  vi 

halverar personalutveckling med 300 tkr,  vi ger ett ytterligare sparbeting på 

kommunledningskontoret på 750 tkr betr. tjänster, vi skickar inte med 300 tkr till Båstads 

turism för utökat ansvar, vi river ej V Karup skola som innebär besparing med 2500 tkr. 

Teknik -och service får 500 tkr i sparbeting på tjänster. 

Toatlt innebär detta en besparing på 5151 tkr. 

 

Vi ger slutligen Utbildningsnämnden ett sparbeting på IFO och integration på 3000 tkr. 

Vi hoppas att kommuledningen noga analyserar SKL utredning och använder denna i det 

fortsatta arbetet för göra nödvändiga effektiviseringar för framtiden. Vi ser inga sådana i 

liggande budgetförslag. 

Av de besparingar vi nu gjort på 8151 tkr tillför vi kommunstyrelsen för oförutsedda utgifter 

7151 kr som en krockkudde för 2020  med tanke på den mycket osäkra svaga budget som 

presenteras. Därmed finns 9851 tkr till KS förfogande vilket kan behövas med tanke på den 

som vi ser det svaga budgeten. 900 tkr tillföres vård-och omsorgs ram för socialt innehåll och 

anhörigstöd och 100 tkr till kommunstyrelsensram för brottsförebyggande arbete. 

 

Båstad 3 november 2019. 

  

 

För Bjärepartiet 

 

 

 

Bo Wendt 

 

 

 

 

 

 

 



Sammandrag Bjärepartiet

Driftbudget
Budget Plan Politiska 

Tkr 2019 2020 justeringar

Kommunfullmäktige -2 275 -2 119 349

Valnämnd -323 -9 315

Överförmyndare -1 183 -1 176 9

Revision -855 -846 3

Kommunstyrelsen -157 317 -153 680 4 324

- varav kommunstyrelse -3 010 -2 762 58

- varav kommunkontor -53 071 -50 200 2 856

- varav teknik & service -54 895 -56 394 290

- varav samhällsbyggnad -3 081 -3 104 33

- varav bildning & arbete -43 261 -41 220 1 087

Utbildningsnämnd -361 123 -365 905 -3 343

- varav utbildningsnämnd -470 -405 9

- varav barn & skola -72 287 -83 802 1 014

- varav bildning & arbete -39 904 -24 423 2 919

- varav skolpeng, barnoms./grundsk. -199 789 -203 613 -2 445

- varav skolpeng, gymnasium -48 673 -53 662 -4 840

Vård- och omsorgsnämnd -241 423 -256 590 -13 426

- varav vård- och omsorgsnämnd -384 -417 6

- varav vård & omsorg -120 149 -134 328 -13 351

- varav hemvårdspeng -57 676 -56 390 1 695

- varav boendepeng -63 214 -65 455 -1 776

Myndighetsnämnd -3 462 -3 567 -7

- varav myndighetsnämnd -293 -328 6

- varav teknik & service -282 -285 -3

- varav samhällsbyggnad -2 887 -2 954 -10

Delsumma -767 961 -783 891 -11 776

 - varav inflationskompensation 0 0 0

Löneökning 2019 -673 -419

Löneökning 2020 -13 600

Löneökning 2021

Löneökning 2022

Reserv för demografi -1 000 0 1 000

Förändring KF och KS förfogande -7 001

Övrigt, finansiering -20 034 -33 262

Summa -789 668 -831 173 -17 777

Skatteintäkter o bidrag 805 768 848 173

RESULTAT 16 100 17 000

Investeringsbudget

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Skattefinansierad investering 154 725 180 250 148 155 106 610 92 775 112 285

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 10 000

Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl anslut.avg.) 62 275 154 725 135 955 75 690 100 325 121 935

Exploateringsverksamhet -46 750 10 000 0 6 000 0 0

TOTALT (inkl. exploatering och medfinansiering) 180 250 62 275 23 150 35 270 13 000 2 000

Sammandrag av drift- och investeringsbudgetar
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Centerpartiets förslag till budget 2020. 

BÅSTADS ~<OMMUN 
Kommunstyre lsen 

2019 -11- 1 3 
Dnr ... ~.0.0 .0 .. t:~.1./ 
......... 'l.(2.l -~. :-::. 9 0. 6 .... . 

Centerpartiet har inför budgeten 2020 infört ett nytt sätt att lägga budget. Vi har för 2020 arbetet fram en 
rambudget för Båstad kommun. Grundförutsättningarna är att Centerpartiet fastställt en ram för varje för
valtning. Förvaltningarna håller sig inom ramen, säkerställer lagstiftning samt innehåller de politiska 
ställningstagande som finns inom rambudgeten. I övrig har förvaltning full frihet att lägga sin budget till 
politiken. 
Inför budget 2021 måste budgetarbetet tidigt starta med att politiken fördelar ramar till förvaltningarna som 
fördelar och återkommer med förslag till politiken. 

I förutsättningar för 2020 finns en oförändrad skattesatts om 20,23 kr per skattekrona. 
Överskottsmålet ligger på 1% för 2020 som ger 8,5 miljoner mer att fördela. Engångsintäkter med 6,5 
miljoner. Neddragningar i investeringar 2020 ger 0,65 miljoner. 

Nedan presenteras tillskottet som Centerpartiet tillför respektive förvaltning jämfört mot budget 2019. 

Tillskott av budget 2020 per förvaltning. 
Barn och skola 
4 000 000 kr 

Bildning och arbete 
12187 000 kr 

Vård och Omsorg 
17 750 000 kr 

Teknik och Service 
1500 000 kr 

Kommunledningskontor 
Besparing 305 000 kr 

Samhällsbyggnad 
Noll budget 

Politik 
Besparing 555 000 kr 

Totalsumma tillskott budget i 2020 ger 34 577 000 kr. 

Totalsumma intäkter 2020 för en budget i balans 34 577 000 kr. 



Förvaltning 

Barn och Skola 

Bildning och arbete 

Vård och omsorg 

Teknik och service 

Kommunkontor 

Samhällsbyggnad 

Politik 

Inkomster 

överskottbelopp 

1,00% 
Investeringar (c) 

Finns att fördela 
Tomtförsäljning 

Summa 

Budgettillskott 

Summa total 

Volym + Prio 1 
Prio 2 

Summa 

Prio 1 

Prio 2 

Summa 

Prio 1 

Prio 2 

Summa 

Prio 1 

Prio 2 

Summa 

Prio 1 

Prio 2 

Summa 

Prio 1 

prio 2 

Prio 1 

Prio 2 

8 500 000 kr 
650 000 kr 

18 927 000 kr 

6 500 000 kr 

34 577 000 kr 

-34 577 000 kr · 

0 kr 

Förvaltn. äskande Förvaltn. "förslag" SFB:s förslag 

18 234 000 kr 

10 860 000 kr 

29 094 000 kr 

14 729 000 kr 

215 000 kr 

14 944 000 kr 

22 882 000 kr 

6 886 000 kr 

29 768 000 kr 

4 763 000 kr 

1684 000 kr 

6 447 000 kr 

2 911000 kr 

5 063 000 kr 

7 974 000 kr 

357 000 kr 

350 000 kr 

707 000 kr 

95 000 kr 

-507 000 kr 

-412 000 kr 

-88 522 000 kr 

2019-10-08 

152 000 kr 

-7 361 000 kr 

-15 900 000 kr 

-1477 000 kr 

305 000 kr 

23 000 kr 

555 000 kr 

50% av beräknad intäckt 2019 

Total summa inkomster Centerpartiet 

56 000 kr 

-5 321000 kr 

-12 532 000 kr 

-2 613 000 kr 

705 000 kr 

23 000 kr 

755 000 kr 

-20 466 000 kr 

1539 000 kr 
-18 927 000 kr 

C rambudget 

-4 000 000 kr Ingen neddragning på sva/modersmål. 

-12 187 000 kr 

-17 750 000 kr 

-1500000 kr 

305 000 kr 

0 kr 

555 000 kr 

-35 437 000 kr 

860 000 kr 

-34 577 000 kr 

Utökat stöd till elevers behov 

Ingen neddragning på lärartäthet 

Utökning Individ och Familj 

Ingen neddragning av JV9 

V o O egen bedömning 

Ingen nerdragning socialt innehåll-

anhörigstöd, Cafe Sol 

Totalsumma utgifter Centerpartiet 



Sammandrag av drift- och investeringsbudgetar 

Sammandrag Centerpartiet 

Driftbudget \ 
Budget Plan Politiska 

Tkr 2019 2020 liusterinqar 

Kommunfullmäktige -2 275 -2 319 149 
Valnämnd -323 -9 315 
Överförmyndare -1183 -1176 9 
Revision -855 -846 3 
Kommunstyrelsen ~157 317 -158 554 -550 

- varav kommunstyrelse -3 010 -2 762 58 
- varav kommunkontor -53 071 -52 751 305 
- varav teknik & service -54 895 -58 184 -1 500 
- varav samhällsbyggnad -3 081 -3 137 0 
- varav bildning & arbete -43 261 -41 720 587 

Utbildningsnämnd -361 123 -379 327 -16 765 
- varav utbildningsnämnd -470 -405 9 
- varav barn & skola -72 287 -86 816 -2 000 
- varav bildning & arbete -39 904 -33 616 C6 274 
- varav sko/peng, barnoms.lgrundsk. -199 789 -203 168 -2 000 
- varav sko/peng, gymnasium -48 673 -55 322 -6 500 

Vård- och omsorgsnämnd -241 423 -260 908 -17 744 
- varav vård- och omsorgsnämnd -384 -417 6 
- varav vård & omsorg -120 149 -138 646 -17 669 
- varav hemvårdspeng -57 676 -56 390 1695 
- varav boendepeng -63 214 -65 455 -1 776 

Myndighetsnämnd -3 462 -3 554 6 
- varav myndighetsnämnd -293 -328 6 
- varav teknik & service -282 -282 0 
- varav samhällsbyggnad -2 887 -2 944 0 

Delsumma -767 961 -806 692 -34 577 
- varav inflationskompensation 0 0 0 

Löneökning 2019 -673 -419 
Löneökning 2020 -13 600 
Löneökning 2021 
Löneökning 2022 
Reserv för demografi -1 000 0 1 000 
Förändring KF och KS förfogande 150 
Övrigt, finansiering -20 034 -18 961 
Summa -789 668 -839 673 -33 427 

Skatteintäkter o bidraq 805 768 848 173 

RESULTAT 16 100 8 500 

I nvesteringsbudget 

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Skattefinansierad investering 131 970 131 970 190 555 75 290 124 325 145 935 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 8 000 8 000 2 000 6 000 0 0 
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl anslut.avg.) 63 775 63 775 23150 35 270 13 000 2 000 
Exploateringsverksamhet -46 750 -46 750 -9 950 -10 350 -20 550 -11 650 
TOTALT (inkl. exploatering och medfinansiering) 156 995 156 995 205 755 106 210 116 775 136 285 



Investeringar 2019-2024 
Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

KOMMUNKONTOR 
Möbler och teknisk utrustning 300 70 140 140 140 
Läsplattor politik 240 360 
Kundcenter 231 
Webb/E-tjänster 200 50 200 300 300 200 
Teknik allmänna utrymmen kommunhuset 160 0 50 50 50 
Arkiv 50 25 100 100 100 
Verksamhetsstödsystem - Kansli 400 400 
Teknik för rörlig media - kommunikation 75 
System för rehabilitering - HR 70 70 
Fritt Wifi Accesspunkter 50 200 
E-arkiv 700 150 300 300 300 
Mailsystem 0 1000 
Serverplattform 300 150 300 600 600 300 
IP-Telefoni 50 25 50 200 so 50 
Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät 400 200 500 400 400 400 
Pc 1000 600 1100 1100 1100 1100 
Pc programvaror 300 300 200 300 300 300 
Automatisering av användarkonton och processer 100 so 100 100 100 100 
Digitalisering (Utveckling) av system 50 50 so 100 100 100 
Singel sign an (SSO) 50 50 so 50 50 50 
It-säkerhet 400 100 200 300 400 400 
Backup lösning/Hög tillgänglighetslösning 400 100 100 
Automatisering av mobila enheter 150 
E-handel 100 100 
Uppgradering av operativsystem 100 
Uppgradering av office programvaran 1000 

SUMMA l<OMMUNKONTOR 5476 1940 5640 4550 4590 3200 

TEKNIK & SERVICE 
Skattefinansierad verksamhet 

Räddningstjänst 
Räddningsfordon 106 0 3100 1000 
Skyddsutrustning 100 100 100 100 100 100 
Räddningsutrustning 200 200 200 200 200 200 

Måltid 
Ram Måltid 500 300 500 500 500 500 
Inventarier Lokalvård so 

Gata 
Ram Gata 500 200 500 500 500 500 
Trafiksäkerhetsåtgärder 500 200 500 500 500 500 
Trygghetsåtgärder gångtunnel Lyckan torget 1000 
GC-vägar 1000 100 1000 1500 1500 1500 
Cykelgarage vid Båstads och Förslövs jvstn 500 
GC-väg Banvallen 1500 4 000 
GC-Väg Östrakarup Hasslöv 2 000 
Gångbro över Örebäcken vid Öresjön 
Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing 1000 500 1500 1500 1500 1500 
Mätbar gatubelysning 500 
Reinvestering asfaltsbeläggning 3 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
Köpmansgatan 1000 1000 
Båstad station utökad parkeringsplats 2 000 
Säkerhetshöjande åtgärder offentliga miljön 200 100 500 
Gata och parkering till Förs löv IP 3 500 



Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Tkr · 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) 
Kattegattsleden -200 
Köpmansgatan upprustning 3 894 8 000 2000 
GC-väg Västra Karup-Grevie 6 000 
Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) 3 694 8 000 2 000 6 000 0 0 

Park 
Ram Park/lekplats/strand 800 300 800 800 800 800 
Lejontrappan 300 
Sankta Toras park 200 
Temalekplatser 2 000 
Alleplantering Inre kustvägen 700 700 700 
Reinvestering offentliga toalettbyggnader 500 100 300 300 300 300 
Offentlig toalett Kattviks hamn 600 
Offentlig toalett vid friidrottsplan / konstgräsplan 600 
Upprustning inkl sanering Grevie stationsområde 1 000 
Klimatsäkring utredning/åtgärder 3 000 200 500 500 500 1000 
Bryggor Torekov 0 

Fritid 
Ram fritidsanläggningar 700 300 500 500 500 500 
Förstudie/ program handling Malen badets utveckling framtid 350 
Tillbyggnad brygga Torekov 425 
Bro Sinarpsdalen över Banvallsleden 1500 

Hamn 
Ram hamnverksamhet (Torekov) 1000 200 800 800 800 800 

Övrigt 
Utbyte fordon 2 200 500 1500 1200 500 500 

Fastighet 
Kameraövervakning 300 100 300 300 
Passagesystem/skyddsåtgärder 1264 300 500 500 500 500 
Ram Fastighetsservice 1500 1000 1 000 1000 1000 1000 
Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 600 
Datanät, kablage, övervakning 459 200 300 300 300 300 
Förskola Skogsbyn 300 
Om- tillbyggnad Förslövs skola F-6 37 000 90 000 21000 
Ombyggnation Bjäredalen 2 000 1000 1 000 
Om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 och förskola 2 903 4000 106 000 21000 
Om- tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 12 000 
Ny skola Båstad-Hemmeslöv F-6 200 
Grevie förskola 25 000 25 000 
Om- tillbyggnad förskola Båstad (Äppelbyn) 118 
Om- tillbyggnad 7-9 Strandängskolan 500 24 000 24 000 
Räddningsstation Båstad 35 000 
Räddningsstation Förslöv Bjäredalen 5 000 
Reinvestering och energieffektivisering fastighetsbestånd 5 000 6 500 8 000 8 000 8 000 8 000 
Utemiljö och lekredskap 800 200 800 800 800 800 
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 75625 112 650 158 500 50000 88000 111300 
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 3 694 8000 2 000 6 000 0 0 



Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

TEl(N/1( & SERVICE 
Taxefinansierad verksamhet 

Reinvesteringar 
Tennisvägen 10950 
Ram 1500 1500 1500 1500 
Ram samordning 0 0 0 
Projektering 400 400 400 400 
Serviser 1400 1000 1000 1400 
Avstängningsventiler 960 800 650 650 
Brandposter 350 770 770 770 
Ekorrvägen etapp 1 och 2 8 000 4000 1000 
Heimers gata 500 6 300 
Karstorpsvägen 500 700 4 000 3 300 
Fjärdingsmanvägen 250 
Christian Il väg 500 2 500 
Tomtaholmsvägen 2 500 
Relining spillvatten Båstad 1 500 1500 1500 1 500 
Slättarödsvägen etapp 1 0 0 500 4 200 
Avloppsrening 3 300 4 980 6 630 3 700 
Dricksvattenproduktion 1650 1450 200 600 
Bygdegårdsv Vantingevägen 500 
Åslidsvägen Björkvägen 1300 1200 
Sydvatten Båstad 35 000 5 000 

Landsbygdsinvesteringar 
Ängalag, vatten+spillvatten 300 1500 
Lyavägen, vatten+spillvatten 2 200 100 
Förslöv /Vadebäck, vatten+spillvatten 550 
Öllövsstrand, vatten+spillvatten 3 000 300 
Margeretetorpsvägen 200 
Kattviksvägen 500 

Nyinvesteringar 
Ängstorp, nytt reningsverk 3 000 500 
Ledning ti ll Ängstorp 5 000 100 100 100 
Ängstorp - Hedhuset utjämningsmagasin 1500 2 000 
Driftövervakning Dricksvattenproduktion 10770 200 200 200 
Nytt tillstånd Torekovs RV 100 100 
Serviser, V S D 1400 1000 1500 1500 
Mätning V S D 200 150 150 150 
Skalskydd 200 400 400 400 
Åtgärder enl. saneringsplan 500 
Säkerhetsbarriär (UV-ljus) 300 300 300 
Dagvattenledning Öre bäcken 0 1000 
Invallning kemikaliedosering. Båstad 500 
Samlingskammare, Eskilstorp VV 500 
Vattentankstationer 700 
Bräddavlopp Båstad 600 325 
Vattenståndsmätning 150 

Exploatering VA 
Heden exploatering, etapp III 1000 
Hemmeslöv 6:2 Petersberg VA 100 5 000 5 000 
Hemmeslöv 5:9 söder om Willys VA 100 2 000 2 000 

Förslöv Väst 105 Va 100 5 000 6 000 
Förslöv 2:4 exploatering 12 655 8 500 
Exploatering Åstad Bas Va inv 200 
Exploatering Åstad v-omr 1 Va 200 
Anslutning Sydvatten 5 000 17 000 
Dagvattenåtgärder Förs löv 1293 
T&S Summa {Taxefinansierad verksamhet) 96 708 63 775 23150 35270 13000 2000 

(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2022-2023} 



Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Anslutningsavgifter 
Anslutningsavgifter Ängalag -2 388 
Anslutningsavgifter Lyavägen -500 
Anslutningsavgifter Östra Karup -500 -500 -1280 -1280 -1280 
Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -7 280 -3164 
Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr -500 
Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500 -500 
Anslutningsavgifter Margretetorpsvägen -1242 
Anslutningsavgifter Förs löv 2:4 -2 300 -1450 -4450 -1450 -1450 
Övriga anslutningsavgifter -1 500 
Summa Anslutningsavgifter -13 080 -8 002 -6972 -2 730 -2 730 0 

TEKNIK & SERVICE 
Exploaterirw:wmråden fEi VAi 

Östra Karup 6:7 (Etapp 1) 
Skattefinansierade investeringar inom Östra l(arup-projekt 

Belysning 
Gator (ägs av kommunen) 1000 1000 
Grönområden/park (ägs av kommunen) 

Summa skattefin. investeringar "Östra l(arup" 1 000 0 0 1 000 0 0 

Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" 
Övriga exploateringsutgifter 
Tomtförsäljning -1000 -1500 -2 000 -1500 -1000 

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" -1 000 -1500 -2000 -1500 -1 000 0 

Grevie "g:a skola" Hålarp 4:197 
Övrig exploateringsverl<samhet "Grevie g:a skola" 

Rivnings- och planutgifter 30 
Tomtförsäljning -2 700 -2 700 

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie g:a skola" -2 670 -2 700 

Sunnan 10 m.11 
Skattefinansierade investeringar inom Swman 10-proje/<t 

Belysning 50 50 

Gator (ägs av kommunen) 300 500 100 

Grönområden/park (ägs av kommunen) 200 500 200 

Summa skatte/in. investeringar "Swman 10" 0 0 550 1 050 300 

Övrig exploateringsverksamhet "Sum,an 10" 
Övriga exploateringsutgifter 150 

Tomtförsäljning -3 500 
Summa Övrig exploateringsverl<samhet "Sunnan 10" 0 0 -3350 0 0 

Verksamhetsområde, del av Hemmeslöv 5:14 
Skattefinansierade investeringar inom Del av Hemmeslöv 5:14" 

Vägar 100 100 

Belysning 50 50 

Grönområden/park 
Summa skattefin. investeringar "Del av Hemmeslöv 5:14" 0 0 150 0 150 

Övrig exploateringsverksamhet "Del av Hemmeslöv 5:14" 

Övriga exploateringsutgifter 0 0 150 200 100 

Tomtförsäljning 
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Del av Hemmeslöv 5:14" 0 0 150 200 100 

Badkrukan, del av Båstad 109:2 
Övrig exploateringsverksamhet "Badkrukan, del av Båstad 109:2" 

Övriga exploateringsutgifter 150 500 

Tomtförsäljning 0 0 150 500 0 

Summa Övrig exp/oateringsver/cs "Badkrukan, del av Båstad 109:2" 



Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Heden, Hemmeslöv 10:10 
Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv 

Vägar 0 0 0 2 000 

Belysning 300 
Grönområden/park (ägs av kommunen) 
Lekplats 

Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv 300 0 0 0 0 2000 

Övriga exploateringsutgifter 150 150 
Tomtförsäljning -7 500 

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" -7350 150 0 0 0 0 

Heden etapp 3 
Skattefinansierade investeringar 

Vägar(och övrig allmän plats) 2000 0 600 
Belysning 300 

Summa slcattejin. Investeringar Heden etapp 3 2 300 0 0 0 600 0 

Intäkter tomtförsäljning -15 000 -27 750 
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden etapp 3" -15 000 -27750 0 0 0 0 

Förslöv 2:4 
Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4 

Vägar 1915 4 000 0 1500 

Belysning 533 1100 
Grönområden/park (ägs av kommunen) 532 700 700 
Lekplats i Förslöv 996 500 1500 

Summa Slcattejin. investeringar inom Förslöv 2:4 3 976 6 300 2200 0 0 1500 

Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 

Diverse exploateringsutgifter 300 
Tomtförsäljning -13 000 -3 900 -3 900 -1200 

Summa övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 300 -13 000 -3 900 -3 900 -1200 0 

Hemmeslöv 6:2 Petersberg 
Skattefinansierade investeringar Hemmeslöv 6:2 Petersberg 

Vägar 200 5 000 5 000 

Belysning so 1250 200 

Grönområden/park so 100 850 

Lekplats so 1 500 

Summa Skattefin. Investeringar Vistorp industriområde 0 0 0 350 6350 7 550 

Övriga exploateringsutgifter 0 300 200 so 50 

Tomtförsäljning 200 -15 000 -10 000 
Summa Övrig exploateringsverksamhet Hemmeslöv 6:2 Petersberg 200 0 300 200 -14 950 -9 950 

Förslöv väster om väg 105, del av Vistorp 7:19 
Slcattefinansierade investeringar 

Vägar 200 8 000 4 500 

Belysning 100 1400 0 

Grönområden/park so 500 450 
Summa Skattefin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 0 0 0 350 9 900 4950 

Övriga exploateringsutgifter 0 500 300 200 0 

Tomtförsäljning -2 000 -2 000 
Summa Övrig exploateringsverl<samhet "Förslöv Väst 105" 0 0 500 300 -1800 -2 000 

Hemmeslöv 5:9 (söder om Willys) 
Vägar 100 1000 1 500 

Belysning so 500 200 

Grönområden/park so 300 200 
Summa Slmttefin. Investeringar inom Hemmeslöv 5:9" 0 0 0 200 1800 1 900 

Övriga exploateringsutgifter so so 0 200 200 

Tomtförsäljning 
Summa Övrig exp/oateringsverksamhet "Hemmeslöv 5:9" 0 50 50 0 200 200 

Troll bäcken 
S/cattejinansierade investeringar 

Vägar 1199 0 
Summa Skattefin. investeringar inom "Trollbäcken" 1199 0 0 0 0 0 



Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Vretvägen Båstad 109:2 
Vägar 50 600 
Belysning 300 
Grönområden/park 490 

Summa Skattefin. Investeringar inom "Vretvägen Båstad 109:2" 0 0 50 1390 0 0 
Övriga exploateringsutgifter 100 100 100 
Tomtförsäljning -2 500 -2 500 

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Vretvägen Båstad 109:2" 0 100 100 -2 400 -2500 0 

Provisorisk ÅVC 
Provisorisk ÄVC 4 000 0 
Summa Skattefin. Investeringar "Provisorisk ÄVC" 4 000 0 0 0 0 0 
Intäkter 

Summa övrig exploateringsverksamhet Provisorisk Avc 0 0 0 0 0 0 

Området kring Båstads nya station 
Skattefinansierade investeringar 

Vägar 500 1500 
Belysning 100 150 
Stationstorget (del 2) andra sidan inre kustvägen 691 

Oförutsett projektet helhet 
Summa skattefin. Investeringar 1291 0 1650 0 0 0 

Övriga exploateringsutgifter 200 200 
Intäkter tomtförsäljning -3000 -2 000 -6 000 

Summa Övrig exploateringsverksamhet Båstads nya station -2800 -1800 -6 000 0 0 0 

Övrig exploateringsverksamhet 

Intäkter tomtförsäljning -500 -200 

Grevie Böske 
Övriga exploateringsutgifter 500 

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Böske" 0 500 0 0 0 

Västra Karup Lindströms backe 
Övriga exploateringsutgifter 500 

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Västra Karup Lindströms backe" 0 500 0 0 0 

Strategiska markinköp (markförsörjning) 
Markförvarv tunnelbygge söder 
Övriga markinköp 1 750 6 000 4 000 4 000 4 000 

Ospec exploateringar 
Kostnader 100 
Intäkter -200 

T&S Summa (Expioateringsområden ej VA) Slcattefin. 15816 6 300 9 900 7990 23 700 22350 
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 0 0 0 0 0 0 
T&S Summa {Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. -28820 -46 750 -9950 -10 350 -20550 -11 650 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
Uppgradering verksamhetssystem miljö 141 
I<artstöd i samband med ny ÖP 50 50 
Laserskanning och uppdatering av bef 3D-modell 200 400 
Nytt verksamhetssystem Geodata 100 
Digitalisering av planarkiv - kopplas ihop med E-arkiv? 250 
Mätutrustning (ny totalstation) 400 
Mätinstrument (ny GPS) 150 150 
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 541 350 400 0 450 150 



Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

BARN&SKOLA 
Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg 175 100 170 170 170 170 
Pedagogisk utrustning, barnomsorg 300 150 300 300 300 300 
IKT-plan 1853 800 1500 1500 1500 1 500 
Pedagogisk utrustning, grundskola 1000 500 1000 1000 1000 1000 
Stöd och utveckling so 50 50 50 50 so 
Inventarier, arbetsmiljö grundskola 530 300 530 530 530 530 
Datorer förskola, grundskola, personal 1500 700 1200 1200 1200 1200 
Inventarier tillb Klockare byns förskola, Västra Karup 600 600 
Inventarier tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 200 100 
Inventarier om- tillbyggnad Förslövs skola F-9 500 2 000 200 
Inventarier om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 1400 500 100 
Inventarier Strandängsskolan 1500 
Lärararbetsplatser 630 400 610 610 610 610 
Barn och elever i behov av särskilt stöd 250 250 250 250 250 250 
Beslutstöd-/ verksamhetstödsystem skola 300 300 200 200 
Kursplanerelaterade, 7 grundskolor 500 200 200 200 200 200 
Skolbussar 5 st 3 500 2 000 2100 2 200 
SUMMA BARN & SKOLA 10588 6250 12 310 9 610 5 910 7310 

BILDNING OCH ARBETE 
Inventarier bibliotek - Förslöv 300 
Inventarier bibliotek - Västra Karup 300 
Instrument Kulturskola 137 100 100 100 100 100 
Individ och familj, kundmottagning 425 
IT-utrustning vuxenutbildning 100 50 100 100 100 100 
Inventarier vuxenutbildning so 25 50 50 50 50 
Individ och familj , barn/vuxna möbler 50 75 75 75 75 75 
Inventarier arbetsmarknad 100 so 100 100 100 100 
Inventarier/möbler gymnasieskolan 75 50 75 75 75 75 
IT System IOF 50 50 so 50 50 50 
Datorer bibliotek 50 50 50 so 50 50 
Hyllsystem och inventarier Bibliotek 100 50 50 50 50 50 
IT-utrustning gymnasieskola 50 50 50 50 50 so 
Bio Scala 50 50 0 50 50 so 
Konstnärlig utsmyckning offentliga rum 200 200 200 200 200 200 
IT-utrustning/teknink AME 100 50 75 75 75 75 
Accesspunkter gymnasieskolan so 50 100 0 
Fritidsgårdar IT so 30 30 30 30 30 
SUMMA BILDNING & ARBETE 1637 1230 1005 1455 1 055 1055 

VÅRD & OMSORG 
Inventarier (VoO) 400 200 600 600 400 400 
Inventarier Nytt vård och omsorgs boende Förslöv 2150 1600 500 
Nyckelfri hemvård integrerad tidshantering och personalplanering 717 0 0 0 
Trygghetstelefoner 50 250 0 0 
Elcyklar 118 50 50 50 50 
Arbetstekniska hjälpmedel 90 300 250 235 170 170 
Verksamhetssystem 936 0 0 0 
E-Hälsa 1069 300 300 300 
SUMMA VÅRD & OMSORG 3 380 3 250 2800 1685 620 570 

TOTALT (exkl. exploatering) 184645 156 995 205 755 106 210 116 775 136 285 
varav: 
Skattefinansierad investering 113 063 131970 190 555 75 290 124 325 145 935 
Med finansiering statliga infrastruktursatsningar 3 694 8 000 2 000 6 000 0 0 
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 96708 63 775 23150 35 270 13 000 2 000 
Exoloatering -28 820 -46 750 -9 950 -10 350 -20 550 -11650 

Summa Anslutningsavgifter -13 080 -8002 -6972 -2 730 -2 730 0 
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl . anslut.avg.) 83 628 55 773 16178 32 540 10 270 2 000 
Summa Exploateringsintäkter -28 820 -46 750 -9 950 -10 350 -20 550 -11650 









Sammanställning prioriteringar. Utgår 

från förvaltningens budgetförslag 2019- Miljöpartiets prioriteringar

BSPrel skolpeng barnomsorg, grundskola 

(Volymförändring) -4 049 BS KF -4 049

Sänkning ersättning lek-och lärprodukter år 7-9 1 000 BS 1 000

Personalminskning 3 åa (ram) Strategiska tjänster/specialister1 800 BS 1 800

Ta bort moduler 921 BS 921

Nya skolbussar( 2 st 2019) lägre reparationskostnadern 2020200 BS 200

Sänkning ersättning fortbildning barnomsorg, f-klass, år 1-9100 BS 100

Personalminskning Sva/Modersmål 700 BS 700

Justering utbetalning juli fklass/förskola 600 BS 600

Neddragning admkostnader (ansvar 6008) 50 BS 50

Hyreskostnader moduler -1 324 BS UN -1 324

Ökat PO samtliga anställda (ramanställda) -46 BS UN -46

Avgiftskontroll barnomsorgsavgifter 200 BS KF 200

152 152

BASkolpeng, gymnasieskola 

(Volymförändring) -6 540 BA KF -4 540

Volymökning gymnasiesärskolan -1 487 BA UN -1 487

Placeringskostnader -1 500 BA UN -3 000

Nedläggning Jv9 arbetscentrum utväxling (delårseffekt)1 360 BA 0

Ökat PO samtliga anställda (ramanställda) -103 BA UN/KS -103

Neddragning 1 SFI-lärare 614 BA 614

Besparing administration 300 BA 300Jourtelefon Individ och familj (tidigare 

politisk uppgift) -120 BA UN -120

Arbetsmarknadsenheten 50 BA KS 50

Kunskapsorganisation på SKL, KF-beslut -10 BA -10

Ta bort inakorderingsbidrag 75 BA UN 75

-7 361 -8 221



KLK

Chefssekreterartjänst -525 KLK KS -525EU-projket slutar under 2019, 

projektledare -301 KLK KS -301

Minskning av budget kvalitetsledning 1 000 KLK KS 1 000Systemadministratör och utvecklare för 

uppföljning ek, hr, verk och mål samt -640 KLK KS -640

Leader gällande avtal -180 KLK KS -180

Tennisavtal årlig uppräkning -40 KLK KS -40

Ändrad procentsats PO-pålägg -225 KLK KS -225

Besparing näringslivskoordinator (utökat 

ansvar Båstad turism och näringsliv) 564 KLK 564

Utökning Båstad turism och näringsliv 

ansvar för näringslivskoordinator/Lots -300 KLK -300

Kommunjurist i annan form än 2019 (halv 

tjänst delar/köper externt) 372 KLK 372

Besparing kundstjänst (Tjänst från 

kundcenter till IT) 234 KLK 234

Pressrum -30 KLK -30

Omorganisering Vo Chef 

kommunledningskontoret 0,5 tjänst 

(ersätter chef för verksamhetsstöd) 310 KLK 310

Generell besparing 66 KLK 66

305 305

KLK POL

Utbildning förtroendevalda 2019 275 KLK POL KF 275

Partistöd -250 KLK POL KF -250

Förlorad arbetsförtjänst/omfördelning 

effektivare möten -100 KLK POL Alla -100

Ändrad procentsats PO-pålägg 115 KLK POL Alla 115

Demokratiberedningen avvecklad 50 KLK POL KF 50



Valnämnden 315 KLK POL Val 315

Förslag: Medel till förfogande KF (budget 

under finansverksamhet) 150 KLK POL KF 150

555 555

SB

Ortofoto - flygfoto 63 SB KS 63

Detaljplan Torekovs hamn 100 SB KS 100

Ökade PO-kostnader -10 SB MN -10

Ökade PO-kostnader -30 SB KS -30

Ökade licenskostnader plan -100 SB KS -100

23 23

TS

Rivning Västra Karup skola -2 500 TS KS -2 500

Kostnad för inhyrning lokal Västra Karup 

avseende byggnationen -850 TS KS -850

Höjning av PO från 39,15% till 40,15% -400 TS KS -400

Kostnad för brandvattenförsörjning -50 TS KS -50

Lokalbidrag pensionärsföreningar -35 TS KS -35

Lägre energikostnader förvaltningsavtal – 

sprids ut på verk 422 TS 422

Fastighet / Fritid - investeringsbidrag 

föreningar utbetalas inte. 350 TS 0

Exploatering - ökade intäkter för 

arrenden. 200 TS 200

Park / Gata - samordning personal 200 TS 200

Bidrag idrottshall Grevie GIK 200 TS KS 0

Lokalhyra Malenbadet 100 TS KS 100

Försäljning fastighet (Fontänhuset Båstad 

& Hamnen 3 Torekov) 886 TS KS 886

-1 477 -2 027



VO

Utökning ram VO

Nytt Vårdboende i Förslöv ( 12*4 mån+ 

18*4 mån) -5 100 VO KF -7 200

Ramkostnader nytt vårdboende Förslöv 

48 pl -6 057 VO VN -6 057

Minskade ramkostnader nedläggning 

Ängagården 9 pl 21 VO VN 21

Bostad med särskild service psykiatri, hyra -174 VO VN -174

Totalansvar för arbetskläder -750 VO VN -750

Kyla på vårdboende -76 VO VN -76

Medlemsavgift Medelpunkten? -300 VO VN -300

Ökad hyra Skogsliden efter ombyggnation 

(arbetsmiljöproblematik) -100 VO VN -100

Utökning av BHL LSS -600 VO VN -600

Enskilda ärende inom LSS -3 500 VO VN -3 500

Prel. Ökning PO år 2020, 1% ramen -680 VO VN -680

Prel. Ökning Po år 2020, 1% 

hemvårdspeng -430 VO KF -430

Prel. Ökning Po år 2020, 1% boendepeng -480 VO KF -480

Minskning av hemvårdstimmar pga inflytt 

Haga Park 1 326 VO KF 1 326

Avveckla bil LSS 35 VO VN 35

Ta betalt för dagvård Lyan 36 VO VN 36

Elcyklar 8-10 bilar bort (helårseffekt av 

besparing 2019) 100 VO VN 100

Lokaler nedläggning särskilt boende 152 VO VN 152

Avveckla särskilt boende - halvår 2 470 VO VN 2 470

Nedlägging av Ängagården, (9 platser 8 

mån) 3 668 VO KF 3 668



Avdelningschefer -1 744 VO VN -1 744

Effekter av arbetsmiljöverkets besök - 

tillsättning av enhetschefer -1 974 VO VN -1 974

Utökning personal särkiltboende med 

kognitiv svikt -1 000 VO VN -1 000

Kostnader introduktionsutbildning -500 VO VN -500

Fysioterapeut/Sjukgymnast -620 VO VN -620

Lokaler för medarbetare -500 VO VN -500

Ökning personal boendepeng på Korttiden -450 VO KF -450

Sjuksköterska, förstärkning LSS och 

socialpsykiatri -550 VO VN -550

Sjuksköterskor, förstärkning -949 VO VN -949

Neddragning lokaler för medarbetare 500 VO VN 500

Enskilt ärende 500 VO VN 500

Pedagogiska måltider 400 VO VN 400

Socialt innehåll och anhörigstöd 900 VO VN 900

Bostad med särskild service, psykiatri 365 VO VN 365

Cafe SOL 430 VO VN 0

Demenssamordnare 300 VO VN 300

Lägerverksamhet inom SoO -100 VO VN -100

Vången -100 VO VN -100

Kunskapsorganisation på SKL, KF-beslut -20 VO VN -20

Lokal - Citadellet -350 VO VN -350

-15 900 -18 430

Total -23 703 -27 643

Volym och högprioäskanden -23 703

Ökat utrymme jämfört med 2019 - ny 

uppdaterad! 13 791 13 791



Resultat 2% och 1000 från 

demografipotten 17 291

Återstår att hitta -9 912 -10 352

Investeringar 2019-2024 Miljöpartiet

Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2 019 2020 2 021 2022 2023 2024

KOMMUNKONTOR

Möbler och teknisk utrustning 300 140 140 140 140

Läsplattor politik 240 360

Kundcenter 231

Webb/E-tjänster 200 100 200 300 300 200

Teknik allmänna utrymmen 

kommunhuset 160 50 50 50 50
Arkiv 50 50 100 100 100

Verksamhetsstödsystem - Kansli 400 400

Teknik för rörlig media - kommunikation 75
System för rehabilitering - HR 70 90

Fritt Wifi Accesspunkter 200 200

E-arkiv 700 150 300 300 300

Mailsystem 0 1 000
Serverplattform 300 300 300 600 600 300
IP-Telefoni 50 50 50 200 50 50

Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät 400 400 500 400 400 400

Pc 1 000 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
Pc programvaror 300 300 200 300 300 300
Automatisering av användarkonton och 

processer 100 100 100 100 100 100



Digitalisering (Utveckling) av system 50 50 50 100 100 100
Singel sign on (SSO) 50 50 50 50 50 50

It-säkerhet 400 100 200 300 400 400

Backup lösning/Hög 
tillgänglighetslösning 400 100 100

Automatisering av mobila enheter 150
E-handel 100 100

Uppgradering av operativsystem 100

Uppgradering av office programvaran 1000

SUMMA KOMMUNKONTOR 5 476 3 230 5 640 4 550 4 590 3 200

TEKNIK & SERVICE

Skattefinansierad verksamhet

Räddningstjänst
Räddningsfordon 106 2 600 500 1000

Skyddsutrustning 100 100 100 100 100 100

Räddningsutrustning 200 200 200 200 200 200

Måltid

Ram Måltid 500 500 500 500 500 500

Inventarier Lokalvård 50

Gata

Ram Gata 500 500 500 500 500 500

Trafiksäkerhetsåtgärder 500 200 500 500 500 500

Trygghetsåtgärder gångtunnel Lyckantorget 1 000
GC-vägar 1 000 100 1 000 1 500 1 500 1 500

Cykelgarage vid Båstads och Förslövs jvstn 500 0 500

GC-väg Banvallen 1 500 4 000 4 000 1 000



GC-Väg Östrakarup Hasslöv 2 000

Gångbro över  Örebäcken vid Öresjön 0

Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing 1 000 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500

Mätbar gatubelysning 500
Reinvestering asfaltsbeläggning 3 000 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000

Köpmansgatan 1 000 0 1 000

Båstad station utökad parkeringsplats 2 000

Säkerhetshöjande åtgärder offentliga miljön 200 200 500

Gata och parkering till Förslöv IP 3 500

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning)
Kattegattsleden 3 500

Köpmansgatan upprustning 3 894 10 000
GC-väg Förslöv-Fogdarp
GC-väg Västra Karup-Grevie 6 000

Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) 7 394 10 000 6 000 0 0 0

Park

Ram Park/lekplats/strand 800 600 800 800 800 800

Lejontrappan 1 676 2 000
Ludvig Nobels park 0

Sankta Toras park 200

Temalekplatser 2 000

Alléplantering Inre kustvägen 700 0 700 700

Reinvestering offentliga toalettbyggnader 500 200 300 300 300 300

Offentlig toalett Kattviks hamn 0 600

Offentlig toalett vid friidrottsplan / konstgräsplan 600
Offentlig toalett Gulstad 0
Upprustning inkl sanering Grevie stationsområde 1 000
Klimatsäkring utredning/åtgärder 3 000 500 1000 1000 1 000 1 000

Ombyggnad väg och parkeringsytor hamnområdet i Båstad 2000 2000

Gulstad reinvestering 600



Fritid
Ram fritidsanläggningar 700 500 500 500 500 500

Förstudie/ programhandling Malenbadets utveckling framtid350

Kombinerad p-plats och aktivitetsyta intill Drivan 4000

Tillbyggnad brygga Torekov 425 200

Bro Sinarpsdalen över Banvallsleden 0 1 500

Hamn
Ram hamnverksamhet (Torekov) 1 000 600 1 000 1 000 1 000 1 000

Övrigt

Utbyte fordon 2 200 1 000 1 500 1 200 500 500

Fastighet

Kameraövervakning 300 300 300 300

Passagesystem/skyddsåtgärder 1 264 1 000 500 500 500 500

Ram Fastighetsservice 1 500 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000

Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 600

Datanät, kablage, övervakning 459 300 300 300 300 300

Förskola Skogsbyn 300
Om- tillbyggnad Förslövs skola F-6 24 992 71 000 40 000

Oförutsett (ombyggnation Bjäredalen) 2 000 2 000

Om- tillbyggnad Klockarebyns förskola, Västra Karup 0 5 500 18 000

Om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 och förskola2 903 63 000 68 000

Om- tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 12 000

Ny skola Båstad-Hemmeslöv F-6 500 0 0 50 000 50 000

Om- tillbyggnad förskola Båstad 500 0 0 0

Om- tillbyggnad 7-9 Strandängskolan 30 000

Räddningsstation Båstad 35 000

Räddningsstation Förslöv Bjäredalen 5 000

Reinvestering och energieffektivisering fastighetsbestånd5 000 6 500 8 000 8 000 8 000 8 000



Utemiljö och lekredskap 800 700 800 800 800 800

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 65 675 169 950 178 200 111 100 77 700 62 500

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin.7 394 10 000 6 000 0 0 0

TEKNIK & SERVICE

Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar
Tennisvägen 10950

Ram 1 500 1 500 1 500

Ram samordning 0 500 2 500

Projektering 400 400 400

Serviser 1 400 1 000 1 000

Avstängningsventiler 960 960 780

Brandposter 350 490 280

Ekorrvägen etapp 1 8 000 600

Heimers gata 500 2 000

Karstorpsvägen 500 5 000 3 000

Fjärdingsmanvägen 250

Relining spillvatten Båstad 1 500 1 000 1 000

Slättarödsvägen etapp 1 0 0 500

Avloppsrening 3 300 4 080 6 630

Dricksvattenproduktion 1 650 900 300

Bygdegårdsv Vantingevägen 500

Åslidsvägen Björkvägen 1 300 1 200

Sydvatten Båstad 35 000

Landsbygdsinvesteringar
Ängalag, vatten+spillvatten 300 9 200 500

Lyavägen, vatten+spillvatten 2 200 100

Förslöv/Vadebäck, vatten+spillvatten 550

Öllövsstrand, vatten+spillvatten 3 000



Margeretetorpsvägen 200 0

Rotelyckevägen 300 1800

Nyinvesteringar

Ängstorp, nytt reningsverk 3 000 500

Ledning till Ängstorp 5 000

Ängstorp - Hedhuset utjämningsmagasin 1 500

Driftövervakning Dricksvattenproduktion 10770 200 200 200

Pumpstationer, utredning-åtgärder för stigande havsnivå
Nytt tillstånd Torekovs RV 100

Serviser, V S D 1 400 1 000 1500

Mätning V S D 200 150 150

Skalskydd 200 200 200

Åtgärder enl. saneringsplan 500 3 000

Säkerhetsbarriär (UV-ljus) 300 300 300

Åtgärder enl dagvattenplan 0 1 000 2000

Vattentankstationer 700

Bräddavlopp Båstad 600 325

Vattenståndsmätning 150

Exploatering VA

Heden exploatering, etapp III 1 000

Hemmeslöv 6:2 Petersberg VA 100 5 000 5 000

Hemmeslöv 5:9 söder om Willys VA 100 2 000 2 000

Förslöv Väst 105 Va 100 5 000 6 000

Förslöv 2:4 exploatering 12 655 8 500
Grevie skoltomt
Ledningsrätt Håle 3:4

Exploatering Åstad Bas Va inv 200

Exploatering Åstad v-omr 1 Va 200
Exploatering Grevie Böske Va

Anslutning Sydvatten 5 000 17 000

Exploatering Trollbäcken VA

Dagvattenåtgärder Förslöv 1 293



T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) 96 708 61 605 25 390 10 100 13 000 2 000

(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2022-2023)

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter Förslöv/Vadebäck

Anslutningsavgifter Ängalag -2 388

Anslutningsavgifter Lyavägen -500

Anslutningsavgifter Östra Karup -500 -500 -1 280 -1 280 -1 280

Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -7 280 -3 164

Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr -500

Anslutningsavgifter Öllövsstrand 0

Anslutningsavgifter Mäsinge 0

Anslutningsavgifter Karstorp 0

Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500 -500
Anslutningsavgifter Trollbäcken

Anslutningsavgifter Margretetorpsvägen -1 242

Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -2 300 -1 450 -4 450 -1 450 -1 450

Övriga anslutningsavgifter -1 500

Summa Anslutningsavgifter -13 080 -8 002 -6 972 -2 730 -2 730 0

TEKNIK & SERVICE

Exploateringsområden (Ej VA)

Östra Karup 6:7 (Etapp 1)
Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt

Belysning

Gator (ägs av kommunen) 1 000 1 000

Grönområden/park (ägs av kommunen)
Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" 1 000 0 0 1 000 0 0
Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup"

Övriga exploateringsutgifter
Tomtförsäljning -1 000 -1 500 -2 000 -1 500 -1 000
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup"-1 000 -1 500 -2 000 -1 500 -1 000 0

Grevie "g:a skola" Hålarp 4:197



Övrig exploateringsverksamhet "Grevie g:a skola"

Rivnings- och planutgifter 30

Tomtförsäljning -2 700 -2 700
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie g:a skola"-2 670 -2 700

Sunnan 10 m.fl
Skattefinansierade investeringar inom Sunnan 10-projekt

Belysning 50 50

Gator (ägs av kommunen) 300 500 100

Grönområden/park (ägs av kommunen) 200 500 200

Summa skattefin. investeringar "Sunnan 10" 550 1 050 300 0 0
Övrig exploateringsverksamhet "Sunnan 10"

Övriga exploateringsutgifter 150

Tomtförsäljning -3 500 -3 000
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Sunnan 10" -3 350 0 0 0 -3 000

Vistorp 8:90 m.fl
Skattefinansierade investeringar inom Vistorp 8:90-projekt

Belysning 50 500

Gator (ägs av kommunen) 100 2 000

Grönområden/park (ägs av kommunen) 50 500

Summa skattefin. investeringar "Vistorp 8:90" 0 0 0 200 3 000
Övrig exploateringsverksamhet "Vistorp 8:90"

Övriga exploateringsutgifter 50 250 300 100 100

Tomtförsäljning
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Vistorp 8:90" 50 250 300 100 100

Verksamhetsområde, del av Hemmeslöv 5:14
Skattefinansierade investeringar inom Del av Hemmeslöv 5:14"

Vägar 100 1 500 1 000

Belysning 50 350 100

Grönområden/park 50 50
Summa skattefin. investeringar "Del av Hemmeslöv 5:14" 0 0 150 1 900 1 150
Övrig exploateringsverksamhet "Del av Hemmeslöv 5:14"

Övriga exploateringsutgifter 150 200 100 100 50

Tomtförsäljning



Summa Övrig exploateringsverksamhet "Del av Hemmeslöv 5:14" 150 200 100 100 50

Badkrukan, del av Båstad 109:2
Skattefinansierade investeringar inom Badkrukan, del av Båstad 109:2

Vägar
Belysning

Grönområden/park
Summa skattefin. investeringar "Badkrukan, del av Båstad 109:2"
Övrig exploateringsverksamhet "Badkrukan, del av Båstad 109:2"

Övriga exploateringsutgifter 150 500

Tomtförsäljning 150 500 0 0 0
Summa Övrig exploateringsverks "Badkrukan, del av Båstad 109:2"

Heden, Hemmeslöv 10:10
Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv

Vägar 0 0 2 000

Belysning 300

Grönområden/park (ägs av kommunen)

Lekplats
Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv300 0 0 0 2 000 0

Övriga exploateringsutgifter 150 150

Tomtförsäljning -7 500
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv"-7 350 150 0 0 0 0

Heden etapp 3

Skattefinansierade investeringar

Vägar(och övrig allmän plats) 2 000 0 600

Belysning 300
Summa skattefin. Investeringar Heden etapp 3 2 300 0 0 0 600 0

Intäkter tomtförsäljning -15 000 -27 750
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden etapp 3"-15 000 -27 750 0 0 0 0

Förslöv 2:4
Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4

Vägar 1 915 4 000 0 1 500

Belysning 533 1 100



Grönområden/park (ägs av kommunen) 532 1 400

Lekplats i Förslöv 996 2 000
Summa Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 3 976 8 500 0 0 0 1 500
Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4

Diverse exploateringsutgifter 300

Tomtförsäljning -13 000 -3 900 -3 900 -1 200
Summa övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 300 -13 000 -3 900 -3 900 -1 200 0

Hemmeslöv 6:2 Petersberg
Skattefinansierade investeringar Hemmeslöv 6:2 Petersberg

Vägar 200 5 000 5 000

Belysning 50 1 250 200

Grönområden/park 50 100 850

Lekplats 50 1 500
Summa Skattefin. Investeringar Vistorp industriområde 0 0 350 6 350 7 550 0

Övriga exploateringsutgifter 300 200 50 50

Tomtförsäljning 200 -15 000 -10 000

Summa Övrig exploateringsverksamhet  Hemmeslöv 6:2 Petersberg200 300 200 -14 950 -9 950 0

Förslöv väster om väg 105, del av Vistorp 7:19

Skattefinansierade investeringar

Vägar 200 8 000 4 500

Belysning 100 1 400 0

Grönområden/park 50 500 450
Summa Skattefin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 0 0 350 9 900 4 950 0

Övriga exploateringsutgifter 500 300 200 0

Tomtförsäljning -2 000 -2 000 -5 000
Summa Övrig exploateringsverksamhet  "Förslöv Väst 105"0 500 300 -1 800 -2 000 -5 000

Hemmeslöv 5:9 (söder om Willys)

Vägar 100 1 000 1 500

Belysning 50 500 200

Grönområden/park 50 300 200
Summa Skattefin. Investeringar inom Hemmeslöv 5:9" 0 0 0 200 1 800 1 900

Övriga exploateringsutgifter 50 50 0 200 200



Tomtförsäljning
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Hemmeslöv 5:9" 0 50 50 0 200 200

Trollbäcken

Skattefinansierade investeringar

Vägar 1 199 0
Summa Skattefin. investeringar inom "Trollbäcken" 1 199 0 0 0 0 0

Vretvägen Båstad 109:2

Vägar 50 600

Belysning 300

Grönområden/park 490
Summa Skattefin. Investeringar inom "Vretvägen Båstad 109:2"0 0 50 1 390 0 0

Övriga exploateringsutgifter 100 100 100

Tomtförsäljning -2 500 -2 500
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Vretvägen Båstad 109:2"0 100 100 -2 400 -2 500 0

Provisorisk ÅVC

Provisorisk ÅVC 4 000 1 500
Summa Skattefin. Investeringar "Provisorisk 

ÅVC" 4 000 1 500 0 0 0 0

Intäkter

Summa övrig exploateringsverksamhet Provisorisk ÅVC 0 0 0 0 0 0

Området kring Båstads nya station
Skattefinansierade investeringar

Kollektivtrafikanläggningar Station Norra

Kollektivtrafikanläggningar (Inv.bidrag Skånetrafiken)
Vägar 500 1 500

Belysning 100 150

Stationstorget (del 2) andra sidan inre kustvägen 691

Oförutsett projektet helhet
Summa skattefin. Investeringar 1 291 0 1 650 0 0 0

Övriga exploateringsutgifter 200 200



Intäkter tomtförsäljning -3 000 -2 000 -6 000
Summa Övrig exploateringsverksamhet  Båstads nya station-2 800 -1 800 -6 000 0 0 0

Övrig exploateringsverksamhet

Intäkter tomtförsäljning -500 -200

Strategiska markinköp (markförsörjning)

Markförvarv tunnelbygge söder
Övriga markinköp 8 000 4 000 6 000 4 000 4 000 4 000

Ospec exploateringar

Kostnader 100

Intäkter -200

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin.22 066 14 550 9 450 23 290 23 000 11 550

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 0 0 0 0 0 0

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl.-28 820 -48 950 -10 300 -24 150 -16 250 -7 650

SAMHÄLLSBYGGNAD

Uppgradering verksamhetssystem miljö 141

Kartstöd i samband med ny ÖP 50 50

Laserskanning och uppdatering av bef 3D-modell 400 400

Nytt verksamhetssystem Geodata 100

Digitalisering av planarkiv - kopplas ihop med E-arkiv? 250

Mätutrustning (ny totalstation) 400

Mätinstrument (ny GPS) 150 150

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 541 550 400 0 450 150

BARN & SKOLA

Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg 175 170 170 170 170 170

Pedagogisk utrustning, barnomsorg 300 300 300 300 300 300

IKT-plan 1 853 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Pedagogisk utrustning, grundskola 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Stöd och utveckling 50 50 50 50 50 50



Inventarier, arbetsmiljö grundskola 530 530 530 530 530 530

Datorer förskola, grundskola, personal 1 500 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Inventarier tillb Klockarebyns förskola, Västra Karup 600 600

Inventarier tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 200 100
Inventarier om- tillbyggnad Förslövs skola F-9 500 2 000 200

Inventarier om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 1 400 500 100
Ny skola Båstad-Hemmeslöv 2 000 600

Inventarier Strandängsskolan 1 500
Lärararbetsplatser 630 610 610 610 610 610

Barn och elever i behov av särskilt stöd 250 250 250 250 250 250

Beslutstöd-/ verksamhetstödsystem skola 300 300 200 200

Kursplanerelaterade, 7 grundskolor 500 200 200 200 200 200

Skolbussar 5 st 3 500 2 000 2 100 2 200

SUMMA BARN & SKOLA 10 588 8 610 12 310 9 610 7 910 7 910

BILDNING OCH ARBETE

Inventarier bibliotek - Förslöv 300

Inventarier bibliotek - Västra Karup 300

Inventarier bibliotek - Hemmeslöv 500

Instrument Kulturskola 137 100 100 100 100 100

Individ och familj, kundmottagning 425

IT-utrustning vuxenutbildning 100 100 100 100 100 100

Inventarier vuxenutbildning 50 50 50 50 50 50

Individ och familj, barn/vuxna möbler 50 75 75 75 75 75

Inventarier arbetsmarknad 100 100 100 100 100 100

Inventarier/möbler gymnasieskolan 75 75 75 75 75 75

IT System IOF 50 50 50 50 50 50

Datorer bibliotek 50 100 50 50 50 50

Hyllsystem och inventarier Bibliotek 100 100 50 50 50 50

IT-utrustning gymnasieskola 50 50 50 50 50 50

Bio Scala 50 50 0 50 50 50

Konstnärlig utsmyckning offentliga rum 200 200 200 200 200 200

IT-utrustning/teknink AME 100 75 75 75 75 75

Accesspunkter gymnasieskolan 50 100 100 0



Fritidsgårdar IT 50 50 30 30 30 30

SUMMA BILDNING & ARBETE 1 637 1 575 1 005 1 455 1 055 1 555

VÅRD & OMSORG

Inventarier (VoO) 400 400 600 600 400 400

Inventarier Nytt vård och omsorgsboende Förslöv 2 150 1 600 500

Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och personalplanering717 0 0 0

Trygghetstelefoner 50 350 0 0

Elcyklar 118 50 50 50 50

Arbetstekniska hjälpmedel 90 300 250 235 170 170

Verksamhetssystem 936 0 0 0

E-Hälsa 1 069 300 300 300

SUMMA VÅRD & OMSORG 3 380 3 550 2 800 1 685 620 570

TOTALT (inkl. exploatering) 184 645 224 670 230 895 137 640 112 075 81 785

varav: 139 157 187 203 204

Skattefinansierad investering 109 363 202 015 209 805 151 690 115 325 87 435

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 7 394 10 000 6 000 0 0 0

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.)96 708 61 605 25 390 10 100 13 000 2 000

Exploatering -28 820 -48 950 -10 300 -24 150 -16 250 -7 650

Summa Anslutningsavgifter -13 080 -8 002 -6 972 -2 730 -2 730 0

Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 83 628 53 603 18 418 7 370 10 270 2 000

Summa Exploateringsintäkter -28 820 -48 950 -10 300 -24 150 -16 250 -7 650

Utrymme i enlighet med 50% skattefinansiering 139 000 157 000 187 000 203 000 204 000

Avvikelse från mål om 50% skattefinansiering -73 015 -58 805 35 310 87 675 116 565

33% 36% 62% 88% 117%



Nyckeltal/indikatorer för att mäta 
måluppfyllelsen – KF:s inriktningsmål

• De allra flesta nyckeltal finns i Kolada

• Mätningar har varierande frekvens och tidpunkt, 
därför varierar årtal för senaste mätningen

• Uppföljning 3 gånger per år vid varje 
tertialbokslut, då uppdateras värdet för senaste 
mätningen

• Koppling  finns till 12 av 17 Agenda 2030 mål

tisdag den 5 november 2019



Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i

tisdag den 5 november 2019

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde jmf 
med 
riket

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättni
ng eller 
målvärde

Nöjd‐regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun 
som en plats att leva och bo på. SCB:s medborgarundersökning,
(U00402)

66  60 62 2017 70

Nöjd‐inflytande‐index för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och 
beslut i Båstads kommun. SCB:s medborgarundersökning, 
(U00408) 43  40  40 2017 48
SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) 71 72 72 2018 76
Nöjd medborgarindex ‐ kultur (U09401) SCB: s 
medborgarundersökning 65 62 55 2017 66

I Båstads kommun finns det mesta för de flesta: människor, upplevelser, arbete, kultur, 

idrott, kapital, nya idéer, entreprenörskap, utbildning, natur, ren luft och rent vatten. 

Med andra ord – ett bättre sätt att leva



Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad

tisdag den 5 november 2019

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kommuner

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning (år)

Målsättning 
eller målvärde

Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI) Hur ser medborgarna i Båstads 
kommun på kommunens verksamheter? SCB:s 
medborgarundersökning, (U00401) 56  55 53 2017 62
Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e‐post 
och får svar inom en dag (%), KKIK, (U00442) 59  80 77 2018 80
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar (inom 60 
sekunder) på en enkel fråga (%) KKIK (U00413) 61 53 61 2018 62
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av 
maxpoäng (%) KKIK (U00486) 89 85 87 2018 90

En välkomnande attityd är en del av Bjäres attraktionskraft. Detta ska genomsyra vårt arbete, 

både som politiker och medarbetare i vår kommun. Vi ska vara serviceinriktade, ha ett gott 

bemötande, utveckla vår kompetens och vara tydliga om vårt kommunala ansvar.



Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg,
stimulerande miljö för barn och vuxna.

tisdag den 5 november 2019

. 

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning (år)

Målsättning 
eller målvärde

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) (N15428) 88,4 84 84,8 2018 89
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel 
(%) (N15557) 86,8  88 87 2018 89
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel 
(%) (N18409) 82,3 71,8 71,5 2018 83

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, hemkommun 14,5 14,2 14,1 2018 15

Det är av vikt att vi under mandatperioden från en långsiktig och hållbar skolorganisation på plats. Det 
gäller såväl lokaler som verksamhet och styrformer. Vi satsar på färre enheter med bra lokaler och 
utemiljöer som är trygga och stimulerande. Tidiga insatser är viktiga. Vi satsar på Barnhälsoteam för att 
säkerställa att alla barn, men speciellt för barn med behov av särskilt stöd, får de insatser de behöver.
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla duktiga pedagoger. 
Övrigt:
Livslångt lärande, bra arbetsmiljö, behålla bra skolresultat

Koppling till Agenda 2030:



tisdag den 5 november 2019

. 

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning (år)

Målsättning 
eller målvärde

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn
Andel nöjda (%) (U23471) 89 81 84 2018 85

Fallskador bland personer 65+, 3‐årsm, antal /100 000 (U20462) 2 505 3 129 3 209 2017 2 200
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg‐helhetssyn, andel 
nöjda (%) (U21468) 92 88 92 2018 85
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS‐ brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U28532) 77 74 70 2018 85
Brukarbedömning boendestöd SOL‐Brukaren får bestämma 
saker som är viktiga, andel (%) (U26424) 63 81 66 2018 85

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt
och efter den enskildes behov

Utvecklingen av omsorgen ska ske utifrån den enskildes behov och önskemål med målet att skapa välbefinnande. 
Kvalitetsarbetet i vård och omsorg ska stärkas och utvecklas. Vi erbjuder en jämlik vård och omsorg och 
välfärdstjänster med god kvalité och tillgänglighet. Vi ska planera med framförhållning och framsynthet. Vi strävar 
efter att skapa naturliga mötesplatser i våra tätorter för såväl ung som gammal. 
Övrigt:
Rikt utbud av aktiviteter, kontinuitet, ta vara på det friska, trygghet, olika boendeformer, attraktiv arbetsgivare 
med bra arbetsmiljö

Koppling till Agenda 2030:



Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga
självförsörjande

tisdag den 5 november 2019

Förslag:

- Utöka samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten och enheten för försörjningstöd

- Skapa en pool för enklare jobb som parkarbete, extra personal inom skola, 

äldreomsorg, turism och jordbruksarbeten.

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning (år)

Målsättning 
eller målvärde

Långtidsarbetslöshet 25‐64 år, andel av befolkningen (%)
(N00955) 2,9 3,5 2,3 2019 2,3
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera,
Andel (%) 32 47 58 2018 58
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel
(%) av befolkningen (N31826) 0,5 0,9 0,5 2017 0,5
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel (%) 
(N17434)

82,4 75,4 71,6 2017 82

Koppling till Agenda 2030:



Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för 
entreprenörskap och har ett gott företagsklimat

tisdag den 5 november 2019

. För att långsiktigt klara välfärden i Båstads kommun kommer vi att arbeta för att förbättra 
förutsättningarna för företagande och entreprenörskap i vår kommun. I samverkan med Båstad Turism 
och Näringsliv finner vi former för ökad dialog med företagarna och för ökad förståelse för varandras 
möjligheter och utmaningar. I nära samarbete mellan kommun, region, idéburna sektorn, akademi och 
vårt lokala näringsliv finna nya samarbetsformer för bättre användande av våra gemensamma resurser. 
Dessutom lägga grunden till smidig myndighetsutövning och ökad beredskap för verksamhetsmark. 
Båstads kommuns attraktiva läge i Västsverige som boende‐ och verksamhets ort ska vi ta till vara genom 
att ha hög planberedskap av byggbara markområden för åretruntboende och företagsetableringar. 

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning (år)

Målsättning 
eller målvärde

Företagsklimatet enl. ÖJ(Insikt) totalt NKI, (U07451) 71 73 72 2018 75
Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande omdöme 
(enkät) Svenskt Näringsliv 3,3 3,4 2019 4
Andel företagsamma personer av befolkningen,16‐74 år (%) 
Svenskt Näringsliv, UC 22,1 12,4 2018 22
Det ska finnas minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för 
verksamheter, Ja/Nej

Ja ‐ ‐ 2019 Ja

Koppling till Agenda 2030:



Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle

tisdag den 5 november 2019

Indikatorer/nyckeltal:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med riket

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller målvärde

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07414) Avfall 
Sverige

562 515 575 2017 500
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 
(U07514) 20 30 26 2018 35
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (N07400)

43,8 37,6 21 2018 50
Skyddad natur totalt, andel (%) (N85054) SCB 9,7      6,4 11,7 2018 9,7

Vår nya Översiktsplan kommer under mandatperioden att vara ett viktigt dokument för styrning och 

utveckling av vår kommun. Här pekar vi ut våra omistliga naturvärden/områden som ska bevaras för 

framtiden samtidigt som vi är tydliga med var vi vill se byggnation för boende och verksamheter. 

Vi tar fram en klimatanpassningsplan för att prioritera vilka insatser som ska göras, t ex förebygga 

stranderosion. VA-nätet kommer att byggas ut och reinvesteringar i befintlig VA-struktur kommer att öka. 

Viktiga kommunala beslut ska innehålla miljökonsekvensutredning. Insatser för att göra oss alla mera 

medvetna om att vi måste leva mera hållbart både socialt, ekologiskt och ekonomiskt kommer att 

utvecklas under mandatperioden. 
Övrigt: Skapa förutsättningar för att öka resandet med kollektivtrafik, skapa miljömedvetenhet, 

återvinning/återbruk, sparsamhet i energiförbrukning.

Koppling till Agenda 2030:



Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

tisdag den 5 november 2019

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde jmf 
med alla
kommun
er

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen‐Totalindex 
(U00200)egen undersökning 77  79 79 2019 80
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel(%)SKL:s 
personal‐ och lönestatistik (novemberstatistiken) 48 63 56 2018 56

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)(egna uppgifter i 
ÅR)(N00090) 5,5 6,6 6,7 2018 5,2
Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216) 13 11 12 2018 10

Kommunens personal är vår viktigaste resurs. Vi kommer genom dialog klargöra politikens roll och 

våra medarbetares roll för att skapa tydlighet, effektivitet och arbetsro. Vi är varandras arbetsmiljö 

och vi vinnlägger oss om att skapa bra förutsättningar för att rekrytera och behålla vår personal, 

bland annat att ge resurser för att införa ”rätt till heltid”.

Övrigt: Bra lönesättning, medbestämmande/inflytande, friskvård, tillit, ledarskap, 

kompetensutveckling, ändamålsenliga lokaler

Koppling till Agenda 2030:



Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning
och ett effektivt resursutnyttjande

tisdag den 5 november 2019

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde 
jmf med 
riket

värde jmf 
med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås under 
mandatperioden 2 %  1,4 % 0 % 2018 2% (2,6%)
Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt uppgå till 
högst 2 x (resultat + avskrivningar). Att uppnås under 
mandatperioden. 64 % 66,9% 2018 50 %

Koppling till Agenda 2030:



BÅSTADS KO IVIMUN 
Kommunstyrelsen 

Kommunkontor 

Samverkansgrupp CESAM 

Datum 2019-11-04 Tid 13:00 -15:00 Plats Arorna 

Närvarande För arbetsgivaren 
Erik Lidberg, kommundirektör 
Anna Löfström, biträdande HR-chef 
Philipp Seuffer HR-chef 
Elisabet Edner, ekonomichef 
Petra Boakes, sekreterare 

För arbetstagarorganisationen 
Ola Andersson, Vision 
Peter Rydh, Sveriges ingenjörer 
Jan Nilsson, Lärarförbundet 
Jonas Appelgren, Lärarnas Riksförbund 
Ingrid Pihlsgård, Kommunal 
Sofie Lillmose, Kommunal 
Ann Wickström, Vårdförbundet 

Ordförande Erik Lidberg Sekreterare Petra Boakes 

§1 Mötet öppnas 
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet som följdes av 
information, se bilaga. 

§2 Beslutsärenden 
Förslag till budget har skickats ut innan mötet. 
Förslaget gicks igenom. 

§3 Fackliga yrkanden 

Protokoll 

De fackliga organisationerna yrkar för att kommunen ska kunna 
attrahera och behålla kompetenta medarbetare att löneökningar 2020 
ska var 5 % samt att arbetsgivaren ska ta höjd för kostnadsökningar 
på grund av löneglidning. Vidare yrkade man om extra pengar för 
utbildning och arbetsmiljöutbildning (för i förstahand chefer, 
skyddsombud men även för medarbetare och politiker). Vidare yrkade 
man anslag till chefsutbildning, till gemensamma lokaler för de fackliga 
organisationerna, att friskvårdsbidraget höjs till 4000kr, att medel för 
utbildning inför användandet av elcyklar. De fackliga organisationerna 



yrkade på att man inte ska göra föreslagna besparingar vad gäller lek 
och lärprodukter eller borttagning av specialtjänster. Sparar man på 
utveckling kommer kvaliten att påverkas negativt. 

Tillförs de fackliga organisationerna yrkande till budget 2020 lever 
Samverkan för Bjäres upp till sin vision i budget för 2020: 

"PERSONAL 
Vår personal är vår viktigaste resurs för att klara uppdraget. Utmaningen är 
att dels 
behålla vår kompetenta personal och dels rekrytera nya medarbetare." 

§4 Samverkan 
Parterna anser att samverkan har skett inför beslut. De fackliga 
yrkandena ovan skickas med till kommunstyrelsens behandling av 
budgetförslaget. 

§3 Avslutning 
Ordförande förklarade mötet i samverkansgruppen avslutat måndagen 
den 4 november 2019. 
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Minnesanteckningar 
Information 

Bilaga 1 

Vi i Vision styrelse vill förtydliga att vi är, som alla andra fackliga 
organisationer, neutrala och inväntar utredningen som pågår inom 
Individ och familj. Vårt fokus är och förblir alltid på våra medlemmars 
bästa. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
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KS § 241  Dnr KS 000674/2019 - 905 

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, daterad 2019-10-08,  

med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Direktionen för Samordningsförbundet NNV beviljas ansvarsfrihet för år 

2018. 
2. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 läggs till handlingarna.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Direktionen för Samordningsförbundet NNV beviljas ansvarsfrihet  
för år 2018. 

2.  Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 läggs till handlingarna.  

 
       

 
 

 



Tjänsteskrivelse 
 

1 (1) 

 

 

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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Samordningsförbundet 
NNV Skåne 

Ordförande har ordet 

Ängelholms, Örkelljungas, Båstads, Klippans och Perstorps kommun 

tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne har 

sedan 2018 ett finansiellt samordningsförbund. 

Det första åJ:et för samordningsförbundet NNV Skåne har nu passerat. 

Ett år som lagt grunden för det arbete som både påbörjats 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 försörjningsförsvårigheter 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. 

Våra samarbetspartner och kommunerna 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 
NNVSkåne 

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 ubnana 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 
framtidstro 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. FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE 

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 beredningsgrupp 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 förbW].dets kommunikationsstrategi har förbundet skapat en logga, 
infonnationsmaterial 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 informationsmöten för såväl politiska samlingar som för tjänstemän 
och vid nätverksmöten. 

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

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

utredningsteam". 

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. A vvikelsema är inte oväntade och Jv 
beror till stor del på att 2018 var samordningsförbundets uppstarts år. ~ 

l 



1.2 Om förbrmdet 

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 kommun och 
Örkelljunga kommun. Förbundet har sitt säte i Ängelholms kommun, 
organisationsnwnmer 222000-3244. 

Förbundet ska inom det geografiska området för medlemskommunema 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. 

1.2.1 Organisation 

Samordningsförbundet NNV Skåne är en fristående juridisk organisation med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad kommun, 
Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun och Örkelljunga 
kommun som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som 

utses 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 förbundsordningen 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. 

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) \;\ {.# 
och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. . '} 
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1.2.4 Uppdrag 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas 
ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens 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. 

Samordningsförbundet 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 förbundsmedlemmama 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 samverkar 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 förbundet är 

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

ökar. 7~ C}v 
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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 parterna 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 samverkansaktiviteter 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 hem~'kdan 
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Samordningsförbundet 
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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. Träffarna har handlat om Regions Skånes delaktighet i 
FINSAM som arena för samverkansutveckling. Förbundschef har även 
medverkat vid de nationella förbundschefsdagarna samt den nationella PINSAM 
konferensen. 

1.3.1 Målgrupper 

Förbundets 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 mellan parterna. Förbundet ser att strukturiru.iktad 
verksamhet är lika viktig som individinriktade insatser. 



1.3.2 Processer och insatser 

Samordningsförbundet 
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Processnamn: Klientsupport och test av metoden biblioterapi. 

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Båstad kommun 

Processägare: Båstad kommun 

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: Gmbb Managementkonsult 'AB 

Processnamn: Första steget - en väg in på arbetsmarknaden för 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 
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Processnamn: Förstudie mobilt utredningsteam 

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen 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 förstudiefasefi-. 

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

Insatsnamn: Behovskartläggning och behovsanalys 

Samverkande parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Region Skåne, 
Båstad kommun, Klippans kommun, Perstorps 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 C;(._, 
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Insatsnamn: Kunskapshöjande utbildning om psykisk ohå"lsa. 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

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

Insatssägare: Samordningsförbundet 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, 
Ängelholms kommun. 

Insatsägare: Samordningsförbundet NNV Skåne 

Insatstid: 2018-11-12 

Metod/arbetssätt: Gemensam kunskapshöjande föreläsning och workshop till 

berörda medarbetare i de fyra huvudmännens organisationer. 

Leverantör: Talarforum 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, Ängelholms 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 kommun 
Ronny Nilsson, Perstorps kommun 
Inge Hemiksson, Båstad kommun 

Markus Gunnarsson, Arbetsförmedlingen 

Emma Yngvesson, Region Skåne 



Ersättare 

Robin Holmberg, 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 1 jan 2018 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 samordningsförbundet. Syftet med gruppen 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 förutsättningar 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 under 2018. 



Representationen i utvecklings- och beredningsgruppen 

Båstad kommun -Ritva Veebom, avdelningschef 
Klippans kommun - Mattias Säflund, verksamhetschef 

Samordningsförbundet 
NNVSkåne 

Perstorps kommun - Sahand Kousha, arbetsmarknads- och näringslivschef 
Ängelholms 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 partema i 

samordningsförbundet. Chefsgruppens uppdrag är, 

Dela och diskutera behovsbilder gällande samverkan 
Intervenera PINSAM i den ordinarie verksamheten regelbundet 
(ledningsgrupper etc.) med sikte på identifiering av samverkansbehov 
och utveckling av samverkan 
Förankra aktuella samverkansinsatser 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 gäng 

1.mder 2018. Förbundschef är sammankallande till denna grupp. 



Representationen i chefsgruppen 

Samordningsförbundet 
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Ängelholms kommun Oaes Jarlvi Tf. Uppdragschef 

Klippans kommun Agneta Hugander, Socialchef 
Perstorps kommun Annelie Börjesdotter, Socialchef 
Båstad kommun Hemik Andersson, Bildningschef 

Örkelljunga kommun 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. 

Medlemsl'åd 

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. 

Dataskyddsombud - DSO 

Förbundet har under året upphandlat dataskyddsombud. Roger Broberg från 
Arkiv IT är samordningsförbundets 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 
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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 kostnader 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Summa verksamhetens kostnader 

Verksamhetens resultat 

Finansiella poster 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella ~s_t_e_r ___ _ 

Årets resultat 

Not 

1 

2 

3 

2018-01-04-

2018-12-31 

6 454 789 

6 454 789 

-530 124 

-725 521 

-1 303 714 

-2 559 359 

3 895 430 

-1638 

-1638 

3 893 792 

3 893 792 
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3. BALANSRÄKNING 

Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Omsättnittgstillgångar 

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 
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2018-12-31 

562 

7 089 

7 651 

4 458 673 

4 458 673 

4 466 324 

4 466 324 

3 893 792 
(Å/ 

3893792 ~ 

//J 18 \ 0 17. ; . 

~1 li/ 



Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Skatteskulder 

Övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

4. KASSAFLÖDESANAL YS 

Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

Årets resultat 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets slut 

4 

Not 

1 
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3 893 792 

108 906 

13 064 

38 851 

411 711 

572 532 

4 466 324 

2018-01-04-

2018-12-31 

3 893 792 

3 893 792 

-7 651 

572 532 

4 458 673 

4 458 673 

4 458 673 



5. REDOVISNINGSPRINCIPER 

Samordningsförbundet 
NNV Skåne 

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 
kornrnunalredovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning. 

Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter från de åtta medlemmarna har intäktsförts i den period de 
avser. 

Process kostnader 

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 
Summa intäkter 

Not 3. Processkostnader 

Strukturella insatser och individinsatser 

Samordningsförbundet 
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3 229 000 

1612 895 

1612 895 

245198 

315 530 

132 894 

741958 

177 314 

6 454 789 

2018-01-04- 2018-12-31 

Samverkansbyggande insatser inkl. behovskartläggning 
403 211 

126 913 

530124 

Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2018-12-31 

Upplupna semesterlöner 85160 

övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 326 555 
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7. STYRELSENS BESLUT 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 

samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning . 

. <k l; .............. .. ........... ~~~0.!h .. .. ... .. ... . 
Lars Ny~er Ulrika Arvidsson 

Ord.f?1'de Förste Vice ordförande 

Kerstin Persson 

Ledamot 

Inge Henrikson 

Ledamot 

Ronny Nilsson 

Ledamot 

Markus Gunnarsson 
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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 
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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 varit 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 finansiella 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 .2'1 I 3 2019 

~~-~ 
/.. 
Ragnar Steen 
För Ängelholm, Klippan, Perstorp, 
Båstad och Örkelljunga kommun 

~ffL9 
Per Stomberg 
Auktoriserad revisor 
För staten 

Bilaga: 
De sakkunnigas rapport 



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 
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- 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. 
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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. 
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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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KS § 244  Dnr KS 001140/2018 - 500 

Renhållningsordning med tillhörande avfallsplan - Antagande 

 
Beskrivning av ärendet Nordvästra Skånes Renhållning AB har tillsammans med Bjuvs kommun, 

Båstads 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 §. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-09-02, 

med tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Framlagd renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 2020-2024  

och tillhörande kommunspecifika bilagor för Båstads kommun godkänns  
för antagande.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 Framlagd renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 2020-2024  

och tillhörande kommunspecifika bilagor för Båstads kommun godkänns  
för antagande.  
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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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Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik- och service 
 
 
 

Beslutet ska expedieras till: 
NSR, Miljöavdelningen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag till ny renhållningsordning för Båstads kommun 
Bilaga 2. Regional avfallsplan med kommunspecifika bilagor 
Bilaga 3. Remissammanställning 
Bilaga 4. Remisslista  
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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 
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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 
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3.4 Enskild väg och tomtmark 

Enskild väg och tomtmark som utnyttjas, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är 

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. 
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5.1 Gångvägens bredd 

Gångvägen ska vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden vara minst 1,35 

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 



 

22 

 

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 

Sex avfallsslag har identifierats 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. 

För samarbetet mellan NSR och kommunerna finns 
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 mäta miljöpåverkan eftersom materialflödena inte sker 
inom slutna gränser.

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

 ● Matavfall 
 ● Plastavfall
 ● Grovavfall
 ● Textilavfall

 ● Externslam
 ● Schaktmassor

Dessa områden behöver extra insatser inom NSR-regi-
onen då det finns brister i insamlings- eller behandlings-
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 
exempel potatisskal, kaffesump eller fruktskal. Vidare finns 
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 
matsvinn måste fler göra mer.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. Trots dess fantastiska egenskaper finns flera utma-
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, 
cigarettfimpar och 
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 minska påverkan på naturen. Det finns också 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 
finns biobaserad plast som istället är baserat på en förny-
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 
regionen är grovavfall. Till grovavfall tillhör flera olika 
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 miljövänligare 
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 tillvara de näringsämnen som finns i slammet 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 
finns inte längre behov av 
jord som sluttäckningsmate-
rial i nordvästra Skåne. 

De grus och sandtäkter 
som finns i regionen är belägna 
långt från de största tätorterna. 
Det finns därför flera miljövinster med 
att öka mängden återvinning, behandla schaktmassor samt 
implementera platsspecifika bedömningar och alternativa 
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 
kadmium, bromerade flamskyddsmedel samt rester från 
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
Ett flertal lagar berör avfallsområdet både internationellt och nationellt. Övergripande 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). 
I miljölagstiftningen finns 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
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer 
 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 är att praktiskt tillämpa avfallshierarkin (figur 1). 
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 
ska det läggas på deponi. Det finns dessutom ett krav på 
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. 



13

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024

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 
livscykel: från konsumtion och produktion till avfallshan-
tering och marknaden för returråvaror. Handlingsplanen 
innehåller också ett antal åtgärder inriktade på marknads-
hinder inom särskilda sektorer eller materialflöden, såsom 
plast, livsmedelsavfall, råvaror av avgörande betydelse, 
bygg- och rivningsbranschen, biomassa och biobaserade 
produkter samt övergripande åtgärder på områden som 
innovation och investeringar. Se figur 2.

EU:s plaststrategi

EU:s plaststrategi presenterades i januari 2018 som en del 
av EU:s paket för cirkulär ekonomi. Strategin 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. 

Plaststrategin presenterar framförallt följande:

 ● 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  
och fiskeredskap. 



14

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024

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 (2011:927) som styr arbetet kring avfall. Sverige styrs 
också av det svenska miljömålssystemet varav tre mål 
huvudsakligen berör avfallshantering. För flera avfallstyper 
finns förordningar kring producentansvar. 

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.



16

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024

mans med andra länder ett ansvar för att det globala målet 
kan uppnås (riksdagens definition av miljökvalitetsmålet). 
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 
(riks dagens definition av miljökvalitetsmålet). Genom 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.
Det finns en precisering som direkt berör avfallsverksam-
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 
för att generationsmålet och flera miljökvalitetsmål ska 
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 
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på 
en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-
systemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan 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

Sverige har implementerat EU:s direktiv om förpackning-
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 om producentansvar (2014:1073) gäller de målnivåer 
(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. 

Detta beslut innebär 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 
fullt operativt samt finansiellt ansvar. 

 ● 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  
Sveriges arbete för att: 

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

 ● minska spridningen av farliga ämnen och 
 ● främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin.  

Det långsiktiga målet är en cirkulär ekonomi där avfall 
inte 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

Eftersom det inte finns nationella mål uppsatta för avfalls-
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 finns en del kvar att göra för att uppnå de mål som 
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 

Ökad 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 
2014 nåddes brytpunkten och NSR:s verksamhet hjälper 
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 är den specifika insatsen kommunen eller 
bolagen genomför och är direkt kopplad till en eller fler 
åtgärder. Åtgärderna är flexibla och kan uppnås genom 
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 
och bolagen presentera specifika aktiviteter för det kom-
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. 
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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 
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4

5

6
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God hållbarhet

2017

MålNSR
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400
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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: I genomförda plockanalyser 2017 kan man se att det finns 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. Plast finns 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: Det finns 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. Genom 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: Utifrån plockanalyser gjorda på ej sorterbart från återvinningscentralen kan man se att det finns
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: Framtiden är oviss för slamhanteringen i regionen. Dess 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: Helsingborg har i genomsnitt 11,27 antal skräp per 10 kvadratmeter, avser ej tuggummi. Övriga 
kommuner mäter inte nedskräpning i dagsläget. 

Målbeskrivning: Förebygga och begränsa nedskräpning behöver göras inom flera områden. Kommuner bör arbeta 
mer aktivt med det förebyggande arbetet och med att optimera driften genom att ha rätt typ och 
placering av 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 
effektmålen. Styrmedlen är:

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 
sortering av fler fraktioner är mer ekonomiskt fördelaktigt. 

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  

I regionen finns det över 2 300 låsta dörrar, vilket innebär 
att det finns över 18 500 nycklar som används för att 
hämtningen av alla fraktioner ska fungera. Syftet med 
digitala nycklar är att alla miljörum ska kunna öppnas med 
en digital nyckel. Det medför en effektivare hantering av 
bland annat extra tömningar, utsättning 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 
kan gör det möjligt att skapa mer flexibla servicelösningar 
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

Den befintliga förbehandlingsanläggningen är gammal och 
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

Det är många funktioner och flöden som ska få plats i den 
moderna stadskärnan. Med e-handel som en starkt växande 
sektor blir leveranserna fler, samtidigt som emballage och 
material ska fraktas ut. Parallellt med detta ska transporter-
na i städerna minska. Så hur planerar vi för en smart citylo-
gistik? Vilka möjligheter till synergieffekter finns i citylogis-
tiken? Ämnet är aktuellt och i samband med Helsingborgs 
stadsutvecklingsprojekt H+ studeras resursflöden för att få 
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 Revaq-certifierade, det innebär att de aktivt bedriver 
ett strukturerat uppströmsarbete. Syftet med Revaq är att 
minska flödet av farliga ämnen till reningsverken, skapa en 
hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på 
vägen dit.24

Revaq-certifierade reningsverk får dock svårare 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 

Visionen för framtiden är att det inte ska finnas något 
 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 
mål inom följande tema:

 ● 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.  

Ungdomsrådet i Ängelholm fick möjlighet att ge syn-
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:

Josefin 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 Sofia Wahlström, 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

Öresundskraft AB 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 

I plockanalyser på matavfall finns en fraktion som kallas 
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: köksavfall, brännbart avfall, latrin, slam från 
slambrunnar och slamtankar, grovavfall och farligt avfall. 
Exempel på avfall från annan verksamhet som är jämför-
ligt med avfall från hushåll: avfall från personalmatsalar, 
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

Mål för verksamheten antagna av NSR:s ägarkommuner.

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 nyttig funktion eller när det finns ett miljövänligare 
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 

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

Rejekt 

Rejekt är det material som på grund av sin låga kvalité inte 
accepteras i behandlingsprocessen.

Restavfall 

Det avfall som finns kvar efter utsortering av övriga 
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, 
som geografiskt kallas Bjärehalvön. Större delen av kommu-
nen gränsar mot havet och östra och norra delen gränsar mot 
Ängelholms respektive Laholms kommun. Sedan Hallands-
åstunneln öppnade för järnvägstrafik 2015 har möjligheterna 
för resande både till, från och inom kommunen förändrats 
och Hallandsåsen utgör inte en lika stor barriär mellan de 
norra och södra kommundelarna som tidigare. Samtidigt 
som kommunens läge skapar möjligheter är den en lands-
bygdskommun som klassas som turism- och besöksnärings-
kommun av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Den 31 december 2017 bodde 14 796 personer i 
kommunen och enligt prognosen kommer invånarantalet 
öka till drygt 17 000 invånare år 2027. I kommunen finns 
cirka 9 500 småhusenheter för 1–2 familjer. Av dessa är 
cirka 4 500 fritidsboenden och cirka 5 000 permanentbo-
enden. Andelen hushåll som bor i hyresrätter är låg och 
totalt finns det cirka 1 700 lägenhetshushåll i kommunen 
varav merparten ägs av det kommunägda bostadsföretaget 
Båstadhem. Antalet lägenheter i bostadsrätt är än lägre 
med 600 lägenhetshushåll till antalet. 

Näringslivsstruktur

Båstads kommun är den största arbetsgivaren i kommunen 
med cirka 1500 anställda. Därefter står tillverkningsindu-
stri och byggnadsrelaterade företag tillsammans med han-
deln för den största sysselsättningen. I Båstads kommun 
finns cirka 1200 företag varav majoriteten är små eller 
medelstora företag med färre än 100 anställda. Över 95 

procent av företagen har 1–9 anställda. De största privata 
företagen är Lindab med tillverkning av stålprodukter och 
totalt cirka 750 anställda i Grevie och Förslöv, Nolato med 
tillverkning av gummi- och plastprodukter och cirka 120 
anställda samt byggföretaget PEAB med kontor i Förslöv 
och cirka 140 anställda.

Framtidsutsikt
Förändringar i bostadsbeståndet 

Båstads kommun har ett ensidigt bostadsbestånd som 
domineras av småhus (47 procent) och fritidshus (40 
procent) och bara 11 procent av bostäderna i kommunen 
finns i flerfamiljshus. Kommunens ambition uttrycks i 
riktlinjer för bostadsförsörjningen och prioriterar byggan-
de av hyres- och bostadsrätter i varierande storlek för att 
bredda utbudet och skapa möjlighet för fler människor att 
bosätta sig eller bo kvar i kommunen.1

Utbyggnad av avloppsnät 2018–2023

Områden som inte är anslutna till kommunalt vatten och 
avlopp men som uppfyller kriterier för samlad bebyggelse 
(cirka 20 fastigheter och uppåt) och kommer att byggas ut 
under 2018–2023 är Lyavägen, Ängalag, Margretetorps-
vägen, Rotalyckevägen, Varan 9:46 m.fl. och Kattviks-
vägen. Totalt finns det 1724 aktiva abonnemang på små 
 avloppsanläggningar i Båstads kommun.

1  Bostadsförsörjningsprogrammet för Båstads kommun 2016
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Lokala mål
Det finns två lokala måldokument som berör avfallsområ-
det i Båstads kommun. 

ÖP08 – översiktsplan Båstads kommun 

Båstads översiktsplan behandlar avfallet i kommunen 
under avsnittet Teknisk försörjning. I översiktsplanen 
anges att en effektiv hantering av avfall bygger på att det 
mesta avfallet sorteras vid källan både hos hushållen och 
verksamheterna. 

Miljöprogram 2012–2022 

Båstads kommun arbetar med fem övergripande områden 
som är av stor vikt för kommunen och på olika sätt täcker 
de nationella miljökvalitetsmålen. De fem övergripande 
områdena är Vatten, Natur och ekosystem, Energi och klimat, 
Transporter och Bebyggd miljö. Avfallsområdet berörs av 
området transporter och bebyggd miljö. Miljöprogrammet 
har som mål att Båstads kommuns samtliga transporter 
inklusive entreprenader ska vara fossilfria år 2022. Under 
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 
matavfallet ska gå till biogasproduktion. 

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

Vid NSR:s återvinningsanläggning på Filbornaområdet 
vägs det avfall som samlas in bland villor och flerfamiljs-
hus. Vid varje invägning registreras mängderna indelat 
per fraktion och på årsbasis sammanställs statistik som 
ligger till grund för målsättningarna i denna avfallsplan. 
Den  totala mängden avfall exklusive trädgårdsavfall per 
 invånare har minskat med nästan 26 procent sedan 2011. 
Den största bidragande faktorn till minskningen av den 
totala avfallsmängden är minskad mängd restavfall och 
minskade mängder på återvinningscentralen.  Minskningen 
2015 på återvinningscentralen beror framförallt på en 
tydlig uppdelning mellan hushållsavfall och verksamhets-
avfall på alla NSR:s återvinningscentraler. 2016 infördes 
ett passersystem på alla återvinningscentraler och sedan 
2017 kan allt inkommande avfall fördelas till rätt kommun 
beroende på vilken kommun avfallslämnaren tillhör. 

Ökade mängder producentansvarsmaterial

Den totala mängden producentansvarsmaterial har ökat 
med cirka elva procent sedan 2011. En av anledningarna 
är att mängden producentansvarsmaterial i restavfallet har 
minskat med nästan 11 procent sedan 2012. 

Plockanalyser

Under flera år har plockanalyser genomförts på mat- och 
restavfall från hushållen i Båstad. Plockanalyserna innebär att 
man sorterar avfall i olika fraktioner för att bestämma sam-
mansättningen eller renheten på avfallet. Från resultatet kan 
man sedan få en indikation om vad som behöver förbättras 
eller om en genomförd insats gett effekt. Resultatet är även 
en viktig del i arbetet med att följa upp målen i avfallsplanen.

Utifrån plockanalyserna genomförda 2018 fanns det 
cirka 5 kilo textil per invånare och år hos villa- och fritids-
abonnenter och cirka 9 kilo textil per invånare och år i 
flerfamiljshus. 

Andelen matavfall i restavfallet har minskat med 
nästan sju procent sedan 2012. I matavfallet har mängden 
oundvikligt matavfall ökat, så som skinn, ben, skal med 
mera medan matsvinnet har minskat med cirka 8 procent 
jämfört med 2012.

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

För verksamhetsavfall är marknaden avreglerad, det inne-
bär att verksamheterna får anlita vem de vill med tillstånd 
till att hämta deras avfall. De kan även själva transportera 
sitt avfall om de har tillstånd för detta. Verksamhetsutöva-
re har själva ansvaret för att det egna avfallet transporteras 
bort och behandlas enligt EU:s avfallstrappa. De som 
transporterar avfallet ska ha tillstånd för detta (det finns 
vissa undantag vid små mängder). En verksamhet kan 
även ha avfall som räknas som hushållsavfall till exempel 
avfall från fikarum och från städning. Detta hushållsavfall 
ska hämtas av NSR:s entreprenör. För verksamhetsavfall 
har Båstads kommun ett planeringsansvar och tillsynsan-
svar (i de fall kommunen är tillsynsmyndighet).

Insamlade mängder: Verksamhetsavfall

Kommunen har idag ingen samlad bild av mängden 
verksamhetsavfall som produceras i kommunen. Andelen 
små och medelstora företag är många i Båstads kommun 
och även i närliggande kommuner som Ängelholm och 
troligtvis kommer detta avfall in vid NSR återvinningsan-
läggning i Båstad.

Behandlingsanläggningar 
Fyra mindre anläggningar med tillstånd för mottagning 
av avfall finns i Båstads kommun. Hushållsavfall och 
majoriteten av producentansvarsmaterial som samlas in av 
kommunen lastas om och transporteras till NSR:s återvin-
ningsanläggning i Helsingborg för mellanlagring och/eller 
sortering innan behandling eller borttransport. 

NSR Återvinningscentral Båstad 

Anläggningen stängde 31 mars 2019.
Fastighet: Svenstad 17:3 m.fl. 
Verksamhetskod: 90:50. 
Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsma-
terial, schaktmassor, producentansvarsmaterial, elektronik 
samt farligt avfall. 
Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvin-
ningscentral för hushåll, en miljöbod för farligt avfall, ytor 
för mottagning av grövre träavfall, trädgårdsavfall, ytor för 
kompostering samt ytor för skrot-, asfalt och betongåter-
vinning samt omlastning/sortering av industriavfall. 

Det material som lämnas in transporteras vidare till 
NSR:s återvinningsanläggning Helsingborg eller direkt 
till annan mottagare för återvinning, mellanlagring eller 
slutomhändertagande. 

Tillåtna mängder: Anläggningen har ett tillstånd från 1988 
enligt då gällande miljöskyddslagstiftning. Sedan 2008 
finns tillstånd för mellanlagring av farligt avfall. 
Mängden farligt avfall får vid ett givet tillfälle aldrig över-
stiga följande värden: 

 ● 5 ton oljeavfall 
 ● 30 ton blybatterier 
 ● 100 ton elektriska och elektroniska produkter
 ● Mer än 30 ton impregnerat trä 
 ● Mer än 1 ton annat farligt avfall 

Under 2019 kommer återvinningscentralen minska efter-
hand som sluttäckningen sker. Sista december 2019 ska 
området vara återställt. Plats för ny återvinningscentral är 
under utredning. 

Bilskroten Förslöv AB 

Fastighet: Vistorp 7:103. 
Verksamhetskod: 90:120. 
Typ av avfall: Skrotbilar. 
Behandlingsmetod: Återvinning av avfall genom lagring, 
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhän-
dertagande av bilar som omfattas av bilskrotningsför-
ordningen. Tillåtna mängder: Förvaring av max 100 bilar 
samtidigt. 

Swedrock AB

Fastighet: Förslöv 1:8.
Verksamhetskod: 90:30.
Typ av avfall: Uppgift saknas.
Behandlingsmetod: Uppgift saknas.

Suez Recycling AB 

Fastighet: Förslöv 1:8. 
Verksamhetskod: 90:80 och 90:40. 
Typ av avfall: Omlastningsstation för glas,  
industri – och byggavfall.
Behandlingsmetod: Uppgift saknas.

Bjäre Entreprenad AB 

Fastighet: Grevie. 
Verksamhetskod: 90:40 och 90:110. 
Typ av avfall: Uppgift saknas.
Behandlingsmetod: Uppgift saknas.

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
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Nedlagda Avfallsupplag
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:6)  
bör riskbedömning av nedlagda deponier och avfallsupp-
lag göras enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering 
av förorenade områden, MIFO. 

Klass 1: Särskilda miljöskyddsåtgärder  
bedöms nödvändiga. 
Klass 2: Prov och undersökningar bör göras  
för att kunna ta ställning till behov av åtgärder. 
Klass 3: Objektet synes kunna föras till  
grupp 4 efter enkla åtgärder. 
Klass 4: Särskilda miljöskyddsåtgärder  
synes ej behövliga.

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 
tidningsinsamlingen finns på olika ställen i regionen.  
Det finns privata transportörer som kör  fastighetsnära 
insamling på flerfamiljsfastigheter som har avtal med 
producenterna. NSR erbjuder fastighetsnära insamling av 
förpackningar på villor och fritidsboende i alla  kommuner 
och till flerfamiljs fastigheter i kommunerna Bjuv, 
 Helsingborg, Höganäs och Åstorp. NSR arbetar enligt 
producentlagstiftningen för att samla in så stora mängder 
som möjligt och att alltid hitta bästa möjliga ekonomiska 
och miljömässiga lösning för materialet.

Insamlingsställen 2019:
Bjuv

Återvinningscentral, Verkstadsgatan 3
Återvinningsstationer:

 ● Järnvägsgatan
 ● Telegatan

Båstad

Återvinningsstationer:
 ● Hemmeslöv, affären Gemyten,  

Meteor/Karupsvägen
 ● Grevie, Bjäre In, Grusåsvägen
 ● Hov, Busshållplatsen, Väg 115 Sparbanken
 ● Ramsjö, Ica
 ● Västra Karup, Lindströms Livs, Häradsvägen
 ● Torekov, Lyckans p-plats, Litorinavägen
 ● Båstad, Prästliden, Torekovsvägen
 ● Båstad, Spara Livs, Hundestedvägen
 ● Segelstorp, Strandparkeringen
 ● Östra Karup, Viktor Evalds Väg
 ● Förslöv, Vårdcentralen Ängahällan, Färgerivägen

 ● Kattvik, Vägskälet hamnen

Helsingborg

Återvinningscentralen, Välavägen 222
Återvinningsstationer:

 ● Råå, Coop Forum, Landskronavägen
 ● Gantofta, Kardemummavägen, Idrottsplatsen
 ● Påarp, Jordgubbsgatan, Idrottsplatsen
 ● Kattarp, Magasinvägen
 ● Hasslarp, Södra Torggatan

Höganäs

Återvinningscentral, Skjutbanevägen 1
Återvinningsstationer:

 ● Affären Skutan
 ● Bojen, Rättarevägen 132
 ● Circle K, Karlsfältsvägen 1
 ● Ica Kvantum, Pål Anders Väg
 ● Idrottsplatsen, S:t Andreas väg
 ● Kullabergsvägen, vid kyrkan
 ● Mjöhult, Rälsvägen
 ● P-plats, Viaduktsgatan
 ● Skeppet, Elehultsvägen
 ● Södåkravägen 16, Jonstorp
 ● Verkstadsgatan/Keramikgatan
 ● Våtamåsavägen/Järnvägsgatan, Ingelsträde Byaväg

Åstorp

Återvinningscentral, Gasverksgatan 1
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Återvinningsstation:
 ● Korsningen Östra storgatan, Olofsgatan

Ängelholm

Återvinningscentral Nordalagatan 1
Återvinningsstationer:

 ● Skepparkroken, Björkhagen, Kustroddarevägen
 ● Skälderviken, Errarps skola, Valhallsvägen
 ● Hjärnarp, Grilleken, Allmänna gränd
 ● Ica Maxi Stora Brännborn, Hugingatan 1
 ● Ica Nära Kullahallen, Espehögsgatan
 ● Vejbystrand, Idrottsplatsens p-plats, Sanatorievägen
 ● Kroneslätt, P-plats, Höjavägen
 ● Munka Ljungby, Toftavägen
 ● Strövelstorp, P-plats, Rubinvägen

Tidningspapper/returpapper 
och pappersförpackningar
På NSR:s anläggning i Helsingborg synas allt papper på 
ett transportband. Wellpapp, plast, metall och annat som 
inte ska vara där plockas bort innan pappret balas. Balarna 
hämtas och säljs på en internationell råvarumarknad, där 
köpare är till exempel pappersbruk. De tidningar och 
pappersförpackningar som lämnas på återvinningsstatio-
ner fraktas till ett pappersbruk i Hyltebruk. Plast- eller 
aluminiumhinnan i tetror separeras i återvinningsprocessen. 
Wellpapp samlas in på återvinningscentralerna och skickas 
till återvinning.

Plastförpackningar
Plastförpackningarna lagras på NSR:s anläggning i Helsing-
borg innan de skickas vidare till plaståtervinning. Där 
 sorteras plasten i olika plastsorter och ibland också efter 
färg och mals ner till granulat. Granulaten säljs i säckar 
på en internationell råvarumarknad. Mjukplast kan bland 
annat bli bärkassar, sopsäckar, plastprofiler och plast-
möbler. Hårdplast går till bland annat möbel-, fordons- 
och byggindustrin.

Efter sortering i olika plastfraktioner skickas rejekt, 
alltså felaktigt material och plast som inte går att återvinna, 
till energiåtervinning. 

Metallförpackningar
Metallförpackningarna mellanlagras på NSR:s anläggning 
i Helsingborg där de komprimeras, lagras och sorteras i 
magnetiska och ickemagnetiska metaller. Metallerna hämtas 
och säljs till industrier som smälter metallerna så att de 
blir råvaror till nya produkter. Återvunnen metall används 
bland annat i motordelar och i armeringsjärn. 

Glasförpackningar
Färgade och ofärgade glasförpackningar lagras separat 
på NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg innan de 
skickas till Svensk Glasåtervinning i Hammar, i södra Närke. 
Det är den enda anläggningen i Sverige som återvinner 
insamlat glas. Där kontrolleras glaset både maskinellt och 
manuellt. Smutsigt glas och främmande material sorteras 
bort och resten krossas.

Nästan två tredjedelar av glaset skickas till skandinaviska 
glasbruk för att bli nya burkar och flaskor. Ungefär en tredje-
del blir till glasull. En mindre del blir så kallat skumglas, som 
är ett starkt och lätt material som används som grundför-
stärkning vid hus- och vägbyggen. Glas kan återvinnas hur 
många gånger som helst utan att kvalitén försämras. 

Blandglas är en glasfraktion och metall som började 
samlas in 2017 i Höganäs och skickas till Tönsmeier Wert-
stoffe i Tyskland. Där separeras färgat glas, ofärgat glas och 
metall. 

Batterier
Batterierna skickas via El-Kretsen till företag som är 
 specialiserade på att plocka isär dem och återvinna det 
som går. Blybatterier återvinns vid Boliden Bergsöes 
anläggning i Landskrona och Rönnskärsverken i  Skellefteå. 
Hälften av blyet säljs till batteriindustrier i Europa, 
resten används till strålskydd och blyplåt. Batterisyra från 
 bilbatterier renas och plastdetaljerna förbränns direkt i 
blysmältverket.

Svavelrester upparbetas och används vid tillverkning 
av nya kemikalier, främst svavelsyra. Nickelkadmium-
batterier återvinns hos metallsmältsföretaget SAFT AB i 
 Oskarshamn. Återvunnet kadmium från batterier används 
till  exempel för tillverkning av batterier till industrin och 
nickel går till stålverk för återvinning.

Litiumbatterierna är svåra att återvinna och förbränns 
av Sakab, i Kumla. Övriga batterier tar Renova i Göteborg 
hand om. Batterier med kvicksilver skickas för lagring 
eftersom kvicksilver inte återvinns då det beslutats av 
Riksdagen att kvicksilver ska fasas ut från kretsloppet. 

Bilar och däck
Bilar och däck omfattas av producentansvar och  innebär 
att den som har tillverkat eller fört in bilar i Sverige 
ska se till att material och komponenter från bilarna 
 återanvänds, återvinns eller tas om hand på något annat 
miljömässigt godtagbart sätt. Alla utslitna bildäck i Sverige 
hämtas på uppdrag av Svensk Däckåtervinning. En del 
däck  regummeras, andra blir till gungor, sprängmattor, 
fendrar och påkörningsskydd. Vissa däck smulas sönder 
för att användas på bland annat löpar- och ridbanor, i 
asfalt och bullervallar. De sämsta däcken energiåtervinns i 
kraftvärme verk och blir el och fjärrvärme. Däckverkstäder 
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har en skyldighet att ta emot däck utan fälg utan kostnad.

Elavfall
Nästan allt elavfall är ett farligt avfall och omfattas av 
WEEE och producentansvar. WEEE står för Waste 
Electrical and Electronic Equipment och är ett EU-direktiv 
som reglerar hantering av elektriskt och elektroniskt avfall. 
Producent och importör är skyldig att tillhandahålla in-
samlingssystem för elavfall. Även elektronikbutiker räknas 
som producenter och ska ta emot kasserad elektronik från 
hushåll vid köp av ny. El- och elektronikavfall får inte 
deponeras eller energiåtervinnas utan förbehandling.

El-Kretsen skickar produkterna till antingen  Göteborg 
eller Karlskoga, för sortering och därefter till Malmö 
återvinning. Där separeras glas, plast och metaller såsom 
järn, koppar och aluminium. I kretskort kan det finnas 
ädel metaller som guld och silver. Metallerna skickas till 
smältverk. Vissa plaster och glas materialåtervinns också. 
Det som inte går att materialåtervinna, exempelvis tyg, trä 
och viss plast, förbränns och energiåtervinns i kraftvärme-
verk som fjärrvärme och el.

Ljuskällor
I gruppen ljuskällor ingår alla typer av lampor så som 
glödlampor, lågenergilampor och lysrör. Det är producent-
ansvar på ljuskällor och El-Kretsen ansvarar för insamling 
och behandling. Ljuskällorna skickas till Nordisk Recycling 
i Hovmantorp, Småland. Där krossas ljuskällorna i ett slutet 
system i en vätska som oxiderar kvicksilvret så att det kan 
separeras. Det resterande krossade materialet separeras 
också, metaller med magnetband och lättmetaller med 
virvelström och glaset trumlas fram. 

Återvinningen är mycket hög och inget går till spillo. 
Lysrörspulver och kvicksilver kan återanvändas vid 
nyproduktion av ljuskällor. Glaset renas och återanvänds 
i glasflaskor och konservburkar. Metallerna i ljuskällor, 
t.ex. aluminium, materialåtervinns tillsammans med annat 
elektronikavfall medan plasterna går till energiåtervinning.

Kyl, frys och andra vitvaror
Stora vitvaror är till exempel kyl och frys eller spis. 
El-Kretsen skickar varorna till ett specialiserat företag 
som plockar isär de olika materialen: glas, plast, isolering, 
 metall. De tömmer kylsystemet på eventuella freoner 
och på kompressorolja. I en kraftig hammarkvarn mals 
 materialet ner till knytnävsstora bitar. Plasten förbränns 
och energiåtervinns medan metallen blir skrot och skickas 
till smältverk. Freonerna förbränns vid väldigt höga 
 temperaturer eller omvandlas till saltvatten.

Läkemedel
Sedan 2009 är det producentansvar på läkemedel vilket 
innebär att den som säljer läkemedel ska ta emot över-
blivna läkemedel från privatpersoner. Alla apotek med 
försäljning av läkemedel ses som producenter och har en 
skyldighet att ta emot läkemedel från privatpersoner samt 
informera om möjligheten att lämna ifrån sig läkemedel. 
Producentansvaret omfattar inte läkemedel som klassas 
som farligt avfall enligt avfallsförordningen. Cytotoxiska 
läkemedel och cytostatika klassas som farligt avfall.

Övrigt
Det finns även producentansvar för radioaktiva produkter 
och herrelösa strålkällor.
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Bilaga 4. 
Miljöbedömning

Bakgrund 
Enligt 6 kap. miljöbalken ska en miljöbedömning genom
föras vid upprättande av planer som krävs enligt lag och 
som kan medföra betydande miljöpåverkan.

Avgränsning 

Miljöbedömningen avser inte avfallshanteringens totala 
miljökonsekvenser utan endast de konsekvenser som kan 
uppstå av målen och åtgärderna som föreslås i avfalls
planen. Den geografiska avgränsningen avser Bjuvs 
kommun, Båstads kommun, Höganäs kommun, Åstorps 
kommun samt Ängelholms kommun och avser tiden fram 
till 2024. Miljöbedömningen för Helsingborgs kommun 
avser tiden mellan 2021 och 2024. 

Samråd 

Framtagandet av avfallsplanen har skett i en arbetsgrupp 
med representanter från kommunerna och NSR. Under 
arbetsprocessen har ett flertal möten genomförts med  
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 
återvinns i separata flöden för maximalt utnyttjande och 
minimal påverkan på miljön. I externslam från trekam
marbrunnar kan det finnas tungmetaller, mikroplaster och 
läkemedelsrester. Förorenade massor kan innehålla förore
ningar i olika grad som kan bidra till läckage till mark och 
vatten om inte korrekt hantering sker av massorna. 

Växthusgaser

Avfallshantering har en stor miljöpåverkan av växthus
gaser. Avfallshantering består av många transporter, 
krävande återvinningsprocesser samt utsläpp av gaser från 
deponier. Växthusgaser förebyggs genom förebyggande 
av avfall så att färre produkter behöver produceras, att 
mindre avfall behöver transporteras och att mindre avfall 
behöver behandlas samt att organiskt avfall inte deponeras. 

Alternativ 
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 NSRregionen 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: Positiv miljöpåverkan. På Återvinningscen
tralerna finns mycket material som förbränns i onödan. 
Genom att hitta nya flöden för återanvändning kommer 
även avfall från verksamheter högre upp i avfallstrappan. 

Målområde 2: 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: Återvinningsgraden av insamlat matav
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 
sker. Betydande miljöpåverkan kan ske om schaktmassor 
innehåller skadliga ämnen och används till anläggnings
ändamål, då det kan förorena mark och vatten. Om 
 massor är lämpliga och fria från föroreningar kan vara 
svårt att bedöma men ska kontrolleras. 

2:2 Effektmål mor verksamhetsavfall

Effektmål 2:2:2: 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 
ersätta jungfruliga resurser. Återvunnen metall minskar 
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: NSR ska upprätta fler platser i regionen 
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 
metan som når atmosfären. Åtgärderna riktade mot 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: Övervägande positiv miljöpåverkan. Biogas
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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Uppgifter till Länsstyrelsen 
Båstads kommun

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 5B  //  BÅSTADS KOMMUN

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  
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Inledning 
Renhållningsordningen och avfallsplanen har varit på utställning och totalt har 33 olika instanser  

inkommit med synpunkter på renhållningsordningen och avfallsplanen. 

• Sid 2–16 listar sammanfattade synpunkter med kommentarer och förslag till korrigeringar i 

dokumenten 

• Sid 17–49 listar de fullständiga remissyttranden. 

 

Observera att synpunkter gällande renhållningsordningen inte gäller Helsingborgs stad. 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 
Nedan följer en sammanfattande sammanställning av synpunkter på förslaget till nya 

renhållningsordningarna för Bjuvs kommun, Båstads kommun Höganäs kommun, Åstorps kommun 

och Ängelholms kommun med tillhörande regional avfallsplan. Ibland gäller synpunkten specifik 

avfallsplanen (AP) eller renhållningsordningen (RHO).  

Inget att erinra 
• SLU, Sveriges lantbruksuniversitetet.   

• Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 

• Fastighetsägarna Syd 

• Länsstyrelsen Skåne 

Helsingborgs stad 
Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

Det finns en stor spridning i hur målen i 
planen är skrivna från tydliga och ambitiösa 
till ganska vaga. En uppföljning av planen och 
tydlighet gentemot aktörer som arbetar mot 
planen skulle främjas av att 
målformuleringarna var mer sammanhållna. 
(AP) 

Förslag till nya mätbara effektmål 
har föreslagit samt att mål och 
mätetal har förtydligats.  

Ja 

Fem av sex av de prioriterade avfallsslagen 
har mål men det saknas mål för textilavfall. 
Staden anser att mål bör formuleras för alla 
prioriterade avfallsslag inklusive textilavfall. 
(AP) 

Förslag till mål för textilavfall har 
tagit fram.  

Ja 

I redovisningen av planens samband med de 
globala målen, Agenda 2030, sida 11, saknar 
vi flera mål som påverkas av avfallshantering. 
Mål 3 om hälsa, mål 9 om hållbar industri, 
mål 13 om klimat och mål 15 om ekosystem 
och biologisk mångfald påverkas alla av 
avfalls-hanteringen och bör redovisas. 
Avfallsfrågan ur ett helhetsperspektiv och 
dess kopplingar till djur och växtliv samt en 
giftfri miljö både på land och i vatten kan 
beskrivas tydligare. (AP) 

Lägger in mål 3, 13 och 15 från 
Agenda 2030 
 
Mål 9 läggs inte till - Ingen direkt 
koppling till effektmålen.  
 
 
Lägger till text kring perspektiv på 
avfallshanteringen  

Ja 

Det behövs ett mål kring styrning som fångar 
upp resultaten som reformgruppen för klimat 

Kopplar reformgruppens resultat 
till kap. 6. Framtidsutsikter  

Ja 
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presenterat för Kommunstyrelsen i 
Helsingborg. Reformgruppen formulerade sig 
på följande sätt; ”Reglera och styr mot 
fossilfrihet med taxor och ekonomi. Större 
bonus i källsorteringen för dem som gör rätt: 
både sorterar och minskar mängden avfall, 
och mycket högre avgift för dem som inte 
sorterar och minskar volymerna.” (AP) 
Effektmål 1:1:4: Detta är ett nytt mål som är 
viktigt och bra. Det saknas dock ett årtal för 
målet. Årtalet bör ligga i linje med 
ambitionen i Helsingborgs klimat- och 
energiplan som slår fast att fossil-baserad 
plast ska vara borta ur restavfallet senast 
2035. (AP) 

Korrigerar enligt synpunkt Ja 

I effektmål 4:1:2 anges att NSR ska upprätta 
platser i regionen för lagring av schakt-
massor för att minska transporter. Staden 
förutsätter att det handlar om rena 
schaktmassor med halter i paritet med nivån 
för ”mindre än ringa risk” enligt 
Naturvårdsverkets handbok 2010:1 vilket i så 
fall borde framgå tydligare. (AP) 

Vilken typ av massor som 
mellanlagras begränsas i de 
tillstånd som ges för verksamheten. 
NSR har ett stort ansvar att massor 
hanteras på rätt sätt och 
kontrolleras. Tillstånden kommer 
inte begränsas till de riktvärden 
som anges i Naturvårdsverkets 
handbok 2010:1 (som är under 
omarbetning). Detta för att 
möjliggöra återanvändning i 
anläggningsändamål där det kan 
vara motiverat av högre 
föroreningsnivåer. Detta hanteras 
normalt som anmälnings- och 
tillståndsärenden eller löpande i 
miljötillsynen. 
 

Nej 

Det behöver bli tydligt vad som definieras 
som ”förorenade schaktmassor” Vi menar 
också att formuleringen att renade 
schaktmassor ”ska” återanvändas i 
konstruktions- eller anläggningsändamål bör 
bytas mot ett ”kan” samt med ett tillägg om 
att användningen ska ske på platser som 
bedömts lämpliga ur ett miljö- och 
hälsoskyddsperspektiv. (AP) 

Tydliggör målbeskrivningen i 
effektmål 2:2:1.  
Tar bort ”förorenade” då de 
handlar om blandade fraktioner av 
inert material. Lägger till fler 
exempel i definitionen av 
schaktmassor.  
 
Att byta ut ordet ”ska” till ”kan” tar 
bort poängen att sätta ett mål för 
återanvändning och betyder 
indirekt att massor deponeras i 
onödan. 
 

Ja 

Effektmål 4:1:3 Staden anser att det är bra 
att detta område fångas upp men att det är 
önskvärt att om möjligt ange en siffra på hur 
mycket uttaget bör öka. (AP) 

Dagens system håller på att 
uppgraderas och genom dessa 
åtgärder kommer uttaget öka 
väsentligt. Hur mycket man kan 
utöka uttaget kan man säga under 

Nej 
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hösten 2019 när nya gasbrunnar 
provborrats. 

Saknar ett resonemang kring slammet som 
kommer från reningsverket. Slammet från 
reningsverket står för de stora volymerna och 
det är också i slammet från reningsverket 
som en stor del den fosfor finns där vi i 
framtiden måste hitta lösningar för att kunna 
ta tillbaka till kretsloppet. (AP) 

Avvaktar utredning kring 
återförande av fosfor till åkermark. 
Lägger till i framtidsutsikt kring 
slam. 

Ja 

I effektmål 2:2:2 och 2:2:2 har mätningen 
”Kontroll vid tillsyn” valts. Här är det viktigt 
att förtydliga att tillsyn är en granskning av 
om verksamheterna lever upp till 
miljölagstiftning. Den kan användas som 
verktyg för att hitta verksamheter som gör 
fel eller behöver förbättra sig. Det är svårt att 
betrakta detta som ett sätt att mäta. Ett 
annat sätt att mäta bör väljas. (AP) 

Förslag till annan mätmetod har 
förts in.  

Ja 

”Förändring av producentansvar” står det att 
sortering på offentliga platser ska öka för att 
minska nedskräpning. Det är en svårighet att 
hittalämpliga platser på allmän platsmark 
eftersom det kan påverka möjlighet att nyttja 
t exgrönyta eller parkeringsyta till dess 
primära funktion. (AP) 

Förslaget att öka sorteringen på 
offentliga platser har tagits bort i 
beslutad förordning. Texten har 
därför tagits bort under stycket 
om förändring av 
producentansvaret i den regionala 
avfallsplanen. Det kan dock 
fortfarande vara aktuellt att 
försöka öka möjligheterna till 
sortering på offentliga platser. 

Ja 

Bilaga 3 s. 2 redovisas de 
återvinningscentraler som fanns 2017 i 
Helsingborg. Plats för återvinningscentraler 
kan komma att förändras under 
planperioden om platsens förutsättning och 
ändamål förändras. (AP) 

Avfallsplanen beskriver nuläget, 
årtalet har dock ändrats från 2017 
till 2019.  

Ja 

Det behövs också fler mål för att styra 
kommunernas avfallshantering i riktning mot 
en cirkulär ekonomi. Exempelvis behövs mål 
som initierar aktiviteter där invånarna kan få 
tillgång till fler resurscentra som uppmuntrar 
till delningstjänster, reparationer och 
avfallsminimering. Dessa centra bör läggas så 
att invånarna kan ta sig dit enkelt utan bil. En 
önskan är också att NSR med sin kompetens 
kan vara en motor i detta arbete. (AP) 

Finns mål kopplade till cirkulär 
ekonomi. Helsingborgs stad 
kommer att jobba med att ta fram 
kommunspecifika åtgärder och 
aktiviteter under hösten 2019. Här 
finns det möjlighet att föreslå 
åtgärder för en mer cirkulär 
ekonomi.   
 
 

Nej 

Det behövs ett större resonemang kring 
trender och hur framtidens avfallshantering 
kan se ut. Den föreslagna planen följer den 
avfallstrappa som EU beslutat om och som 
Sverige redan jobbat efter i många år. Där 
ligger fokus på materialflöden. Sverige ligger 
redan långt fram i detta arbete och NSR 
ligger långt fram i Sverige. Morgondagens 

Lägger till mer i framtidsutsikt samt 
ett avsnitt om perspektiv på 
avfallshanteringen.  
Avfallsplanens syfte är att hur det 
avfall som uppstår ska hanteras.  

Ja 
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lösningar kommer bland annat sannolikt att 
fokusera mer på bland annat återvinning av 
exempelvis grundämnen som värdefulla 
metaller, fosfor, kalium och kisel. Ett viktigt 
arbete för framtiden är också dialogen med 
företagen som designar produkter. Ju fler 
material en produkt består av desto svårare 
är det normalt att återvinna eller 
återanvända den. Det krävs en planering för 
framtiden för att inte riskera att inlåsning i 
lösningar som inte är tillräckligt flexibla för 
att möta både dagens och morgondagens 
behov. (AP) 
 

 

Ängelholms kommun 
Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

3 kap. 1 § D, Förslag till ändring, nedan text 
ersätter befintlig lydelse 
Behållare som tillhandahålls av renhållaren 
ägs av renhållaren. Normalt slitage står 
renhållaren 
för. Vid skadegörelse då avfallsbehållare eller 
container står på tomten står 
fastighetsinnehavaren/ 
nyttjanderättsinnehavaren för reparation 
eller ersättande av kärl och 
container. Vid skadegörelse då 
avfallsbehållare står på av kommunen 
anvisad plats i enlighet 
med gällande beslut, står renhållaren för 
reparation eller ersättande av kärl. (RHO) 
 

Skaderegleringen kommer styras i 
taxan. Vid skadegörelse får varje 
enskilt fall hanteras separat. 
  
I beslut kring anvisande av plats 
från kommunen har kommunen 
möjlighet att skriva in att 
renhållaren står för skadegörelse 
när den är uppställd på anvisad 
plats.  
 
Tydliggör i renhållningsordningen 
vad som gäller kring anvisande av 
plats och när det kan göras.  

Ja  

5 kap. 4 § 
Befintlig rubrik ändras till ”Förlängt 
hämtningsintervall av hushållsavfall och 
slam. (RHO) 

Korrigerar enligt synpunkt Ja 

5 kap. 8, otydlighet. Texten i paragrafen är 
svårtolkad med avseende på vem dispensen 
gäller och i jämförelse med 3 kap. § 6 till 
vilken den hänvisar. (RHO) 

Tydliggör med bild  

Bilaga 1 F Bil och skrot i Ängelholm tas bort 
då verksamhetens auktorisation har 
återkallats och verksamheten läggs ned. (AP)  

Korrigerar enligt synpunkt Ja 

Bilaga 2F – ändringar i ansvar gällande 
åtgärder för Ängelholms kommun. (AP) 

Korrigerar enligt synpunkt Ja 

 

Helsingborgshem 
Synpunkt Kommentar Ev. ändring 
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Målet om kundnöjdhet är nödvändigt att 
utökas att även omfatta nöjdheten hos 
kunden flerfamiljsfastighetsägare då den 
relationen inte syns i dagens NKI och då det 
handlar om stor andel av Helsingborgs 
hushållsavfall. De boende i flerfamiljs-husen 
möter främst fastighetsägarens del av 
avfallshanteringen och där fångar vi upp 
kundnöjdheten i vår egen NKI och 
hållbarhetsenkät. (AP) 
 

Lägger in åtgärder i målområde 3 
för att öka kundnöjdheten hos 
samtliga användare. Med 
användare avses alla som kommer i 
kontakt med avfallshanteringen.  

Ja 

I åtgärderna ser vi gärna att mer aktiva 
incitament skapas att genomföra kost-
samma investeringar och initiativ i syfte att 
uppnå målen för avfall från flerfamiljs-hus. 
Till exempel rabattering på avfallstaxor i nya 
insamlingssystem, partnerskap i att skala upp 
nya insamlingslösningar eller liknande. Idag 
är information till de boende i flerfamiljshus 
och införande av nya fastighetsnära 
avfallsinsamlingssystem en kostnad som 
oftast tas av fastighetsägaren. (AP)  
 

Åtgärderna är framtagna för att 
omfatta många olika aktiviteter 
som kan bidra till att nå målen i 
avfallsplanen. Åtgärderna bedöms 
kunna inrymma aktiviteter i 
enlighet med önskemålen från 
Helsingborgshem.   
 
  

Nej 

Textilier saknas som mål men är med som 
prioriterad fråga vad vi kan se. (AP) 
 

Förslag till mål för textilier har 
föreslagits. 

Ja 

 

NSVA  
Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

Externslam tas också upp i Effektmål 2:1:5 
som behöver korrigeras då NSVA arbetar mot 
att externslam inte ska lämnas på 
reningsverken. (AP) 

Effektmål 2:1:5 handlar om att 
slammet ska behandlas med mest 
lämpliga teknik. Målet säger inget 
om exakt hur slammet ska hanteras. 
I målbeskrivningen står det även 
beskrivet att det är viktigt att vi 
säkerställer en tillfredsställande 
behandling i framtiden. Målet är 
formulerat på ett sådant sätt att alla 
lämpliga tekniker och metoder är 
möjliga eftersom vi idag inte vet 
exakt hur slammet ska hanteras och 
det är en diskussion som bör tas 
tillsammans med ägarkommunerna i 
Nordvästra Skåne. 

Nej 

Avsnitt 2.9 under stycke om 
Hämtningsintervall: Vore bättre att ange att 
fettavskiljaren ska tömmas utifrån 
tillverkarens krav dock minst xxx gånger per 
år.  
(Efter remisstid inkommit med 12 alt 4 
tömningar/år). (RHO) 

Förslaget till ny text har samma 
innebörd som nuvarande text. Därav 
finns det ingen anledning att ändra 
texten. Nuvarande text: Fettslam 
från fettavskiljare ska hämtas vid 
behov så att fett inte följer med 
flödet till efterföljande 

Nej 
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ledningssystem, dock minst två 
gånger per år. Hämtningsintervall 
ska anpassas till anläggningens 
belastning, typ och storlek. 
Fastighetsinnehavaren är alltid 
ansvarig för avskiljarens funktion 
utöver ovan angivna rutiner. 
Att ändra ytterligare kräver en 
konsekvensanalys. 
 

Det ska klargöras vem som har ansvar för att 
verksamheter lämnar sitt fett till NSR. (AP) 

NSR står bakom Avfall Sveriges 
ståndpunkt i att fett klassas som ett 
hushållsavfall.  

Nej 

NSVA vill att man tydliggör att det inte finns 
särskilda blanketter för dispenser hos NSVA. 
Och man önskar också att dispenser för 
fettavskiljare och matavfallskvarna ska 
hanteras av huvudman via NSVA. (RHO) 

Korrigerar enligt synpunkt Ja 

Tydliggöra i avsnitt 2.9 fettslam från 
fettavskiljare: Besiktning utförs inte av NSVA 
och ska inte utföras av NSVA. (RHO) 

Korrigerar enligt synpunkt Ja 

Kap 4 paragraf 6: Ta bort text om att behovet 
fastställs av NSVA. Avskiljare ska besiktigas i 
den omfattning NSVA bestämmer. (RHO) 

Korrigerar enligt synpunkt  Ja 

Lägg till text som förtydligar konsekvenserna 
av felaktig hantering av fett. Förslag på 
tillägg: Stopp i avloppet kan leda till 
källarövervämningar och eller brädd. Brädd 
är avloppsvatten som rinner ut i vattendrag 
eller hav utan rening. (RHO) 

Korrigerar enligt synpunkt Ja 

Lägg till ordet fett.  
Uppmuntra och påverka verksamheter att 
arbeta för att öka utsorteringen av matavfall, 
fett, förpackningar och tidningar. (AP) 

Korrigerar enligt synpunkt  Ja 

Det anges att ”Ansökan skickas till Bygg- och 
miljönämnden minst trettio dagar före 
önskat startdatum”. Lägga till text där det 
framgår att ansökan gällande § 9 och § 10 ska 
skickas till NSVA minst trettio dagar före 
startdatum. (RHO)  
 

Korrigerar enligt synpunkt Ja 

 

 

LRF 
Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

Det är viktigt att, enligt intentionen i 
avfallsplanen, visa på vad som är effektiva 
system för avfallshantering också för boende 
på landsbygden och 
berörda landsbygdsföretag. (AP) 

Lägger in i beskrivningen antalet 
små avloppsanläggningar samt 
utbyggnaden av kommunalt avlopp 

Ja 
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S. 9 Externslam 
LRFs kommungrupp har svårt att se 
kopplingen mellan externslam och 
användning på åkermark. Vad vi vet 
transporteras ”externslam” till system som 
för det till reningsverket i aktuell kommun. 
Där behandlas ”externslammet” i samma 
steg som avloppsvatten från andra anslutna 
hushåll eller livsmedelsföretag. (AP) 
 

Tydliggör att det gäller slam från 
reningsverk också.  
Lägger till beskrivning av Revaq 
certifiering 

Ja 

Kommungruppen ser det som mycket 
angeläget att öka fokus på biogas som 
behandlingsteknik för biologiskt restavfall för 
att därmed också nå kretslopp via 
biogödsel samt att åtgärda de 
kvalitetsproblem som uppdagats med, under 
vissa perioder, ett betydande inslag av 
plastfragment i den gödsel som skall spridas 
hos lantbrukarna. (AP)  

Samarbetar aktivt med 
behandlingsmottagaren. 
Stickprovskontroller och 
chaufförernas avvikelsehantering 
sker för öka kvalitén.  
Lägger in åtgärd för att säkerställa 
renheten på matavfallet. 

Ja 

Eftersträva ett synsätt och agerande som 
minskar nedskräpningen utefter vägar och 
enskild mark på landsbygden. (AP)  

Tydliggöra text angående 
nedskräpning kopplat till 
landsbygd. Främst ett ansvar för 
kommunerna. 
Kommunerna:  Effektivt system 
inom kommunen för att hantera 
det snabbt. Kommunicera vad som 
händer när man kastar ut avfall 
genom fönstret.  
Beteendeförändring som krävs.  
Samsyn med LRF att det är ett 
problem som vi måste jobba med.  
 

Nej 

sid 5 / Sex avfallsslag …..  
Saknar en kommentar kring metall, i detta 
fall plåt/aluminiumburkar som för 
landsbygden är ett betydande problem. 
Särskilt i de lägen där odling av vall 
förekommer nära vägar och där skördat 
foder kan innehålla upptrasad metall som 
kan ge mycket svåra invärtes skador på olika 
djurslag. (AP) 

Plåt/aluminiumburkar är inte ett 
prioriterat avfallsslag 
 
Helsingborgs stad: Det är främst 
ett ansvar för kommunerna 
respektive väghållaren, medan 
överträdelser ska beivras av 
Polisen. Helsingborg bedriver en 
aktiv beteendepåverkan genom 
projektet ILoveHBG och hanterar 
nedskräpning genom 
kontaktcenter eller appen Bättre 
Helsingborg 

Nej 

sid 7 / Plastavfall ….. bidrar till nedskräpning 
…  
Texten betonar, helt korrekt, risken för 
innehåll av skadliga ämnen men bör 
kompletteras med att plasten i de flesta fall 
är mycket svårnedbrytbar och därmed ger 
långvariga problem. Se även punkt ovan med 

Korrigerar enligt synpunkt Ja 
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kommentar om inslag av plastfragment i 
utlevererad biogödsel. (AP) 
 
sid 23 / Effektmål 2:1:5 …. 100 procent 
behandlas i reningsverket …  
Kommungruppen ser positivt på denna 
målsättning men vill samtidigt understryka 
betydelsen av att fortsatt arbeta med att 
finna system för en kontrollerad och säker 
återföring av rena växtnäringsfraktioner till 
odlingsmarken. (AP) 
 

Bifaller, aktiviteter finns Nej 

sid 17 / Klimat- och energistrategi ….  
Fjärde punksatsen, utsläppen av 
växthusgaser från transporter i Skåne skall 
vara minst 70 procent lägre än år 2010.  
  
Med denna markering känns det än mer 
angeläget att lyfta fram och tydliggöra 
biogasens möjligheter. Det är inte fråga om 
att tona ner satsningen på eldrift. Båda, alla 
fossilfria alternativ bedöms vara viktiga. (AP) 
 

Förtydligar biogasens och 
biogödselns fördelar samt lägger in 
det i framtidsutsikter 

Ja 

Kommungruppen vill uttrycka ett starkt 
gillande för den nya välorganiserade 
verksamheten på Filbornaanläggningen. Det 
är viktigt med ett klargörande för vad som 
gäller några avfallsslag; plast, tomma 
sprutdunkar och lysrör med ursprung från 
lantbruksföretag. (RHO) 
 

Se sorteringsguide på NSR:s 
hemsida 

Nej 

Miljöbedömningen utgör ett ”tungt” inslag i 
underlaget för att avge remissvar. 
Möjligheten att behandla det biologiska 
restavfallet genom biogasrötning är väl 
beskriven. Samtidigt är det viktigt att 
beskriva denna del som förutsättningen för 
en effektiv biogödselhantering och därmed 
förutsättning för cirkulation av växtnäring. 
Detta ter sig än mer angeläget i samband 
med den nu omfattande satsningen på en ny 
behandlingsanläggning för biologiskt 
restavfall. (AP) 
 

Lägger till biogödsel Ja 

Öresundskraft 
Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

Åtgärderna i avfallsplanen kopplade till plast 
omfattar främst utfasning av plast i 
kommunernas och NSR:s egna verksamheter. 
Det är ett viktigt arbete men betydligt mer 
krävs för att nå målet. Öresundskraft 

Lägger till åtgärder för att fasa ut 
plast. Kommunerna jobba med 
beteende kring konsumtion av 
plast 

Ja 
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förordar därför ytterligare åtgärder i linje 
med ovanstående tas fram. (AP) 

 

Söderåsens miljöförbund 
Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

Sida 28-5§ och 6 § behandlar båda befrielse 
från hämtning av allt hushållsavfall, därför 
behövs inte två paragrafer utan dessa 
dispenser kan ligga under samma paragraf 
som två punkter, eller förtydliga i rubrikerna 
vad som åsyftas. (RHO) 

Tydliggör rubriker för innebörden 
av de olika dispenserna 

Ja 

 

Håll Sverige rent 

Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

Vi är glada att förebygga och begränsa 
nedskräpning har angetts som ett av fyra 
målområden i planen, och att de olika 
kommunerna har ett antal åtgärder i 
respektive kommuns åtgärdsplan för att 
åstadkomma detta. Bra också att ni synliggör 
läckaget ur den cirkulära ekonomin som 
nedskräpningen innebär. 
 
Det vi kan tycka är det blir ett för trubbigt 
mått att mäta antal inkomna ärenden 
gällande nedskräpning varje år. Den 
nedskräpning som rapporteras in till 
kommunen är i huvudsak större dumpningar 
i naturen, inte den vanliga nedskräpningen i 
stadsmiljö. För att kunna följa och utvärdera 
nedskräpningen i stadsmiljö, förorter och 
parker behöver mätningar göras där och mål 
och åtgärder sättas upp utefter dessa. (AP) 

Bjuvs kommun mäter inte inkomna 
nedskräpningsärenden  
Åstorps kommun förstår 
synpunkten om att det kan vara ett 
trubbigt sätt att mäta 
nedskräpningen och att vi då inte 
täcker in hela spektrumet av 
problemet och vi tar det med oss i 
vår planering av det strategiska 
arbetet mot nedskräpning. 
Ängelholms kommun har för 
närvarande inget bättre sätt att 
mäta nedskräpningen än genom 
antal inkomna ärenden 
 

Nej 

 

Trafikverket 
Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

I de olika avfallsordningarna (och 
avfallsplanen) saknas under 1. Inledande 
bestämmelser: 

• § 1 att Trafikförordning (1998:1276) är en 
gällande författning. 

I de olika avfallsordningarna saknas under 2. 
Ansvar och skyldigheter: 

• § 1 upplysning om att stannande och 
parkering för lastning endast får utföras 
enligt Trafikförordning (1998:1276) 

Trafikförordningen (1998:1276) 
gäller även om den inte skrivs ut i 
Renhållningsordningen.  
Renhållningsordningen skulle bli ett 
tungt dokument om vi ska nämna 
alla gällande förordningar 

Nej 
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• § 3 Tillstånd kan krävas av Trafikverket för 
platser inom vägområdet för statlig allmän 
väg eller Länsstyrelsen i Skåne län för platser 
utanför vägområdet för statlig allmän väg. 
(RHO) 

Avfallsordningarna bör utformas så att det 
tydligt framgår att för alla olika typer av 
avfall och tömningar får fordonets 
angöringsplats får till exempel inte vara 
placerad vid backkrön, i kurva eller närmare 
än 10m från korsning och utfart. I 
Trafikförordning 3 kap § 53 framgår 
tillämpliga bestämmelser för hur ett fordon 
får stannas och parkeras. (RHO) 

 

Trafikförordningen (1998:1276) 
gäller även om den inte skrivs ut i 
Renhållningsordningen.  
Renhållningsordningen skulle bli ett 
tungt dokument om vi ska nämna 
alla gällande förordningar 

Nej 

Avfallsutrymmen och förvaringsplatser ska 
placeras utanför vägområdet för statlig 
allmän väg. Tillstånd kan krävas/sökas hos 
Trafikverket (inom vägområdet) eller 
Länsstyrelsen i Skåne län (utanför 
vägområdet). (RHO) 

Avfallsutrymmen ska placeras på 
fastighetsägarens mark, ha 
godkännande av fastighetsägaren 
om det står på annans mark eller 
på av kommunen anvisad plats.  

Nej 

 

 

 

 

NSR 

Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

Ändra tidsperioden från 2019–2023 till 2020–
24 på grund av att politiska processen tagit 
längre tid än planerat och att planen tidigast 
kan vara beslutad och klar dec 2019 

Alla i styrgruppen höll med om att 
ändra tidsperioden.  

Ja 

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

Flyttar standarden till 
sorteringsguiden samt tar bort att 
renhållaren tillhandahåller 
matavfallspåsar.  

Ja 

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”. 
(RHO) 

Lägger till nyckel igen, och 
förtydligar att det är ”en-nyckel-
system” 

Ja 
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Grovavfall från en- och tvåfamiljsfastigheter 
som hämtas vid fastighet ska märkas med 
”GROVAVFALL” och hämtas inte i säck eller 
omärkt.”. 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. 
(RHO) 
 

Tydliggör texten Ja 

Överfull, för tung eller trasig avfallsbehållare 
eller avfallsbehållare som innehåller dåligt 
emballerade stickande eller skärande 
föremål hämtas först när avfallet paketerats 
om. (RHO) 
 

Tydliggör texten 
Stickande eller skärande är inte 
aktuellt längre. Är från säckens tid. 

Ja 

Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället 
vara uppställd på tomten vid tomtgräns mot 
körbar allmän väg eller där kommunen 
anvisat plats, (0–2 meter in på fastigheten för 
villor och fritidshus och 0–5 meter in på 
fastigheten för flerfamiljsfastigheter). Kärl 
med två hjul ska placeras med handtaget ut 
mot gång varifrån kärlet hämtas eller enligt 
kommunen anvisningar. Kärl med tre hjul 
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. (RHO) 
 

Tydliggör text genom att lägga till 
”fler hjul” och ”slät yta” 

Ja 

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.  
Privatpersoner får genom egen försorg forsla 
bort elavfall som uppkommit i det egna 
hushållet till av kommunen anvisad plats, 
NSR:s återvinningscentraler, Miljöskåpet 
Samlaren för elektronik eller i en miljöbod.  
Ljuskällor och småelektronik från 
flerfamiljsfastigheter hämtas i den ordning 
renhållaren bestämmer. (RHO) 
 

Tydliggör text 
Det finns även andra aktörer som får 
hämta detta avfall och därmed är 
det inte vi som styr hur avfallet ska 
hämtas hos flerfamiljsfastigheter. 
Gäller allt producentansvarsmaterial. 

Ja 

Nyttjanderättsinnehavarens skyldigheter 
stryks, alltid fastighetsägarens ansvar. (RHO) 

Tydliggör vem som är ansvarig för 
avfallshanteringen på fastigheten 

Ja 
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Privatpersoner 
Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

Det är katastrof dåligt det här med mjukplast 
hanteringen. Det är för krångligt att beställa 
hämtning av säcken samt det värsta är var 
man ska ha den medan du samlar 
mjukplasten. Det skulle ju funnits med i 
tunnorna. Pga struligheten så sorterar vi inte 
mjukplasten, den åker ner i restavfallet och 
det är ju trist när man vill sortera rätt. 

NSR är medvetna om det och 
jobbar kontinuerligt i driften med 
att se över insamlingssystemen.  

Nej 

Tidningar är allt mindre förekommande jag 
känner själv ingen som prenumererar längre 
etc. och det känns märkligt att inte få plats 
med alla papperskartonger i det ena facket 
medan tidningsfacket är tomt. De nya 
fyrfacken i Ängelholm kom ju ut ungefär 
lagom till att papperstidningen dog. Mitt 
förslag är man i början ex 1 januari 2020 
slänger pappkartonger i båda facken. Som 
det är nu får man ibland helt enkelt slänga fel 
eller i restavfallet för att få plats. 

NSR är medvetna om det och 
jobbar kontinuerligt i driften med 
att se över insamlingssystemen.  

Nej 

Glada invånare = success. Hej! Vi som inte 
har tillgång till bil och bor i lägenhet utan 
soprum i fastigheten där grovsopor kan 
läggas har inte möjlighet att bära tyngre 
sopor 6 km till ett kommunalt 
sopbergsföretag. Vi önskar därför container i 
centrum där grovsopor kan läggas och 
sorteras. Inte kul med grovsopor i hemmet 
liksom, enkel matematik. (RHO) 

Fastighetsägare av 
flerfamiljsfastigheter skall erbjuda 
insamling av hushållsavfall och det 
omfattar även grovavfall. 

Nej 

Låt utsortering av matavfall bli ett SKALL-
krav, inte "bör". (RHO) 

Höganäs kommun: KSAU har 
föreslagit att det ska vara ett BÖR 
 
Miljöavdelningen i Höganäs 
kommun anser att utsortering av 
matavfall ska bli ett SKALL-krav, 
inte "bör" och vill hänvisa till flera 
miljömål. Nu har Höganäs kommun 
den lägsta utsorteringen av 
matavfall bland NSR:s 
ägarkommuner och detta behöver 
ändras. 
(Notering från NSR – Höganäs 
kommun har lägst källsorteringsgrad 
på matavfall hos villor. Hos 
flerfamiljsfastigheter är de ungefär 
samma som övriga ägarkommuner. 
Källsorteringsgraden mäts utifrån 

Nej 
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plockanalyser som är en 
ögonblicksbild)  

Föreslår att Höganäs invånare också får 
fyrfackskärl snart.  

Höganäs kommun: Väntar på vad 
som händer med förordningen för 
producentansvar 
 

Nej 

Mindre plast i restavfallet. Ge påsar anpassat 
för detta.  

Höganäs kommun: Finns påsar för 
plast 
 

Nej 

Skulle vilja ha ändrat tunnan för plåt/glas och 
tidningar. Skulle vilja ha större glas/plåt fack. 
Slänger mycket lite tidningar o reklam. Så 
den kunde vara mycket mindre. 

Höganäs kommun: Går att beställa 
extra kärl 

Nej 

Avfallspåsar, ni får prata med leverantören 
det blir hål i botten. Fabrikationsfel. 

Höganäs kommun: Vet om 
problem och är åtgärdat 

Nej 

Slänga lampor på sopstationerna i byarna.  Det finns idag möjlighet att lämna 
på NSR:s återvinningscentraler, i 
miljöbodar för farligt avfall, samt i 
insamlingsskåpet samlaren. Affärer 
som säljer lampor har också en 
skyldighet att ta emot 
motsvarande typ av avfall. Lampor 
kan även lämnas i alla större 
elektronikaffärer. 

Nej 

Titta på Eskilstunas fantastiskt bra modell. 1 
tunna, olikfärgade BRA påsar. Enkelt o 
väldigt bra 

NSR jobbar ständigt med 
förbättring av insamlingssystemen 
och tar till oss denna information. 
 

Nej 

Målområde 3: Förebygga och begränsa 
nedskräpning. Beskrivningen av målområde 3 
bör utökas med "eller insyn till": 
"Nedskräpning innebär att föremål slängs 
eller lämnas på platser som allmänheten har 
tillträde till eller insyn till". Detta för att det 
ska stämma överens med miljöbalken kap 15 
26 § (AP) 

Inte ha med ”insyn till” – kan bli 
problem då de kan gå in på den 
enskildes tomten. Verksamheter 
och byggarbetsplatser styrs via 
bygglov och tillsyn.  
 

Nej 

Målområde 3: Förebygga och begränsa 
nedskräpning. Utöka effektmål 3:2 med "och 
verksamheterna". Nedskräpning i regionen 
ska förebyggas genom att öka 
medvetenheten om nedskräpningens 
konsekvenser hos kommuninvånarna och 
verksamheterna. Förslag på åtgärder: 
Påverka företag till att minska 
nedskräpningen på offentliga platser. Förslag 
på aktiviteter: 1. Utveckla material 
tillsammans med kommunerna/NSR som 
skickas med godkända bygglov för att 
informera om och förebygga nedskräpning 
från byggarbetsplatser. 2. Utveckla material 
tillsammans med kommunerna/NSR som kan 

Lägger till ”och verksamheter” 
samt tar fram lämpliga aktiviteter.  
 

Ja 
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delas ut till företag och verksamheter för att 
informera om och förebygga nedskräpning. 
NSR och kommunerna borde verka för att 
stötta skräpplockarinitiativ, tex genom att 
hjälpa med material och bortskaffande av det 
plockade skräpet. (AP) 

Sker redan idag Nej 

Under ”Förändring i producentansvar” står 
det att ”sortering på offentliga platser ska 
öka för att minska nedskräpningen” (AP) 

Ändrar enligt beslutad förordning Ja 

Målområde 4 har beskrivningen - Detta 
målområde syftar till att minska belastningen 
på miljön samt att kunderna i regionen ska 
vara nöjda med avfallshanteringen. Med den 
beskrivningen täcks ett bredare område in än 
vad målområdet ger sken av. 
Målområdesnamnet bör därför byta namn 
till: Människa och miljö i fokus eller 
människa, miljö och klimat i fokus. (AP) 

Bifaller ”Människa och miljö i 
fokus” 

Ja 

Miljö borde läggas till effektmålet 4:1. " Den 
totala klimat- och MILJÖpåverkan från 
avfallshanteringen eller ändra till den totala 
miljöpåverkan. Viktigt att miljö lyfts fram 
eftersom många andra miljöaspekter utöver 
klimatet, samt andra arter än människan 
påverkas av avfallshanteringen. (AP) 

Bifall Ja 

Man bör lägga till lämpliga effektmål, 
åtgärder och aktiviteter för att begränsa 
buller under målområde 4. Dagens sopbilar 
bullrar en hel del. (AP) 

Vi arbetar för minskat buller och 
tar med oss synpunkterna till 
framtida upphandlingar. 
 

Nej 

Transport medför negativa effekter utöver 
klimatpåverkande utsläpp. Räcker inte med 
fordon som är 100 % fossilbränslefria för att 
skapa hållbara transporter. Lämpligt för NSR 
att verka för spåranslutning till Filborna. 
Finns med i detaljplan. (AP) 

Helsingborgs stadsplan 2017 tar 
höjd för möjligheten att i framtiden 
bygga en spåranslutning till 
Filborna om behovet av 
industrispår skulle finnas.  
Förslaget till ny detaljplanen för 
Vasatorp 1:1 tar upp möjligheterna 
med en spåranslutning men är inte 
beslutad och därmed är 
spåranslutning inte möjlig.  
 
 

Nej 

I tabellen med Båstads kommuns nedlagda 
deponier på sidan 14 är kommentaren för 
Förslöv 4:31: "Bebyggelse på fastigheten 
idag." Det stämmer nog bara delvis. I kärret 
norr om kulturskolan syns vad jag antar är 
rester av deponin. Därmed kan det antas att 
deponin täckte ett större område än vad som 
idag täcks av skoltomten. Detta område, som 
alltså ligger precis vid skolan, borde åtgärdas. 

Ny utredning kring nedlagda 
avfallsupplag kommer göras i 
Båstads kommun under planens 
period.  

Nej 
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Nyligen har delar av Förslöv 2:4 
detaljplanerats. Under detaljplaneprocessen 
dokumenterades en nedlagd deponi på 
fastigheten. Denna nedlagda deponi borde 
föras in i listan över Båstads kommuns 
nedlagda deponier. (AP) 

Lägger till nedlagd deponi i listan.  Ja 
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Fullständiga remissvar 
 

Helsingborgs stad 
Yttrande över förslag på regional avfallsplan 2019–2023, 
Dnr 00194/2019 
 
Synpunkter från Helsingborgs stad 
Helsingborgs stad har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till regional avfallsplan 2019-2023. 
Förslaget har tagits fram av NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) tillsammans med Bjuvs kommun, 
Båstad kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun. 
Syftet med den regionala avfallsplanen 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. Sex avfallsslag har identifierats som prioriterade i regionen och dessa 
är matavfall, plastavfall, grovavfall, textilavfall, externslam och schaktmassor. Planens ambitioner 
beskrivs som utmanade men möjliga att uppnå. 

Enligt miljöbalken ska det i varje kommun finnas en renhållningsordning. Renhållnings-ordningen ska 
innehålla en avfallsplan. Planen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens 
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. NSR med sina ägarkommuner har kommit överens 
om att ta fram en gemensam, regional avfallsplan under vilken varje kommun sedan tar fram en 
åtgärdsplan. I samband med att den regionala avfallsplanen ska tas kommer kommunerna Bjuv, Båstad, 
Höganäs, Åstorp och Ängelholm också att anta sitt åtgärdsprogram. Dessa ligger som bilagor till den 
regionala avfallsplanen. Helsingborgs åtgärdsplan är inte med som en bilaga i detta skede. Det beror på 
att Helsingborg fortfarande har en gällande avfallsplan. Arbetet med att ta fram Helsingborgs 
åtgärdsplan pågår. 
 

Övergripande synpunkter 
Staden anser att förslaget till regional avfallsplan ger NSR med sina ägarkommuner en bra riktning för 
det fortsatta arbetet. Planen har ambitiösa mål som går i linje med stadens livskvalitetsprogram och 
klimat- och energiplan. Vi bedömer att målen gynnar arbetet med att minska avfallets mängd och 
farlighet, men att planen skulle kunna ge ytterligare stöd i arbetet för att styra kommunernas 
avfallshantering i riktning mot ett hållbart samhälle och mot en cirkulär ekonomi. Planen tar ett samlat 
grepp för samtliga ägarkommuner vilket tidigare saknats, och detta bedömer vi är positivt. 
 
I redovisningen av planens samband med de globala målen, Agenda 2030, sida 11, saknar vi flera mål 
som påverkas av avfallshantering. Mål 3 om hälsa, mål 9 om hållbar industri, mål 13 om klimat och mål 
15 om ekosystem och biologisk mångfald påverkas alla av avfalls-hanteringen och bör redovisas. 
Avfallsfrågan ur ett helhetsperspektiv och dess kopplingar till djur och växtliv samt en giftfri miljö både 
på land och i vatten kan beskrivas tydligare. 
 
Det finns en stor spridning i hur målen i planen är skrivna från tydliga och ambitiösa till ganska vaga. En 
uppföljning av planen och tydlighet gentemot aktörer som arbetar mot planen skulle främjas av att 
målformuleringarna var mer sammanhållna. 
 
Det är också särskilt viktigt att avsättningen av biogas fångas upp. En stabil och tillräckligt stor 
försörjning av biogas kommer att spela en stor roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle, exempelvis 
för tung trafik och sjöfart. Viktigt är också att planen har ambitiösa mål för de stora flöden av avfall som 
finns i form av matsvinn, plastavfall och schaktmassor. De områden vi ser saknas eller hade kunnat 
förstärkas och utvecklas följer nedan. 
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Textilavfall 
Fem av sex av de prioriterade avfallsslagen har mål men det saknas mål för textilavfall. Staden anser att 
mål bör formuleras för alla prioriterade avfallsslag inklusive textilavfall. 
 
Minska mängden plast i restavfallet med 50 procent, effektmål 1:1:4 
Detta är ett nytt mål som är viktigt och bra. Det saknas dock ett årtal för målet. Årtalet bör ligga i linje 
med ambitionen i Helsingborgs klimat- och energiplan som slår fast att fossil-baserad plast ska vara 
borta ur restavfallet senast 2035. 
 
Avsaknad av resonemang kring reningsverkets slam 
Externslam från enskilda avlopp1, effektmål 2:1:5 är bra, men vi saknar ett resonemang kring slammet 
som kommer från reningsverket. Slammet från reningsverket står för de stora volymerna och det är 
också i slammet från reningsverket som en stor del den fosfor finns där vi i framtiden måste hitta 
lösningar för att kunna ta tillbaka till kretsloppet. NSVA arbetar också för att externslam inte ska lämnas 
på reningsverken, ett alternativt omhändertagande bör tas fram eftersom externslam är avfall. 
 
Definiera vad som menas med förorenade schaktmassor, effektmål 2:2:1 
Staden anser att effektmål 2:2:1 bör klargöras. Det behöver bli tydligt vad som definieras som 
”förorenade schaktmassor”. Detta görs lämpligen utifrån Naturvårdsverkets handbok 2010:1 
”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” där en gräns för ett föroreningsinnehåll över nivån för 
”mindre än ringa risk” framgår för ett antal utvalda ämnen. Vi menar också att formuleringen att renade 
schaktmassor ”ska” återanvändas i konstruktions- eller anläggningsändamål bör bytas mot ett ”kan” 
samt med ett tillägg om att användningen ska ske på platser som bedömts lämpliga ur ett miljö- och 
hälsoskyddsperspektiv. 
 
Mätningarna av effektmål 2:2:2 och 2:2:3 
I effektmålen gällande verksamheter, 2:2:2 och 2:2:3 har mätningen ”Kontroll vid tillsyn” valts. Här är 
det viktigt att förtydliga att tillsyn är en granskning av om verksamheterna lever upp till 
miljölagstiftning. Den kan användas som verktyg för att hitta verksamheter som gör fel eller behöver 
förbättra sig. Det är svårt att betrakta detta som ett sätt att mäta. Ett annat sätt att mäta bör väljas.  
 
Tydliggör föroreningsnivån av schaktmassor, effektmål 4:1:2 
I effektmål 4:1:2 anges att NSR ska upprätta platser i regionen för lagring av schakt -massor för att 
minska transporter. Staden förutsätter att det handlar om rena schaktmassor med halter i paritet 
med nivån för ”mindre än ringa risk” enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 vilket i så fall borde 
framgå tydligare. Platserna 
måste vara lämpliga ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. Om lagringen även avser förorenade 
massor innebär det en mer komplicerad prövning enligt miljöbalken. Stadsbyggnadsförvaltningen i 
Helsingborg har fortsatt ambitionen att ta hand om överskott/underskott av schaktmassor i de 
anläggningsarbeten som bedrivs i stadens regi. 
 
Uttaget av metangas från Filbornadeponin, effektmål 4:1:3 
Staden anser att det är bra att detta område fångas upp men att det är önskvärt att om möjligt ange en 
siffra på hur mycket uttaget bör öka. 
 
Styrning och taxor 
Det behövs ett mål kring styrning som fångar upp resultaten som reformgruppen för klimat presenterat 
för Kommunstyrelsen i Helsingborg. Reformgruppen formulerade sig på följande sätt; ”Reglera och styr 
mot fossilfrihet med taxor och ekonomi. Större bonus i källsorteringen för dem som gör rätt: både 
sorterar och minskar mängden avfall, och mycket högre avgift för dem som inte sorterar och minskar 
volymerna.”  

                                                           
1 Med externslam menas avloppsslam från trekammarbrunnar och andra enskilda avlopp. Externslam är det slam 
som avfallshanteringen har ansvar för och klassas som ett hushållsavfall. 
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Synpunkter gällande bilagor 
Bilaga 2G sidan 30 överskrift ”Förändring av producentansvar” står det att sortering 
på offentliga platser ska öka för att minska nedskräpning. Det är en svårighet att hitta 
lämpliga platser på allmän platsmark eftersom det kan påverka möjlighet att nyttja t ex 
grönyta eller parkeringsyta till dess primära funktion. 
 
Bilaga 3 sidan 2 redovisas de återvinningscentraler som fanns 2017 i Helsingborg. 
Plats för återvinningscentraler kan komma att förändras under planperioden om platsens 
förutsättning och ändamål förändras. 
 
Fler mål som styr mot cirkulära lösningar 
Det behövs också fler mål för att styra kommunernas avfallshantering i riktning mot en cirkulär 
ekonomi. Exempelvis behövs mål som initierar aktiviteter där invånarna kan få tillgång till fler 
resurscentra som uppmuntrar till delningstjänster, reparationer och avfallsminimering. Dessa centra bör 
läggas så att invånarna kan ta sig dit enkelt utan bil. En önskan är också att NSR med sin kompetens kan 
vara en motor i detta arbete. 
 
Framtidens avfallshantering 
Det behövs ett större resonemang kring trender och hur framtidens avfallshantering kan se ut. Den 
föreslagna planen följer den avfallstrappa som EU beslutat om och som Sverige redan jobbat efter i 
många år. Där ligger fokus på materialflöden. Sverige ligger redan långt fram i detta arbete och NSR 
ligger långt fram i Sverige. Morgondagens lösningar kommer bland annat sannolikt att fokusera mer på 
bland annat återvinning av exempelvis grundämnen som värdefulla metaller, fosfor, kalium och kisel. Ett 
viktigt arbete för framtiden är också dialogen med företagen som designar produkter. Ju fler material en 
produkt består av desto svårare är det normalt att återvinna eller återanvända den. Det krävs en 
planering för framtiden för att inte riskera att inlåsning i lösningar som inte är tillräckligt flexibla för att 
möta både dagens och morgondagens behov. 
 
Medskick till framtagandet av en åtgärdsplan för Helsingborg 
Det är viktigt att pågående projekt och arbete i staden fångas upp när Helsingborgs åtgärdsplan tas fram. 
Exempelvis Återbruket, SmartMatHbg, Plastsmart arbetsplats, inköpsenhetens arbete med att fasa ut 
farliga kemikalier och plast samt arbetet med masshantering som drivs av en tjänstepersonsgrupp. Vi 
förutsätter att Helsingborgs åtgärdsplan förutom att utgå från den regionala avfallsplanen också tydligt 
utgår från Helsingborgs Livskvalitetsprogram och Klimat- och energiplan. 
 
Sammanfattning 
 
• Förslaget till regional avfallsplan har i huvudsak ambitiösa mål och ger riktning och ledning på vägen 

minska avfallets mängd och farlighet. 
 

• Lägg till ett effektmål för textilavfall 
 

• Effektmål 1:1:4 om plast i restavfall bör kompletteras med ett mål som går i linje med ambitionen i 
Helsingborgs Klimat- och energiplan. 
 

• Lägg till ett resonemang kring slammet som kommer från reningsverket. 
 

• Definiera vad som menas med förorenade schaktmassor i effektmål 2:2:1. 
 

• Ändra mätningarna för effektmål 2:2:2 och 2:2:3. 
 

• Tydliggör vilken föroreningsnivå som avses för schaktmassorna i effektmål 4:1:2. 
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• Ange om möjligt en siffra på hur mycket uttaget av metangas bör öka i effektmål 4:1:3. 
 

• Lägg till ett effektmål kring taxor som syftar till att ge större bonus i källsorteringen för de som gör 
rätt och mycket högre avgift för de som inte gör rätt. 
 

• Komplettera med effektmål som skapar förutsättningar för cirkulära lösningar. 
 

• Komplettera med ett resonemang kring trender och hur framtidens avfallshantering behöver se ut. 
 
 
 
 
Helsingborg den 15 maj 2019 
 
 
 
 
Peter Danielsson 
Ordförande 
 

 
 

Ängelholms kommun 
MTN § 38                   Dnr   MTN 2019/34 

Yttrande till Kommunstyrelsen över förslag till regional avfallsplan och 
renhållningsordning Ängelholms kommun 

Ärendebeskrivning 
Utredning  
Miljöenheten har gått igenom inkomna remisshandlingar från NSR daterade den 8 januari  
2019 och gjort en bedömning av det inkomna förslaget. Renhållningsordningen och  
Avfallsplanen är tydligt formulerade och innehåller väl genomtänka strategier för att uppnå ett hållbart 
samhälle. Miljöenheten föreslår att Miljö- och tillståndsnämnden framför följande förslag på ändringar och 
förtydliganden: 

Renhållningsordning Ängelholms kommun  
Förslag på tillägg 2 kap. 1 §  
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar om anvisande av plats för avfallslämning i enlighet med 3 kap. 1 § B.  

3 kap. 1 § D, Förslag till ändring, nedan text ersätter befintlig lydelse 
Behållare som tillhandahålls av renhållaren ägs av renhållaren. Normalt slitage står renhållaren för. Vid 
skadegörelse då avfallsbehållare eller container står på tomten står fastighetsinnehavaren/ 
nyttjanderättsinnehavaren för reparation eller ersättande av kärl och container. Vid skadegörelse då 
avfallsbehållare står på av kommunen anvisad plats i enlighet med gällande beslut, står renhållaren för 
reparation eller ersättande av kärl. 

5 kap. 4 §, Förslag till förtydligande av rubrik 

Befintlig rubrik ändras till, ”Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall och slam”. 



 

21 
 

5 kap. § 8, Otydlighet 
Texten i paragrafen är svårtolkad med avseende på vem som dispensen gäller och i jämförelse med 3 kap. § 
6 till vilken den hänvisas.    

Regional avfallsplan, Ängelholms kommun 

Bilaga 1F 
Under stycket om behandlingsanläggningar är miljöenhetens synpunkt att Bil och skrot i Ängelholm tas bort 
då verksamhetens auktorisation har återkallats och verksamheten läggs ner.  

Bilaga 2F Målområde 1, Aktivitet 
Att aktiviteten ”Företagare bjuds in för att diskutera avfallsminimering och för att inspireras av varandra” tas 
bort. Aktiviteten kan inte prioriteras i Ängelholms kommun men avfallsminimering kommer ändå att 
diskuteras genom åtgärderna i målområde 2.  

Målområde 2, Åtgärd 
Ansvar för åtgärden ”Uppmuntra och påverka verksamheter (t ex restauranger, butiker) att arbeta för att öka 
utsorteringen av matavfall, förpackningar och tidningar” bör ligga på Miljöenheten och NSR. Enheten för 
natur och ekologisk hållbarhet bör tas bort som ansvarig. Miljöenheten utför tillsyn på verksamheter och har 
då en kontinuerlig dialog med dessa.   

Målområde 2, Aktivitet  
Ansvar för åtgärden ”Utveckla material tillsammans med NSR som skickas med godkända bygglov för att öka 
utsorteringen av bygg- och rivningsavfall” bör ligga på Enheten för natur och ekologisk hållbarhet, NSR och 
byggenheten.  

Målområde 3, Åtgärd 
Ansvar för åtgärden ”Uppmuntra och påverka kommunens invånare att minska nedskräpningen på offentliga 
platser” bör ligga på Enheten för natur och ekologisk hållbarhet  och Stadsmiljö. 

Målområde 3, Aktivitet 
Ansvar för aktiviteten ”Mäta antal nedskräpnings-ärenden som inkommit till kommunen” bör ligga på 
Stadsmiljö då de relevanta uppgifterna finns på denna enhet. 

Bilaga 5F  
Uppgifter till Länsstyrelsen Ängelholms kommun är felaktiga. Uppgifterna tillhör Höganäs kommun.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2019-03-06 
Regional avfallsplan 2019-2023 webb final 
Bilaga 1, Beskrivning av kommunerna 
Bilaga 2, Åtgärdsplan 
Bilaga 3, Avfall som omfattas av producentansvaret 
Bilaga 4, Miljöbedömning 
Bilaga 5, Uppgifter till Länsstyrelsen  
Renhållningsordning Ängelholms kommun 
Yrkanden  
Anders Davidsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Staffan Broddesson (C), Pontus Myrenberg (SD), Anne-
Marie Lindén (MP), Jan-Eric Andersson (KD) och Jessica Klingvall (S) instämmer i yrkandet.  
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Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att till Kommunstyrelsen (via NSR) överlämna ovanstående förslag om ändringar och 

förtydligande, samt att justera beslutet omedelbart.  

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (via NSR) 
 

 

Helsingborgshem  

     

Yttrande om Ny renhållningsordning och en regional avfallsplan  
  

Bakgrund  

NSR har översänt remiss till Helsingborgshem AB om ny avfallsplan för NSR-regionen. Remissen omfattar 
även renhållningsordning för alla NSR-regionens ägarkommuner utom Helsingborg. Helsingborgshem 
lämnar här yttrande på remiss om avfallsplan för regionen men väljer att inte yttra oss om remiss på de 
andra kommunernas renhållningsordning.  

  

Synpunkter från Helsingborgshem  

• Helsingborgshem ser positivt på att ha en regiongemensam avfallsplan istället för 

kommunspecifika då det kan bidra till att målen nås, förenkla uppföljning och öka samverkan.  

• Helsingborgshem har svårt att göra en rimlighetsbedömning av målen då vi inte varit delaktiga i 

framtagandet, inte har fått nuläge eller analys av tidigare utfall på samma sätt som övriga 

kommuner och inte heller fått åtgärdsplan för Helsingborg.   

• Delaktighet i att ta fram åtgärdsplan för Helsingborg önskas för Helsingborgshems del och gärna i 

samverkan med andra flerfamiljsfastighetsägare i NSR-regionen.  

• Målet om kundnöjdhet är nödvändigt att utökas att även omfatta nöjdheten hos kunden 

flerfamiljsfastighetsägare då den relationen inte syns i dagens NKI och då det handlar om stor 

andel av Helsingborgs hushållsavfall. De boende i flerfamiljshusen möter främst 

fastighetsägarens del av avfallshanteringen och där fångar vi upp kundnöjdheten i vår egen NKI 

och hållbarhetsenkät.  

• I åtgärderna ser vi gärna att mer aktiva incitament skapas att genomföra kostsamma 

investeringar och initiativ i syfte att uppnå målen för avfall från flerfamiljshus. Till exempel 

rabattering på avfallstaxor i nya insamlingssystem, partnerskap i att skala upp nya 

insamlingslösningar eller liknande. Idag är information till de boende i flerfamiljshus och 
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införande av nya fastighetsnära avfallsinsamlingssystem en kostnad som oftast tas av 

fastighetsägaren.  

• Textilier saknas som mål men är med som prioriterad fråga vad vi kan se.  

• Målet om lokal mellanlagring av schaktmassor ser vi positivt på utifrån Helsingborgshems 

byggprojekt.  

• Målet om kostnadsminskning ser vi positivt på utifrån hämtningskostnader för 

flerfamiljsfastigheter.  

  

Helsingborg den 4 april 2019  
  

Jonas Hansson  
VD 

 

NSVA 
  

  

  

  

  

Datum  

2019-03-28  

  
Handläggare  

Lotta Wallin  
Telefon  

010-495 87 52  

NSR AB  

   

251 89 Helsingborg 

nsr@nsr.se  

E-post lotta.wallin@nsva.se  NSVAs Diarienummer NSVA 19/00015-1  

NSRs Diarienummer 18/0889  

  

Yttrande - ny renhållningsordning och en regional avfallsplan  
  

NSVA har fått en remiss daterad 2019-02-12 från NSR gällande ny renhållningsordning och 
regional avfallsplan. Nedan finns vårt yttrande.   

  

 Avfallsplan            
  

NSVAs yttrande gällande externslam:  
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NSVA arbetar mot att externslam inte ska lämnas på reningsverken. Alternativt 
omhändertagande bör tas fram. Avfallsplanen gäller under perioden 2019-2023.  
  

Bakgrund  
Det finns en utredning gällande slam som ska vara färdig under hösten 2019. Utifrån 
omvärldsanalys är det troligt att fosfor ska utvinnas ur slam men också att spridning på åkermark 
upphör.  
  

Externslam och fem andra avfallsslag har i avfallsplanen identifierats som prioriterade i regionen 
(Sammanfattning sid 5). NSVA är mottagare av externslam. Externslam är ett avfall. Avfall ska 
inte, som idag, lämnas till reningsverk.  
  

Ett nytt avtal som tar upp samarbetet mellan NSR och kommunerna år på väg att ersätta avtalet 
från  
1984. I detta nya avtal krävs att allt hushållsavfall ska lämnas till NSR. (2. Beskrivning av regionen, 
sid 6)  
Detta innebär att fett och externslam ska lämnas till NSR.  
  

Externslam är det slam som avfallshanteringen har ansvar för och klassas som ett hushållsavfall. 

”Även om externslammet innehåller det nödvändiga näringsämnet fosfor, som det råder 

brist på, kan det även innehålla andra slags ämnen som inte bör hamna på åkrarna.” 

(Regional avfallsplan 20192023, Externslam, sid 9)  

  

Metallinnehållet i slam från reningsverk påverkar möjligheten att avsätta slammet. Höga 
metallhalter minskar avsättningsmöjligheterna.  
Avfall Sverige har tagit fram en rapport gällande externslam och dess innehåll av metaller  
  

 ”Avvattning av slam från små avloppsanläggningar – kvalitet och avsättning”  
(http://vav.griffel.net/filer/C_AvfallSverige2016-20.pdf)   

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för VA-verksamheten i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 

Landskrona,  
Svalöv och Åstorp på uppdrag av respektive kommun.  |  Tel 010-490 97 00  |  E-post: kundservice@nsva.se  |  www.nsva.se  

  

Reningsverken inom NSVA har nyligen fått eller kommer inom den närmsta tiden att få nya 
tillstånd. Tillstånden ställer hårdare krav varför vi måste se till att vi klara kraven och också att vi 
klarar belastningen så kommunerna kan bygga ut.   
Reningsverken är inte byggda för att rena metaller. Ett ökat metallinnehåll i inkommande vatten 
ger ett ökat metallinnehåll i utgående vatten som leds till en recipient. För recipienten finns krav 
om att uppnå god status. Det sistnämnda arbetar tillsynsmyndigheterna med.  
  

Externslam tas också upp i Effektmål 2:1:5 som behöver korrigeras då NSVA arbetar mot att 
externslam inte ska lämnas på reningsverken.  
  

NSVAs yttrande gällande fett:  

  

• Lägga till fett i Målområde 2 (alla kommuner)   
Från avfall till resurs, under ”Åtgärd” anges ”Uppmuntra och påverka verksamheter 

(…) att arbeta för att öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar och tidningar”   

  

http://vav.griffel.net/filer/C_AvfallSverige2016-20.pdf
http://vav.griffel.net/filer/C_AvfallSverige2016-20.pdf
http://vav.griffel.net/filer/C_AvfallSverige2016-20.pdf
http://vav.griffel.net/filer/C_AvfallSverige2016-20.pdf
http://vav.griffel.net/filer/C_AvfallSverige2016-20.pdf
http://www.nsva.se/
http://www.nsva.se/
http://www.nsva.se/
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• Det ska klargöras vem som har ansvar för att verksamheter lämnar sitt fett till NSR.  

  

Bakgrund  
Regional avfallsplan 2019-2023, sid 15: ”Avfallsplanens syfte är att beskriva Sveriges 

arbete för att: •  Minska mängdens avfall och dess negativa effekter på 
människors hälsa och miljö   
• Minska spridning av farliga ämnen och   

• Främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin”  
  

Fettavfallet kan användas för att utvinna energi vilket anges i EUs avfallshieraki 
(energiåtervinna). De verksamheter som ger upphov till fett ska samla in detta och lämna till 
NSR.   
  

NSVA har inga verktyg i ”Lagen om allmänna vattentjänster” som ger oss möjlighet att få 
verksamheter att installera fettavskiljare och att följa tömningsintervall. Vi kan endast ställa krav 
om kvaliteten på det vatten som leds till reningsverken. Vårt verktyg vid tvistigheter är att stänga 
inkommande vatten:  

• Detta kan vi endast göra om den part som, i detta fall, ger upphov till fettet blir drabbad. 

Ofta är flera parter kopplade till inkommande vatten varför vattenavstängning inte är en 

genomförbar åtgärd.  

• Den part vi vänder oss till är fastighetsägaren som ofta inte är samma som den som ger 

upphov till fettet (verksamhetsutövaren).   

  

Fettavfall är inte en fråga för NSVA. Fett skadar inte ledningsnät eller reningsprocesserna. Det har 
inte heller någon funktion i vår verksamhet. Däremot kan fettet bilda stopp i ledningsnätet.  
  

Miljöförvaltningen har verktygen för att ställa krav på verksamhetsutövaren om att ha 
fettavskiljare, lämpligt tömningsintervall och att avfallet lämnas till rätt mottagare.    Vid 
behov kan miljöförvaltningarna lämna fettärenden på remiss till NSVA.  

Renhållningsordning  
NSVAs yttrande nedan gäller alla våra kommuners (Åstorp, Bjuv, Båstad) renhållningsordning.   
  

NSVAs yttrande gällande kapitel 3:   

  

• Lägga till text (grönmarkerad nedan) för att förtydliga konsekvenserna 
av felaktig hantering av fett.   

• Ändringar enligt markering i gult nedan.  
  

3. Hushållsavfall  
2 § Avfallsspecifika anvisningar   

  

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.   
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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.  
  

2.9 Fettslam från fettavskiljare   

Utöver ABVA gäller att fettavskiljaren ska besiktigas i den omfattningen NSVA bestämmer. 
Besiktning utförs ej av NSVA och ska ej utföras 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. Fastighetsinnehavaren är alltid ansvarig för avskiljarens 
funktion utöver ovan angivna rutiner.  
Vore bättre att ange att fettavskiljaren ska tömmas utifrån tillverkarens krav dock minst xxx ggr/år.  

  

  

NSVAs yttrande gällande kapitel 4:   
  

 • Ändringar enligt markering i gult nedan.  

  

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.  
  

§ 6 Farligt avfall  

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

Behovet fastställs inte av NSVA. Besiktning av avskiljare görs inte av NSVA. Vilket behov av 

tömning  

som finns är det ytterst verksamhetsutövaren som har kontroll och ansvar för. Vid 

tillsyn 
  

kontrollerar miljöförvaltningen att tömning sker regelbundet, att överfyllnadsskydd och 

larm finns.  

  

  

NSVAs yttrande gällande kapitel 5:   
  

• Det finns ingen särskild blankett hos NSVA (se gulmarkering nedan)   
• Det anges att ”Ansökan skickas till Bygg- och miljönämnden minst 

trettio dagar före önskat startdatum”. Lägga till text där det framgår 
att ansökan gällande § 9 och § 10 ska skickas till NSVA minst trettio 
dagar före startdatum (se gulmarkering nedan)   
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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 1–10 §§ ska ansökas på särskild blankett. Ansökan om dispens från 
renhållningsordningens föreskrifter ska prövas av Bygg- och miljönämnden om inget annat anges. 
Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses samt en redogörelse för på 
vilket sätt avfallet avses omhändertas. Beviljade dispenser och beslut kan upphävas med 
omedelbar verkan om föreskrifterna inte följs. Dispensen upphör i samband med byte av 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare. Ansökan skickas till Bygg- och miljönämnden 
minst trettio dagar före önskat startdatum.  
  

9 § Dispens för matavfallskvarn   

Matavfallskvarnar kopplade till kommunala avloppsnätet är enligt gällande ABVA inte tillåtet utan 
huvudmannens (XXs kommun genom NSVA) skriftliga medgivande.   
  

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

NSVAs yttrande gällande kapitel 6:   
  

•  Om omprövningen gäller ett ärende där ledningsnät eller reningsverk 

påverkas ska remiss skickas till NSVA i god tid innan beslut tas.  

  

6. Ikraftträdande och uppföljning   
I detta kapitel regleras när renhållningsordningen träder i kraft samt hur den ska följas 
upp.  1 § Ikraftträdande   
Dessa föreskrifter träder i kraft 2019-01-01 då renhållningsordning XX kommun 2015-02-01 
upphör att gälla. Dispenser som kommunen har medgett med stöd av tidigare 
renhållningsordningar gäller tills vidare eller till nytt beslut meddelas med stöd av dessa 
föreskrifter.   
2 § Omprövning   
Beviljade dispenser enligt 5 kapitlet 1–11 §§ i denna renhållningsordning kan omprövas av Bygg- 
och miljönämnden 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.  
  

  

NSVAs yttrande gällande bilaga 1:   
  

•  Lägga till text (grönmarkerad nedan) för att förtydliga konsekvenserna 

av felaktig hantering av fett.   
  



 

28 
 

Bilaga 1: Sorteringsguide  
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.  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Lägga till nedanstående text i kommentarskolumnen under ”Fettavfall”:  
  

Stopp i avloppet kan leda till källaröversvämningar och/eller brädd. Brädd är avloppsvatten som 

rinner ut i vattendrag eller hav utan rening.  

  

Med vänlig hälsning  
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB  
  

  

Lotta Wallin  
Gruppchef Miljö & Resurs   
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LRF 
        

Remiss avseende ny renhållningsordning och en regional avfallsplan  

  

LRF´s kommungrupp i Helsingborg har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Med 
anledning av detta vill kommungruppen via e post, nsr@nsr.se, framföra följande kommentarer.  

  

Sammanfattande synpunkter:  
  

Frågan om att presentera en ny renhållningsordning och en regional avfallsplan är betydelsefull då dessa 
frågor i hög grad kan kopplas till ambitionen att inom avfallssektorn arbeta med ett tydligt fokus på ökat 
resursutnyttjande och därmed minskad miljöpåverkan. Klimatfrågan, vilket också betonas i underlaget, 
kommer i många fall att utgöra en viktig utgångspunkt.  Underlaget är väl strukturerat men är begränsat då 
underlag för Helsingborgs kommun skall presenteras senare, år 2021. Detta begränsar Kommungruppens 
möjligheter att lämna synpunkter med utgångspunkt för bedömd framtida situation och förslag på åtgärder.   
  

Kommungruppen anser att remissunderlaget på ett bra sätt pekar på betydelsen av att där det är möjligt 
arbeta med kommunöverskridande åtgärder. Det finns anledning peka på vikten av att se frågan om 
avfallshantering i ett brett perspektiv. Ofta talar vi om axeln stad-land. I detta sammanhang kommer bl.a. 
avfallsfrågan att vara en viktig del. Ett tydligt exempel utgör de näringsresurser som förs från landsbygden in 
mot tätorten där stora volymer avfall uppträder. Delar av dessa flöden innehåller växtnäring och organisk 
substans som är viktigt att återföra i ett växtomlopp. En mycket viktig del i detta arbete utgör den viktiga och 
konkreta satsningen på att använda, nyttiggöra, biologiskt restavfall som råvara för biogasproduktion som 
efter uppgradering kan användas som fordonsgas. I detta exempel finns en ytterligare dimension när 
biogasrötresten kan utnyttjas som en värdefull, recirkulerad växtnäringsprodukt. I underlaget beskrivs detta, 
men det finns anledning att tydligt lyfta fram kombinationen biogas och biogödsel som två mycket konkreta 
delar i en flerfunktionell lösning för behandling av det biologiska restavfallet. Det aktuella exemplet pekar på 
vikten av att genomlysa avfallsfrågan både brett, konkret och långsiktigt. Detta mot bakgrund att satsningen 
på biogas för närvarande möter betydande konkurrens från satsningen  
på eldrift av fordon i regionen. Mycket talar för att det krävs betydande insatser via olika alternativ för 
att komma ifrån fossilberoendet.    
  

Vid genomläsning av rapporten får man uppfattningen att många värderingar görs ”stadsnära”.  Avfallsplanen 
för Helsingborg och övriga kommuner gäller för en större genomgång för ett flertal kommuner. För både 
Helsingborg och övriga kommuner finns en omfattande landsbygd med verksamhet och ett stort antal 
boende. Det är naturligt att utgå från boendestrukturen i tätorten med stora grupper kommuninnevånare 
men den regionala avfallsplanen måste byggas upp för att omfatta alla delar av kommunen.   
  

Ett viktigt inslag utgör samverkan mellan olika verksamhetsområden. En aktiv dialog ger ökade möjligheter att 
finna behandlingsalternativ som är långsiktigt stabila och kostnadseffektiva. Ett för LRF´s medlemmar viktigt 
område är tillvaratagande av olika avfallsfraktioner. Ett exempel utgör de enkla och tydliga reglerna för att, 
som privatperson, lämna lysrör på den nya återvinningscentralen. Att lämna uttjänta lysrör från ett 
lantbruksföretag är omgärdat med betydande restriktioner när det gäller tillåten transport och hantering.   
  

Kommungruppen uppfattar, trots avsaknad av detaljer för Helsingborgs kommun, presenterat underlag som 
mycket väl genomarbetat. Följande kommentarer från kommungruppen anges inte i någon prioritetsordning 
och skall främst uppfattas som stödjande för det fortsatta arbetet med att vidta åtgärder för att nå en effektiv 
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och hållbar avfallshantering med utgångspunkt i att resurseffektivt hantera en minskad mängd avfall i 
Helsingborg och övriga kommuner:  
  

• det är viktigt att, enligt intentionen i avfallsplanen, visa på vad som är effektiva system för 
avfallshantering också för boende på landsbygden och berörda landsbygdsföretag  

• kommungruppen ser det som mycket angeläget att öka fokus på biogas som behandlingsteknik 
för biologiskt restavfall för att därmed också nå kretslopp via biogödsel samt att åtgärda de 
kvalitetsproblem som uppdagats med, under vissa perioder, ett betydande inslag av 

plastfragment i den gödsel som skall spridas hos lantbrukarna  

  

• att eftersträva ett synsätt och agerande som minskar nedskräpningen utefter vägar och enskild 
mark på landsbygden   

  

Kommentarer till några enskilda avsnitt  
  

I rapporten betonas att Familjen Helsingborg skall vara ledande kring möjligheten ”att minska avfallets 
mängd och farlighet samt styra kommunernas avfallshantering i riktning mot ett hållbart samhälle och en 
cirkulär ekonomi”. I detta sammanhang vill kommungruppen peka på några särskilda punkter i 
genomgånget remissunderlag.   
  

Regional avfallsplan 2019-2023:  
  

sid 5 / Sex avfallsslag …..  
Saknar en kommentar kring metall, i detta fall plåt/aluminiumburkar som för landsbygden är ett 
betydande problem. Särskilt i de lägen där odling av vall förekommer nära vägar och där skördat foder 
kan innehålla upptrasad metall som kan ge mycket svåra invärtes skador på olika djurslag.  
  

sid 7 / Plastavfall ….. bidrar till nedskräpning …  
Texten betonar, helt korrekt, risken för innehåll av skadliga ämnen men bör kompletteras med att 
plasten i de flesta fall är mycket svårnedbrytbar och därmed ger långvariga problem. Se även punkt ovan 
med kommentar om inslag av plastfragment i utlevererad biogödsel.  
  

sid 9 / Externslam ….. avloppsslam från trekammarbrunnar ….  
Kommungruppen har svårt att se kopplingen mellan externslam och användning på åkermark. Vad vi vet 
transporteras ”externslam” till system som för det till reningsverket i aktuell kommun. Där behandlas 
”externslammet” i samma steg som avloppsvatten från andra anslutna hushåll eller livsmedelsföretag.  
  

sid 17 / Klimat- och energistrategi ….  
Fjärde punksatsen, utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne skall vara minst 70 procent lägre 
än år 2010.  
  

Med denna markering känns det än mer angeläget att lyfta fram och tydliggöra biogasens möjligheter. 
Det är inte fråga om att tona ner satsningen på eldrift. Båda, alla fossilfria alternativ bedöms vara viktiga.  
  



 

31 
 

sid 23 / Effektmål 2:1:5 …. 100 procent behandlas i reningsverket …  
Kommungruppen ser positivt på denna målsättning men vill samtidigt understryka betydelsen av att 
fortsatt arbeta med att finna system för en kontrollerad och säker återföring av rena 
växtnäringsfraktioner till odlingsmarken.  
  

  

Bilaga 3: Avfall som omfattas av producentansvar:  
 sid 2-3 / ….. ekonomiska och miljömässiga lösningar ….  
  

Kommungruppen vill uttrycka ett starkt gillande för den nya välorganiserade verksamheten på 
Filbornaanläggningen. Det är viktigt med ett klargörande för vad som gäller några avfallsslag; plast, 
tomma sprutdunkar och lysrör med ursprung från lantbruksföretag.  
  

  

Bilaga 4: Miljöbedömning:  
  

sid 4 / Effektmål 2.1.2 ….. utsorterat matavfall kan i sin tur gå till biogasutvinning …  
  

Miljöbedömningen utgör ett ”tungt” inslag i underlaget för att avge remissvar. Möjligheten att behandla 
det biologiska restavfallet genom biogasrötning är väl beskriven. Samtidigt är det viktigt att beskriva 
denna del som förutsättningen för en effektiv biogödselhantering och därmed förutsättning för 
cirkulation av växtnäring. Detta ter sig än mer angeläget i samband med den nu omfattande satsningen 
på en ny behandlingsanläggning för biologiskt restavfall.    
  

  

  

Dag som ovan  
  

För LRF´s kommungrupp i Helsingborg Lars Törner, 
ordf.  
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Öresundskraft AB 
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Remissvar avseende "Regional avfallsplan 2019-2023", Dnr 18/0889 
Öresundskraft AB tackar för möjligheten att få yttra sig angående föreslagen Regional avfallsplan 2019-2023. 

Kopplingen mellan avfall och energi är tydlig, bland annat genom energiåtervinning av restavfall. 
Öresundskraft bejakar avfallshierarkin och anser att det är viktigt att den tillämpas praktiskt. För en hållbar 
energianvändning har Öresundskraft en strategi där första steget är att minimera den slutliga 
energianvändningen, därefter minimera förlusterna i alla led, ta vara på restprodukter och återvinna energi 
samt tillföra förnybar energi. Genomförande av strategin medför att fossila bränslen kan fasas ut, vilket skett 
i fjärrvärmeproduktionen i Helsingborg. Genom Filbornaverket och energiåtervinning av restavfall har 
fjärrvärmeproduktion från fossila bränslen fasats ut. Fossil olja utgjorde endast 0,3 % av 
fjärrvärmeproduktionen i Helsingborg 2018. 

 

Bild 1. Avfallshierarkin och Öresundskrafts strategi för hållbar energianvändning. 
Ur ett avfalls- och energiperspektiv är en viktig och prioriterad fråga, för att minska klimatpåverkan, den 
fossila plast som finns i restavfall som energiåtervinns vid Filbornaverket. Öresundskraft anser att plastavfall i 
första hand ska återanvändas och materialåtervinnas. Det finns inget behov av plastavfall för el- och 
värmeproduktion och Öresundskraft arbetar på olika sätt med att få bort den fossila plasten från restavfallet 
men det kräver också åtgärder utanför vår rådighet. Öresundskraft ser därför mycket positivt på att 
avfallsplanen tar upp plast som ett prioriterat avfallsslag och att målet är att mängden plast i restavfall ska 
minska med 50 % till 2023 (effektmål 1:1:4). Det ligger väl i linje med ambitionen i Helsingborg stads Klimat- 
och Energiplan som anger "All fossilbaserad plast är borta ur Helsingborgs restavfall senast 2035." 
Men för att nå målet krävs en rad åtgärder från många olika aktörer däribland producenter, konsumenter, 
kommuner och återvinningsföretag. Den lokala samverkan i arbetet med Helsingborgs stads Klimat- och 
Energiplan kommer också att vara viktigt. Öresundskraft anser även att det behövs tydligare styrmedel som 
till exempel krav på minsta andel återvunnet material och ökad andel förnybar råvara vid nytillverkning av 
plastprodukter, förbud mot farliga tillsatser i plast samt utökat producentansvar för alla typer av 
plastprodukter, inte bara förpackningar. 
Åtgärderna i avfallsplanen kopplade till målet för plast omfattar främst utfasning av fossil plast i 
kommunernas och NSR:s egna verksamheter. Det är ett viktigt arbete men betydligt mer krävs för att nå 
målet. Öresundskraft förordar därför att ytterligare åtgärder i linje med ovanstående tas fram. 

För Öresundskraft AB 

energianvändningen energi 
Minska  förnybar 
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Anders Östlund, VD och Koncernchef Öresundskraft 

 

  

Söderåsens miljöförbund 
   YTTRANDE  1(2) 

 Datum  Beteckning  

 2019 -03-28  2019.459 

 -2  

  

  
  

Yttrande 
gällande 

Renhållningsordning och regional 
avfallsplan, Bjuvs kommun 2019.  
  
Beskrivning av ärendet  

Remiss gällande ny renhållningsordning och en ny regional avfallsplan ankom till Söderåsens 
miljöförbund den 18 februari 2019.  
  

Yttrande  
Söderåsens miljöförbund har följande synpunkter ordnade efter sidnumrering i förslag till 
renhållningsordning.  
  

Sida 5-under 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)  Var konsekventa och skriv 
författningsnummer på alla angivna författningar, avfallsförordningen i det här fallet.  
  

Sida 6-under punkt 15. Skriv ut föreskriftens namn när ni hänvisar inte bara författningsnummer 
(NFS 2004:4)   
  

Sida 10-andra stycket under § 4. Skriv ut föreskriftens namn när ni hänvisar inte bara 
författningsnummer (NFS 2005:3)  
  

Sida 12-Under 1.1 punkt 2.” Avståndet mellan fordonets centrum och markbehållares centrum 
får maximalt vara 7 meter.” Detta tycks inte överensstämma med uppgifterna på sida 20, 4.3 ” 
Lastningsplats bör vara 5–10 meter ifrån container eller markbehållare som ska lyftas.”  
  

Sida 18-Under 2.16 Aska från förbränningstoaletter bör också ligga med under denna punkt.  

      

        

    

Handläggare:    

Elisabeth Klasson 0435-
78 24 75  
elisabeth.klasson@smfo.se    

   

Nsr Nordvästra Skånes  

Renhållnings AB  

Hjortshögsvägen 1  

251 89   Helsingborg  
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Sida 22-Under 7§ punkt G. Söderåsens miljöförbund istället för miljönämnd.   
  

Sida 28-Under 4§ Förlängt hämtningsintervall förutsätter hemkompostering. Vi vill gärna att den 
information som finns i Kapitel 3 § 2 punkt 2.2 ”hemkompostering av avfall” om att 
kompostering av matavfall på fastigheten skall anmälas till Söderåsens miljöförbund enligt 45 § 
avfallsförordningen skall finns med som information i texten  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

 Postadress  Besöksadress  Telefon  E-post   Hemsida  
 Box 74  Storgatan 50 C  0435-78 24 70  info@smfo.se  www.smfo.se  
 264 21 KLIPPAN  Klippan  

  

2(2)  

   

om förlängt hämtningsintervall. Detta då hemkompostering av matavfall är en förutsättning för 
att kunna få förlängt hämtningsintervall och det förtydligar att det krävs två prövningar.   
  

Sida 28-5§ och 6 § behandlar båda befrielse från hämtning av allt hushållsavfall, därför behövs 
inte två paragrafer utan dessa dispenser kan ligga under samma paragraf som två punkter, eller 
förtydliga i rubrikerna vad som åsyftas.  

  

Sida 33-Farligt avfall ”Farligt avfall kan även lämnas på NSR:s   
återvinningscentraler, Samlaren för elektronik eller miljöbod.” Förtydliga hur omhändertagande 
sker istället för inlämning eller tag bort ordet även?  
  

För Söderåsens miljöförbund  
  

  

  

Elisabeth Klasson  
Miljöinspektör  
  

  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 Postadress  Besöksadress  Telefon  E-post   Hemsida  
 Box 74  Storgatan 50 C  0435-78 24 70  info@smfo.se  www.smfo.se  
 264 21 KLIPPAN  Klippan  
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Håll Sverige rent  
Hej och tack för att vi på Håll Sverige Rent har fått möjlighet att lämna synpunkter på den nya avfallsplanen. 
 
Vi är glada att förebygga och begränsa nedskräpning har angetts som ett av fyra målområden i planen, och att 
de olika kommunerna har ett antal åtgärder i respektive kommuns åtgärdsplan för att åstadkomma detta. Bra 
också att ni synliggör läckaget ur den cirkulära ekonomin som nedskräpningen innebär. 
 
Det vi kan tycka är det blir ett för trubbigt mått att mäta antal inkomna ärenden gällande nedskräpning varje 
år. Den nedskräpning som rapporteras in till kommunen är i huvudsak större dumpningar i naturen, inte den 
vanliga nedskräpningen i stadsmiljö. För att kunna följa och utvärdera nedskräpningen i stadsmiljö, förorter och 
parker behöver mätningar göras där och mål och åtgärder sättas upp utefter dessa. 
 
I övrigt bra med ett nätverk med årliga träffar om nedskräpning, och där Håll Sverige Rent gärna deltar i detta 
samt i arbetet med förebyggande av nedskräpning och att påverka kommunernas invånare. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Stefan 
 
 
Stefan Hållberg 
Områdesansvarig Kommun 
 

 

Håll Sverige Rent 
Besöks- och postadress: Rosterigränd 4, 117 61 Stockholm  
T 08 505 263 00, M 073 699 04 16 
stefan.hallberg@hsr.se 
www.hållsverigerent.se 
 

 

Trafikverket 
Trafikverkets ärendenummer: TRV 2019/21944 

Er referens: Dnr: 18/0889 

 

Remiss gällande ny renhållningsordning och en regional avfallsplan, Skåne län 

 

En regional avfallsplan har tagits fram av Bjuvs kommun, Båstad kommun, Helsingborgs stad, 
Höganäs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun tillsammans med NSR. En 
renhållningsordning har samtidigt tagits fram till samtliga kommuner utom Helsingborgs stad. 
Det arbete påbörjas 2019.  

Synpunkter 

I de olika avfallsordningarna (och avfallsplanen) saknas under 1. Inledande bestämmelser: 

mailto:stefan.hallberg@hsr.se
http://www.hållsverigerent.se/
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•                   § 1 att Trafikförordning (1998:1276) är en gällande författning. 

I de olika avfallsordningarna saknas under 2. Ansvar och skyldigheter: 

•                   § 1 upplysning om att stannande och parkering för lastning endast får utföras enligt 
Trafikförordning (1998:1276) 

•                   § 3 Tillstånd kan krävas av Trafikverket för platser inom vägområdet för statlig allmän 
väg eller Länsstyrelsen i Skåne län för platser utanför vägområdet för statlig allmän väg. 

Avfallsordningarna bör utformas så att det tydligt framgår att för alla olika typer av avfall och 
tömningar får fordonets angöringsplats får till exempel inte vara placerad vid backkrön, i kurva 
eller närmare än 10m från korsning och utfart. I Trafikförordning 3 kap § 53 framgår tillämpliga 
bestämmelser för hur ett fordon får stannas och parkeras. 

Avfallsutrymmen och förvaringsplatser ska placeras utanför vägområdet för statlig allmän väg. 
Tillstånd kan krävas/sökas hos Trafikverket (inom vägområdet) eller Länsstyrelsen i Skåne län 
(utanför vägområdet). 

 

 

Observera att detta yttrande endast skickas elektroniskt! 
 

Med vänlig hälsning 

Jan-Fredrik Wahlin 
Samhällsplanerare Region Syd 

Direkt: 010-124 27 46 
Mobilnr: 070-762 23 21 
E-post: jan-fredrik.wahlin@trafikverket.se 

Trafikverket 
Box 366  
201 23 Malmö 
 
Besöksadress: 
Gibraltargatan 7, Malmö 
Telefon: 0771- 921 921 
www.trafikverket.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///vm-fs-01/public/Projektkontoret/Projektportföljen/Regional%20Avfallsplan_2018/Utställning,%20remiss/jan-fredrik.wahlin@trafikverket.se
http://www.trafikverket.se/
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SLU 
YTTRANDE 2019-03-29 

nsr@nsr.se 

Yttrande angående remiss från Nordvästra Skånes 
renhållnings AB, angående Ny renhållningsordning 
och en regional avfallsplan (dnr. 18/0889) 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, avstår från att lämna synpunkter på 

rubricerad remiss. 

På uppdrag av rektor Karin Holmgren 

 

Fredrika von Sydow 

Remisskoordinator 
P.O Box 7070 SE-750 07 Uppsala, Sweden. tel: +46 (0) 18 67 1674 Org.nr. 202100-2817 +46 (0)70 

5441674 www.slu.se Fredrika.vonSydow@slu.se 

 

Sveriges lantbruksuniversitet 
Swedish University of Agricultural Sciences 

Rektor 
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Region Skåne 
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Fastighetsägarna Syd 
Hej NSR! 
 
Fastighetsägarna har tagit del av den regionala avfallsplanen och avvaktar med stort intresse 
renhållningsordningen för Helsingborg. När beräknas den vara klar och till vem kommer den då att 
skickas för synpunkter? 
 
Mvh 
Joakim Lindström  
 

 
  
Joakim Lindström | Näringspolitiskt Ansvarig 

dir 040-35 01 91 | mobil 0721-440 883 | vxl 040-35 01 70| 

joakim.lindstrom@fastighetsagarna.se  

Fastighetsägarna Syd AB 

Box 4077 | 203 11 Malmö | Engelbrektsgatan 7  

www.fastighetsagarna.se/syd 

 

 

Länsstyrelsen Skåne  
Hej, 
 
Länsstyrelsen Skåne har tagit emot ett förslag till ny regional avfallsplan för kommunerna Bjuv, 
Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm samt förslag till ny renhållningsordning för 
samma kommuner utom Helsingborgs stad. 
 
Länsstyrelsen avstår från att yttra sig i ärendet. 
 
NSR dnr 18/0889 
 

Med vänliga hälsningar 

CAMILLA TERNSTRÖM         

Miljötillsynsenheten 

010-224 17 59 

camilla.ternstrom@lansstyrelsen.se 

 

 

www.lansstyrelsen.se/skane 

 

 

mailto:joakim.lindstrom@fastighetsagarna.se
http://www.fastighetsagarna.se/syd
mailto:camilla.ternstrom@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/skane
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Förslagslåda Båstad 
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Förslagslåda Helsingborg 

 



 

43 
 

Förslagslåda Höganäs 
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Förslagslåda Åstorp 

 

Förslagslåda Ängelholm 
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Privatpersoner  
Martin Albinsson                                                                                                    Förslöv 2019-03-31 

martin_gura@hotmail.com 

Synpunkter på "Regional avfallsplan 2019–2023 för NSR:s 
ägarkommuner Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och 
Ängelholm" 

Målområde 3: Förebygga och begränsa nedskräpning 
Beskrivningen för målområde 3 bör utökas med "eller insyn till": "Nedskräpning innebär att 
föremål slängs eller lämnas på platser som allmänheten har tillträde till eller insyn till." 
Förändringen behövs för att beskrivningen ska stämma överens med miljöbalkens 15 kap. 26 § 
"Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till." 

Skräp från verksamheter 
Delarna i avfallsplanen som behandlar nedskräpning verkar bortse från nedskräpning från 
verksamheter. De mest nedskräpade områdena finns ofta runt industriområden och 
byggarbetsplatser; skräpet där består ofta av olika former av plast som förflyttats av vinden. 
Därför borde effektmål, åtgärder och aktiviteter mot nedskräpning kompletteras så att de även 
täcker in verksamheter som industrier och byggarbeten. 
Ett sätt att inkludera verksamheter bättre i målområdet är att utöka effektmål 3:2 med "och 
verksamheterna": "Nedskräpning i regionen ska förebyggas genom att öka medvetenheten om 
nedskräpningens konsekvenser hos kommuninvånarna och verksamheterna." 
Förslag på åtgärd: 

"Påverka företag och verksamheter att minska nedskräpningen på offentliga platser." 
Två förslag på aktiviteter: 

"Utveckla material tillsammans med kommunerna/NSR som skickas med godkända bygglov för att 
informera om och förebygga nedskräpning från byggarbetsplatser". 
"Utveckla material tillsammans med kommunerna/NSR som kan delas ut till företag och 
verksamheter för att informera om och förebygga nedskräpning". 

Skräpplockning 
En aktivitet som förebygger nedskräpning är skräpplockning. NSR och kommunerna borde verka 
för att stötta skräpplockarinitiativ, t.ex. genom att hjälpa till med material och bortskaffande av 
det plockade skräpet. Detta borde vara en åtgärd jämte att genomföra skräpplockarkampanjer, 
som de flesta av kommunerna har valt som åtgärd. 

Övrigt 
Under "Förändring i producentansvaret" står det att "Sortering på offentliga platser ska öka för att 
minska nedskräpning". Finns det verkligen ett samband mellan sortering på offentlig plats och 
minskad nedskräpning? Är det verkligen så det uttrycks i lagtexten? 

Målområde 4: Människa och klimat i fokus 
Målområde 4 har beskrivningen: "Detta målområde syftar till att minska belastningen på miljön 
samt att kunderna i regionen ska vara nöjda med avfallshanteringen." Med den beskrivningen 
täcks ett bredare miljöområde in än vad målområdesnamnet ger sken av. Målområdesnamnet bör 
därmed ändras för att stämma överens med beskrivningen. Ändringen består lämpligen i att miljö 
läggs till i målområdesnamnet, två exempel på detta: 
"Målområde 4: Människa och miljö i fokus" 

"Målområde 4: Människa, miljö och klimat i fokus" 
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Vidare borde miljö läggas till effektmål 4:1: "Den totala klimat- och miljöpåverkan från 
avfallshanteringen i regionen ska minska till 2023 från 2019.", alternativt att ett nytt effektmål för 
miljö läggs till under målområde 4 i stil med effektmål 4:1: "Den totala miljöpåverkan från 
avfallshanteringen i regionen ska minska till 2023 från 2019." 
Det är viktigt att miljö lyfts fram eftersom många andra miljöaspekter utöver klimatet, samt andra 
arter än människan, påverkas av avfallshanteringen. 

Buller 
Avfallshanteringens generering av buller och hur det ska förebyggas bör lyftas fram i avfallsplanen. 
De sopbilar som används idag bullrar mycket, delvis när de tömmer avfallskärl, men kanske främst 
från motorerna; de avger ett högt lågfrekvent buller. Här finns en klar förbättringspotential genom 
utbyte till bilar med tystare motorer, t.ex. elhybrider som i tätorterna går på elmotorer, eller bilar 
med bränsleceller. Detta är viktigt för att klara av det nationella målet "God bebyggd miljö". 
Lämpliga effektmål, åtgärder och aktiviteter för att begränsa buller bör därmed läggas till under 
målområde 4. 

Transporter 
Eftersom transporter på väg medför negativa effekter utöver klimatpåverkande utsläpp, räcker det 
inte med lastbilar som är 100 procent fossilbränslefria för att skapa hållbara transporter. Därför 
bör ett mål vara att så mycket som möjligt av avfallet ska transporteras på järnväg, och att andelen 
ska öka efterhand. En åtgärd för NSR är lämpligen att verka för spåranslutning till Filborna. I 
Helsingborgs stadsplan finns industrispår till Filborna med, och så även i detaljplanen för NSR:s 
område från 2016. Alltså är det fullt möjligt att anordna industrispår till Filborna. Lämpliga 
effektmål, åtgärder och aktiviteter för att flytta över avfallstransporter till järnväg bör alltså läggas 
till under målområde 4. 

Bilaga 1B 

I tabellen med Båstads kommuns nedlagda deponier på sidan 14 är kommentaren för Förslöv 4:31: 
"Bebyggelse på fastigheten idag." Det stämmer nog bara delvis. I kärret norr om kulturskolan syns 
vad jag antar är rester av deponin. Därmed kan det antas att deponin täckte ett större område än 
vad som idag täcks av skoltomten. Detta område, som alltså ligger precis vid skolan, borde 
åtgärdas. 
Nyligen har delar av Förslöv 2:4 detaljplanerats. Under detaljplaneprocessen dokumenterades en 
nedlagd deponi på fastigheten. Denna nedlagda deponi borde föras in i listan över Båstads 
kommuns nedlagda deponier. 
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Kartbild från 

1965 som visar 

deponin på 
Förslöv 2:4. 
 

 

Vad har du synpunkter på?  

• Avfallsplan 

• Renhållningsordning 

Kommun  

Båstad  

Synpunkter  

Jag vill ha information om var i Båstad kommun jag lämnar skrymmande sopor efter den 30/3. 

Är den tillfälliga anläggningen i drift den 1/4?  
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Namn (Lämna tom om du vill vara anonym)  

Johnny Nilsson  

 

 

Vad har du synpunkter på?  

• Renhållningsordning 

Kommun  

Höganäs  

Synpunkter  

Låt utsortering av matavfall bli ett SKALL-krav, inte "bör". 

 

2.2 Matavfall 

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

 

 

Vad har du synpunkter på?  

  
• Avfallsplan 

• Renhållningsordning 

Kommun  

  Höganäs  

Synpunkter  

  Föreslår att Höganäs invånare också får fyrfackskärl snarast.  

Namn (Lämna tom om du vill vara anonym)  

  Conny  

 

 

Hej, 
Vet inte om det är rätt forum men här är mitt förslag. 
Tidningar är allt mindre förekommande jag känner själv inge som prenumererar längre etc. och det 
känns märkligt att inte få plats med alla papperskartonger i det ena facket medan tidningsfacket är 
tomt. 
De nya fyrfacken i Ängelholm kom ju ut ungefär lagom till att papperstidningen dog.. 
 
Mitt förslag är att man med början ex 1 januari 2020 slänger pappkartonger i båda facken. Som det 
är nu får man ibland helt enkelt slänga det fel eller i restavfall för att få plats. 
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Med vänlig hälsning 
Fredrik Nelson 
 

 

Vad har du synpunkter på?  

  • Renhållningsordning 

Kommun  

  Höganäs  

Synpunkter  

  

Skulle vilja ha ändrat tunnan för plåt/glas och tidningar  

Skulle vilja ha större glas/plåt fack  

Slänger mycket lite tidningar o reklam. Så den kunde vara mycket mindre.  

Tack för ordet  

Namn (Lämna tom om du vill vara anonym)  

  Viveca Svensson  

 

 

Vad har du synpunkter på?  

  
• Avfallsplan 

• Renhållningsordning 

Kommun  

  Ängelholm  

Synpunkter  

  

Det är katastrof dåligt det här med mjukplast hanteringen. Det är för krångligt att beställa hämtning av 

säcken samt det värsta är var man ska ha den medan du samlar mjukplasten. Det skulle ju funnits med 

i tunnorna. Pga struligheten så sorterar vi inte mjukplasten, den åker ner i restavfallet och det är ju trist 

när man vill sortera rätt.  

 

 

 



Namn 

Fastighets AB Exxit 

AB Ängelholmshem 

AB Ängelholmslokaler 

Acrinova 

Backahill AB 

Brf Rönne  

Brogripen Fastighets AB 

Fastighetsägarna Syd 

Havsbadens villaägarförening 

Järnekens fastighetsförvaltning 

Klädnypan Second Hand 

Leeman & Olsson 

Melin Förvaltning 

Miljö- och tillståndsnämnden 

Naturskyddsföreningen i 

Ängelholm 

Riksbyggen 

Rögle BK 

Ängelholms hembygdsförening  

Ängelholms kommun 

Ängelholms näringsliv 

Engelholmspartiet 

Kristdemokraterna Ängelholm 

Antikkulan AB 

Fyndet - Antik och Kuriosa 

AB Kvidingebygge 

Bauhaus 

Centerpartiet 

Citygross 

Familia 

Fastighets AB 3 hus 

Folkpartiet Liberalerna 

ICA Maxi 

Kristdemokraterna 

LRF 

Miljöpartiet de gröna 

Nya moderaterna 

Oj 

Pensionärsrådet  

Socialdemokraterna 

Sverigedemokraterna 

Brohaga byggmaterial 

Kvidingebygge 

Åstorps handelsklubb 

Åstorps kommun 

Åstorps kommun - bygg 

Åstorps kommun 

Lilla Tigern 

Jefast AB  

Fastighets AB K Rosenkvist 

Henrik Andersson Bygg AB 

Höganäs AB 

Höganäs energi AB 

Höganäs kommun 

Höganäshem 

ICA Kvantum 

Kullabyggdens byggnadsvård 

Mataki Boule 

Nordic Waterproofing AB 

Splendor Plant AB 

Välinge Innovation AB 

Vikens kultur & byaförening, VKB 

Jonstorps byalag 

Jonstorps vägförening 

Nyhamns byaförening 

Lerbergets byaförening 

Lerbergets camping 

Vikens hamnförening (största 

småbåtshamnen efter Höganäs) 

Höganäs hamnförening 

Mölle byförening 

AEC fastigheter 

Balder Fastighets AB 

Biskopen Fastighets AB 

Bo Larssons fastighetsförvaltning 

Brf Sachsen 

Butiksloppis Svenska AB 

Campus vänner 

Carolius Fastighets Service AB 

Crendo Fastighetsförvaltning AB 

Energiteknik LB AB 

Envir AB 

Erikshjälpen Second hand 



Fackförbundet 

Akademikerföreningen 

Fackförbundet Transport 

Fackförbundet Unionen 

Fastighets AB Stenbocken 

Fastighetsaktiebolaget Norrporten 

Fastighetsförvaltningen 

Fastighetsägarna Sverige AB 

FEAB Partners 

Förvaltnings AB Punktum 

GAIA 

Garnito AB 

Grannsaker AB 

Gröna bildelar 

Helsingborg Arena och scen AB 

Helsingborgs skoservice 

Helsingborgshem AB 

Helsingborgshem AB 

Helsingborgshem AB 

Herwinning Second Lounge De 

Luxe 

HSB nordvästra skåne 

Jordens vänner  

Kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor 

Kooperativ Framtid 

Lamaro Service Partner 

LBG AB 

Lovén and company 

LRF Skåne/LRF kommungrupp 

Helsingborg  

Lunds universitet 

Maltes loppis 

Matkooperativet 

Miljöförvaltningen 

Nytt & Bytt 

OX2 

PEAB Sverige AB 

Pingstkyrkans second hand 

Ragn sells  

Rescued Fruits AB 

Rexellent AB 

Rikshem AB 

RL konsult  

Röda korset 

Sjödin fastigheter AB 

Skol- och fritidsförvaltningen 

SL Second Lounge 

Stadsledningsförvaltningen 

STENA Recycling AB 

TMR AB 

Wallenstam AB 

Vegeriet 

Wihlborgs  AB 

Öresundskraft 

Castellum 

Naturskyddsföreningen 

Helsingborgs hamn 

OCO Nordic 

Erikshjälpen Secon Hand 

Familjen Ab 

Framtid 

Hamlet - Helsingborgs Antikvariat 

& Antikt 

Drottninghögs bibliotek (IdeA) 

Hugsmile 

I am Fashion 

Maltes Loppis 

Pingstkyrkan Secondhand 

Röda Korset Helsingborg 

Campus helsingborg 

Bjäre Kraft ek förening 

Båstadhem AB 

Eskilstorps arrendatorsförening 

Föreningen Malenbo 

Föreningen Torekov kultur o miljö 

Förslövs byaråd 

idehotellet 

Lindab 

LRF Bjäre 

Region Skåne 

Trafikverket 

Västra Karups byaråd 

Östra Karups Byaråd 

Air Liquid 



Bjuvsbostäder 

Centerpartiet 

Chark produkter 

Delikatessbageriet 

Energirådgivarna 

Findus 

Folkpartiet Liberalerna 

Foodhills 

Företagarföreningen 

Höganäs Borgestad 

Isover 

Klosterboer 

Krinova 

Lantmännen 

Laritryck 

Livsmedelsakademin 

LRF 

Miljöpartiet de gröna 

Moderata samlingspartiet 

Neova 

Sellberga bageri 

SLU 

Socialdemokraterna 

SSEC 

Sverigedemokraterna 

Sydgrönt 

Söderåsens bioenergi 

Söderåsens Miljöförbund 

Söderåsens natur 

(Naturskyddsföreningens 

lokalavdelning) 

Södra Vrams Fälads 

vägsamfällighet 

Veolia 

Billesholms auktioner 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

Fackförbundet Transport  

FTI 

Energirådgivarna 

FTI, Jenny Randborg 

Activa 

Aktiebolaget iTunnan 

Backdoor Shoppin 

Emmaus 

EON Energidistribution, EON 

Gasol AB och EON Biofor i Sverige 

AB 

Familjen Helsingborg 

Human bridge 

HUT-skåne 

Hyresgästföreningen 

Håll Sverige Rent 

KAABS 

Länsstyrelsen i Skåne 

Myrorna 

NSVA 

Ohlssons AB 

Paperpals 

Rescued Fruits 

Riksbyggen  

Simsalabim Förvandlingsdesign 

SUEZ Environment 

Villaägarnas riksförbund 

Öresundskraft, Cecilia Andersson 

Stenqvists 

Hyresgästföreningen i Nordväst 

skåne 

Peab  

Tommy Nordbergh Åkeri ab 

MVB syd ab 

Skandinaviska byggelement ab 

HNT Schakt och transport ab 

Siwertell 

Utetjänst 

Nårab 

LSR 

Urbaser 

Drift och fastighetsavdelningen 

Handikapprådet 

Pensionärsrådet  

Plan- och Bygglovsavdelningen  

Valleberga /Västergårda 

samfällighetsförening 

Bjäre härads hembygdsförening 

Bjäre Naturskyddsförening 



Boendeföreningen Ranarps-, 

Ängelsbäcks- och 

Segelstorpsstrand (FRÄS) 

Båstad Turism 

Föreningen Gamla Båstad 

Företagarna i Båstad 

Förslövs företagarförening 

Grevie företagarförening 

Handels& företagarför. i Båstad 

Industrigruppen 

Kattviks Byalag 

Norrvikens trädgårdssällskap 

Sjöfartsverket 

Småbrukarna i Skåne 

St. Hults byalag 

Swedegas AB 

Torekovs byaråd 

Torekov-Solsidans 

Samfällighetsför 

Ängelholms flygplats 

Region Skåne 

Kommunal Skåne län 

Asken 7 i Åstorp AB  

Balder Prasolit AB  

Björnekulla Fastighets AB 

BRF Hyllingetorp 

Dilum AB 

Euro Imp AB 

Handikapprådet 

Svedulf fastighets AB 

Sveduven AB 

Söderåsen Bostads AB 

Söderåsens Fastighets AB 

Åstorpshem AB 

Fastighetsbolaget KB AB 

Franciska Uggla 

Gitte Persson, Garvaregatan 9, 262 

63 Ängelholm 

Ingrid Forsberg, Dalslandsgatan 28, 

262 43 Ängelholm 

KJ Fastigheter 

KVS Fastigheter 

Linknutan 

Ulf Swahn, Starbyvägen 386, 262 95 

Ängelholm 

Dana Sweden AB 

Swerock ab 

Lambertsson Sverige ab 

ICA Supermarket 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-06 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 245  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) ska 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, daterad 2019-10-04, 

med tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag  Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA.  
 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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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



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-06 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 246  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, daterad 2019-10-02, 

med tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2020-01-01 enligt bilagt  

förslag från NSVA. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2020-01-01 enligt bilagt  

förslag från NSVA.  
 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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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 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
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 
 



 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 

 

     
    Andreas Jansson 
    Jenny Hägglöf 
    Elisabet Edner 
    Båstads kommun  
     
Datum 

2019-09-02 
Handläggare 

AnnaKarin Johansson 
E-post 

annakarin.johansson@nsva.se 
 
 

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 m
2
 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 m
2
 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 m
2
 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 m
2
 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/m
2)

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 m
2
 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 m
2
 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/m
3

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 m
3 (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 m
3 (V/S) 20,95 26,19

3. Byggvatten utan mätning 

Småhus (villor)

a) fast avgift 2 938 3 673

b) förbrukningsavgift fast 50 m
3
 (V/S) 1 048 1 310

Flerbostadshus (och jämförbar bebyggelse)

a) fast avgift 2 938 3 673

b) förbrukningsavgift fast 30 m
3
/lägenhet (V/S) 20,95 26,19

Annan fastighet

a) fast avgift 2 938 3 673

b) förbrukningsavgift minimum 75 m
3 (V/S) 20,95 26,19

4. Byggvatten med mätning

a) fast avgift 2 938 3 673

b) förbrukningsavgift m
3

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 m
3

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.



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-06 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 247  Dnr KS 000786/2019 - 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. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2019-10-16. 

 
Vård- och  
omsorgsnämndens 
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. 
3. Avgift för matlåda per styck ska finnas kvar på listan för avgifter. 

 
Notering  Inför kommunfullmäktiges beslut i ärendet ska förvaltningen ha inkommit  

med en skrivelse där man på ett pedagogiskt sätt förklarar de kryssade fälten  
i avgiftsbilagan.  

 
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.  

 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
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.  
 
       
  

 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
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”.   
 



 
 

 

2 (2) 

 

 
 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

X = Nytt för i år: en uppdelning av helt eller halvt abonnemang.

X = Denna abonnemangsavgift från 2019 är föregående års leveransavgift med årlig uppräkning helt abonnemang.

X = Denna avgift är ny utifrån att man kan ha matdistribution varannnan dag.

X = Har utgått eftersom deltagarna from augusti åker färdtjänst till och från Lyan och betalar den själva. En besparingsåtgärd inom 
vård och omsorg då vi tidigare stod för transporterna och den enskilde betalade en liten del av den.

X = Denna avgift har inte använts på många år, då vi inte har något problem med detta.

X = Vård och omsorgs förslag var att enstaka matlådor inte längre skulle beviljas, därav en tom ruta. Det finns ett stort utbud av 
mat och det kan inte anses vara skälig levnadsnivå att få enstaka matlådor levererade om man alla andra dagar själv kan ordna 
mat.

X = Nytt för i år: en uppdelning av helt eller halvt abonnemang.

X = Denna abonnemangsavgift från 2019 delas upp i två olika leveransavgifter: se kommande rader.

X = Hemvård omvårdnad ersätts med hemvård på nästa rad.

X = Hemvård ersätter hemvård omvårdnad och omfattar även hemvård service på nästa rad.

X = Hemvård service ingår i Hemvård på raden ovanför.

X = Denna taxa ersätts av taxa hemsjukvård på nästa rad.

X = Denna taxa ersätter taxa hemsjukvård på raden ovan: en höjning baserad på omvärldsbevakning.

Uppdaterat 2019‐11‐08



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-06 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 248  Dnr KS 000806/2019 - 800 

Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

 
Beskrivning av ärendet 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 offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen revideras. 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.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad 2019-10-10, med 

tillhörande bilaga. Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2019-11-05. 
 
Myndighetsnämndens  
förslag Revideringen av livsmedelstaxan gäller från den 14 december 2019. 
 
Föredragande Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 
 
Yrkande Kerstin Gustafsson (M): Bifall till myndighetsnämndens förslag.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Revideringen av livsmedelstaxan gäller från den 14 december 2019.  

 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-11-05 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000806/2019 – 800 
 
 

Angående revidering av taxa för offentlig kontroll inom  
livsmedelslagstiftningen 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
Revideringen av livsmedelstaxan gäller från den 14 december 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet     
Inkommet ärende med underlag från myndighetsnämnden angående revidering av taxa  
för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 



IJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-11-05 

MN § 116 Dnr MN 000053/2019 - 905 

Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

Myndighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Revideringen av livsmedelstaxan gäller från den 14 december 2019. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sida 

3 av4 

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. 

Beskrivning av ärendet 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 offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen revideras. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad 2019-10-10, med 
tillhörande bilaga. 

Föredragande Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 

usterandes si naturer 



 Tjänsteskrivelse  
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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).  

 

      



 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-06 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 249  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, daterad 2019-10-10, med 

tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Anta revidering av reglemente för ungdomsråd.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 

Anta revidering av reglemente för ungdomsråd.  

 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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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. 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-06 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 250  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 arbete leds av 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, daterad 2019-10-10, med 

tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets 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 Kommunstyrelsen 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.  
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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 
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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. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-06 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 251  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, Social-
demokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, daterad 2019-10-09, 

med tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Partiernas redovisningar av partistöd för 2018 läggs till handlingarna.  
 
Beslut Kommunstyrelsen 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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Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti 
;1; Jf'MTET 
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Bankkonto eller BG/PG 
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Redovisning av lokalt partistöd: 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

!il Årsredovisning 

D Partiföreningens stadgar 

00 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

D Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

In~ ~ 
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Redovisning för Miljöpartiet de Gröna i Båstad/Bjäre 
20180101-20181231 

Datum Text Intäkt Kostnad Saldo bank 
01-jan Ingående saldo 

02-jan Bankkostnad 

20-feb lokaltidningen annons 

23-feb Annons 

13-mar Uti fika 

03-apr Partistöde 2018 

03-apr MP 

10-sep Uti Gittan Valmrtl 

10-sep Uti Gert Håkan Valmrtl 

09-okt Annons Facebook 

09-okt Annons Bjäreliv 

Utgående saldo 20181231 

Bås ad 20190212 

q~:t~ 
Val kassör intill 20181231 

22200 

64364 

600 63764 

2563 61201 
2775 58426 

271 58155 

80355 

157 80198 
5583 74615 

3599 71016 

230 70786 

5550 65236 
65236 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Mötesprotokoll 

Årsmöte Miljöpartiet Båstad/Bjäre 

2019-04-07 kl 18:00 

Lokal: Kommunhuset Astrakanen 

Närvarande: 

Jenny Sjöholm 

Jonas Nilsson 

Lina Andreasson 

Gert-Håkan Eriksson 

Eva Sterner 

Allan Sunnergren 

Eva Åkesson 

Tomas Petterson 

Gittan Persson 

Ordförande hälsar välkommen till mötet och förklarar mötet för öppnat. 

1. Val av mötesfunktionärer 

a. Mötesordförande Jenny Sjöholm 

b. Mötessekreterare Jonas Nilsson 

c. Justeringsperson Lina Andreasson 

2. Årsmötet har utlysts enligt stadgarna. 

3. Fastställande av dagordning. 

Till punkten 16 "Övriga frågor" försa) Medlemshantering b)Kongress c) EU valet 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 

redovisas av Jenny (bilaga 1) 

5. Revisorernas berättelse 

Gert-Håkan redovisar revisionsberättelse (bilaga 2) 

6. Fastställande av resultat- och balansräkning 

Gert-Håkan redovisar resultaträkning (bilaga 3) 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslutas att Interimsstyrelsen samt den nytillträdda styrelsen från årsskifte beviljas 

ansvarsfri het 

8. Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 

Jonas redovisade verksamhetsberättelsen för kfgruppen (bilaga 4) 

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget 

Beslutas att lämnas till styrelsen för att redovisa innan EU-valet 

10. Fastställande av styrelsens, revisionens och valberedningens storlek 

Eva Åkesson föredrar förslag från valberedningen (bilaga 5) 

Jenny Sjöholm yrkar att valberedning skjuts på framtiden 



Beslutas att val av valberedning skjuts på framtiden 

11. Jenny Sjöholm valdes till ordförande för styrelsen 

12 a) Till ordinarie ledamöter i styrelsen jämte ordförande valdes Jonas Nilsson och Jonas 

Holgersson 

Till suppleanter i styrelsen valdes Gittan Persson och Lina Andreasson 

b) Jonas Holgersson valdes till kassör. Till firmatecknare valdes Jonas Holgersson och Jenny 
Sjöholm 

13 Val av revisor 

Tore Nilsson valdes till revisor 

Revisorssuppleanter Allan Sunnergren och Gert-Håkan Eriksson 

Beslutas att avgående revisorn ska avtackas 

14 Val av valberedning 
Beslutas att överlämnas till styrelsen att besluta om valberedning 

15 Val av ombud till distriktsstämman 
Ordinarie "Jonas Nilsson, Jenny Sjöholm 
Ersättare Allan Holger 

16 Övriga frågor: 
a) Medlemshantering 

Beslutas att medlemsregister handhas av Jenny Sjöholm 
b) Kongressen. Jenny redovisar för hur kongressen kommer gå till och kostnader för 

densamma. 

Beslutas att Jonas och Jenny åker på kongressen. 

C) Eu valet. 

Eva Sterner yttrar sig angående om vi ska göra någon valkampanj och vilka som står på 
listan. 

Beslutas att det är frivilligt från medlemmarna att organisera val möten inför EU-valet. 

Förslag från Lina att ha en annons i tidning. 

Beslutas att vi ska ha en annons innan EU-valet. 

Jenny undersöker valmaterial. 

Kommunfullmäktigegruppen bevakar valrörelsen och föreslår åtgärder. 

Mötet avslutas 
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BÅSTADS KOMMUN 
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Sverigedemokraterna Båstad 802436-2215 
Adress Postadress 
c/o Claes Wallin Skiffervägen 13 269 41 Östra Karup 
Telefon Bankkonto eller BG/PG 

0705-100019 BG 859-5704 

Datum som redovisningen avser: Från och med _20_1s_-0_1-_01 ___ till och med 201a-12-31 

Erhållet partistöd: _4o_s_oo _______ kr 

Ordförande Kassör 

Joakim Gräbner Claes Wallin 
Styrelseledamöter 

Joakim Gräbner, Ragnar Löfdal, Claes Wallin, Carolin Gräbner, Eva-Karin Gräbner & 
Fanny Martinsson 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

Valkampanj 
Banktjänster 
Överfört till 2019 

Summa 

32 kSEK 
0,5 kSEK 
96 kSEK 

128,5 kSEK 

Länk till Sverigedemokraternas stadgar 
https://sd.se/wp-contenUuploads/2018/08/Partistadgar.pdf 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

I Patrik Ohlsson 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

0 Årsredovisning 

0 Partiföreningens stadgar 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

0 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Namnförtydligande 

Patrik Ohlsson 
Datum Ort /"/' 

AVjelho~ 
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ITTJ BÅSTADS 
M KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

aASTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Socialdemokraterna S .2 '-1..J. -- rS ?-~ 
Adress Postadress 
c/o Kjellberg Stallvägen 71 26938 Båstad 

Telefon Bankkonto eller BG/PG 
0702466426 8214 6936817490 

Datum som redovisningen avser: Från och med _20_1_a--0_1-_01 ___ till och med 201a-12-31 

Erhållet partistöd: _4_o._so_o _______ kr 

Ordförande Kassör 

Göran Klang Ingvar Bengtsson 
Styrelseledamöter 

Ingela Stefansson, Anne Kjellberg, Jessica Andersson, Niklas Svanberg och 
Mikael Jalris. 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

Valet 
Mötesverksamhet 
Kurser 
Konferenser 
Hotellkostnader 
Resers. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

I Roar Onsö och Ingrid Zälher 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

0 Årsredovisning 

_J 0 Partiföreningens stadgar 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

0 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

) 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Namnförtydligande 

Ingvar Bengtson 
Ort 

2018-04-25 Torekov 

) 

) 
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,., 
Socialdemokraterna 

Båstads Arbetarekommun 

Protokoll fört vid årsmöte med Båstads Arbetarekommun 

Tid: 
Plats: 

Tisdagen den 26 mars 2019 
Skogsbyns förskola 

Närvarande: 12 medlemmar 

§1 

§2 

Årsmötet öppnas 
Vice ordföranden Niclas Svanberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
Ett särskilt välkommen riktade han till vår värd rektor Berit Hjalmarsson 

Studiebesök 
Rektorn för Skogsbyns förskola, Berit Hjalmarsson visade deltagarna runt på 
den nya förskolan och berättade om byggnationen och förskolans verksamhet. 
Vi blev alla imponerade både av byggnaden och av innehållet i den 

§ 3 Godkännande av kallelse 
Kallelsen som skickats till alla medlemmar med brev samt annonserats godkän
des av mötet 

§ 4 Fastställande av dagordning 
Dagordningen som varit utsänd fastställdes av årsmötet. 

§ 5 Val av årsmötesfunktionärer 
a) till ordförande för årsmötet valdes Håkan Philipsson 
b) till sekreterare för årsmötet valdes Ann-Margret Kjellberg 
c) till justerare och rösträknare valdes Jessica Andersson och Ingvar Bengtsson 

§6 

§7 

Styrelsens och fullmäktigegruppens verksamhetsberättelser 
Styrelsens och fullmäktigegruppens verksarnhetsberättelser upplästes och god
kändes av årsmötet. 

Ekonomisk rapport 
Ekonomisk rapport som varit utsänd och som presenterade av Ingvar Bengtsson 
godkändes av årsmötet 

§ 8 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen upplästes av revisorn Ingrid Zäther och lades till handling
arna 

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 

§ 10 Antal ledamöter 
Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter 

C:\Users\Ann-Margret\Google Drive\Socialdemokratema\Arbetarekommunen\protokoll\ 190326.doc 
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§ 11 Val 
Följande val förrättades av årsmötet: 
a) Ordförande I år Ingvar Bengtsson 

b) 
c) 

(2 år som styrelseledamot) 
Kassör uppdrogs åt styrelsen att försöka hitta en kassör 
2 ledamöter i styrelsen omval 2 år Ingela Stefansson 

Kvarstående i styrelsen: 

d) Revisor 

e) Revisorssuppleanter, I år 

f) Valberedning 

Nicklas Svanberg 
nyval I år Adem Qerimaj 

Göran Klang 
Anne Kjelllberg 
Jessica Andersson 
Roar Onsö 
Ingrid Zäther 

Katarina Krag 
Ann-Marie Bertilsson 
Styrelsen 

§12 Förslag från medlemmar 
Inga förslag har inkommit från medlemmarna 

§ 13 Budget 
Årsmötet fastställde kassörens budgetförslag för 2019 enligt bilaga. 

§ 14 Verksamhetsplan för 2019 
Verksamhetsplan för 2018 godkändes av årsmötet sedan AK-mötet den 29 maj 
flyttats till den 3 juni med besök i Boarps hembygdsgård 

§ 15 Avslutning 
Ordföranden Håkan Philipsson tackade de närvarande och avslutade årsmötet 

Justerare 

C: \Users\An n-Margret\Google Drive\Soci aldemokratcma\Arbetarekommunen\protokol I\ 1903 26 .doc 
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e okra rna 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Båstads Arbetarekommun, 

organisationsnummer 839400-0221 

Tid: 

Plats: 

Närvarande: 

Tisdagen den 26 mars 2019 

Skogsbyns förskola 

Anne Kjellberg, Ingela Stefansson, Niclas Svanberg, Ingvar 

Bengtsson, Adem Qerimaj och Jessica Andersson 

§ 1 Mötet öppnas 

Vice ordförande Niclas Svanberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

§ 2 Konstituering 

Styrelsen beslutade att göra följande val: 

Vice ordförande Jessica Andersson 

Facklig ledare: Nicklas Svanberg . 

Studieorganisatör: Styrelsen 

§ 3 Medlemskap 

§4 

Styrelsen beslutade att vara medlemmar i ABF, Arbetarrörelsens arkiv, 

Fontänhuset och Båstads teaterförening 

Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB 

Styrelsen beslutar att följande personer får 

• Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som 

fullmaktshavare 

• Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring 
för ideell förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, 
enligt ovan som fullmaktsgivare 

• Företräda enligt ovan var för sig 

Göran Klang 

Anne Kjellberg 

19531104-0221 

19460708-3500 



) '---

)~ 

Ingvar Bengtsson 19490911-3534 

§ 5 Beslut om användare av Swedbanks Internetbank 

§6 

• Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för 

föreningen i Swedbanks Internetbank. (Behörigheter specificeras i 

blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell 
förening) 

Göran Klang 

Anne Kjellberg 

Ingvar Bengtsson 

Avslutning 

19531104-0221 

19460708-3500 

19490911-3534 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet 

Båstad den 27 mars 2018 

~~/) 
Sekreterare Ordförande 

Justeras: 



'~ ~Socialdemokraterna 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Båstads Arbetarekommun 

Tid: 

Plats: 

Torsdagen den 11 april 

Stallvägen 71 

) Närvarande: Ingvar Bengtsson, Jessica Andersson, Ingela Stefansson, Adem Qerimaj och 

) 

) 

) 

§1 

§2 

Anne Kjellberg 

Öppnande 

Ordföranden Ingvar Bengtsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Niclas och Göran hade anmält förhinder 

Dagordning 

Dagordningen godkändes 

§ 3 Kommande möten 

§4 

§5 

§6 

Styrelsen beslutade att göra ett studiebesök på Lindab den 3 juni. Mötet som 

var planerat den 29 maj flyttas till detta datum. Besöket på Hembygdsparken i 

Boarp tar vi på sommarmötet den 15 juli. Gruppmötet den 22 april flyttas till 

den 25 april. Om någon har synpunkter på ärendena på ks dagordning medde

las detta till Ingela 

Kassör 

Styrelsen diskuterade kassörsfrågan. Ingvar tar på sig uppdraget tills vi hittar en 

annan kassör. 

Ekonomi 

Ingvar redogjorde för ekonomin. Bilaga 1 

Reseersättning 

Styrelsen beslutade att reseersättning till dem som utför uppdrag åt Arbetare

kommunen ska vara samma som den skattefria delen av den ersättning som 

betalas ut i kommunen 

§ 7 Valfond 

Ingvar fick i uppdrag att prata med Swedbank om det finns något lämpligt sätt 

att placera våra valfondspengar 

§ 8 EP-valet 

Ingvar ska på information om EP-valet på lördag. Han har material som vi ska 

dela ut. Styrelsen beslutade ha utdelning i Båstad och Förslöv. Den 2 maj kl 18 i 



) 

) 

) 

) 

Förslöv och den 25 maj i 11-14 i Båstad. Irene och Niclas ska tillfrågas om de 

kan ta ett pass i Förslöv den 18 maj. 

§ 9 ABF:s årsmöte 

Ingvar deltar i ABF:s årsmöte den 16 maj 

§10 Rapport 

Ingela, Ingvar och Jessica lämnade en rapport från distriktskongressen 

§11 Ledamot i tingsrätt 

§12 

Tommy Ahlm har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman i tingsrätt. Styrelsen 

beslutade att nominera Jessica Andersson till uppdraget 

Rapport från kommunen 

Ingela rapporterade om aktuella kommunala frågor 

§13 Kf-gruppen 

Styrelsen diskuterade arbetet i cf/nämndsgruppen-gruppen. Det fungerar inte 

som vi kommit överens om i vår arbetsordning eller som partiets stadgar före

skriver. Styrelsen beslutade att Ingvar ska försöka få till ett samtal mellan be

rörda 

§14 l:a Maj 

Sekreterare 

Styrelsen beslutade att bidra med 10 000 kr till orkester den l:a Maj. Vi firar 

tillsammans med Ängelholm. Anne skickar ut kallelse till våra medlemmar 

~!14{2 
Ingvar Bengtsson 

Ordförande 



Arbetarkommunen Båstad. Resultatrapport. 

Räkenskapsåret 2018-01-01-12-31. 

Rörelseintäkter: 

Kommunalt anslag 40 500,00 

IF Metall anslag 15 000,00 

Transportarbetarförbundet anslag 2 500,00 

Rörelseintäkter: 58000,00 

) 

Kostnader: 

) Arbetarkommunen inkl. styrelsemöte 3 885,00 

Försäkring 293,00 

Kurser och Konferenser 8 561,50 

Parkering och reskostnader 1201,00 

Medlemsavgifter 1650,00 

Valet 2018 44408,40 

Material 2 252,00 

Uppvaktningar och avtackning 356,00 

) 

Rörelseresultat: 62 606,90 

) 

Årets resultat -4 606,90 

2019-01-01 
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Arbetarkommunen Båstad Balansrapport 

Räkenskapsåret 2018-01-01-12-31 

Tillgångar bankkonto 2018-01-01 52121,69 

I dessa tillgångar in går medlemsinkomster från Partiet med 4920 kr. för 2018 och en 

medlemsavgift till Båstad riksteater med 150 kr. för 2018. 

Under året inkomna anslag 58 000,00 

Totalt +110121,69 

Avsättningar och skulder - 62 606,90 

Eget kapital 2018-12-31 +47 514,79 

2oW-01-01 

Ingvar Bengtsson 
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Stadgar 
Sveriges Socialdemokratiska Arbetare-parti 
Antagna av partikongressen 2017 
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Kapitel 4 Grundstadgar för 
arbetarekommuner 

§ 1 Arbetarekommunens uppgift 
Arbetarekommunerna ansvarar för 

• opinionsbildning för partiets ideer och politik inom kommunen 

• kommunikation med väljare inom kommunen 
• valorganisationen i sitt verksamhetsområde 

• utveckling av politiken inom kommunen 

• val av politiskt förtroendevalda 

• utveckling av förtroendevalda 
• Utveckling av studieverksamheten 
• medlemsintroduktion 

• facklig-politisk och övrig organisationsverksamhet 

• stöd för organisations- och verksamhetsutveckling i de socialdemokratiska 
föreningarna 

§ 2 Organisation 

Moment 1 
Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation och ska omfatta en 
primärkommun. I det fall förutsättningar saknas inom arbetarekommunen för en 
förenings-/klubborganisation enligt moment 3, är arbetarekommunen också partiets 
gnmdorganisa tion. 

Moment 2 
Arbetarekommunen antar för sitt verksamhetsområde en organisationsplan. Av 
denna ska framgå vilka socialdemokratiska föreningar och klubbar som ingår i 
arbetarekommunen. 

Arbetarekommun med medlemmar som inte önskar ha sitt partimedlemskap i någon 
av de existerande föreningarna/klubbarna ska samla dessa medlemmar i en för hela 
arbetarekommunen gemensam fri grupp. 

29 (47) 



) 

) 

) 

) 

Moment 3 
Arbetarekommunens styrelse ansvarar för att det inom arbetarekommunens 
verksamhetsområde finns en förenings/klubb- och valorganisation med anknytning 
till bostadsområden och arbetsplatser. 

§ 3 Medlemskap i arbetarekommunen 

Moment 1 
Samtliga inom en primärkommun befintliga socialdemokratiska föreningar och 
klubbar, socialdemokratiska kvinnoklubbar grupper inom Socialdemokrater för Tro 
och Solidaritet, socialdemokratiska studentklubbar, förening inom HBT
Socialdemokrater Sverige samt medlemmar i den fria gruppen ska ingå i 
arbetarekommunen. 

SSU-kommun/SSU-klubb som erkänner partiets stadgar och som begär inträde i 
arbetarekommunen ska beviljas detta. 

Vid anslutning till arbetarekommuner ska samtliga medlemmar i sådan SSU
kommun/ SSU-klubb som har fyllt femton år tillhöra arbetarekommunen. 

Moment 2 
Lokal facklig organisation kan anslutas som medlem till arbetarekommun. 
Organisationens medlemmar erhåller parti.medlemskap efter individuell ansökan. 

Moment 3 
Medlem i det socialdemokratiska partiet erhåller vid inträde sitt parti.medlemskap i 
den grundorganisation denne väljer att tillhöra eller i den fria gruppen i den 
arbetarekommun och det parti.distrikt där denne bor. Medlem kan därefter överföra 
sitt parti.medlemskap till en grundorganisation i en annan arbetarekommun. 

§ 4 Avgifter 
Uppbörden av avgifterna ombesörjs av parti.styrelsen. Inbetalade avgifter för 
arbetarekommunen utbetalas av paitistyrelsen per den 30 juni och den 31 december 
det år som avgifterna har erlagts av medlemmen. 

30 (47) 
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§ 5 Möten 

Moment 1 
Arbetarekommunens medlemsmöte är högsta beslutande organ, såvida inte 

representantskap införts, vilket i så fall övertar medlemsmötets befogenheter. 

Moment 2 
Arbetarekommun kan vid årsmöte besluta om införande av representantskap. 

Moment 3 
Har arbetarekommunen infört representantskap ska alla till arbetarekommunen 

anslutna föreningar och klubbar välja ombud direkt till representantskapet i 

förhållande till antalet partimedlemskap i föreningen eller klubben, enligt regler som i 

övrigt fastställs av arbetarekommunens årsmöte. 

Moment 4 
Årsmöte hålls före mars månads utgång. 

Moment 5 
Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden, följande behandlas. 
1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år 

2. Rapport från kommunfullmäktigegruppen 
3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

4. V al av styrelse och suppleanter 
a) Ordförande 

b) Övriga styrelseledamöter 

c) Suppleanter 
5. Val av revisorer och suppleanter 

6. V al av valberedning 
7. Ri1..'i:linjer för den kommande verksamheten 

Moment 6 
Motion till medlemsmöte respektive representantskapsmöte kan väckas av varje 
enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör 

arbetarekommunen. Motion ska sändas till arbetarekommunens styrelse inom av 

denna angiven tid 
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Moment 7 
Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter inte rösträtt. 

Moment 8 
Omröstningar sker öppet. Rösträtten får inte överlåtas. Personval sker då någon så 

begär med slutna sedlar. 

Vid slutet val förs kandidaterna upp i bokstavsordning på valsedeln. Godkänd 
valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller 

fårre namn är ogiltig. Vald är den eller de som fått högsta röstetalen, såvida inte 
mötet beslutar att enkel majoritet ska gälla för att bli vald. 

Uppstår lika röstetal vid sluten omröstning kan ytterligare valomgång genomföras. 

Om lika röstetal uppstår i omröstning där enbart två kandidater deltar avgör lotten. 

Uppstår lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som biträds av 
tjänstgörande ordförande. 

Moment 9 
Årsmötet väljer en valberedning jämte suppleanter för denna under en tid av minst 

ett och maximalt fyra år. 

Förslag på kandidater för val på årsmötet sänds till valberedningen inom den tid som 

fastställs av arbetarekommunens möte. Efter nomineringstidens utgång äger endast 
valberedningen rätt att föreslå kandidater. 

§ 6 Arbetarekommunens styrelse 

Moment 1 
Arbetarekommunens styrelse handhar ledningen av verksamheten i 

överensstämmelse med dessa stadgar och av partikongressen, distriktskongressen och 

arbetarekommunen fattade beslut. Styrelsens uppgift är härvid att agitera för partiet 

och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för 
arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration samt att stödja de 

socialdemokratiska föreningarnas och klubbarnas verksamhet. Styrelsen är, då 

arbetarekommunmöte inte är samlat, arbetarekommunens högsta beslutande organ. 

Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs på 

arbetarekommunens expedition, såvida man inte överlåtit detta på partidistriktets 
styrelse. 
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Moment 2 
Arbetarekommunens styrelse ska bestå av minst sju ledamöter. För dessa kan 

suppleanter utses. Styrelsen väljs för en tid av två år. Av styrelsens ledamöter väljs 

ordförande och kassör särskilt. Studieorganisatör och facklig ledare ska utses i 
arbetarekommunen och ska ingå i styrelsen 

Antalet ledamöter i styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal. Ena året väljs det mindre 

antalet ledamöter och det andra året de övriga. 

Moment 3 
Inom styrelsen kan verkställande utskott utses eller om årsmötet så beslutar kan 

verkställande utskottet väljas separat. 

Moment 4 
Vid förfall för ordinarie ledamot inträder suppleanterna som ordinarie i den ordning 
de blivit valda. 

§ 7 Allmän omröstning 

Moment 1 
Styrelsen för arbetarekommunen kan i viss fråga låta företa allmän omröstning bland 

partimedlemmarna i arbetarekommunen. Sådan omröstning ska vara rådgivande. 

Moment 2 
Slutligt beslut i ärende som varit föremål för allmän omröstning fattas av 

medlemsmöte respektive representantskapsmöte. 

Moment 3 
Regler för omröstningens genomförande fastställs av arbetarekommunens styrelse. 

§ 8 Revision 

Moment 1 
Tre revisorer och tre suppleanter väljs årligen av årsmötet. Suppleanterna inkallas vid 
förfall för ordinarie revisor i den ordning de blivit valda. 

33 (47) 



J 

) 

) 

) 

Moment 2 
Till arbetarekommunens årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och 
styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker 

ansvarsfrihet. 

§ 9 Allmänna val och kommunala frågor 
För kandidatnominering vid allmänna val, samarbetet mellan de förtroendevalda och 

partiorganisationerna samt behandling av landstings- och primärkommunala frågor 
gäller partiets "Regler för upprättande av valsedlar i allmänna val och val inom 
Svenska kyrkan", "Regler för kandidatnomineringar till övriga uppdrag", "Regler för 
samarbetet mellan förtroendevalda och partiorganisationerna" och "Regler för 

behandling av landstings- och primärkommunala frågor". 

§ 10 Allmänna bestämmelser 

Moment 1 
Arbetarekommun kan inte läggas ner utan distriktsstyrelsens godkännande. Om 
arbetarekommw1 läggs ner ska samtliga dess tillgångar tillfalla partidistriktet 

Moment 2 
Tilläggsstadgar för arbetarekommun kan antas vid arbetarekommuns årsmöte. 
Sådana stadgar rar inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa grundstadgar. 

Moment 3 
Grundstadgarna kan endast ändras eller upphävas av ordinarie partikongress. 
Arbetarekommun kan hos partistyrelsen ansöka om dispens från dessa stadgar. 

Kapitel 5 Grundstadgar för 
socialdemokratiska föreningar och klubbar 

§ 1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift 
Den socialdemokratiska föreningen ansvarar för 

• opinionsbildning för partiet, dess ideer och politik 

• utformning av den lokala socialdemokratiska politiken i dialog med väljarna 
• medlemsmottagande, medlemsutveckling och medlemskontakter 

• utveckling av medlemskapets värde 
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§ 2 Organisation 
Den socialdemokratiska föreningen/klubben är partiets grundorganisation. Dess 

verksamhetsområde fastställs i arbetarekommunens organisationsplan. 

§ 3 Medlemskap och avgifter 

Moment 1 
Medlemskap i föreningen/klubben beviljas varje person som erkänner partiets 

stadgar. 

Moment 2 
Medlem i det socialdemokratiska partiet är medlem i den grundorganisation denne 

väljer att tillhöra eller i den fria grnppen i den arbetarekommun och det partidistrikt 

där denne bor. Medlem kan även överföra sitt partimedlemskap till en 

grundorganisation i en annan arbetarekommun. 

Moment 3 
Medlem, som har sitt partimedlemskap i kvinnoklubb, grupp inom Socialdemokrater 

för Tro och Solidaritet, förening inom HET-Socialdemokrater, studentklubb eller 

SSU-kommun/SSU-klubb, erlägger avgift till klubb/grupp/förening/kommun, 

distrikt och förbund enligt respektive organisations stadgar och regler, samt erlägger 

avgift till den arbetarekommun där partimedlemskapet finns. 

Uppbörden av avgifterna ombesörjs av partistyrelsen. Inbetalade avgifter för 

föreningen/klubben utbetalas av partistyrelsen per den 30 juni och den 31 december 

det år som avgifterna har erlagts av medlemmen. 

Moment 4 
Medlem, som trots skriftlig påminnelse resterar med avgift under längre tid än tolv 

månader, ska uteslutas ur föreningen/klubben. Innan sådan uteslutning sker, ska den 

arbetarekommun som medlemmen tillhör underrättas skriftligen. 

§ 4 Medlems rättigheter och skyldigheter 

Moment 1 
Den som ansökt om medlemskap är medlem i partiet. 

Medlemskap i det socialdemokratiska partiet ger medlemmen rätt till 
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• att delta i föreningars och arbetarekommuners mötes- och studieverksamhet 

• att få information om partiets ställningstaganden i politiska och 

organisatoriska frågor 

• att ställa förslag vid möten i socialdemokratiska föreningar och 

arbetarekommuner 

• 

• 

att motionera till arbetarekommunens årsmöten samt partidistriktets och 

partiets kongresser 
att delta i rådslag anordnade av partiet, parti.distriktet eller 

arbetarekommunen. 

Moment 2 
Medlem som erlagt medlemsavgift har dessutom rätt 

• att rösta vid medlemsmöten, kongressval och allmänna omröstningar 

• att kunna väljas till förtroendeuppdrag inom partiet och i politiska 

församlingar 

• samt är ombudsgrundande. 

Moment 3 
Medlem av det socialdemokratiska partiet 

• måste erkänna partiets grundläggande ideer som de uttrycks i parti.program 

och stadgar 

• är skyldig att betala av partiet fastställd medlemsavgift 

• får inte uppträda osolidariskt mot partiet 

• får inte propagera i strid mot partiets gmndläggande ideer 

• får inte skada partiet eller dess verksamhet. 

§ 5 Möten 

Moment 1 
Föreningens/klubbens medlemsmöte är högsta beslutande organ. 

Moment 2 
Föreningens/klubbens årsmöte hålls före februari månads utgång. 

Moment 3 
Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden, följande behandlas. 
1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år 

2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
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3. V al av styrelseledamöter och suppleanter 
4. V al av revisorer och suppleanter 
5. V al av en eller flera medlemsansvariga 
6. V al av valberedning för nästkommande årsmöte 
7. Riktlinjer för den kommande verksamheten 

Moment 4 
Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter inte rösträtt. 

Moment 5 
Omröstningar sker öppet. Personval sker då någon så begär med slutna sedlar. 

Vid slutet val förs kandidaterna upp i bokstavsordning på valsedeln. Godkänd 
valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller 
färre namn är ogiltig. 

Vald är den eller de som fått högsta röstetalen, såvida inte mötet beslutar att enkel 
majoritet ska gälla för att bli vald. 

Uppstår lika röstetal vid sluten omröstning kan ytterligare valomgång genomföras. 
Om lika röstetal uppstår i omröstning där enbart två kandidater deltar, avgör lotten. 

Uppstår lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som biträds av 
tjänstgörande ordförande. 

Moment 6 
Förslag till kandidater för val på årsmötet sänds till valberedningen inom den tid som 
fastställs av föreningsmötet. Efter nomineringstidens utgång äger endast 
valberedningen rätt att föreslå kandidater. 

§ 6 Föreningens/klubbens styrelse 

Moment 1 
Föreningens/klubbens styrelse handhar föreningens/klubbens verksamhet i 
överensstämmelse med dessa stadgar och av föreningen/klubben fattade beslut. 
Styrelsens uppgift är härvid att bilda opinion för partiet och dess politik, att utveckla 
medlemskapets värde, att befrämja ett aktivt och öppet partiarbete inom 

föreningen/klubben samt att svara för att medlemmarna ges möjligheter att påverka 
partiets hållning i aktuella politiska frågor och aktivt delta i utformningen av 
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föreningens verksamhet. Styrelsen är, då medlemsmötet inte är samlat, föreningens/ 
klubbens högsta beslutande organ. 

Moment 2 
Föreningens/klubbens styrelse ska bestå av minst fem ledamöter. För dessa kan 
suppleanter utses. Av styrelsens ledamöter väljs ordförande och kassör särskilt. 
Föreningen/klubben ska utse studieorganisatör som ska ingå i styrelsen. 

Antal ledamöter i styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal. Ena året nyväljs det mindre 
antalet ledamöter och det andra året de övriga. 

Moment 3 
Vid förfall för ordinarie ledamöter inträder suppleanterna som ordinarie i den 
ordning de har blivit valda. 

§ 7 revision 

Moment 1 
Minst två revisorer och två suppleanter väljs årligen av årsmötet. Suppleanterna 
inträder vid förfall för ordinarie revisor i den ordning de har blivit valda. 

Moment 2 
Till föreningens/klubbens årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna 
och styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker 
ansvarsfrihet. 

§ 8 Allmänna val och behandling av kommunala 
frågor 
För kandidatnominering vid allmänna val, samarbetet mellan förtroendevalda och 
partiorganisationerna samt behandling av landstings- och primärkommunala frågor 
gäller partiets "Regler för upprättande av valsedlar i allmänna val och val inom 

Svenska kyrkan", "Regler för kandidatnomineringar till övriga uppdrag", "Regler för 
samarbetet mellan förtroendevalda och partiorganisationerna" och "Regler för 
behandling av landstings- och primärkommunala frågor". 
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§ 9 Allmänna bestämmelser 

Moment 1 
Tilliiggsstadgar för socialdemokratisk förening/ ldubb kan antas vid 
föreningens/klubbens årsmöte och ska för godkännande underställas 
arbetarekommunen. Sådana stadgar får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i 
dessa grundstadgar. 

Moment 2 
Föreningen/klubben kan inte läggas ner utan arbetarekommunens godkännande. Om 
förening/klubb läggs ner ska samtliga dess tillgångar tillfalla arbetarekommunen. 

Moment 3 
G1undstadgarna kan endast ändras eller upphävas av ordinarie partikongress. 

Regler för upprättande av valsedlar i 
allmänna val och val inom Svenska kyrkan 

Allmänna regler 
1. Partimedlem som innehar europaparlaments-, tiks- eller kommunalpolitiska 
förtroendeuppdrag eller uppdrag inom Svenska kyrkan ska genom uppdragen 
medverka i genomförandet av socialdemokratins program, fastställda av 
partikongress, distriktskongress eller arbetarekommunmöte. 
2. Varje partimedlem och till partiet ansluten organisation har rätt att föreslå 
kandidater till sådana förtroendeuppdrag som avses i punkt 1. 

3. Partiets valsedlar ska upprättas så att jämn könsfördelning tillgodoses. En 

fortgående nyrekrytering av yngre krafter ska tillgodoses. 
4. Partiets valsedlar fastställs på möte, konferens eller genom allmän omröstning. 
5. För att främja ett enigt uppträdande vid allmänna val tillråds organisationer och 
parti.medlemmar att motverka uppkomsten av så kallade spränglistor. 
6. Riks- och kommunalpolitiska uppdrag bör fördelas på så många medlemmar som 

möjligt. 

Valberedning 
1. För att förbereda fastställandet av valsedel till riksdagsval utser distriktets ordinarie 
kongress en valberedning året före det år riksdagsval äger mm. 
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Namnförtydligande 
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Bjärepartiet 2018 
Kassör Hans Grönqvist 

Resultaträkning 
2018-01-01 2017-01-01 

Belopp i kr 2018-12-31 2017-12-31 

INTÄKTER 

Kommunala bidrag 89 300 89 300 

Medlemsavgifter 8800 4 660 

Ränta 0 0 

Summa intäkter 98100 93 960 

KOSTNADER 

Möte o fika 21 593 14 230 

Inköp matrial 293 668 

Lokal hyra 15 124 1 000 

Kontorsmatrlal Trycksaker 96 385 0 

Uppvaktning 0 0 

Annonser 10 912 4 034 

Hemsidan It 2 663 2 663 

Porto 51 337 469 

Bankkostnader 756 750 

Utbildning 7 640 1 920 

övrig reklam 0 0 
Summa kostnader 206 703 31198 

ÅRETS RESULTAT -108 603 62 762 



Biärepartiet 2018 
Kassör Hans Grönkvist 

Balansräkning 
Belopp i kr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier och verktyg 

Summa 

Omsättningstillgångar 

Ej utbetalt extra partistöd 2015 

Värdepapper och fonder 

Kassa 

Bank vardagskonto 

Bank Specialkonto 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Balanserat kapital (föregående års resultat) 

Årets resultat 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 

Banklån 

Skulder till kreditinstitut 

övriga skulder 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

övriga kortfristiga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Härmed intygas att ovanstående balans & resultaträkning 
överensstämmer "..9.-i:äkenskaperna. 

~j?7: 
1nVemar J · son 

2018-12-31 2017-12-31 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

60 930 169 534 

2 2 

60 932 169 536 

60 932 169 536 

169536 106774 

-108 603 62 762 

60 932 169 536 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

60 932 169 536 

/'· 
'Ingvar Andreasson 



Bjärepartiet 

Revisionsberättelse omfattande verksamhetsåret 2018. 

Undertecknade utsedda att granska Bjär~partiet under 
kalenderåret 2018 får efter fullgjort uppdrag avge följande 
berättelse: 

Vi har tagit del av verifikationer, resultat- och balansräkning 
vilka vi finner korrekt och kontinuerligt förda. 
Vi har granskat styrelseprotokollen och ej funnit anledning 
till anmärkning. 

Mot bakgrund av gjord granskning tillstyrker vi att resultat
och balansräkning fastställs samt att förtroendemännen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Båstad den 19 mars 2019 

I ngva r"Ånd reasson 

' .{)/, 
~J 
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STADGAR FÖR BJÄREPARTIET 

Antagna vid Årsmötet 2011-03-28, rev. 2015-10-26 

Allmänna bestämmelser 

§ 1. Allmänt 
Bjärepartiet är ett lokalt parti i Båstads kommun som verkar tvärpolitiskt för kommuninvånarnas 
bästa. Partisymbolen är en solros. Partiets ändamål är att arbeta för verkställande av patiets 
partiprogram. Partiprogram tas fram och godkänns av styrelsen . 

§ 2. Beslutande organ 
Partiets beslutande organ är Årsmötet, Extra Årsmöte samt Partistyrelsen. 

§ 3. Firmateckning 
Partiets firma tecknas av Styrelsen eller av den eller de som Styrelsen utser. 

§ 4. Verksamhets- och räkenskapsår 
Partiets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t o m 31 december. 

§ 5. Organisation 
• Den politiska föreningen Bjärepartiet handhar partiets organisation och medlemsfrågor. 

Föreningen led av en föreningsordförande - Ordföranden. 

• Politiska frågor handhas av Partigruppen (§ 19) som leds av gruppledare i 
Fullmäktigegruppen, härefter kallad Partiledaren 

Medlemskap 

§ 6. Medlemskap 
Medlem är den som vill främja Partiets strävanden, som efterlever dessa stadgar och som erlagt 
fastställd årsavgift. Medlemskap beviljas av Styrelsen. 
Medlemskapet upphör: 

• då medlemsavgiften inte betalats inom 30 dagar efter det en påminnelse skickats ut. 

• då styrelsen erhållit begäran om utträde. 

• då medlem uteslutits ur partiet. 
• då medlem gått med i ett annat lokalt politiskt parti 

Medlem får inte uteslutas ur partiet av annan anledning än att medlemmen brutit mot Partiets 
stadgar, motarbetat partiets verksamhet eller ändamål, uppenbarligen skadat partiets intressen eller 
aktivt arbetar för någon med Partiet konkurrerande politisk organisation. Beslut om uteslutning 
fattas av 2/3 majoritet av styrelsen 



Uteslutning ska föregås av att den som ska uteslutas ska beredas möjlighet att gå i svaromål inom 2 
veckor ifrån att styrelsens meddelas att personen ifråga riskera uteslutas. 

§ 7. Medlemsavgift 
Årsavgiften för medlemskap fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår och skall erläggas 
senast den 31 januari det år som årsavgiften avser. 

Årsmöte, extra årsmöte och revision 

§ 8. Tidpunkt 
Årsmötet skall hållas senast vid utgången av mars månad på tid och plats som Styrelsen bestämmer. 

§ 9. Kallelse 
Kallelse med förslag till föredragningslista och därtill hörande handlingar skall senast 14 dagar före 
Årsmötet tillställas medlemmarna Kallelse, utan handlingar, skall vara tillgänglig på Partiets hemsida. 

§ 10. Rösträtt 
Rösträtt har medlem, som för innevarande år till fullo erlagt medlemsavgiften inom angiven tid. 
Ledamot av Styrelsen äger ej delta i beslut om ansvarsfrihet för denna eller i val av revisor och 
revisorssuppleant. Röstberättigade medlem får representera högst en (1) annan röstberättigade 
medlem genom fullmakt vid årsmöte eller extra årsmöte. 

Vid nominering av kandidater till fullmäktigelistan äger enbart de som är bosatta i Båstads kommun 
rösträtt. 

§ 11. Medlemsförslag 
Medlem får avge förslag till ärenden att behandlas på Årsmötet. Förslaget skall lämnas till Styrelsen 
senast vid utgången av februari månad. 

§ 12. Ärenden vid Årsmötet 
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare 
2. Godkännande av årsmötets utlysning samt fastställande av röstlängd 
3. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor 
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
5. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret 
6. Revisorernas berättelse 
7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av överskott 
respektive underskott i enlighet med balansräkningen 
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser 
9. Behandling av förslag framlagda av Styrelsen 
10. Behandling av förslag framlagda av medlemmar (motioner) 
11. Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår 
12. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår 
13. Fastställande av antalet ordinarie Styrelseledamöter. Styrelsen består av ordföranden, minst fyra 
ordinarie ledamöter och minst två suppleanter i fastställd ordning. Styrelsen utser inom sig vice 
ordförande, sekreterare, kassör, medlemsansvarig och eventuellt övriga funktionärer. 
14. Val av ordförande i Styrelsen 
15. Val av styrelseledamöter för två år. Därvid skall eftersträvas att halva antalet 
styrelseledamöter väljs vartannat år samt val av suppleanter för ett år. 
16. Val av två revisorer jämte en suppleant 
17. Val av två ledamöter samt en suppleant till valberedning 



18. Under valår: 
° Fastställande av handlingsprogram inför valet. 
° Fastställande av partiprogram för kommande val period 

19. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 

§ 13. Extra Årsmöte 
Extra Årsmöte hålls då Styrelsen så finner påkallat. Styrelsen är skyldig att kalla till Extra Årsmöte när 
minst en tredjedel av Partiets medlemmar så begär. Sådan begäran skall vara skriftlig och innehålla 
skälen för begäran. När Styrelsen mottagit begäran om Extra Årsmöte skall den inom 7 dagar kalla till 
ett sådant möte att hållas inom en månad från kallelsen. 

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast inom sju dagar före 
mötet tillställas medlemmarna. Underlåter Styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som 
begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. 

Vid Extra Årsmöte får endast i föredragningslistan upptaget ärende avgöras. I övriga gäller vad som 
för årsmötet är stadgat i tillämpliga delar. 

§ 14. Extra årsmötet året före valår 
Extra Årsmötet skall hållas senast i november månad året före valår för att utse Partiets va lom bud 
samt valkommitte. Valkommitte ska bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter och utser sin egen 
ordförande. 

Nomineringsregler finns som bilaga till dessa stadgar. Nomineringsregler ska fastställas vid detta 
möte. 

§ 15. Revision 
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan Årsmöten granska 
Styrelsens arbete. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Partiets räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll samt övriga handlingar. 

Partiets årsredovisning skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 februari. Revisorerna ska 
överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. 

Styrelsen 

§ 16. Styrelsen 
Styrelsen ansvarar för partiets administration samt planerar och leder partiets arbete i enlighet med 
fastslagen verksamhetsplan. Styrelsen ansvarar för informationen till medlemmar. Styrelsens arbete 
leds av dess ordförande. Vid dennes förfall skall vice ordföranden eller annan som Styrelsen utser 
träda i ordförandens ställe. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, 
kassör/medlemsansvarig och eventuellt övriga funktionärer. 

Styrelsen skall protokollföra sina möten. 

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet 
fastställda turordningen. Vid behov av ny suppleant utses sådan av styrelsen själv för tiden fram till 
nästa årsmöte. 

Suppleant har inte rösträtt men har närvaro-, yttrande- och förs lagsrätt. Suppleant tjänstgör i den av 
Årsmötet fastställda turordningen med rösträtt vid förfall av ordinarie ledamot. 



Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av 
styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. 

Sammanträden 
Partistyrelsen sammanträder på kallelse av Ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter 
begärt det. Partistyrelsen bör sammanträda varannan månad. 

Fullmäktigegruppen 

§ 17. Fullmäktigegruppen 
Fullmäktigegruppen består av Partiets ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. 

Gruppens arbete leds av Partiledaren som utses av gruppen. Vid partiledarens förfall utser gruppen 
en annan ordförande för mötet. 

Fullmäktigegruppen tar ställning till huruvida gruppen skall rekommendera Partiets ledamöter att i 
viss fråga inta en gemensam ställning. Det åligger partiledaren att inhämtar Partigruppens 
ställningstagande i viktigare och principiella frågor som kommer att behandlas i kommunfullmäktige. 

§ 18. Sammanträden 
Fullmäktigegruppen sammanträder i anslutning till fullmäktige mötet. Agendan utgörs av ärendelistan 
i fullmäktigemötet. I beslut deltar ordinarie fullmäktigeledamöter samt de ersättare som kommer att 
tjänstgöra vid det kommande fullmäktigemötet. 

Ordinarie fullmäktigeledamot som ej kommer att delta i fullmäktigesammanträdet skall så snart 
detta blir känt anmäla detta till partiledaren. 

Vid gruppsammanträde ska ledamot och ersättare i förekommande fall redovisa avvikande mening. 
Beslutar gruppen att rekommendera Partiets ledamöter att ta viss ställning till ärende, ska ledamot, 
som ämnar hålla anförande eller rösta på sätt som icke överensstämmer med rekommendationen, 
anmäla detta vid gruppmötet. 

Partigruppen 

§19. Partigruppen 
Partigruppen utgörs av styrelsen samt förtroendevalda (inkl. ersättare) och ansvarar för partiets 
politiska arbete och genomförande av partiprogram. Partigruppen ska fastställa partiets 
ställningstagande i viktigare och principiella frågor samt orientera ledamöter i samtliga kommunala 
beslut. 

Partigruppen leds av Partiledaren i kommunfullmäktige. Vid dennes förfall leds Partigruppen av 
partieledaren utsedd ledamot och i annat fall utser gruppen ordförande för mötet. Partigruppen 
fastställer sin arbetsordning för att mest effektivt genomföra sitt arbete. Fullmäktigeledamot skall 
anmäla motioner, interpellationer och frågor till partigruppen innan de väcks. 

§ 20. Sammanträden 



Partigruppen sammanträder på den av gruppen fastställda mötesdagar. Styrelsen äger också rätt att 
sammankalla partigruppen. 

Partigruppen fastställer agendan som bör innehålla information om styrelsebeslut, 
fullmäktigegruppbeslut, ärende som kommer att behandlas av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och nämnder, genomgångar av förtroendevaldes verksamhet i kommunens 
politiska organ, inkomna motioner, skrivelser samt övriga frågor. 

Partigruppen skall protokollföra sina möten. 

Medlemsgruppen 

§ 21. Medlemsgruppen 
Medlemsgruppen utgörs av samtliga föreningens medlemmar och är rådgivande i allmänpolitiska 
frågor. Medlemsgruppen kallas veckan före kommunstyrelsens sammanträde där kommunstyrelsens 
ärendelista avhandlas. 

I medlemsgruppen behöver protokoll inte föras. 

Beslutsordning, stadgar, m.m. 

§ 22. Beslut och omröstning 
Årsmötet och extra årsmötet är beslutför med det antal röstar som är representerat på mötet. 
Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. 

Omröstning ska sker öppet, utom votering i personval som skall vara sluten. Utgången av omröstning 
bestäms genom enkel majoritet, utom i frågor om stadgeändring eller upplösning (se §24 och §25). 
Vid lika röstetal avgörs personval med lotten och övriga frågor i en ny votering. 

Om lika röstetal kvarstå avgörs frågan i enlighet med den mening som ordförande biträder. 

Saknar särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs även övriga frågor genom lottning. 

Mot beslut kan anförs reservation. 

§ 23. Stadgetolkning 
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållanden som inte är förutsett av stadgarna, 
avgörs frågan av nästkommande Årsmöte, eller i trängande fall, interimistiskt, av Styrelsen. 

§ 24. Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av Årsmötet med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. 

§ 25. Upplösning 
För upplösning av Bjärepartiet krävs beslut av Årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. Beslutet skall ange hur Partiets behållna tillgångar skall användas. 

§ 26. Deltagande på partiets möten 

Samtliga möten i partiet, förutom styrelsemötena, är öppna för partiets medlemmar om inte 
styrelsen i särskilt fall beslutat om annat. 



Bilaga 1 

Nomineringsregler 

1. Årsmötet skall året före allmänt val utse en Valkommitte. Va I kommitten utser inom sig en en 
ordförande, vice ordförande och sekreterare. 

2. Va lom bud skall anmälas till valmyndigheten och bestyrks genom protokollutdrag. Denna 
anmälan bör göras under hösten före valet. Anmälan är giltig intill dess ny anmälan om valombud 
lämnas. 

3. Kommittens uppgifter är att förbereda valfrågor samt utarbeta förslag till va I manifest mm som 
skall föreläggas partistyrelsen. 

4. Kommitten träffas senast under december månad före valet för att organisera utskick med 
förfrågan av partimedlemmarna, huruvida de önskar deltaga som kandidater. En bred information 
skall biläggas förfrågan. Svaret skall vara skriftligt samt undertecknat och vara valkommitten 
tillhanda senast den 15 jan av valåret. 

5. Kommitten bestämmer slag av valsedel, vilket kan vara av två slag: 

• Att den röstberättigade antecknar kandidaterna i den ordning han/hon vill se valsedeln. 

• Att kryssa för ett antal namn. 
Kandidaternas namn sätts upp i alfabetisk ordning (efternamn). Listan bör innehålla minst 30 
namn. Kommitten tillsammans med partistyrelsen, har att diskutera om val skall genomföras med 
en eller flera listor. 

6. Snarast efter den 15 jan före val skickas valsedlar, innekuvert och ytterkuvert samt information 
till partiets medlemmar. 

7. Nomineringsmöte skall hållas under mars av valåret. Tidpunkt för nomineringsmöte bestäms av 
kommitten. Kommitten svarar för kallelsen. 

8. Valsedlarna skall returneras till ordförande för kommitten och skall vara tillhanda senast tre 
veckor före utsatt nomineringsmöte. 

9. Ordförande samlar alla röstbreven. Inom en vecka träffas kommitten för avprickning mot 
röstlängd, medlemsmatrikeln. Ytterkuverten öppnas och innerkuverten läggs i en valurna (låda). 
Därefter kastas samtliga ytterkuvert. 

lnnerkuverten öppnas och sammanräkning genomförs. Kommitten upprättar rådgivande 
förslag till kandidatlista. 

10. Vid ordinarie årsmöte, vid valår tillika nomineringsmöte, i mars fastställs valsedeln. 
Kandidatnamnen skall antecknas i den ordning de ska står på valsedeln. 

11. Innan listan slutgiltigt fastställes, skall godkännande och förbindelserna gentemot partiet 
undertecknas av kandidaterna. 



Protokoll fört vid Bjärepartiets årsmöte 2019-03-02 

Närvarande: 

Csaba Illyes 

Anders Bäck 

Claes Sjögren 

Anders Dahlkvist 

Håkan Mörnstad 

Horst-Dieter Schmidt 

Ingela Ekensten Henriksson 

Gunnel Sebelius Böcker 

Marie-Louise Nilsson 

Inge Henriksson 

Göran Håkansson 

Ingvar Andreasson 

Eva Maltesson 

Bo Wendt 

Helena Kruse 

Lotta Nilsson 

Dagordning/Protokoll: 

Hans Grönqvist 

Anita Bäck 

Roland Nelson 

Aina Teivens 

Kain Schmidt 

Ingrid Edgarsdotter 

Haakon Böcker 

Marianne Erikssson-Mjöberg 

Christer Paulsson 

Kjell Andersson 

Ingemar Jönsson 

Torsten Hanstål 

Mona Svalin 

Helena Stridh 

Knud Nilsson 

1. Mötet öppnas och Helena Strid väljs till ordförande, Helena Kruse till sekreterare och 

Ingrid Edgarsdotter och Anders Dahlkvist till justeringsmän. 

2. Utlysning av årsmötet och fastställande av röstlängd godkändes. 

3. Dagordningen godkändes med Ingei Henrikssons tillägg av ett stödord under punkt 9. 

4. Styrelsens verksamhets berättelse för 2018 lästes upp och godkändes, (bilaga 1 ). 

5. Styrelsens årsredovisning för 2018 lästes upp och godkändes, (bilaga 2). 

6. Revisorernas berättelse för 2018 godkändes, (bilaga 3). 

7. Resultat- och balansräkningen samt disposition av överskott respektive undersott i 

enlighet med balansräkningen för 2018 fastställdes och godkändes. 

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018. 

9. Förslag från styrelsen - revidering av stadgar: 
0 Bo Wendt, Kjell Stridh och Helena Strid utsågs vid upptaktsmötet den 9 feb. på 

Enehall att se över partiets stadgar. 

° Claes Sjögren tillägger vikten av att ha nomineringsregler som gäller före och 

efter valet. Uppdatering av nomineringsregler och valtekniska regler inför nästa 

val läggs till protokollet när det är justerat. 

o Bosse går igenom de nya stadgarna som revideras ytterligare. De ;des.(JV ~1 



10. Inga förslag/motioner från medlemmarna förelåg. 

11. Fastställande av budget för räkenskapsår 2019 godkändes, (bilaga 4 ). 

12. Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till 100 kr per medlem. 

13. Styrelsen fastlades bestå av sju personer inklusive ordförande när det inte är valår. 

Suppleanter är exklusive de sju i styrelsen. Styrelsen utser posterna inom sig. 

14. I den nya styrelsen valdes Inge Henriksson till ordförande på ett år. 

15. Till ordinarie styreslemedlemmar valdes: 
0 Ingrid Edgarsdotter, Hans Grönqvist och Eva Maltesson på två år. 
0 Ledamöter som tidigare valts på två år med ett år kvar är Anita Bäck, Kjell Stridh 

och Marie-Louise Nilsson 

Suppleanter: 
0 Roland Nelson och Marianne Eriksson-Mjöberg valdes på ett år. 

16. Till revisorer valdes Ingemar Jönsson och Ingvar Andreasson, suppleant Kerstin 

Johansson. 

17. Till valberedningen valdes Göran Håkansson (sammankallande) och Helena Kruse, 

suppleant Haakon Böcker. 

18. Fastställande av handlings- och valprogram delegeras till styrelsen och valkommitte 

under valår. 

19. Fastställande av verksamhetsplan för 2019 delegerades till styrelsen. 

20. Mötet avslutas. 

Helena Kruse, sekr. 

Justfras: 

'IJ~~~ ~~q,Jrs Dahlkvist 



Protokoll från konstituerande sammanträde med Bjärepartiets styrelse 5 maj 2019 
Astrakanen i Båstad kommunhus 

Närvarande: Kjell Stridh, Eva Maltesson, Marianne Mjöberg- Eriksson, Roland Nelson, Inge 
Henriksson, Ingrid Edgarsdotter samt Bo Wendt 
Frånvarande: Anita Bäck, Hans Grönkvist och Marie-Louise Nilsson 

1) Inge H hälsade välkomna 

2) Dagordningen godkändes 

3) Eva Maltesson utsågs till justeringsperson, jämte ordf och sekr. 

4) Ingrid Edgarsdotter valdes till sekreterare. 

5) Till kassör och medlemsansvarig valdes Hans Grönkvist, omval. Det fanns även förslag på Ingrid 
Edgarsdotter som kassör, men då hon nyss valts till sekreterare föll förslaget. 

6) Till vice ordförande i styrelsen valdes Kjell Stridh 

7) Till ordförande valdes Inge Henriksson 
Till kassör valdes Hans Grönkvist 
Till sekreterare valdes Ingrid Edgarsdotter 

Fråga: Är de nya stadgarna utskickade? Vi ska gå igenom de nya stadgarna på nästa styrelsemöte. 
Kjell Strid före 

Inge Henriksson, ordförande 

~C/nV ~ltcl/J"~ 
Ingri/Edgarsdott:?e~eterare 

,-?a/id2J~ 
Eva Maltesson, justerare 

• 
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Liberalerna i Båstad 80 24 45 - 35 27 
Adress Postadress 

c/o Thomas Andersson, Killebacken 17 A 269 33 Båstad 
Telefon Banldmnto eller BG/PG 
070-5185212 

Datum som redovisningen avser: Från och mect _1._1._20_1_s ____ till och med 31 .12.2018 

Erhållet partistöd: _2_8_3_00 _______ kr 

Ordförande Kassör 

Thomas Andersson Sven-Olof Bengtsson 
Styrelseledamöter 

Thomas Andersson, Mats Lundberg, Sven-Olof Bengtsson, Sten Moberg, Catarina Fryland, Gitte Dahlin och 
Louise Dock. 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

Det lokala partistödet har använts till 80% till valet till kommunfullmäktige september 2018. 
De resterande 20% har använts till medlemsvård och till Skånedistriktet för Liberalerna Skåne. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

I lna Angel och lng,id Nygren 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

0 Årsredovisning 

0 Partiföreningens stadgar 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

0 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

In?,-~ 
Namnförtydligande 

Thomas Andersson 
Datum Ort 

25juni2019 Båstad 
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Konstituerande styrelsemöte 28 maj 2019. 

Närvarande: 

Thomas Andersson (ordförande), Catarina Fryland, Mats Lundberg, Lou ise Dock, Sten Moberg och 

Birgitte Dahlin. 

Thomas Andersson öppnar mötet. 

Catarina Fryland väljs att justera protokollet. 

Mats Lundberg väljs till viceordförande. 

Louise Dock väljs till sekreterare. 

Catarina Fryland väljs till kassör 

Firmatecknare att var för sig teckna Liberalerna i Båstad: Thomas Andersson 470621-3552 och 

Catarina Fryland 660601-2422. 

Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot 

Swedbank AB samt att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens 

internetbank. 

Beslutar att ordförande disponerar 1000 kr för smärre inköp. 

Ordförande 

Birgitte Dahlin 

Sekreterare Juste rare 



Liberalerna i Båstad 
Räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31 

Resultatrapport 

Intäkter 

Medlemsavgifter 

Partibidrag 

Enskilda bidrag 

Summa intäkter 

Kostli'ilader 

Valet 2018 

Liberalerna Skåne 

Banktjänster 

Summa utgifter 

Årets förlust 

Balansrapport 

Tillgångar 

Ingående saldo Swedbank 

Årets förlust 

Summa tillgångar 

Eget kapital 

Ingående 1.1.2018 

Årets förlust 

Summa Eget kapital 

1030 

28 300 

66 000 

95 330 kr 

127 170 

6 285 

900 

134 355 kr 

39 025 kr 

44 244 kr 

39 025 kr 

5199 kr 

44 244 kr 

39 025 kr 

5199 kr 



REVISIONSBERÄTTELSE FÖR LIBERALERNA H BÅSTAD FÖR ÅR 2018 

Vid granskning av föreningen Liberalerna i Båstads årsredovisning och 

bokföring för verksamhetsåret 1.1.2018 till 31.12.2018 har vi funnit dess i god 

ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. 

Någon kontant kassa finns inte utan tillgångarna utgörs av bankmedel. 

Bankkonto har kontrollerats. Vi har även granskat protokoll över styrelsens 

sammanträden. De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar 

överensstämmer med granskad bokföring. 

Mot förvaltning och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns 

enligt oss icke anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja 

avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

Båsta~ maj 2019 



I. 
Liberalerna 

Liberalerna i Båstad 

Normalstadgar för lokal förening 
Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderad genom landsmötesbeslut 
den 22 november 2015, reviderad genom årsmöte lokala föreningen i Båstad 
kommun 2018-03-01 

§ 1. Ändamål 
Liberalerna i Båstads uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till 
gemensamt arbete och uppträdande, att genom upplysning väcka intresse för 
samhällsfrågor, att främja en demokratisk utveckling samt att verka för val av 
personer med liberal samhällsåskådning till politiska förtroendeuppdrag. 

Föreningen skall dessutom besluta om 
- fördelning av kommunalt partistöd 
- provval och fastställande av kandidater inför kommunfullmäktigeval 
- nominering av personer till offentliga uppdrag på kommunal nivå. 

§ 2. Sammansättning 
Föreningen består av Liberalernas medlemmar inom Båstad kommun, vilka inte är 
medlemmar i någon annan lokal förening eller direktanslutna till länsförbund eller 
riksorganisationen. 

§ 3. Avgifter och partistöd 
Föreningens medlemmar skall betala den avgift som årsmötet bestämt. Bara den 
som erlagt fastställd avgift räknas som medlem. Medlem under 25 år som samtidigt 
är medlem i Liberala Ungdomsförbundet betalar reducerad avgift enligt vad som 
fastställs på årsmöte, dock högst halv ordinarie avgift. 

Föreningen är betalningsmottagare av offentligt partistöd som är avsett för 
Liberalernas lokala verksamhet i Båstad Kommun 

§ 4. Medlemsmöte 
Föreningens högsta organ är medlemsmötet. Varje år hålls minst ett medlemsmöte, 
tillika årsmöte. Medlem har rösträtt vid medlemsmöte först efter det att tre månader 
gått sedan inträdet i Liberalerna. 



Årsmötet skall hållas senast under april månad. Tid för årsmötet skall meddelas 
samtliga medlemmar senast fyra veckor före mötet. Kallelse till årsmötet skall sändas 
ut till samtliga medlemmar senast två veckor före mötet. 

Motioner till årsmötet skall, för att kunna upptas till behandling, ha kommit in till 
styrelsen tre veckor före årsmötet. Motionerna och styrelsens yttrande över dem och 
övriga förslag från styrelsen skall sändas ut till medlemmarna senast två veckor före 
mötet. Frågor enligt punkt 17 skall lämnas in till styrelsen sju dagar före årsmötet. 

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
1. Årsmötet öppnas 
2. Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för årsmötet 
3. Fråga om mötet behörigen utlysts 
4. Fastställande av föredragningslista 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
6. Kassarapport och revisionsberättelse 
7. Fråga om ansvarsfrihet 
8. Fastställande av antal vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i 
styrelsen 
9. Val av ordförande, vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i 
styrelsen 
10. Val av två revisorer och en ersättare för dessa 
11. Val av valberedning 
12. Val av ombud till förbundsmötet enligt för länsförbundet gällande stadga 
13. Övriga eventuellt förekommande val 
14. Fastställande av medlemsavgift och tid för vilken den skall gälla 
15. Motioner och förslag från styrelsen 
16. Rapport från kommunfullmäktigegruppen 
17. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag 
18. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla 
19. Årsmötet avslutas. 

Utöver årsmöte hålls medlemsmöte inom en månad efter begäran från antingen 25 
medlemmar eller en tiondel av medlemmarna (dock minst fem medlemmar) eller efter 
beslut av styrelsen. Tid och plats fastställs av styrelsen och skall meddelas samtliga 
medlemmar senast en vecka före mötet. 

§ 5. Styrelsen 
Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och 
medlemsmötets beslut. Styrelsen består av föreningens ordförande och de övriga 
ledamöter som föreningsmötet utsett. Styrelsen utser inom sig sekreterare och 
kassör och kan till sig adjungera representanter. Styrelsen sammanträder på kallelse 
av ordföranden eller när två ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när 
antalet närvarande styrelsemedlemmar är mer än hälften av antalet ordinarie 
ledamöter. 

Det åligger styrelsen särskilt att: 
- ansvara för att medlemsmötets beslut verkställs 
- sammankalla medlemsmöte 



- till årsmötet presentera verksamhetsberättelse och kassarapport 
- vidta åtgärder för Liberalernas deltagande i kommunfullmäktigeval inom Båstad 
Kommun och se till att lokalt valarbete utförs vid landstings-, riksdags- och 
Europaparlamentsval samt folkomröstningar 
- snarast till länsförbundet anmäla inom föreningen förrättade val samt i övrigt hålla 
kontakt med länsförbundet 
- hålla medlemmarna orienterade om partiets verksamhet och de politiska 
händelserna inom Båstad Kommun 
- vidta åtgärder för att trygga föreningens ekonomi. 

§ 6. Räkenskaper och revision 
Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen. Räkenskaperna avslutas per kalenderår 
och överlämnas tillsammans med protokoll till revisorerna senast två veckor före 
årsmötet. Revisionsberättelse lämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet. 
Föreningens bokslut skall snarast möjligt efter årsmötet sändas till länsförbundet. 

§ 7. Beslutsfattande 
Omröstning sker öppet. Vid val sker sluten omröstning då så begärs. Vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning sker. Röstning med fullmakt 
godtas inte. 
Vid val till uppdrag och beslut om nomineringar där endast en person kan utses krävs 
absolut majoritet med mer än hälften av antalet röstande. Om i första omgången 
ingen av de föreslagna fått absolut majoritet sker förnyad omröstning mellan de två 
kandidater som fått flest röster. I denna andra omgång vinner den som fått flest 
röster. 

§ 8. Nominering 
Inför nominering till ordinarie val tar styrelsen fram ett förslag på nominerings lista. 
Medlemsmötet kan då avgöra om ett provval ska genomföras eller fastställa 
förslaget. Medlem kan rösta i prowal först efter det att tre månader gått sedan 
inträdet i Liberalerna. 
Medlemsmötet skall fastställa regler och tidsplan för nomineringsarbetet inför 
kommunfullmäktigeval. Beslut om kandidater vid kommunfullmäktigeval fattas av 
medlemsmötet. 
Styrelsen har till uppdrag att efter kommunfullmäktige val nominera till poster i 
offentliga uppdrag på kommunal nivå. 

§ 9. Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs antingen beslut med absolut majoritet med mer 
än hälften av antalet röstande vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett 
årsmöte, eller med stöd av kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de 
röstande vid ett årsmöte. 

Stadgeändring skall, för att äga giltighet, godkännas av länsförbundets styrelse. 



§ 10. Sammanslagning, delning eller avveckling 
Beslut om föreningens sammanslagning, delning eller aweckling fattas med stöd av 
kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid 
två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. Om en 
förening under längre tid saknat verksamhet kan beslut om föreningens aweckling 
också fattas av länsförbundets förbundsmöte med stöd av kvalificerad majoritet med 
minst två tredjedelar av de närvarande ombuden. 

Vid sammanslagning av flera föreningar tillfaller tillgångarna och handlingarna den 
nybildade föreningen. 

Vid delning av föreningen fördelas tillgångarna och handlingarna mellan de nybildade 
föreningarna genom beslut av länsförbundets styrelse. 

Vid avveckling överlämnas föreningens tillgångar och handlingar till återstående lokal 
förening i kommunen. Om det återstår flera lokala föreningar i kommunen fattar 
länsförbundets styrelse beslut om hur den avvecklade föreningens tillgångar och 
handlingar skall fördelas mellan dessa föreningar. Om det inte återstår någon lokal 
förening i kommunen skall tillgångarna och handlingarna deponeras hos 
länsförbundet tills en ny lokal förening bildas i kommunen. 



Protokoll från årsmötet tisdagen den 28 maj 2019 kl 18.30 på Östra Karups 

Bygdegård. 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

Dagordning 

1. Årsmötet öppnas 

Ordförande Thomas Andersson öppnar mötet. 

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet 

Ordförande Thomas Andersson. Sekreterare Gitte Dahlin. Justerare Sven

Olof Bengtsson. 

3. Fråga om mötet behörigen utlysts 

Svaret är ja. 

4. Fastställande av föredragningslista 

Fastställs. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 

Verksamhetsberättelse godkänns. 

6. Resultat och balansräkning för 2018 

Faststä Ils. 

7. Revisorernas rapport 

Gås igenom. Revisorerna föreslår att avgående styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet. 

8. Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 

Beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

9. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen (idag 7 stycken) 

Fastställa antalet ledamöter för verksamhetsåret till 7 personer. 

10. Val av ordförande för ett år 

Thomas Andersson väljs till ordförande. 

11. Val av ledamöter i styrelsen 

Catarina Fryland 2 år. 

Christer Sjöö 2 år. 

12. Val av två revisorer 

Omval av Ingrid Nygren och lna Angel - båda för 1 år. 

13. Val av valberedning och sammankallande 

Hans Ekwurtsel och Jenny Hamringe - båda för 1 år med Hans som 

sammankallande. 

14. Val av ombud till förbundsmöte enligt länsförbundets stadgar 



( 
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( 
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Styrelsen utser. 

15. Inlämnade motioner 

Inga motioner har inlämnats. 

16. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla 

Jenny Hamringe tar upp frågan om politiker ska vara med i "styrningen" 

av Kustvattenkommite. 

17. Årsmötet avslutas 

Ordförande avslutar årsmötet. 

~~~6 Birgitte Dahlin 

Ordförande Sekreterare Juste rare 
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Bjäre Båstad Moderata Förening 839400-8497 
Adress Postadress 

c/o Lena Lindqvist Kello Stormvägen 14 269 39 Båstad 
Telefon Bankkonto eller BG/PG 

070-626 0791 Bankgiro 5367-9775 

Datum som redovisningen avser: Från och med 201a-01-01 till och med 2018-12-31 

Erhållet partistöd: _58_8_0_0_kr ______ kr 

Ordförande Kassör 

Ulf Jiewertz Lena Lindqvist Kello 
Styrelseledamöter 
Ulf Jiewertz, Ann Elofson, Carl-Magnus Fröjdh, Lena Lindqvist Kello, Gösta 
Sandgren, Ninni Markow, Johan Wastensson, Irene Wikström, Johan Olsson 
Swanstein, Birgitta Abelin (MQ). Adjungerade ledamöter Anette Åkesson och Mona 
Källbäck. 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 
Partistödet har använts i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kapitlet, 9-22 §§ i 
kommunallagen, dvs till att stärka vårt partis ställning i den kommunala demokratin och 
för att kunna bedriva en aktiv oppositionspolitik och föra ut det moderata budskapet. 

Information, marknadsföring och aktiviteter mot allmänheten är en viktig del för att få ut 
budskapet. Eftersom 2018 varit valår har aktiviteterna i stort präglats av valrörelsen. 
Under året har medlemmar och allmänhet bjudits in till ett 15-tal samlingar och 
informationsmöten. Torgmöte/kampanjmöten har hållits vid ett 20-tal tillfällen, vi har delat 
ut informations- och valmaterial och annonserat i lokalpress som ett led i 
marknadsföringen av vårt budskap. 

Utbildning, kompetensutveckling och kontakter är av stor betydelse för att kunna driva ett 
framgångsrikt politiskt arbete. Representanter för vår förening har deltagit i Sverigemötet, 
Skånemötet och Förbundsrådet. 

En föreningslokal har hyrts till gagn för våra medlemmar. 
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EJ Årsredovisning 

0 Partiföreningens stadgar 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

0 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Namnförtydligande 

Ninni Markow 
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Bjäre Båstad Moderaterna Styrelsemöte2019-02-26 

Närvarande: Ninni Markow, Ulf Jiewertz, Lena Lindqvist Kello, Ann Elofson, Johan 

Wastensson, Johan Olsson Swanstein, Nicole Hagström, Jonatan Kruuse samt Gösta 

Sandgren. 

§1 

Föreningens nyvalde ordförande Ninni Markow hälsade alla i den nya styrelsen välkomna till 

detta första och konstituerande möte och förklarade mötet för öppnat. 

§2 

Styrelsen beslutade utse Lena Lindqvist Kello att vara justeringsperson. 

§3 

Till att vara föreningens kassör utsågs Lena Lindqvist Kello. 

§4 

Till att vara föreningens sekreterare utsågs Gösta Sandgren. 

§5 

Fördelningen av övriga uppgifter och uppdrag bordlades till kommande styrelsemöte. 

§6 

Utsågs ordförande Ninni Markow och kassör Lena Lindqvist Kello att var och en för sig teckna 

föreningens firma. Beslutet justerades med omedelbar verkan. 

§1 

Nästa styrelsemöte sker måndagen den 4 mars klockan 1900 i föreningens lokaler på 

Hallandsvägen. 
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BJÄRE MODERATA FÖRENING 

Bokslut för verksamhetså 2018 

Ingående balans 2018-01-01 

Kontantkassa 0,00 

Affärskonto Handelsbanken 102 674,43 

Summa 102 674,43 

Eget kapital 12 110,43 

Leverantörsskulder 564,00 

Valfond 2018 90 000,00 

Summa 102 674,43 0,00 

Intäkter 2018 

Partistöd 58 800,00 

Medlemsavgifter 6 173,00 

Överföring av kapital från Valfond 90 000,00 

Övriga erhållna bidrag 10 808,00 

Övriga intäkter 15 680,00 

Summa 181461,00 

Kostnader 2017 

Förbundet - andel av partistöd 5 880,00 

Förbundet - adm, utbildning 2 940,00 

Förbundet - marknadsföringsfond 14 112,00 

Lokalhyra 16 872,00 

Programvaror 1395,00 

Konferenser 6 300,00 

Annonsering, PR 64 677,00 

Förtäring 19 868,00 

Adm, kontor, bankkostnader 3 851,00 

övriga kostnader valkampanj 35 717,00 

Reseersättningar 868,00 

Uppvaktn, gåvor, repr. 3 720,00 

Summa 176 200,00 

Årets underskottL överskott 5 261,00 5 261100 

Sid 1/2 



BJÄRE BÅSTAD MODERATA FÖRENING 

Bokslut för verksamhetsåret 2018 

Utgående balans 2018-12-31 

Tillgångar 

Kontantkassa 

Affärskonto Handelsbanken 

Förutbetalda kostnader 

Skulder och eget kapital 

Balanserat resultat 

Årets resultat 

Summa skulder och eget kapital 

0,00 

16 371,43 

1000,00 

Summa 

12 110,43 

5 261,00 

Redovisning av föreningen 2018 betalda utlägg för 

MQ 

Seniorerna 

1 865,00 

0,00 

Swedbank Robur Småbolagsfonden Norden 

Marknadsvärde 2018-12-31 

Anskaffningsvärde 

Förändring totalt + 

Förändring 2018 

Insättning/uttag 2018 

72 557,84 

18 268,04 

54 289,80 

- 2 019,73 

0,00 

17 371,43 

17 371,43 

Sid 2/2 



Bjäre Båstad Moderaterna 

Plats: Båstads kommunhus/ Sessionssalen 

Bilagor: 

1. Föredragningslista 

2. Verksamhets- och förvaltningsberättelse 

3. Revisionsrapport 

4. Valberedningens förslag 

§1. Årsmötets öppnande 

Årsmötesprotokoll 2.019-02-26 

Ulf Jiewertz hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat. 

§2. Föredragningslista 

Årsmötet beslutade 

att fastställa föredragningslistan i enlighet med bilaga 1. 

§3. Val av ordförande att leda förhandlingarna 

Årsmötet beslutade 

att välja Sten Wahlgren till ordförande att leda årsmötet. 

§4. Val av sekreterare för årsmötet 

Årsmötet beslutade 

att välja Gösta Sandgren till sekreterare att föra årsmötesprotokoll. 

§5. Val av justeringspersoner 

Årsmötet beslutade 

att välja Kerstin Gustafsson och Claes Wastensson till justeringspersoner, tillika rösträknare. 



§6. Fastställande av röstlängd 

Årsmötet noterade att 21 medlemmar fanns inskrivna i deltagarlista/ Röstlängd, samt 

beslutade 

att därmed lägga denna till handlingarna. 

§7. Godkännande av årsmötets utlysning 

Årsmötet beslutade 

att anse årsmötet stadgeenligt utlyst. 

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Årsmötet beslutade 

att anse sig ha tagit del av verksamhets- och förvaltningsberättelse i enlighet med bilaga 2 

och lägga denna till handlingarna. 

Kassören lena Lindkvist Kello föredrog bokslutet. 

§9. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning 

Då ingen revisor deltog föredrog Jan Ahlström revisionsberättelsen i enlighet med bilaga 3. 

Årsmötet beslutade 

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 

att fastställa framlagd resultat- och balansräkning. 

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsårets förvaltning. 

§11. Fastställande av medlemsavgift för år 2019 

Årsmötet beslutade 

att fastställa medlemsavgiften för enskild medlem till 270 kronor, vilket innebär oförändrat 

belopp 

att fastställa medlemsavgiften för samsända medlemmar till 470 kronor, vilket även detta 

innebär oförändrat belopp. 

§12. Förslag från styrelsen (propositioner) 

Styrelsen har inget förslag till årsmötet 



§13. Förslag från medlemmar (motioner) 

Inga förslag från medlemmar har inkommit. 

§14. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen 

Årsmötet beslutade 

att anteckna Johan Olsson Swanstein (Gruppledare) och Gunilla Linghoff (MQ) samt en 

ungdomsrepresentant om och när en sådan senare utses (MUF) som självskrivna ledamöter. 

§15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 

Årsmötet beslutade 

att i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 4, fastställa antalet ledamöter till åtta (8), 

inklusive presidiet. Därtill kommer ovan antecknade självskrivna ledamöter. 

§16. Val av ordförande 

Årsmötet beslutade 

att välja Ninni Markow till föreningsordförande för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte. 

§17. Val av vice ordförande 

Årsmötet beslutade 

att välja Ulf Jiewertz till föreningens vice ordförande för tiden fram till nästa ordinarie 

årsmöte. 

§18. Val av övriga ledamöter 

Årsmötet beslutade 

att utse Ann Elofson, Lena Lindqvist Kello, Gösta Sandgren, Johan Wastenson (samtliga 

omval), Nicole Hagström samt Jonatan Kruuse (båda nyval) till styrelseledamöter för tiden 

fram till nästa ordinarie årsmöte. 

§19. Val av två revisorer och ersättare för dem 

Årsmötet beslutade 

att välja Bo Bjurulf och Jan Ohlsson till revisorer (omval) samt 

att välja Kerstin Gustafsson och Peter Salomon som ersättare (omval) för tiden fram till nästa 

ordinarie årsmöte. 



§20. Val av valberedning 

Årsmötet beslutade att välja Anette Åkesson (sammankallande), Jan Ahlström samt Linda 

ivarsson Bertilsson till valberedning till nästa ordinarie årsmöte. 

§21. Val av ombud med ersättare till förbundsstämma för Moderaterna i Skåne 

Årsmötet beslutade 

att utse Johan Olsson Swanstein, Ninni Markow samt Ulf Jiewertz att vara föreningens 

ombud samt 

att delegera till styrelsen att utse ersättare. 

§22. Övriga frågor 

Avgående styrelseledamöter Irene Wikström och Birgitta Abelin samt de under året 

adjungerade ledamöterna Anette Åkesson och Mona Källbäck avtackades av Ulf Jiewertz. 

§23. Årsmötets avslutande 

Mötesordförande Sten Wahlgren förklarade årsmötet för avslutat. 

(i)~ \c11~~ 
Gö~ta Sandgren 

Ordförande Sekreterare 

Justeringsperson Justeringsperson 

Efter årsmötet höll Kommunstyrelsen ordförande Johan Olsson Swanstein ett anförande om 

bl.a. vissa prioriteringar, möjligheter och utmaningar för mandatperioden. 



Normalstadga för förening 

Utdrag ur "Stadgar för Moderata Samlingspartiet" 
Antagna av partistämman den partistämman 20-23 oktober 2011 med ändringar 
gjorda vid partistämman 15-18 oktober 2015. 

Gäller från och med 1 januari 2016. 

~ moderaterna 



V-t moderaterna 

NORMALSTADGAR FÖR PARTIFÖRENING 

I MODERATA SAMLINGSPARTIET 

§ 1 ÄNDAMÅL 

Partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet 
företräder. 

Partiföreningens uppgift är därför att målmedvetet bilda opinion för och utveckla 
moderata ideer, att vinna människor som medlemmar och väljare till partiet och att i 
praktisk politik förverkliga ideer i enlighet med partiets samhällssyn. 

§ 2 ORGANISATION 

Partiföreningen har till uppgift att samordna och leda partiets arbete inom sitt 
verksamhetsområde. Finns flera partiföreningar i samma kommun kan dessa samverka 
vid utförandet av uppgifter. I sitt arbete skall föreningen särskilt uppmärksamma 
informations- och kampanjverksamheten, lokala politiska frågor, rekrytering och 
utbildning samt anskaffa medel för verksamhetens bedrivande. 

Inom föreningens verksamhetsområde bör finnas en ungdomsförening. 

En kommuntäckande partiförening eller en partiförening som omfattar flera kommuner, 
kan delas in i geografiska, intresse- eller verksamhetsbaserade sektioner. 

§ 3 MEDLEMSKAP 

Mom.1. 
Medlem i partiföreningen är den som är bosatt inom dess verksamhetsområde, delar 
partiets grundvärderingar, följer stadgarna, uppnått den av Moderata 
Ungdomsförbundet föreskrivna lägsta medlemsålder och som betalat fastställd 
medlemsavgift. Medlem som ej erlagt den årliga medlemsavgiften senast vid 
halvårsskiftet erhåller ett registrerat medlemskap. Registrerad medlem kvarstår 
därefter som längst till och med utgången av nästkommande kalenderår. 

Partiföreningens verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen. Medlem i 
Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet är medlem i den 
partiförening inom vars verksamhetsområde medlemmen är bosatt eller sökt och 
erhållit medlemskap i. 

Efter särskild ansökan hos partiföreningens styrelse kan medlem som inte är bosatt 
inom partiföreningens verksamhetsområde erhålla medlemskap. Medlem som inte är 
folkbokförd inom partiföreningens verksamhetsområde äger inte rösträtt i prowal till 
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y\i. moderaterna 

kommun, landsting (motsvarande) eller riksdagsval om något av dessa områden inte 
omfattar folkbokföringsorten. 

Mom.2. 
För att väljas till/inneha ett förtroendeuppdrag inom, respektive för, partiet krävs att 
personen är medlem, undantaget auktoriserad/godkänd revisor eller motsvarande. 

Mom.3. 
Medlem eller registrerad medlem som är medlem i och/eller aktivt arbetar för någon 
med partiet konkurrerande politisk organisation, eller genom sitt handlande skadar 
partiföreningens syften, kan uteslutas ur partiföreningen. 

Mom.4. 
Inträffar fråga om uteslutning har partiföreningens styrelse att anmäla förhållandet till 
förbundsstyrelsen och avge yttrande i frågan. Beslut om uteslutning fattas av 
partistyrelsen efter förslag av förbundsstyrelsen. Från det att ett uteslutningsärende 
väckts i och behandlats av förbundsstyrelsen tills dess att ärendet avgjorts av 
partistyrelsen saknar medlemmen rösträtt i partiet och möjligheten att utöva sina 
förtroendeuppdrag i partiet. Utesluten medlem kan endast skriftligen ansöka om 
återinträde hos förbundsstyrelsen där senaste medlemskapet fanns. Återinträde som 
medlem i partiet avgörs av partistyrelsen. 

Mom.5. 
Medlem i annan förening inom Moderata Samlingspartiet äger mot uppvisande av 
medlemskort, eller genom att på annat sätt styrka sitt medlemskap, rätt att delta i 
möte med partiföreningen och äger då yttranderätt men ej förslags- eller rösträtt. 

Mom.6. 
För att erhålla rösträtt på års- och nomineringsmöten skall medlem vara införd i av 
förbundet två veckor före mötet tillhandahållen röstlängd. 

Mom.7. 
Årsmötet fastställer medlemsavgiften till partiföreningen för nästkommande 
kalenderår. Denna får ej understiga de sammanlagda årsavgifterna till förbundet och 
riksorganisationen. Medlemsavgiften gäller för ett kalenderår. Avgift för ny medlem 
som betalas efter den 1 september gäller även för påföljande kalenderår. 

Årsavgiften upptas i samverkan med förbundet. 

0 .. 

§4ARSMOTE 

Mom.1. 
Årsmötet är partiföreningens högsta beslutande organ och består av alla medlemmar i 
partiföreningen. 

3 (15) 



Mom.2. 
Partiföreningens årsmöte sammanträder på kallelse av styrelsen. Ordinarie årsmöte 
hålls varje år inom de månader förbundsstyrelsen beslutat. 

Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner påkallat eller då minst en tredjedel av 
partiföreningens medlemmar så begär. 

Mom.3. 
Kallelse till partiföreningens årsmöte utfärdas av styrelsen senast tre veckor före 
årsmötet. Kallelse till extra årsmöte utfärdas så snart beslut fattats om extra årsmöte. 

Mom.4. 
Rätt att till partiföreningens årsmöte väcka förslag tillkommer medlemmar i föreningen. 
Förslag skall senast två veckor före årsmötet ha inkommit till föreningens styrelse. 
Senast en vecka före årsmötet skalrhandlingarna finnas tillgängliga för medlemmarna. 

Ärenden av brådskande natur kan dock efter årsmötets beslut omedelbart upptas till 
behandling. 

Mom.5. 
Vid ordinarie årsmöte skall väljas en styrelse för tiden till nästa ordinarie årsmöte. 

Mom.6. 
Vid ordinarie årsmöte skall minst förekomma: Härutöver tillkommer vid vissa årsmöten 
även beslut och val enligt rekryterings- och nomineringsreglema, se detta avsnitt. 

a) Val av ordförande att leda förhandlingarna. 
b} 

c) 
d) 
e) 

f) 
g) 

h) 
i) 
j) 
k) 
I) 

m) 
n) 

o) 

Val av sekreterare. 
Val av justeringspersoner. 
Fastställande av föredragningslista. 
Godkännande av årsmötets utlysning. 
Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Revisorernas berättelse och fastställande av resultaträkning och balansräkning. 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår. 
Förslag från styrelsen (propositioner). 
Inkomna övriga förslag (motioner). 
Anteckning om självskrivna ledamöter. 
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. 
Val av ordförande och vice ordförande. 
Val av minst tre styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig om 
moderatkvinnoförening saknas inom verksamhetsområdet. 

p) Val av två revisorer och ersättare för dem. 
q) Val av rekryteringskommitte alt. nomineringskommitte enligt bestämmelserna. 
r) Val av valberedning. 
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V ffioderaterna 
s) Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare. 
t) Övriga ärenden. 

Mom.6. 
Omröstning vid årsmötet sker öppet, utom votering vid personval som skall vara 
sluten. Medlem skall personligen utöva sin rösträtt vid årsmötet. Röstning får inte ske 
med fullmakt. 

Vid sluten omröstning skall valsedel för att vara giltig, uppta så många namn av de 
föreslagna kandidaterna som valet avser. 

Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i frågor 
om stadgeändring, sammanslagning eller delning, där två tredjedels majoritet krävs. 
Vid lika röstetal avgörs personval med lotten och övriga frågor i enlighet med den 
mening som ordföranden biträder. Saknar särskilt vald mötesordförande formell 
rösträtt avgörs även övriga frågor genom lottning. 

Vid personval som avser en plats skall den som blir vald erhålla minst hälften av 
antalet avgivna giltiga valsedlar. I annat fall genomförs ytterligare en omröstning 
mellan de två kandidater som erhållit de högsta röstetalen. 

Mom.7. 
Ledamot av partiföreningens styrelse äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet för 
denna eller i val av revisor. 

Mom.8. 
Partiföreningen utser det antal förbundsstämmoombud man fått besked från förbundet 
om. Vid val av ombud tillses att Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet 
representeras i förhållande till sina medlemsantal. Ombud och ersättare fungerar intill 

dess nya utsetts. 

§ 5 STYRELSE 

Mom.1. 
Partiföreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande, vice 
ordförande och minst tre av årsmötet valda ledamöter. 

Kommunfullmäktigegruppens och moderatkvinnoföreningens ordförande är 
självskrivna ledamöter när partiföreningen inte ingår i krets. 

Moderata Ungdomsförbundets lokala organisation, som omfattar föreningens 
verksamhetsområde, utser en ledamot, normalt sin ordförande, jämte ersättare i 
partiföreningens styrelse. 

Mom.2. 
Styrelsen utser de funktionärer som behövs för verksamheten. 
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V moderaterna 
Mom.3. 
Styrelsen åligger 

att leda partiets politiska och organisatoriska verksamhet inom partiföreningens 
verksamhetsområde och i samråd med förbundsstyrelsen skapa en lokal 
organisation som effektivt kan bedriva kampanjer, information, utbildning, 
rekrytering och medlemsvård, 

att följa och aktivt delta i landstingspolitiken, kommunpolitiken genom fortlöpande 
kontakter med partiets landstings- och kommunfullmäktigegrupp och 
representanter i nämnder och styrelser, 

att i samråd med fullmäktigegruppen förbereda nominering till kommunal 
representation, 

att verka för att medlemmarna informeras i rikspolitiska, landstingspolitiska och 
kommunpolitiska frågor bland annat genom kontinuerlig mötesverksamhet, 

att hålla fortlöpande kontakt med förbundsstyrelsen och partiets tjänstemän, 

att till förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter om föreningens organisation, 
medlemmar, ekonomi och verksamhet, 

att samverka med Moderatkvinnorna, 

att samverka med Moderata Ungdomsförbundets lokala organisation, samt vara 
ungdomsdistriktet behjälplig i utvecklingen av dess verksamhet, 

att verka för rekrytering av nya medlemmar, 

att verka för medlemmars utbildning i politiska och organisatoriska frågor, 

att handha partiföreningens ekonomi, 

att uppbära och bestämma användandet av kommunalt partistöd när det endast finns 
en partiförening i kommunen, 

att tillse att personuppgifterna i partiets medlemsregister hanteras i enlighet med 
gällande lagstiftning. 

Personuppgifter får inte spridas vidare om inte personen lämnat sitt samtycke. 

§ 6 REKRYTERINGS- OCH NOMINERINGSARBETET 

Mom.1. 
I god tid före allmänna val skall partiföreningen efter kallelse av styrelsen 
sammanträda för att behandla rekrytering och nominering av kandidater inför valen. 
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\' Illoderaterna 
Därvid skall av förbundsstämman fastställda rekryterings- och nomineringsregler 
följas. Undantag kan beviljas av förbundsstyrelsen. 

Partiföreningen skall nominera och fastställa valsedlar för kommunala val inom 
föreningens verksamhetsområde. När partiföreningen ingår i en krets fastställs 
valsedlar för kommunfullmäktige av kretsen. 

Mom.2. 
För att rösta i provval och delta i beslut rörande kandidatnominering fordras att 
medlem är folkbokförd i den kommun valet gäller. 

Förbundsstyrelsen kan efter begäran av partiföreningens styrelse eller på eget initiativ 
pröva nomineringsförfarandet i kommunen eller landstingsvalkretsen. 
Förbundsstyrelsen kan med två tredjedelars majoritet fastställa en ny valsedel samt 
återkalla de av nomineringsstämma beslutade valsedlarna eller avföra enskilda 
kandidater. Förbundsstyrelsens beslut skall senast ha ägt rum fyra veckor efter det att 
nomineringsstämma ägt rum. 
Ett beslut om överprövning skall meddelas partistyrelsen för kännedom. 

0 •• 

§ 7 PAKALLANDE AV SAMMANTRADEN 

Förbundsstyrelsen äger påkalla sammanträde med partiföreningens styrelse. Till 
sammanträde med denna samt till årsmöte eller annan sammankomst äger 
förbundsstyrelsen sända företrädare med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 

§ 8 KRETS 

Finns flera partiföreningar i samma kommun skall en krets eller förbund inrättas för 
dessa. 

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION 

Räkenskapsåret fastställs av förbundsstyrelsen. Räkenskaper, förvaltningsberättelse 
och övriga handlingar som berör förvaltningen skall av styrelsen överlämnas till 
revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Granskningen skall vara avslutad och 
revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet överlämnad till styrelsen 
senast en vecka före årsmötet. 

§ 10 STADGAR OCH STADGEÄNDRING 

Mom.1. 
För partiförening gäller av partistämman antagna normalstadgar. Awikelser från dessa 
skall fastställas av förbundsstyrelsen. 
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Mom.2. 
Ändring av partiföreningens stadgar kan beslutas endast av partiföreningens årsmöte, / 
varvid två tredjedels majoritet erfordras. 

§ 11 UPPLÖSNING, SAMMANSLAGNING OCH DELNING 

Mom.1. 
Om partiförening skall upplösas, fastställer förbundsstyrelsen nytt verksamhetsområde 
för berörda föreningar. Före beslut om sammanslagning skall godkännande lämnas av 
förbundsstyrelsen. För sammanslagning fordras beslut med minst två tredjedels 
majoritet av två på varandra följande årsmöten, varvid minst det ena skall vara 
ordinarie årsmöte. Årsmötena skall hållas med minst fyra veckors mellanrum. I 
personlig kallelse till årsmöte anges att förslag till sammanslagning skall behandlas på 
årsmötet. 

Vid sammanslagning skall partiföreningens handlingar, tillgångar och skulder tillfalla 
den sammanslagna partiföreningen. 

Sker sammanslagning med fler än en partiförening skall fördelningen av medlemmar, 
handlingar, tillgångar och skulder beslutas av förbundsstyrelsen. 

Mom.2. 
Partiförening som inte haft årsmöte under tre på varandra följande år anses upplöst 
efter att beslut tagits i förbundsstyrelsen. Partiföreningens handlingar, tillgångar och 
skulder övertas av förbundet. Förbundsstyrelsen beslutar därefter hur kvarvarande 
medel och handlingar överförs till lokal partiförening/ar i kommunen. Finns ingen 
partiförening skall medlen användas för verksamhet i området. 

Mom.3. 
Om partiförening skall delas skall förbundsstyrelsens godkännande först inhämtas. För 
delning fordras beslut med minst två tredjedels majoritet av två på varandra följande 
årsmöten, varvid minst det ena skall vara ordinarie årsmöte. I personlig kallelse till 
årsmöte anges att förslag till delning skall behandlas på årsmötet. 

Före andra beslutet om delning skall årsmötet besluta om hur den ursprungliga 
partiföreningens medlemmar, handlingar, tillgångar och skulder skall fördelas på de 
nya föreningarna. Sådan fördelning får inte bli uppenbart orättvis. Tvist om fördelning 
avgörs slutgiltigt av förbundsstyrelsen. 

Mom.4. 
Vid förändring av partiföreningars verksamhetsområde genom sammanläggning eller 
delning skall det andra årsmötet också fastställa namn för den eller de partiföreningar 
som bildas. 
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BILAGA: 
NORMALARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGEGRUPPER 

Gäller för kommunfullmäktigegrupper och landstings(region)fullmäktigegrupper. 
Normalarbetsordningen skall i tillämpliga delar även gälla för andra och indirekt valda 
grupper av fullmäktigetyp. 

1. GRUPPENS SAMMANSÄTTNING 

Mom.1. 
Den moderata gruppen i kommunen består av moderata ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige. Till gruppens överläggningar kallas med yttranderätt även moderata 
ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och kommunala bolagsstyrelser, politiskt 
tillsatta moderata tjänstemän i kommunen, moderata kommunrevisorer samt förenings
och kretsordförande i kommunen. Partiets medlemmar har rätt att närvara med 
yttranderätt vid ordinarie gruppsammanträde. Partiombudsmannen i förbundet skall för 
kännedom erhålla kallelse till gruppmöte. Därutöver bör gruppmöten, öppna även för 
allmänheten, regelbundet hållas. 

Mom.2. 
Den moderata landstingsgruppen består av moderata ledamöter och ersättare i 
landstinget. Till gruppens överläggningar kallas även moderata ledamöter och ersättare i 
viktigare styrelser och nämnder, politiskt tillsatta moderata tjänstemän, moderata 
landstingsrevisorer, förbundsordförande och partiombudsmän i landstingsområdet. 

2. GRUPPENS UPPGIFTER 

Mom.1. 
Gruppens uppgifter är: 

att utifrån fastställda program genomföra partiets politik, 

att i samarbete med partiorganisationen medverka till och initiera information och 
opinionsbildning i kommunala frågor till väljare och medlemmar, 

att genom partiets organisation och genom kontakter med medborgarna hålla sig 
underrättad om behov, önskemål och synpunkter som berör kommunens 
(motsvarande) verksamhet, 

att utse ledamöter av gruppledning och efter samråd övriga organ, 

att vid behov tillsätta särskild kommitte, utredning, projektgrupp med mera, 

att i förekommande fall besluta om organisation och hantering av till gruppen avsatta 
politiska resurser och medel, 
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3. GRUPPENS SAMMANTRÄDEN 

Mom.1. 

"Vi:°' moderaterna 

Den nyvalda gruppen sammanträder snarast och senast tre veckor efter valdagen för 
förberedande sammanträde. Ordföranden i den avgående gruppen ansvarar för 
sammankallande av den tillträdande gruppen och fungerar som interimistisk ordförande 
för den nyvalda gruppen tills ny utsetts. Vid förberedande sammanträde skall minst 
förekomma: 

a) Val av mötesordförande 
b) Val av mötessekreterare 
c) Information om valresultatet och dess konsekvenser 
d) Information om gällande arbetsordningsregler för nomineringsförfarande, ledamöters 

skyldigheter etcetera 
e) Fastställande av tidsplan för gruppens förberedelser av fullmäktiges valärenden 
f) Fastställande av sammanträdestid för konstituerande gruppsammanträde 
g) Val av valberedning för förberedande av gruppens interna val. Bestämmelserna i 

avsnitt sju gäller i tillämpliga delar. 

Mom.2. 
Den nyvalda gruppen sammanträder snarast efter förberedande möte för konstituerande 
sammanträde. Ordföranden i den avgående gruppen ansvarar för sammankallande av 
den tillträdande gruppen. Vid konstituerande sammanträde skall minst förekomma: 

a) Eventuellt val av särskild ordförande för gruppens sammanträden (se avsnitt 5.1) 
b) Val av gruppordförande 
c) Val av vice gruppordförande 
d) Val av gruppsekreterare 
e) Eventuellt val av gruppstyrelse (se avsnitt 5) 
f) Eventuellt val av valberedning (se avsnitt 7) 
g) Fastställande av arbetsordning. 

Mom.3. 
Gruppens ledamöter och ersättare är röstberättigade i moment 1 och 2 samt liknande 
interna beslut. 

Mom.4. 
Sammanträde hålls före kommun(motsvarande)styrelsens sammanträde för genomgång 
av ärenden enligt styrelsens föredragningslista samt övriga frågor av gemensamt intresse. 

Sammanträde kan därutöver vid behov hållas i anslutning till fullmäktiges sammanträde. 

Mom.5. 
Sammanträdesplan för påföljande år fastställs senast under december månad. 

Fullmäktigegruppen sammanträder på ordförandens kallelse. Fullmäktigegruppen skall 
dessutom kallas om det begärs av minst en tredjedel av gruppens ordinarie ledamöter. 

10 (15) 



y ) moderaterna 
Ärenden som önskas upptagna till behandling vid gruppsammanträde skall anmälas till 
ordföranden snarast och senast vid gruppsammanträdets början för att bli föremål för 
beslut. 

Kallelse till sammanträde bör sändas ut i god tid till gruppmedlemmarna. I kallelse bör i 
möjligaste mån anges vilka ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet. 

Mom.6. 
Ordinarie ledamot äger alltid rösträtt vid gruppens beslut, oavsett om ledamoten kommer 
att närvara på kommande fullmäktigemöte eller ej. Om ordinarie ledamot kommer att vara 
närvarande på fullmäktiges sammanträde, men är frånvarande från gruppens 
sammanträde, skall ingen rösta i den ledamotens ställe vid gruppens sammanträde. Om 
ordinarie ledamot är frånvarande vid gruppmöte samt dessutom kommer att vara 
frånvarande vid kommande fullmäktigesammanträde, äger den ersättare som ska 
tjänstgöra vid kommande fullmäktigesammanträde rösträtt vid gruppens beslut. Vid 
gruppens beslut ska dess sammansättning i möjligaste mån vara samma som vid 
fullmäktiges sammanträde. 

Mom.7. 
Begärs omröstning ska denna, utom vid personval, ske öppet. Utgången bestäms genom 
enkel majoritet. Vid personval skall omröstning genomföras i en valhandling. Vid sluten 
omröstning skall valsedel för att vara giltig uppta så många namn som valet avser. Vid lika 
röstetal gäller den mening som ordförande biträder med undantag för val eller 
nominering, då lotten avgör. 

Vid personval som avser en plats skall den som blir vald erhålla minst hälften av antalet 
avgivna giltiga valsedlar. I annat fall genomförs ytterligare en omröstning mellan de två 
kandidater som erhållit de högsta röstetalen. 

Mom.8. 
Mot beslut kan anföras reservation. Vid gruppsammanträde ska ledamot och ersättare i 
förekommande fall redovisa avvikande mening. 

Gruppen kan rekommendera hur enskild ledamot skall ta ställning till ärende vid 
fullmäktigemöte. Detsamma gäller i fråga om representanternas ställningstagande i 
utskott, delegationer, nämnder och styrelser. 

Beslutar gruppen att rekommendera partiets ledamöter att ta viss ställning till ärende, ska 
ledamot, som ämnar hålla anförande eller rösta på sätt som icke överensstämmer med 
rekommendationen, anmäla detta vid gruppmötet. Ledamot som icke är närvarande vid 
gruppmötet, ska i god tid före fullmäktigemötet anmäla avsikt att hålla sådant anförande 
eller rösta på sådant sätt till ordföranden. 

I valärenden gäller gruppens rekommendation för samtliga tjänstgörande ledamöter i 
fullmäktige. 
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Mom.9. 
Gruppen kan enligt "Försäkran för kandidat och förtroendevald" uttala att den inte längre 
har förtroende för en person som representant. Sådant beslut skall i förekommande fall 
genomföras med sluten omröstning och med två tredjedels majoritet för att bli gällande. 
Beslutet skall föregås av att representanten och förbundsstyrelsen beretts tillfälle att yttra 
sig. Från det att gruppen uttalat att den ej har förtroende för en person och till dess att 
den avsagt sig sina uppdrag är personen avstängd från gruppens arbete. 

4. GRUPPLEDAMÖTERNAS SKYLDIGHETER 

Mom.1 . 
Ledamot skall vara beredd att vid gruppens sammanträde föredra ärenden inom sin 
nämnds eller motsvarande område och också vara beredd att i dessa ärenden föra 
gruppens talan vid fullmäktiges sammanträden. 

Mom.2. 
Ledamot skall före inlämnandet av motion informera gruppen. lnlämnande av 
interpellation eller enkel fråga skall föregås av samråd med gruppordföranden eller 
presidiet. 

Mom.3. 
Vid gruppsammanträde skall ledamot i förekommande fall klart redovisa avvikande 
mening. Beslutar gruppen att rekommendera partiets ledamöter att ta viss ställning till 
ärende, skall ledamot som ämnar hålla anförande eller rösta på sätt som icke 
överensstämmer med rekommendationen, anmäla detta senast vid gruppmötet före 
fullmäktiges sammanträde. Ledamot som icke är närvarande vid gruppmötet, ska i god 
tid före fullmäktigemötet anmäla avsikt att hålla sådant anförande eller rösta på sådant 
sätt till ordföranden. 

Tjänstgörande ledamot eller ersättare som icke är närvarande vid gruppmötet och ej 
anmält avvikande mening enligt ovan finner sig i gruppens beslut. 

Mom.4. 
Förhinder att närvara vid gruppsammanträde skall snarast anmälas till gruppens 
sekreterare. 

Mom.5. 
Ledamot skall medverka vid kommunal (motsvarande) politisk information, 
opinionsbildning och kampanjarbete till allmänhet och partimedlemmar. 

5. GRUPPENS LEDNING 

Mom.1. 
Gruppens ordförande är gruppledare för partigruppen i fullmäktige. Vid förfall inträder vice 
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moderaterna 
ordföranden. Gruppens presidium företräder gruppen gentemot andra partier såvida inte 
annat beslut fattas. Gruppen kan även utöver presidiet utse särskild ordförande för 
gruppens sammanträden. 

Mom.2. 
Bland gruppens ledamöter kan en gruppstyrelse väljas. I fullmäktigegrupper med mer än 
tio ledamöter bör en gruppstyrelse väljas. 

Mom.3. 
Gruppstyrelse består av fullmäktigegruppens presidium samt ytterligare en, tre eller fem 
ledamöter. Vid valet tillses att den får en allsidig sammansättning. 

Mom.4. 
Gruppstyrelse väljs för en period som motsvarar fullmäktigeledamöternas mandatperiod. 
Valet förrättas vid det konstituerande sammanträdet. 

Avgår ledamot av gruppstyrelse under mandatperioden förrättas på nästkommande 
gruppsammanträde fyllnadsval för återstoden av mandatperioden. 

Mom.5. 
Gruppstyrelse sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är nödvändigt eller då _ 
minst en tredjedel av ledamöterna av gruppstyrelsen så begär. 

Mom.6. 
Gruppstyrelsens uppgifter är: 

att leda och hålla ihop fullmäktigegruppens arbete 

att åstadkomma ett samordnat uppträdande av fullmäktigegruppen, i synnerhet i 
valärenden 

att snarast efter val ansvara för att utforma politisk plattform ("regeringsförklaring") som 
ligger till grund för förhandlingar med andra partier om vilken politik som skall föras 
och vilken majoritetskonstellation som kan åstadkommas 

att genomföra utvecklingssamtal med ledamöterna i fullmäktigegruppen 

att i förekommande fall ansvara för fullmäktigegruppens medel och övriga tillgångar 

att i förekommande fall inom eller utom sig utse fullmäktigegruppens kassör 

att i förekommande fall ansvara för fullmäktigegruppens kansli och politiska organisation 

att i det fall särskild valberedning ej utses utgöra valberedning som i samråd med 
partiorganisationen förbereder de val och nomineringar som fullmäktigegruppen har 
att förrätta. Stadgandena i avsnitt sju gäller i tillämpliga delar även för gruppstyrelsen. 
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'( moderaterna 

6. ORGANISATION I NÄMNDER OCH STYRELSER 

Mom.1. 
De moderata ledamöterna i nämnd/styrelse och deras ersättare utgör nämndgrupp för 
respektive nämnd eller motsvarande organ. Nämndgruppen ansvarar för det löpande 
politiska arbetet inom sitt verksamhetsområde. En av ledamöterna utses som 
nämndansvarig (gruppledare). Det åligger denne att lämna fullmäktigegruppen och 
eventuell gruppstyrelse information beträffande aktuella frågor, förmedla gruppens eller 
gruppstyrelsens uppfattning till de andra partirepresentanterna inom respektive organ, 
samt i övrigt verka för ett samordnat uppträdande. 

7. VALFRÅGOR 

Mom.1. 
Nominering av kandidat till sådant förtroendeuppdrag som tillsätts av kommunen 
förbereds av gruppens valberedning efter samråd med föreningarna eller kretsen i 
kommunen, eller med förbundet där landsting saknas. För landstinget skall sådant 
samråd alltid ske med förbundet. 

Vid olika mening mellan partiorganisation och fullmäktigegrupp gäller den uppfattning 
fullmäktigegruppen har efter att partiorganisationens uppfattning ställts under proposition 
vid gruppsammanträde. 

Inför de valärenden som inleder en mandatperiod skall samtliga medlemmar inom 
kommunen eller motsvarande beredas möjlighet att nominera kandidater eller anmäla om 
intresse finns för uppdrag i nämnder och styrelser. 

Mom.2. 
För nominering av kandidat till sådant förtroendeuppdrag som tillsätts eller nomineras av 
fullmäktige kan väljas en särskild valberedning. Utses inte gruppstyrelse skall 
valberedning utses. 

Mom.3. 
Valberedningen skall bestå av tre, fem eller sju ledamöter. Vid valet tillses att den får en 
allsidig sammansättning. 

Mom.4. 
Valberedningen bör till sig adjungera ledamöter från partiorganisationen vilka har 
yttranderätt men ej rösträtt. 

Mom.5. 
Det åligger valberedningen att förvissa sig om att den som föreslås till viss post är beredd 
att kandidera därtill samt att kandidaten skrivit under "Försäkran för kandidat och 
förtroendevald". 
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Mom.6. 
Valberedningens förslag till kandidater till de uppdrag som skall väljas inför en ny 
mandatperiod skall finnas tillgängliga för fullmäktigegruppens ledamöter senast 5 dagar 
före det gruppmöte där valen ska göras. 

Mom.7. 
Valberedningens arbete skall genomföras i samråd med partiorganisationen och den skall 
yttra sig över valberedningens förslag. 

8. ARBETSORDNING 

Mom.1. 
Vid inledningen av en ny mandatperiod skall efter samråd med förbundet den tillträdande 
gruppen konfirmera eller revidera denna arbetsordning. 

Görs inte detta gäller denna normalarbetsordning som finns som bilaga till partiets 
normalstadgar. 

9. ÄNDRING AV NORMALARBETSORDNING 

Mom.1. 
Om kommunfullmäktigegruppen tar beslut om ändringar i normalarbetsordningen skall de 
anmälas till förbundsstyrelsen. 

Mom.2. 
Om landstings- alt regionfullmäktigegruppen tar beslut om ändringar i 
normalarbetsordningen skall de anmälas till partistyrelsen. 
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Verksamhetsberättelse 2018 

Centerpartiets Båstadskrets 
Verksamhetsåret 2018 -01-01-- 2018-12-31 

Styrelsen 

Ordförande Rune Andersson tom den 1 juni 2018. Ebba Krum linde from den 2 juni 2018. 
Vice Ordförande Ebba Krumlinde tom den 1 juni 2018. Rune Andersson from den 27 september 
2018. 

Ersättare 

Sekreterare Mats Sjöbeck 
Kassör Anne Wemmert 
Ledamot lb Nilsson 
Ledamot Johan Arnoldsson 
Ledamot Linnea Gunnarsson - Elvertsson 
Ledamot Kenneth Larsson 
Ledamot Kjell Jonsson from den 27 september 2018 

Josefin Svensson 
Sonia Larsson 
Emma Jönsson 

Styrelsen har haft 11 sammanträden under året. 

Övriga förtroendeposter 

Valkommitte, Valprogram 

Valkommitte 

Sonia Larsson 
Ebba Krumlinde 
Uno Johansson 
Stefan Olsson 

Johan Arnoldsson, Valledare och sammankallande 
Mats Sjöbeck, Valorganisatör 
Jb Nilsson 
Uno Johansson 
Linnea Gunnarsson - Elvertsson 
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Anders Gunnarsson 
Nils-Börje Nilsson 
Stefan Olsson, Avdelningsordförande Grevie 

Rune Andersson, Avdelningsordförande, Båstad o Östra Karup 

lb Nilsson, Avdelningsordförande Förslöv 

Ebba Krumlinde, Avdelningsordförande Centerkvinnorna 

Förhandlingskommitte 

Mats Sjöbeck, sammankallande 
Ebba Krumlinde 
Gösta Gebauer 
Uno Johansson 
Stefan Olsson 

Nomineringskommitte 

Valberedning 

Revisorer 

Ersättare 

Christian Nilsson, sammankalland~/~ .,..,. 
Ann-Marie .IGÅaAsson ::I c h "1 .rs c '1 _ .. 

Anne-Marie Wemmert 
Kenneth Larsson 
Nils-Börje Nilsson 

Stefan Olsson, sammankallande 
Rune Pålsson 
Uno Johansson 

Kristina Kulneff 
Daniel Nilsson 

Arne Nilsson 
Karolina Nilsson 

Thomas Kulneff 

Medlemmar 
Totalt har Centerpartiet, CK, CUF och CS 131 medlemmar. 

~Centerpartiet 



Viktiga händelser under året. 

Möten under 2018 

Årsmötet 2018 avhölls den 11 februari i Östra Karups församlingshem i Östra Karup. 

Möten för medlemmar och sympatisörer. 

Medlemsmöten/månadsmöten har genomförts 10 gånger under 2018. Mötena har varit förlagda till månda
gar före Kommunstyrelsens ordinarie sammanträden. På dessa möten diskuteras aktuella ärenden samt den 
lokala politiken Centerpartiet driver. 

Politikermöten 

Politikermöten har genomförts 10 gånger under 2018. Möten är förlagda till måndagar före Kommunfullmäk
tiges ordinarie sammanträden. 

Övriga möten 

Val kommitten Programgruppen har träffats minst 10 talet gånger med start den 2 januari 2018. Uppdraget 
har varit att ta fram ett valprogram utifrån Centerpartistiska frågor aktuella i Båstads kommun. Arbetet har 
bestått av att ta fram val programmet och organisera tryckning och fotografering till densamme. Valprogram
met har sedan legat till grund för allt kampanjande samt i framtagandet av riktade flyers och dylikt vidare 
presenterades vårt valprogram i Distriktets gemensamma valprogram. 

Medlemsmöte för beslut om valprogrammet 2018 genomfördes den 5 mars 2018 i Västra Karups Bygdegård 
där programmet fastlades. 

Valkommitten har träffats minst 6 tillfällen för att planlägga och genomföra valet 2018. Det gäller valmaterial, 
annonser, tryckning av material, affischering, valmöten samt att planera deltagande i val mötena. 

Extra stämma genomfördes den S november 2018 i Grevie Församlingshem i Grevie Kyrkby där beslut togs om 
nomineringar till styrelser och nämnder för Centerpartiet i Båstad. 

Valmöten har genomförts vid 5 tillfällen under augusti och september där vi varit närvarande på en eller flera 
platser samtidigt så som exempelvis Förslöv, Grevie, Boarp, Östra Karup Gränslösa, Hemmeslöv Willys, Båstad 
Lyckantorget. Därtill vid Paddeltävlingar den 28 juli Båstad, Pendlar kampanj den 16 augusti i Förslöv och Bå
stad. Vidare att Centerpartiet delade ut sina valsedlar både vid förtidsröstningen och på valdagen. Slutligen 
har det genomförts paneldiskussioner vid minst tre tillfällen gällande näringslivspolitik och i Pensionärsrådets 
regi, där representanter från Centerpartiet varit närvarande. 

Vid den årliga Näringslivsfesten var Ebba Krumlinde på plats för att representera Centerpartiet och visa på 
vårt intresse för näringslivsfrågor. Vidare har Ebba Krumlinde deltagit vid 5 st näringslivsfrukostar som partiets 
representant under året. 

Ce terpart1et 



Eftervalsanalys den 15 oktober 2018. 

Totaltsätt har vi gjort ett bra val. Centerpartiet säkrade 6 mandat vilket är ett bättre än förra båda valen 2014 
och 2015. Vidare så säkrade vi 14,15 % viket är bättre än valen 2014 och 2015. Vi fick 1459 antal röster. Blev 
tredje största partiet i kommunen efter Moderaterna och Bjärepartiet. Gjorde bättre resultat än tidigare val 
på samtliga orter utom Hov och mycket marginellt mindre i Västar Karup. 

Faktorer som påverkat röstmålen. 
Starka lokala frågor i kommunen? 
Skolor, Återvinningscentral Svenstad, Nytt ledarskap för Båstad 

Vilka tongivande kandidater har ni haft i kommunen? 
Främst Ebba Krumlinde men vi har andra kandidater som drar personkryss. Våra samtliga valarbetare har gjort 
ett fantastiskt jobb. 

Har ni haft kandidater i respektive valdistrikt som motsvarar målgrupperna? 
Det har vi haft i alla distrikten. Värdefasta och Utmanare. Och även i vissa distrikt som motsvara sökarna som 
målgrupp. 

Har ni haft stark lokal fråga för respektive valdistrikt? 
Skolor i alla distrikt. Förslöv Återvinningscentral. Infrastruktur frågor kopplat såväl till vägnät som det digitala 
nätet. 

Övriga faktorer och helhetsbedömning (t.ex. lokal kontext, lokala partier) 
Nytt ledarskap för Båstad har varit en vinnare. 
MP kom sent in i val rörelsen. Detta kan ha påverkat oss negativt med atl de kan ha tagit röster frön oss. 

Hur gick det jämfört med tidigare val? 

Var hade vi framgång? 
Vad var det som gjorde att vi nådde framgång just där? 
Östra Karup: Skolan 
ö Förslöv: Rätt målgrupp för oss. 

Båstad: Fler hemma kandidater, skolan, rätt målgrupp. 
Gre.vie: Skolan, starka kandidater i distriktet. 

Var hade vi motgång? 
Vad beror motgången på? 
Hov: För litet underlag och ingen mötesplats att kampanja. 
Västra Karup: Dålig kommunikation i skolfrågan nu mot förra valet. Bjärehemmet försäljning, ingen mötes
plats att kampanja. 

2 valsedlar inom kommunen. Har upplevs som mindre bra och dyrt dessutom krångligt för samtliga inblanda
de och utan att detta givit någon utdelning röstmässigt. 

Valbudget på 90 000 kr. Bra, inom ramen 
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Genomförd politik 

Centerpartiet har under 2018 mycket präglats av att detta år var ett valår. Centerpartiet har allt mer tydlig
gjorts i kommunalpolitiken och satsat hårt på skolor, förskolor, äldrevård, bostadsbyggande, näringsliv, före
ningsliv och folkhälsa. 
Våra ledamöter i styrelser och nämnder har aktivt arbetat för att våra synpunkter och förslag ska bli till verk
lighet. 
Vårt förhållningssätt har varit att inte attackera eller misskreditera politiska motståndare eller andra partier, vi 
satsar vår kraft på att framföra våra förslag. 
Vi lyckades att byta ut ledning i Båstad kommun men någon överenskommelse med Framtid för Bjäre kunde vi 
inte uppnå. Detta då Centerpartiets politik skiljer sig åt på viktiga och för oss kärnpunkter som skolan, placer
ing av ÅVC samt äldrevården. 

Centerpartiet har lämnat in 7 motioner till fullmäktige och antalet ärenden väckta av Centerpartiet i Kommun
styrelsen var 3 st. Därutöver har förslag t ill beslut i ärenden frekvent lagts av våra ledamöter i KS. 

Representation nationellt 

Den 7 april var det Distriktsstämma i Eslöv där vissa av de valda ombuden var närvarande, Ebba Krumlinde, 
Uno Johansson, Kenneth Larsson, lb Nilsson och Rune Andersson. 

Ebba Krumlinde var med vid det nationella val konventet som hölls i Stockholm den 3-4 augusti dock betala
des detta av Ebba själv inte från Centerpartiet i Båstad. Däremot har den information som kom fram under val 
konventet där den nationella valstrategin släpptes gynnat hela kretsen. 

Den 1 juli hölls familjens dag i hembygdsparken i Ängelholm där Ebba Krumlinde var med. 

21 juli anordnade Skåne distriktet valspurts dag i Lund där Ebba Krumlinde var närvarande. 
31 juli var det nationell kampanj kopplat till travturnen som partiet körde över hela landet, Ebba Krum linde 
var närvarande. 

26 augusti anordnades ett möte gällande vård- och omsorgsfrågor i Förslövs församlingshem av diakoniassi
stenten Åsa Hagberg. En politiker från varje parti var inbjudna. Sonia Larsson representerade Centerpartiet vid 
detta möte. 

Skånerådet som avhölls den 24 november 2018 på Sundsgården vid Landskrona. Vår representant på mötet 
var Mats Sjöbeck. 

Lokalt har vi även närvarat vid Nationaldagsfirande, Nobelvandringar och andra aktiviteter för att synas som 
representanter för Centerpartiet i Båstad. 

Under året har även kretsen synts i diverse tidningsartiklar där våra motioner har lyfts farm men även andra 

artiklar om händelser i kretsen som t.ex. nedläggningen av sparbanken i Förslöv. Även personporträtt har 

förekommit i tidningen. 

Under året: 
- erhöll partistöd om 40 500 kr 
- omsatte föreningen 59 634 kr 
- kostade valet 2018 76 164 kr 
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Ordförande Ebba Krumlinde 
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Protokoll för Kretsstämma 2019-02-17 
Krctsstämman avhölls i Bygdegården i Östra Karup. 23 medlemmar var närvarande vid stämman. 

1) Mötet öppnades av Ebba Krumlinde. Ebba öppnade mötet med en återblick på valrörel
sen 2018. Vi lyckades med att ta fler röster och därmed ytterligare ett mandat. Ebba 
tackade alla för deltagandet i valrörelsen och riktade ett särskilt tack till Johan Arnolds
son, Mats Sjöbeck och Niis Börje Niisson. 

2) Val av mötesfunktionärer. 

a) mötesordförande: Sofia Nilsson 

b) sekreterare : Mats Sjöbeck 

c) justeringsperson: Christian Nilsson 

d) rösträknare: som justeringsperson 

3) Godkännande av kallelse. 

Kallelsen godkändes. Personligt brev till medlemmar den 31 januari 2019. 

4) Fastställande av röstlängd. 

Vid behov. 

5) Fastställande av föredragningslista. 

Godkännes. 

6) Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och ekonomi. 

Verksamhetsberättelsen och ekonomirapporter godkändes. 

7) Revisorernas berättelse. 

Revisionsberättelsen lästes upp av Tomas Kulneff. 

8) Fastställande av balans- och resultaträkning. 

Balans och resultaträkningen fastställdes. 

9) Ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen beviljas enhälligt ansvarsfrihet. 

10) A. EU-valet 26 maj. 

Ebba Informerade om EU valet 2019. Centerpartiet i Båstad skall som övriga kretsar och 
distrikt bidraga till att Centerpartiet ökar sina mandat i EU från 1 till både 2 och 3.Vi i 
Båstadskretsen får fundera på några aktiviteter. En aktivitet är torgmöte där Centerpar
tiets kandidater bjuds in till debatt. Valrörelsen kommer att ligga under 4 veckor I maj. 

Ebba är själv en av topp kandidaterna I EU valet. Ebba har tre punkter i sitt program. 

- Jämställdhet i hela EU. 

- Motverka gränsöverskridande brottslighet. 

- Djurrätt kopplad till transporter. 

B. Partistämman I Karlstad den 26 - 29 september. 

Motioner till stämman skall vara inlämnade senast via Centerpartiets hemsida Connect 
senast den 28 februari. Länken här tar dig dit: 

,. 
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https ://www.centerpartiet.se/connect/start/sidor/i nnehall/event/pa rtistam ma2019/moti 
onerpartistam man2019 .4 .6296f44 515906ccdeaf341. html 

C. Information om policy gällande Centerpartiets verksamhet. 

Ebba informerade om policyn Centerpartiets verksamhet ska vara trygg och fri från tra
kasserier från den 15 december 2018. 

11) Diskussion kring styrelsens verksamhetsplan och budget för kretsen. 

Följande punkter togs upp på mötet och kommer att behandlas vid Kretsstyrelsens 
kommande möten . 

- Partistödet till Båstads kretsen kommer att ökas för 2019. Förslag i Kommunfullmäkti
ge att stödet ökas till 80 000 kronor per år från dagens 40 500 kronor. Kretsstyrelsen 
kommer att justera budgeten 2019 när stödet beslutats av Kommunfullmäktige. 

- Avdelningar inom kretsens önskar någon form av bidrag för att få möjlighet att bedriva 
verksamhet inom avdelningar. Grevie avdelningen har tillskrivit Kretsstyrelsen en förfrå
gan om bidrag. 

- Förslag att anordna en Landsbygdens dag inom Båstads kretsen. Till dagen bjuda in 
Kristina Yngve. 

- Lokaltrafiken på Bjäre. Frågan måste bredes omgående då beslut närmar sig på Regio 
nalplanet. Hur vill Centerpartiet se sin lokaltrafik på Bjäre. 

12) Ersättnlngsfrågor. 

Valkommitten föreslår en årlig ersättning till följande styrelseposter. Ordförande, Sekre
terare och Kassör. Ersättning skall vara inom det belopp finns i Skatteverkets vägledning 
"en person om ersättningen under året är mindre än 1 000 kr''. 

Stämman beslutade följande ersättningar. Till Ordförande, Sekreterare och Kassör 999 
kronor per år. Beslutet gäller underförutsättning att Partistödet höjs till 80 000 kronor. 

I övrigt inga ändringar. 

13) Beslut om antal ledarmöter i Kretsstyrelsen. 

Valberedningen föreslår 9 personer. 

Stämman beslutar att Kretsstyrelsen skall vara 9 personer. 

14) Val av Ordförande. 

Valberedningen föreslår Ebba Krumlinde. 

Stämman väljer enhälligt Ebba Krumlinde till Ordförande. 

Ebba tackar för förtroendet. 

15) Val av övriga ledamöter i styrelsen. 

Valberedningen föreslår följande. 

Till omval av ordinarie ledarmöter: Rune Andersson, Mats Sjöbeck, Anne Wemmert, Ib 
Nilsson, Johan Arnoldsson, Linnea Gunnarsson - Elvertsson, Kenneth Larsson, Kjell 
Jonsson. 

Tlll omval av ersättare: Sonia Larsson, Emma Jönsson, Josefin Svensson, Anton Karlsson 

Gruppledare alltid adjungerad styrelsen. 

Stämman beslutar enligt Valberedningens förslag . 

90 14b 
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16) Val av ombud till distriktsstämman. 

Valberedningen föreslår följande. 

Till omval ordinarie ombud: Rune Andersson, Mats Sjöbeck, Anne Wemmert, Ib Nilsson, 
Ebba Krumlinde, Johan Arnoldsson, Linnea Gunnarsson - Elvertsson, Kenneth Larsson. 

Till nyval ordinarie ombud: Kjell Jonsson, Anton Karlsson. 

Till omval ersättare: Uno Johansson, Sonia Larsson, Josefin Svensson, Emma Jönsson. 

Till nyval ersättare: Christian Nilsson samt övriga medlemmar i Centerpartiet i Båstads 
Krets. 

Stämman beslutar enligt Valberedningens förslag. 

Distriktsstämman avhålles i Höör den 23 mars 2019. 

17) Val av ombud samt ersättare till partistämma. 

Valberedningen föreslår följande. 

Till nyval ordinarie ombud: Kjell Jonsson 

Till nyval ersättare: lb Nilsson, Christian Nilsson, Ebba Krumlinde. 

Stämman beslutade enligt Valberedningens förslag. 

18) Val av revisorer tillika granskare av partistöd samt revisorsersättare. 

Valberedningen föreslår följande. 

Till omval av ledarmöter: Arne Nilsson, Tomas Kulneff 

Till nyval av ersättare: Nils Börje Nilsson. 

Stämman beslutar enligt Valberedningens förslag. 

19) Val av valberedning. 

Stämman föreslår följande. 

Till omval av ledarmöter: Stefan Olsson, sammankallande, Rune Pålsson, Uno Johans
son, Kristina Kulneff, Daniel Nilsson. 

Till nyval av ledarmöter: Christel Eriksson. 

Stämman beslutar efter Stämmans förslag. 

20) Framställningar och förslag från kretsstyrelsen. 

Kretsstyreisen kommer att arbeta med de förslag som framkommit under punkten 11 
och 12 ovan . 

21) Behandling av motioner. 

Båstad-Östra Karups Centeravdelning kommer att lämnat in en motion som uppmärk
sammar en lucka i lagen som avser lantbruksfastigheter gränser mot djurrättsaktivisters 
rättigheter vid t.ex. djurbefrielser. 

22) Rapporter. 

Mötesschema för medlemsmöten 2019 presenterades. 

23) Vid mötet väckta frågor. 

Medlemsmöte den 11 mars är planerat till det nya gymmet vid "skroten" i Förslöv. Alla 
medlemmar är välkomna . 

~~ ;,t '~ 
,.. 

Centerpartiet 
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24) Mötet avslutas av Sofia Nilsson. 

Sofla tackar alla för årsmötet. 

Sofia kommer efter kaffet att berätta om hur det är att vara riksdagsledamot. Sofia bju
der in medlemmar som besöker Stockholm att besöka Sofia och för en guida tur i Riks
dagshuset. 

Östra Karup 2019-02-

~\- )--J\\__-
Sofia Nilsson 

Ordförande vid mötet 

c/~~ 
Christian Nilsson 

Justerare vid mötet 

Sekreterare vid mötet 

Centerpartiet 



Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte 2019-03-14 för Centerpartiets Båstadskrets. 

Närvarande: Ebba Krumlinde, Rune Andersson, Mats Sjöbeck, Anne - Marie Wemmert, Linnea Gunnarsson -

Elvertsson, Uno Johansson, lb Nilsson, Kennet Larsson, Kjell Jonsson, Anton Karlsson. 

1. Mötet öppnas av Ebba Krum linde. 

2. Till justerare valdes lb Nilsson. 

3. Föredragningslistan godkännes. 

4. Konstituering av styrelsen. 

4a. Till sekreterare valdes Mats Sjöbeck 

4b. Till kassör valdes Anne - Marie Wemmert 

4c. Till studieansvarig valdes Kjell Jonsson 

4d. Till medlemsansvarig valdes Anton Karlsson och Linnea Gunnarsson - Elvertsson 

4 f. Till EU ansvarig valdes Johan Arnoldsson 

4d. Till vice ordförande valdes Linnea Gunnarsson - Elvertsson 

5. Till firmatecknare för Centerpartiets Kommunkrets i Båstad utsågs kassör Anne - Marie Wemmert och 

ordförande Ebba Krum linde. Dessa har rätt att var och en för sig disponera medel i Företagskonto 8214-9,933 

417 249-2. 

Till firmatecknare för Bjäre CUF Avdelning CUF utsågs kassör Anne - Marie Wemmert och ordförande Ebba 

Krumlinde. Dessa har rätt att var och en för sig disponera medel i Företagskonto 8214-9,933 069 960-5. 

6. Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB Styrelsen beslutar att följande person/personer får Företrä

da föreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare Före

träda enligt ovan var för sig. 

Ebba Krumlinde 19760914-3529. 

Anne - Marie Wemmert 19580527-3504. 

7. Beslut om användare och behörighetsadministratörer för Swedbanks internetbanken för företag. Styrelsen 

beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare/behörighetsadministratör för föreningen i inter

netbanken. 

Ebba Krumlinde 19760914-3529 företagsanvändare. 

Anne - Marie Wemmert 19580527-3504 företagsanvändare I behörighetsadministratör. 

e terpart et ~ l_ 
~ ----



8. Inga övriga frågor 

9. Protokollet justeras omedelbart. 

10. Mötet avslutas. 

Båstad den 14 mars 2019. 

_ \ ~~, \~,l•--u.-\'V\.L .~ 00\ 
Ebba Krumlinde, ordförande 

/ 

lb Nilsson, justerare 

enterp rt1et f_ K 
~ 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: : 2019-11-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000797/2019 – 903 
 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i myndighetsnämnden –  
Kjell Stridh (BP) 
 
 
Förslag till beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Inkommen avsägelse från Kjell Stridh (BP) där han avsäger sitt uppdrag som ledamot i myn-
dighetsnämnden.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli. 
HR Servicecenter. 
Kjell Stridh. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse, 2019-10-23.  
 
 
 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -10- z 3 
Dnr.K:S. 00.Q 1. 9. f. .. .. 

Till Kommunfullmäktige i Båstads kommun 
...... :W..(.9 ... ~ .q .Q.3. .. .. 

Avsägelse av uppdrag 

Härmed avsäger jag mig min plats som. ledamot i Myndighetsnämnden. 

2019-09-27 

Kjell Stridh 

B j ärepartiet 



 Tjänsteskrivelse  
 

  

1 (1) 

 
Datum: : 2019-11-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000798/2019 – 903 
 
 

Fyllnadsval av ledamot i myndighetsnämnden efter avgående Kjell Stridh 
(BP) 
 
 
Förslag till beslut 
 
Följande person väljs till ny ledamot i myndighetsnämnden efter avgående Kjell Stridh (BP): 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fyllnadsval ska förrättas för ny ledamot i myndighetsnämnden efter avgående Kjell Stridh 
(BP).  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli. 
HR Servicecenter 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-11-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000850/2019 – 903 
 
 

Fyllnadsval av ersättare i myndighetsnämnden - Vakant plats (BP) 
 
 

Förslag till beslut 
 
Följande person väljs till ersättare i myndighetsnämnden: 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Då Bjärepartiet föreslås utse en av dagens ersättare till ledamot efter avgående Kjell Stridh 
(BP) kommer den personens plats bli vakant. Därför ska fyllnadsval förrättas för ersättare i 
myndighetsnämnden.  
 
 
 
Kommunledningskontoret  
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli.  
 
Samråd har skett med: 
Bjärepartiets gruppledare.  
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