
	

	

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 

Datum:	 Onsdagen	den	10	juni	2020.	

Plats	och	tid:	 Sessionssalen,	kommunkontoret	i	Båstad,	kl.	09.00.		

	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	

1. Val	av	justeringsperson	

2. Godkännande	av	dagordningen	

3. Informationsärenden:	
	
a).	Delrapport	avseende	projektet	”Den	nya	återvinningstjänsten”		
(Cecilia	Holmblad,	NSR).	
	
b).	Befolkningsprognos	för	Båstads	kommun	2020‐2029	(Olof	Selldén).	
	
c).	Coronavirusets	smittspridning:	Kort	lägesrapport		
(Erik	Lidberg/Christin	Johansson).	

4. Cykelstrategi	och	cykelplan	för	Båstads	kommun Olof	Selldén	 KS

5. Svar	på	remiss	‐	Utökning	av	naturreservat	Lya	Ljunghed	med	omgivningar Klara	Harmark‐Peters KS

6. Namnsättning	av	ny	cirkulationsplats	med	anledning	av	ombyggnad	av	
Köpmansgatan	i	Båstad	

Camilla	Nermark	 KS

7. Namnsättning	av	ny	lekplats	i	Förslöv	 Camilla	Nermark	 KS

8. Uppföljning	av	avfallsplaner	i	NSR:s	ägarkommuner	2019 Andreas	Jansson/	
Cecilia	Holmblad	

KS

9. Utbyggnad	av	kommunalt	vatten	och	spillvatten	till	fastigheter	
i	området		Stenhotten	

Andreas	Jansson	 KS

10. Omfördelning	i	investeringsbudget	VA	för	2020 Andreas	Jansson	 KS

11. Avtal	om	arrende	för	varmbadhus	i	Torekovs	hamn Jan Bernhardsson	 KS

12. Tilläggsavtal	till	avtal	om	delägarinträde	mm	med	Sydvatten	AB Jan	Bernhardsson	 KS

13. Ställplatser	för	husbilar	och	husvagnar	på	Prästliden Marie	Eriksson	 KS

14. Köpeavtal	för	Hemmeslöv	10:208	 Susanna	Almqvist	 KS

15. Köpeavtal	för	Hemmeslöv	10:209	 Susanna	Almqvist	 KS

16. Köpeavtal	för	Hemmeslöv	10:214	 Susanna	Almqvist	 KS

17. Köpeavtal	för	Hålarp	4:197	och	del	av	Hålarp	2:214 Susanna	Almqvist	 KS

18. Svar	på	motion	‐	Nya	vägar	in	på	arbetsmarknaden	för	de	
funktionsnedsatta	

Ewa	Nilsson		 KF

19. Svar	på	motion	‐	Fler	praktikplatser	för	daglig	verksamhet	
i	kommunens	regi	

Ewa	Nilsson		 KF
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20. Svar	på	motion	‐	Äldrehälsovårdsprogram Ingrid	Pettersson	 KF

21. Svar	till	revisionen	‐	Granskning	av	kommunens	målstyrning Sari	Bengtsson	 KS

22. Bjäre	Klimatkonsortium	‐ Förslag	till	initial	organisation Erik	Lidberg	 KS

23. Information	om	Inspektionen	för	vård	och	omsorgs	pågående	tillsyn	
av	Barn	och	unga‐enheten	inom	individ‐	och	familjeomsorgen	

Lena	Täringskog	 KS

24. Förslag	att	ingå	avtal	kring	samverkande	familjerätt	med	
socialförvaltningen	i	Helsingborgs	stad	

Lena	Täringskog	 KS

25. Uppföljning	av	intern	kontroll	tertial	1	2020	för	individ‐ och	
familjeomsorgen	

Lena	Täringskog	 KS

26. Verksamhetsuppföljning	tertial	1	2020	för	individ‐ och	familjeomsorgen Lena	Täringskog	 KS

27. Begäran	av	resurser	för	placeringar	2020	inom	individ‐ och	
familjeomsorgen	(Kompletteras	senare)	

Lena	Täringskog	 KF

28. Uppdrag	till	förvaltningen	gällande	målstyrning	inom	individ‐ och	
familjeomsorgen	

Lena	Täringskog	 KS

29. Budgetuppföljning	2020‐04‐30	för	Båstads	kommun Elisabet	Edner	 KS

30. Uppföljning	av	intern	kontroll	tertial	1	2020	för	kommunstyrelsen Elisabet	Edner	 KS

31. Borgensram	för	lån	åt	Sydvatten	AB	 Elisabet	Edner	 KF

32. Utökat	låneutrymme	2020 Elisabet	Edner	 KS

33. Ansökan	om	amorteringsfrihet	från	Båstad	tennissällskap	
under	2020‐2021	

Elisabet	Edner	 KS

34. Hemställan	om	ansvarsfrihet	för	verksamhetsåret	2019	‐ AV	Media	Skåne Elisabet	Edner	 KF

35. Investeringsbudget	2021	och	plan	2022‐2025 (Kompletteras	senare) Elisabet	Edner	 KF

36. Kommunstyrelsens	beslutslogg	

37. Delgivningar	

38. Anmälda	delegationsbeslut	

39. Rekrytering	av	kommundirektör	för	Båstads	kommun	
(Kompletteras	senare)	

Philipp	Seuffer	 KS

	
		Båstad	den	3	juni	2020	
	
	
Johan	Olsson	Swanstein	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2020-06-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000888/2019 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Uno Johansson. 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Bo Wendt. 
 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 16 juni 2020 kl. 09.00. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 
För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av  
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje  
sammanträde.  
 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en  
ledamot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån  
valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte  
behöver justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-06-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000889/2019 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Dagordningen godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av sekreteraren och  
godkänns av ordföranden före utskick. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-06-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000890/2019 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Till detta sammanträde redovisas följande informationsärenden: 
 
a). Delrapport avseende projektet ”Den nya återvinningstjänsten” (Cecilia Holmblad, NSR). 
 
b). Befolkningsprognos för Båstads kommun 2020-2029 (Olof Selldén). 
 
c). Coronavirusets smittspridning: Kort lägesrapport (Erik Lidberg/Christin Johansson). 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 81  Dnr KS 000323/2020 - 350 

Cykelstrategi och cykelplan för Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommuns cykelstrategi, cykelplanen och prioritering av gång- och 

cykelvägar har olika prioriteringsordningar, vissa sträckor är nu utbyggda och 
vissa delar av dokumenten är idag inaktuella. Inriktningsdokument för orterna 
Båstad, Grevie och Förslöv har antagits och en ny översiktsplan är på väg mot 
antagande i maj månad, samtliga dokument påverkar hur kommunen 
prioriterar utbyggnad av cykelinfrastrukturen i kommunen. Kommunen 
behöver därför ett nytt planeringsunderlag som samlar cykelfrågor och 
beskriver hur Båstads kommun ska arbeta med utbyggnad av infrastrukturen 
för cykel.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av planchef Olof Selldén, 2020-05-18.       
 
Föredragande Olof Selldén föredrar ärendet.   
 
Förvaltningens förslag Uppdra förvaltningen att utarbeta planeringsunderlaget Båstads kommuns 

cykelstrategi och cykelplan 2020. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Uppdra förvaltningen att utarbeta planeringsunderlaget Båstads kommuns 

cykelstrategi och cykelplan 2020. 
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Datum: 2020-05-18 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Selldén 

Dnr: KS 000323/2020 – 350 
 
 

Båstads kommuns cykelstrategi och cykelplan 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
Uppdra förvaltningen att utarbeta planeringsunderlaget Båstads kommuns cykelstrategi och 
cykelplan 2020 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommuns cykelstrategi, cykelplanen och prioritering av gång- och cykelvägar har olika 
prioriteringsordningar, vissa sträckor är nu utbyggda och vissa delar av dokumenten är idag 
inaktuella. Inriktningsdokument för orterna Båstad, Grevie och Förslöv har antagits och en ny 
översiktsplan är på väg mot antagande i maj månad, samtliga dokument påverkar hur kommu-
nen prioriterar utbyggnad av cykelinfrastrukturen i kommunen. Kommunen behöver därför ett 
nytt planeringsunderlag som samlar cykelfrågor och beskriver hur Båstads kommun ska ar-
beta med utbyggnad av infrastrukturen för cykel. 
 

Bakgrund 
Kommunen har ett antal dokument som behandlar cykelfrågor - Cykelstrategi för Båstads 
kommun (2015), Cykelplan Båstads kommun (2013) och Underlag för prioritering av gång- 
och cykelvägar (2012) vilka i vissa delar har olika prioriteringsordningar, där vissa sträckor är 
utbyggda och där vissa delar av dokumenten är inaktuella. Dokumenten är inte samordnade. 
Motstridiga dokument försvårar arbetet med att prioritera och genomföra en lämplig utbygg-
nad av kommunens cykelvägar. Ytterligare planeringsunderlag som påverkar utbyggnad av 
cykelvägnätet är inriktningsdokument för orterna Båstad (2016), Grevie (2017) och Förslöv 
(2017) och en ny översiktsplan som är på väg mot antagande i maj månad. I samtliga doku-
ment visas sträckor för utbyggnad av cykelinfrastrukturen. 
 

Aktuellt 
Genom att samla kommunens strategi och planerad utbyggnad av cykelvägnätet i ett dokument 
blir arbetet med cykelfrågor tydligare och enklare att följa. Dokumentet har att följa inte bara 
en ny översiktsplan utan även en nyligen antagen skolstruktur för både norra och södra sidan 
av halvön.  
 
Planeringshorisonten för dokumentets strategiska innehåll föreslås följa kommande översikts-
plan som sträcker sig till år 2030, dokumentets genomförandedel uppdateras varje mandatpe-
riod för att tydligare kunna relatera till kommunens budgetarbete. 
 
En aktuell cykelstrategi och cykelplan är också ett viktigt inspel till den regionala cykelvägs-
planen. 
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Ett planeringsunderlag för cykelinfrastruktur bidrar till att fullfölja kommunfullmäktiges mål 
om att Båstads kommun ska vara attraktiv att leva, bo och verka i (mål 1,), att erbjuda trygg 
stimulerande miljö för barn och vuxna (mål 3), samt att kommunen arbetar klimatsmart för ett 
hållbart samhälle (mål 7). Planeringsunderlaget medverkar också till att nå den politiska 
visionen om att skapa ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv förebild. 
 
Verksamhet 
Verksamheten påverkas genom att förvaltningen lägger ner tid för att ta fram 
planeringsunderlaget. 
 

Ekonomi 
Framtagande av planeringsunderlaget sker utifrån förvaltningens tillgängliga personella 
resurser. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Konsekvenser för barn kommer att redovisas i planeringsunderlaget. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Det kommer inte att genomföras en separat miljökonsekvensanalys för det strategiska un-
derlaget. Bedömningen är att ett nytt planeringsunderlag för kommunens cykelinfrastruktur 
gynnar en hållbar samhällsutveckling och främjar miljövänliga resor. 
 
 
Samhällsbyggnad och Teknik och Service 
Olof Selldén, planchef och Ingemar Lundström, projektledare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Teknik och Service 
 
Samråd har skett med: 
Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare 
 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 82  Dnr KS 000158/2020 - 300 

Svar på remiss - Utökning av naturreservat Lya Ljunghed med 
omgivningar 

 
Beskrivning av ärendet Naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar (tidigare Korup med 

Älemossen och Lya Ljunghed) bildades i februari 2013 och utökades, fick nya 
föreskrifter och bytte namn i september 2018. Länsstyrelsen i Skåne län har 
tagit fram ett förslag till beslut om ändrad geografisk utbredning och ändrade 
föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i Båstads 
kommun (bilaga 1). Utvidgningen avser del av Båstad Hunnestorp 4:5 i öster 
invid E6 och Båstad Brödalt 6:1 i väster. 

 
 Förslaget till utökning av naturreservatet Lya ljunghed överensstämmer inte 

med Båstads kommuns översiktsplan. Båstads kommun har pekat ut en del av 
Hunnestorp 4:5 för industrimark i ÖP08 och i förslag till ny översiktsplan för 
Båstads kommun (antagandehandling upp-rättad 2020-04-17) pekas delen 
närmast Lannamärkesvägen ut för ny verksamhetsmark (bi-laga 2).  

 
 Därför ställer sig Båstads kommun inte bakom förslaget att den del av 

Hunnestorp 4:5, som i Båstads kommuns nya översiktsplan pekas ut för ny 
verksamhetsmark, upptas i naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar. 
Övrig mark som föreslås upptas i naturreservatet samt för-slag till ändrade 
föreskrifter har Båstads kommun inga synpunkter på eller invändningar mot.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av översiktsplanerare Klara Harmark-Peters med tillhörande 

bilagor, 2020-05-12.     
 
Föredragande Klara Harmark-Peters föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag Godkänna texten under avsnittet ”aktuellt” som Båstads kommuns yttrande 

över länsstyrelsens samrådsförslag och att detta expedieras länsstyrelsen. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
Godkänna texten under avsnittet ”aktuellt” som Båstads kommuns yttrande 
över länsstyrelsens samrådsförslag och att detta expedieras länsstyrelsen.  
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Datum: 2020-04-30 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000158/2020 – 300 
 
 

Samråd om förslag till beslut om utökad geografisk omfattning av och änd-
rade föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna texten under avsnittet ”aktuellt” som Båstads kommuns yttrande över länsstyrel-
sens samrådsförslag och att detta expedieras länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar (tidigare Korup med Älemossen och Lya 
Ljunghed) bildades i februari 2013 och utökades, fick nya föreskrifter och bytte namn i sep-
tember 2018. Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram ett förslag till beslut om ändrad geogra-
fisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i 
Båstads kommun (bilaga 1). Utvidgningen avser del av Båstad Hunnestorp 4:5 i öster invid E6 
och Båstad Brödalt 6:1 i väster. 
 
Förslaget till utökning av naturreservatet Lya ljunghed överensstämmer inte med Båstads 
kommuns översiktsplan. Båstads kommun har pekat ut en del av Hunnestorp 4:5 för industri-
mark i ÖP08 och i förslag till ny översiktsplan för Båstads kommun (antagandehandling upp-
rättad 2020-04-17) pekas delen närmast Lannamärkesvägen ut för ny verksamhetsmark (bi-
laga 2).  
 
Därför ställer sig Båstads kommun inte bakom förslaget att den del av Hunnestorp 4:5, som i 
Båstads kommuns nya översiktsplan pekas ut för ny verksamhetsmark, upptas i naturreserva-
tet Lya ljunghed med omgivningar. Övrig mark som föreslås upptas i naturreservatet samt för-
slag till ändrade föreskrifter har Båstads kommun inga synpunkter på eller invändningar mot. 
 

Bakgrund 
 
Naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar (tidigare Korup med Älemossen och Lya 
Ljunghed) bildades i februari 2013 och utökades, fick nya föreskrifter och bytte namn i sep-
tember 2018. Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram ett förslag till beslut om ändrad geogra-
fisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i 
Båstads kommun (bilaga 1). Utvidgningen avser del av Båstad Hunnestorp 4:5 i öster invid E6 
och Båstad Brödalt 6:1 i väster. Båstad Brödarp 6:1 har enskild markägare och omfattar 0,9 
hektar, och det omges idag helt av naturreservatet Lya Ljunghed med omgivningar. Del av Bå-
stad Hunnestorp 4:5 ägs av Naturvårdsverket och omfattar 7,2 hektar och ligger mellan Lan-
namärkesvägen och naturreservatet. Totalt föreslås naturreservatet Lya ljunghed med omgiv-
ningar utökas med cirka 8,2 hektar. 
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Syftet med naturreservatet är bland annat att 
 Skydda och vårda natur- och kulturlandskapet på Hallandsås höjdplatå, 
 Bevara, utveckla och återskapa förutsättningarna för ett hävdbetingat växt- och djurliv, 
 Bevara och utveckla en flerskiktad löv- och ädellövskog av varierande ålder, 
 Skydda Natura 2000-livsmiljötyper och arter, 
 Säkerställa och återskapa en naturlig hydrologi i området, 
 Återskapa och långsiktigt bevara ett öppet mosseplan med enstaka träd och buskar, 
 Tillgodose allmänhetens behov av rekreation. 

 
För att uppnå syftet har länsstyrelsen identifierat ett antal skötselåtgärder och föreslår nya 
föreskrifter. Den utökade delen av naturreservatet berörs av riksintressen för friluftsliv, rörligt 
friluftsliv, naturvård och länsstyrelsens naturvårdsprogram. Länsstyrelsen bedömer att de om-
råden som naturreservatet föreslås utökas med har potential till att bidra med högre natur- 
och friluftsvärden inom reservatet. Del av Hunnestorp 4:5 ligger utmed rastplatsen vid E6. 
Länsstyrelsen ser möjligheter att härifrån angöra naturreservatet och Skåneleden som går i 
närområdet och att utökningen av naturreservatet därför är av vikt för det rörliga friluftslivet.  
 
Förslaget till utökning av naturreservatet Lya ljunghed överensstämmer inte med Båstads 
kommuns översiktsplan. Båstads kommun har pekat ut en del av Hunnestorp 4:5 för industri-
mark i ÖP08 och i förslag till ny översiktsplan för Båstads kommun (antagandehandling upp-
rättad 2020-04-17) pekas delen närmast Lannamärkesvägen ut för ny verksamhetsmark (bi-
laga 2). 
 

Aktuellt 
 
Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram ett förslag till beslut om ändrad geografisk utbredning 
och ändrade föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i Båstads kommun 
(bilaga 1). Utvidgningen avser del av Båstad Hunnestorp 4:5 i öster invid E6 och Båstad Bröd-
alt 6:1 i väster. Båstad Brödarp 6:1 har enskild markägare och omfattar 0,9 hektar, och det 
omges idag helt av naturreservatet Lya Ljunghed med omgivningar. Del av Båstad Hunnestorp 
4:5 ägs av Naturvårdsverket och omfattar 7,2 hektar och ligger mellan Lannamärkesvägen och 
natur-reservatet. Totalt föreslås naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar utökas med 
cirka 8,2 hektar. 
 
Länsstyrelsen bedömer att de områden som naturreservatet föreslås utökas med har potential 
till att bidra med högre natur- och friluftsvärden inom reservatet. Del av Hunnestorp 4:5 ligger 
utmed rastplatsen vid E6. Länsstyrelsen ser möjligheter att härifrån angöra naturreservatet 
och Skåneleden som går i närområdet och att utökningen av naturreservatet därför är av vikt 
för det rörliga friluftslivet.  
 
Förslaget till utökning av naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar överensstämmer inte 
med Båstads kommuns översiktsplan. Båstads kommun har pekat ut en del av Hunnestorp 4:5 
för industrimark i ÖP08 och i förslag till ny översiktsplan för Båstads kommun (antagande-
handling upprättad 2020-04-17) pekas delen närmast Lannamärkesvägen ut för ny verksam-
hetsmark (bilaga 2). 
 
I sitt förslag till beslut (bilaga 1) skriver länsstyrelsen att del av fastigheten Hunnestorp 4:5 
ligger invid en större rastplats utmed E6 och består av ohävdad fäladsmark som till stor del har 
växt igen med björksly eller lövskog dominerad av björk. Ett granbestånd har nyligen avver-
kats i områdets östra kant i anslutning till rastplatsen vid bensinstationen. Skåneleden går ge-
nom området och därför menar länsstyrelsen att marken vid bensinstationen med fördel kan 
användas som angöringsplats för allmänheten med information om naturreservaten och vand-
ringslederna i trakten. Båstads kommun bedömer att området närmast Lannamärkesvägen och 
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Rasta, som är utpekat som verksamhetsmark i nya översiktsplanen, inte har nämnvärt höga 
naturvärden. Vidare menar Båstads kommun att det rörliga friluftslivet kan tillgodoses och 
främjas även om verksamheter skulle etablera sig här. Genom att skapa gröna stråk och kopp-
lingar från verksamhetsmarken till naturreservatet och ha informationstavlor på platsen, kan 
syftet uppfyllas även om marken i öster mot E6 inte skulle bli en del av naturreservatet.  
 
Därför ställer sig Båstads kommun inte bakom förslaget att den del av Hunnestorp 4:5, som i 
Båstads kommuns nya översiktsplan pekas ut för ny verksamhetsmark, upptas i naturreserva-
tet Lya ljunghed med omgivningar. Övrig mark som föreslås upptas i naturreservatet samt för-
slag till ändrade föreskrifter har Båstads kommun inga synpunkter på eller invändningar mot. 
 
 
Konsekvenser av beslut 

 

Samhälle 
Klicka här för att ange text. 
 
Verksamhet 
Beslutet bedöms inte medföra konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Beslutet bedöms inte medföra ekonomiska konsekvenser. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ingen barnkonsekvensanalys har gjorts.  
 

Miljökonsekvensanalys 
Ingen miljökonsekvensanalys har gjorts. 
 
Samhällsbyggnad 
Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
Teknik och Service 
Kansliet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Samråd angående förslag till beslut om utökad geografisk omfattning av och ändrade 
föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i Båstads kommun, Länsstyrel-
sen i Skåne län, daterad 2019-03-19. 
Bilaga 2: Markanvändningskarta tillhörande Båstads kommuns översiktsplan, antagandehand-
ling upprättad 2020-04-17. 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, planchef 
Johan Mårtensson, natur- och skogsförvaltare 
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Länsstyrelsen 
Skåne 2019-03-19 Dm 511-8925-2019 

1278-212 

Kontaktperson 

Miljöavdelningen 
Naturskyddsenheten 
Clu·ister Persson 

Båstads kommun 
bastads. komm un@basta<l .se BÅSTADS KO~. ~:/ :. ' ' ·' 

Kc:immunsi·vrd · , ' 

2019 -03- 1.9 
010 - 224 10 00 (vxl) 

skane@lansstyrelsen.se 
Dnr .. S-;? .. 9.9~ ~ ? r, I 

' _1.~.?:9::: .. 3.~ .. ' 

Samråd angående förslag till beslut om utökad 
geografisk omfattning av och ändrade föreskrifter 
för naturreservatet Lya ljunghed med 
omgivningar i Båstads kommun 

BAKGRUND 
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut om ändrad geografisk utbredning 
och ändrade föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i Båstads 
kommun. Utvidgningen berör fastigheterna Båstad Hunnestorp (4:5 del av) och 
Båstad Brödalt 6: 1. Skälet till beslutet är bland annat att långsiktigt skydda mark som 
Naturvårdsverket har förvärvat för naturvårdsändamål. 

Länsstyrelsen ska genomföra samråd med kommunen med stöd av 25§ Förordning 
(1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. innan beslut om bildande 
av naturreservat sker. 

Med hänvisning till ovanstående ska eventuella erinringar mot förslaget till beslut 
sändas till skane@lansstyrelsen .se eller Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 
205 15 MALMÖ senast tisdagen den 16 april 2019. 

Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift 

Christer Persson 

Postadress 

205 15 Malmö 

291 86 Kristianstad 

Besöl:sadress Telefon I Fax Bankgiro 

Södergatan 5 010-224 10 00 vx 102-2847 

0 Boulevarden 62 A 010-224 11 00 

E-post och webb 

skane@lansstyrelsen.se 

www. lansstyrelsen.se/skane 

S.:uurl d IJ.li1.:1ds ko1111nu11 .doa: 

Sociala medier 

Facebook: lansstyrelsenskane 

Twitter: @lstskane 
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1278-212 

1 . Förslag 2019-03-15 till beslut om utökad geografisk omfattning av och ändrade 

föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i Båstads kommun 

2. Konsekvensutredning 

Kopia till: 

Internt CB, HR, IL, MS, KJP, MA 

Fö1· ieformation om hur Länsstyrelsen Skåne behandla1· personuppgifter, se 

vvww .lansstyrelsen.se/ dataskydd. 
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UTl<AST TILL FÖRSLAG TILL BESLUT Länsstyrelsen 
Skåne 2019-03-15 Dnr 511-8925-2019 

1278-212 

Kontaktperson 

Miljöavdelningen 
N aturskyddsenheten 
Clu-ister Persson 
010 - 224 10 00 (vxl) 
skane@lansstyrelsen.se 

Delg.kv. 

Enligt sändlista 

Förslag till beslut om utökad geografisk 
omfattning av och ändrade föreskrifter för 
naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i 
Båstads kommun 

LÄNSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 §miljöbalken att naturreservatet Lya 
ljunghed med omgivningar i Båstads kommun, inrättat genom länsstyrelsens beslut 
2013-02-27 ( dnr 511-19062-2012), ändrat genom länsstyrelsens beslut 2018-09-06 
(dnr 511-13647-2017) ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av 
bifogad karta, Bilaga 1. 

För den tillkommande delen av naturreservatet ska beslutet 2018-09-06, dnr 511-
13647-2017, om att bilda natmreservatet Lya ljunghed med omgivningar gälla med 
de syfte och skäl enligt 7 kap. 4 miljöbalken som anges i länsstyrelsens beslut 2013-
02-27 (dnr 511-19062-2012), ändrat genom länsstyrelsens beslut 2018-09-06 ( dnr 
511-13647-2017). 

Länsstyrelsen beslutar att ändra föreshifterna meddelade med stöd av 7 kap. 5 § 
första och andra styckena samt 6 och 30 §§ miljöbalken genom länsstyrelsens beslut 
2013-02-27 ( dnr 511-19062-2012), ändrat genom länsstyrelsens beslut 2018-09-06 
( dnr 511-13647-2017) till den lydelse som anges i detta beslut. Föreshifterna gäller 
i hela naturreservatet inklusive den tillkommande delen. 

Länsstyrelsen är förvaltare av området. 

Postadress 

205 15 Malmö 

Besöks adress 

Södergatan 5 

Telefon I Fax Bankgiro 

010-224 10 00 vx 102-2847 

291 86 Kristianstad 0 Boulevarden 62 A 010-224 11 00 

E-post och webb 

skane@lansstyrelsen.se 

llil~ga I ):örsb.g till b~.>lut 2019-01-15.doa: 

Sociala medier 

Facebook: lansstyrelsenskane 

www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 
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UTKAST TILL FÖRSLAG TILL BESLUT Länsstyrelsen 
Skåne 2019-03-15 Dnr 511-8925-2019 

1278-212 

Delg.kv. 

Med stöd av 3 §förordning (1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan för den tillkommande delen av 

naturreservatet, Bilaga 2. 

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särsldld rätt, vars 

rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. 

Naturreservatets gränser ska märkas ut i falt enligt Naturvårdsverkets anvisningar 1• 

Naturrcscrv.1tcts läge= sv.1rt punkt-streckad linje. Rastrerat omräde utgör utvidgningsområdet. Utökningen av naturreservatet berör 

fastigheterna Båstad Brödalt 6: I och B~stad Hunncstorp 4-:S (del av). Skala cirka I: 17 000 . ©Lantmäteriet 

1 Naturvårdsverkets vägledning för gränsarbeten 2006-02-20, Rev. 20 I 0-12-13 
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Skåne 2019-03-15 Dm 511-8925-2019 

1278-212 

Delg.kv. 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR DEN UTÖKADE DELEN AV 
NATURRESERVATET 

Namn Lya ljunghed med omgivningar 

Kommun Båstad 

DOS I NVR-ID 2 1122925 I 2040429 

Gränser Området begränsas av mitten av svart punktstreckad linje 

på till detta beslut bifogad karta (Bilaga 1) 

Fastigheter Båstad Hunnestorp 4:5 (del av) och Båstad Brödalt 6: 1 

Markägare Staten (Naturvårdsverket) och ensldlda 

Läge Ca 4 km SV Karups kyrka 

Topografiskt kartblad 4C Halmstad SV 

Ekonomiskt kartblad 4Cle Ö Karup 

Centralpunkt x: 3 70089 y: 6251984 (SWEREF99) 

Naturgeografisk region 8, NO-Skånes skogslandskap 

Inskrivna nyttjanderätter -

Areal Ca 8,2 ha 

Land areal Ca 8,2 ha varav produktiv skog ca 8, 1 ha (KNAS 3
) 

Förvaltare Länsstyrelsen 

SYFTET MED NATURRESERVATET 

Sxftet med natul'l'ese1·vatet äi· att: 

• skydda och vårda ett mångskiftande natur- och kulturlandskap på Hallandsåsens 

höjdplatå, 
• långsiktigt bevara, utveckla och återskapa förutsättningarna för ett hävdbetingat 

växt- och djurliv i delar av området, 

• långsiktigt bevara och utveckla en flersldktad löv- och ädellövskog i varierande 
ålderssammansättning och att säkerställa kontinuiteten av gamla träd och död ved 
i området, 

• skydda Natura 2000-livsmiljötyper och arter, som av regeringen har rapporterats 
förekomma i enlighet med Rådets direktiv 92/ 43/EEG om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet), 

• säkerställa och återskapa en naturlig hydrologi i området, 
• återskapa och långsiktigt bevara ett öppet mosseplan med endast enstaka träd och 

buskar, 

2 ID-nummer i Naturvårdsverkets databas Vic Natur. 
3 Kontinuerlig Naturtypskartering av Skyddade .områden (KNAS) är en nationell naturtypsindelning av 

skyddade områden. KNAS täcker naturreservat, nationalparker, naturvårdsområden och Natura 2000 

områden och används som underlag för nationell och internationell rapportering. KNAS är en 

sate llitbildbaserad klassning av skogstyper som läggs samman med olika kartdata . 
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1278-212 

Delg.kv. 

• tillgodose allmänhetens behov av rekreation genom att bevara och tillgängliggöra 
ett värdefullt naturområde. 

Sxftetuppnås9enom: 
årlig beteshävd av olika betesmarker och åkerlyckor, 
erforderliga gallringar samt topphuggning av ett antal unga bokar i trädbevuxna 
betesmarker, 
nödvändiga röjningar och avverlmingar av enbuskar, träd och lövsly på 
faladsmarkerna, 
plockhuggning och gallringar i bland- och ädellövskogar, där avverkat virke 
lämnas kvar, 

fri utveckling av alsumpskogar, 
återställande av den naturliga hydrologin på mossen . 

FÖRESKRIFTER FÖR NATURRESERVATET 
(tillägg och ändringar är markerade med gul fårg och understruken textJ) 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 §miljöbalken om inskränkningar i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
naturreservatet. 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 

1. uppföra byggnad eller annan anläggning, 
2. spränga, schakta, gräva, utfylla, dränera, dämma eller utföra annan 

markbearbetning, 
3. omföra betesmark till åkermark, 
4 . plantera eller så träd, buskar eller andra växter, 

5. anlägga väg, 
6. avverka eller på annat sätt skada buskar och u·äd, 
7. tillföra gödselmedel, jordförbättringsmedel eller kemiska bekämpningsmedel, 
8. anlägga luft- eller markledning, 
9. sätta upp tavla, skylt, inshift, affisch eller ilmande anordning, 
10. anordna upplag annat än tillfalligt för jord- och skogsbrukets behov, 
11. uppföra stängsel eller annan hägnad för annat än jordbrukets behov, 
12. ta bort eller skada stengärdesgård. 
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B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 §miljöbalken om markägares och 
annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång. 

För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktas markägare och innehavare 

av särsldld rätt till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas 

inom naturreservatet: 

1. utmärkning av, skyltning till och upplysning om natw-reservatet, 
2. skötsel av betesmarken enligt fastställd skötselplan innefattande bland annat 

röjning av buskar och träd, slåtter, uppsättning av stängsel och betesdrift, 

3. återställande och återskapande av naturmiljöer, 

4. anläggande av parkeringsplats och anordningar för friluftslivet, 

5. uppföljning av områdets bevarandemål, skötsel och miljöövervakning, 

6. åtgärder som genomförs av förvaltaren som skötsel i syfte att motverka skador 

som orsakas av vilt, främmande eller invasiva 4 arter. 

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30§ miljöbalken om rätten 
att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom naturreservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada marlc sten stenmurar naturföremål 
eller kulturlämningar, 

2. elda med ved. kol eller använda grill annat än på anvisad plats, 

3. placera eller sätta upp fasta främmande föremål såsom tavla, skylt, affisch elle 
liknande. 

4. cykla annat än på allmän eller ensldld väg eller särsldlt anvisade leder . 

5. köra motordrivet fordon annat än på allmänna vägar och vägar som är upplåtna 

för ändamålet, 

6. ställa upp husvagn, husbil eller sätta upp tält eller liknande anordning under 

[ängre tid än ett dygn, 

7. starta eller landa med luftfartyg/ drönare, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat 

[uftfartyg på en höjd understigande 120 meter över marken, 

8. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel. 

9. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning, 
usildnst:rument eller liknande, 

•Med invasiva arter avses arter som kan tränga undan i trakten naturligt förekommande arter eller bestånd, 

förändra hela ekosystem, vara bärare av nya sjukdomar som angriper andra arter. lvled främmande arter avses 
arter som inte har sin naturliga hemvist i trakten . 
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Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens shiftliga tillstånd: 

10. fanga insekter . spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom 

håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande 

återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka 

beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registTeras i 

Artportalen 5 , eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet 

inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna 6 . 

Föresla:ifterna under A och C utgör ej hinder för: 

• förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de 

åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som 

framgår av föresla:ifterna under B ovan, 

• tillsyn i samband med förvaltarens skötsel av området, 

• driftåtgärder av vid tidpunkten för detta beslut befintliga vägar för motorfordon, 

vägkanter, vägdiken eller enskilda brukningsvägar . Exempel på driftåtgärder som 

ovan åsyftas är: lagning av mindre beläggningsskador och pottl1ål, röjning och 

slåtter av vägslänter eller rensning av vägtrummor. Vid utförande av större 

åtgärder som inte är driftåtgärder ska samråd ske med Länsstyrelsen inför 

arbetet. Vid akuta åtgärder kan samråd ske sedan arbetet inletts, 

• underhållsrensning av lagahaftvunna dikningsföretag eller lagliga diken, 

• drift, underhåll eller nedgrävning av vid tidpunkten för detta beslut befintliga 

ledningar och anläggningar tillhörande kommunen, el- , energi- eller 

teledist:ributör . Inför utförande av arbete ska samråd ske med länsstyrelsen. Vid 

akuta underhållsåtgärder kan samråd ske sedan arbetet inletts, dock senast inom 

tre arbetsdagar. 

• drivning och vidmakthållande av järnvägstunnel genom Hallandsås med därtill 

hörande åtgärder och verksamhet: samt verkställande, inklusive skyddsåtgärder 

m.m. av miljödomstolens deldom den 20 december 2007 (Mål nr 13-99 och 

M999-07), 

Föresla:ifterna A 1 och A2 ska ej utgöra hinder för uppförande av ligghall till 

betesdjur. 

öreshiften C3 gäller ej orienteringskont:roller eller geocachar . 

Föreshiften C7 gäller ej vid jakt eller eftersök, eller i samband med la:eatursvallning 

för områdets skötsel. 

5 https://www.artportalen.se/ 
6 Artskyddsförnrdning (2007: 8+5) 
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Föreskrifterna gäller ej tjänstemän från Länsstyrelsen i samband med tillsyns- och 

förval tningsuppdrag. 

Länsstyrelsen får enligt 7 kap 7 §miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna 
dispens från meddelade reservatsföreskrifter. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen upplyser om att ordningsföreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap 30 
§miljöbalken, gäller även om beslutet överklagas. Dessutom gäller andra lagar, 
förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna för området, exempelvis: 

7 kap. 28a-b §§miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva verksamhet 

eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i ett 
Natura 2000-område, 
Fridlysningsbestämmelser. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar 
och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa svamp-, växt- och 
djurarter är fridlysta enligt 8 kap. miljöbalken och artskyddsförordningen. 
7 kap. miljöbalken med bestämmelser om områden som omfattas av 

biotopskydd (11 §)eller strandskydd (13-18 §§), 
2 kap. Kulturmiljölagen (1988:950) med bestämmelser om skydd av 
fornlämningar och fornfynd, 
T errängkörningslagen ( 197 5: 1313) och T errängkörningsförordningen 
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng, 
15 kap. 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning, 
lokala, kommunala ordningsföreskrifter. 

BESKRIVNING AV DEN UTÖKADE DELEN AV NATURRESERVATET 

Den tillkommande delen av naturreservatet berör två fastigheter. Det västra 
området utgörs av fastigheten Båstad Brödalt 6: 1 som är en ohävdad, trädbevuxen 
myrmark som omges i sin helhet av naturreservat. Arealen är ca 0,9 ha. Trädskiktet 
domineras av björk med inslag av tall. 
Det östra området är en del av Naturvårdsverkets fastighet Båstad Hunnestorp 4:5 
(ca 7 ,2 ha). Området är beläget invid en större rastplats utmed väg E6 och består av 
ohävdad fåladsmark som till stor del har växt igen med björksly eller lövskog där 
björk dominerar följt av asp och inslag tall, gran och bok. Ett granbestånd har 
nyligen avverkats i områdets östra kant i anslutning till rastplatsen vid 
bensinstationen. Skåneleden går genom området och marken vid bensinstationen 
kan med fördel användas som en angöringsplats för allmänheten med information 
om naturreservaten och vandringslederna i b·al<ten. 
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SKÄL FÖR BESLUT 

I Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet Korup med Älemossen och 

Lya ljunghed i Båstads kommun den 27 februari 2013 angavs följande skäl för beslut: 

Naturreservatet utgör en viktig del av större områden som är bland annat: 

• Riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6§ miljöbalken (N 3 Hallandsåsen) 

• EU:s nätverk Natura 2000 

• Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet 

• Länsstyrelsens naturvårdsprogram 

• Kommunens naturvårdsprogram 

• Ängs- och betesmarksinventeringen. 

I länsstyrelsens beslut 2018-09-06 gjordes ett tillägg i syftet för naturreservatet: 

syftet ska även uppnås genom utvärdering och anpassning av skötseln i 

öve1Tensstämmelse med ny kunskap om områdets bevarandevärden. Tillägget 

gjordes för att möjliggöra en adaptiv förvaltning där skötseln kan anpassas efter ny 

kunskap om 01m·ådets naturvärden. 

Naturreservatet ingår i ett område som är av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 

6§ miljöbalken (Hallandsås) samt 4 kap, 1 och 2 §§miljöbalken (Kullaberg och 

Hallandsåsen med angränsande kustområden). 

Den utökade delarna av naturreservatet berörs av: 

• Riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6§ miljöbalken (N3 Hallandsåsen) 

• Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6§ miljöbalken (Hallandsås) samt 4 

kap, 1 och 2 §§ miljöbalken (Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande 

kustområden) 

• Länsstyrelsens naturvårdsprogram, Naturvärden klass 2, område 9b Perstorp 

De områden som nu beslutas för utvidgning av natmreservatet har natur- och 

friluftsvärden och potential till ännu högre sådana värden genom att de hyser flera 

olika naturtyper vilka bidrar till en hög biologisk mångfald inom naturreservatet. 

Utvidgningsområdet erbjuder ytterligare arealer för bevarandet och utvecklandet av 

hävdberoende naturtyper och arter samt för friluftsliv och reheation. 

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 

Länsstyrelsens bedömning är att området bör avsättas som naturreservat av ovan 

redovisade skäl med syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 
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naturmiljöer och att tillgodose behov av områden för friluftslivet . 

Under början av 1970-talet fram till 2006 har Naturvårdsverket förvärvat flera 

fastigheter i området för naturvårdsändamål. Fastigheterna har genom 

fastighetsreglering samlats till fastigheterna Båstad Komp 1: 1, Lya 10: 1, Hunnestorp 

4:2 och Hunnestorp 4:5. Naturreservatet ligger inom område som är av riksintresse 

för naturvård och friluftsliv och är prioriterat för områdesskydd enligt den nationella 

och regionala strategin för skogsskydd. Skyddet bidrar till att uppnå miljömålen 

"Levande skogar" och "Ett rikt växt- och djurliv". 

Delar av Naturvårdsverkets fastighet Båstad Hunnestorp 4:5 har pekats ut av Båstads 

kommun som industrimark för särsldlt transportrelaterade verksamheter i 

kommunens översiktsplan från 2008 . Länsstyrelsen bedömning är att den berörda 

delen av fastigheten har naturvärden och är av stor vikt för det rörliga friluftslivet 

genom närheten till allmänna vägar och rastplatser och som utgångspunkt för 

information om och användning av vandringsleder till betydande arealer som har 

skyddats om naturreservat i trakten. 

Länsstyrelsen finner vid en avvägning mellan ensldlda och allmänna intressen, i 

enlighet med 7 kap 25 § miljöbalken, att det för att skydda och vårda de värden som 

beskrivits ovan finns skäl att besluta om att bilda ett naturreservat i området, att 

besluta om föreskrifter för att skydda området samt fastställa en skötselplan. 

Länsstyrelsen bedömning är att förordnandet är förenligt med grundläggande 

bestämmelser för hushållning med mark- och vattenresmser. 

ÄRENDETS HANDLÄGGNING 

Naturreservatet Korup med Älemossen och Lya ljunghed bildades genom 

länsstyrelsens beslut 2013-02-27 . Under 2018 tog länsstyrelsen beslut om att utöka 

naturreservatets gränser till att även omfatta oskyddad, ino·ångsersatt mark som var 

i ensldld ägo samt huvuddelen av Naturvårdsverkets marldnnehav i trakten. 

Båstads kommun motsatte sig då att den del av Naturvårdsverkets fastighet 

Hunnestorp 4 :5 som är b elägen intill en större rastplats utmed väg E6 skulle ingå i 

naturreservatet. Motivet var att fastigheten saknar naturvärden och är utpekad som 

industrin1ark i kommunens översiktsplan från 2008. 

Länsstyrelsen valde då att prioritera skydd av mark som var i ensldld ägo, där 

utbetalning av intrångsersätmingar genomförts under 2013 och 2014, samt skydd av 

de delar av området där det inte fanns något att erinra mot ett områdesskydd. 

Frågan om utvidgning av naturreservatet aktualiseras nu genom initiativ från ensldld 

markägare som har oskyddad mark som omges i sin helhet av naturreservat. 
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Utvidgningen av naturreservatet omfattar även återstående delar av mark som har 

förvärvats av Natmvårdsverket för naturvårdsändamål. 

I samband med utvidgningen görs även mindre justeringar av A- och B-föreskrifterna 

samt en större översyn av ordningsföreskrifterna för naturreservatet. 

Länsstyrelsen genomför nu myndighetssamråd med stöd av 25§, 25a§, 25b§ och 26§ 

Förordning (1998 : 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m . och förelägger 

markägare och nyttjanderättsinnehavare att yttra sig över förslagshan<llingarna. 

Föreläggandet sker genom kungörelsedelgivning. 

KONSEKVENSUTREDNING 
Länsstyrelsen har genomfört en konsekvensutredning av ordningsföreskrifterna i 

enlighet med 4 §förordning (2007: 1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att ordningsföreskrifterna inom naturreservatet 

innebär vissa begränsningar i allemansrätten men att de inte innebär något allvarligt 

försvårande av områdets utnyttjande. 

SKÖTSELPLAN OCH FÖRVALTNING AV RESERVATET 

Skötselplan 
Enligt 3 §Förordning (1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska 

en skötselplan ingå i varje beslut om bildade av ett naturreservat. Skötselplan för den 

utvidgade delen av naturreservatet framgår av Bilaga 2. 

Förvaltning 
Länsstyrelsen är förvaltare av natmreservatet. Förvaltningen ska ske med insyn, 

delaktighet och i nära sanwåd med berörda markägare, nyttjanderättsi1mehavare, 

myndigheter och andra berörda vid utövande av förvaltningen. 

Christer Persson 

Bilagor 
1 . Karta som visar naturreservatets gränser 

2. Skötselplan för den utvidgade delen av naturreservatet 

3. Fastighetsförteckning 

4. Beslut 2013-02-27 om bildandet av naturreservatet Korup med Älemossen och Lya 

ljunghed i Båstad kommun, dnr 511-19062-2012, 1278-212 (exkl. skötselplan) 

5. Beslut 2018-09-06 om ändring av namn, geografisk utbredning, föreskrifter samt 

tillägg i syfte för naturreservatet Korup med Älemossen och Lya ljw1ghed i Båstads 

kommw1, dnr 511-1364 7-2017, 1278-212 (exkl. skötselplan) 
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Inledning 
Skötselplanen beskriver ett områdes värden enligt befintligt kunskapsläge och redogör även 

för hur och när dessa värden ska skötas. Bakom detta ligger syftena med bildandet av ett 

naturreservat. Syftena styr vilka föreskrifter (regler) som ska gälla. Föreskrifterna redovisas i 

det dokument där bildandet av naturreservatet beslutas. Men, för att uppnå syftena med ett 

naturreservat kan det också krävas en särskild skötsel, vilken redovisas i detta dokument. 

Skötselplanen anger också vad som är viktigast att göra om förvaltaren av naturreservatet, 

dvs den som är ansvarig för skötseln, behöver prioritera. Skötselplanen vänder sig dock inte 

bara till förvaltaren utan även till markägare och andra intressenter. 

Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att statligt bildade naturreservat sköts. 

Länsstyrelsen har också ansvar för tillsynen och uppföljning i statliga naturreservat. 

Förvaltningen kan överlåtas till andra, t ex en stiftelse eller den kommun där naturreservatet 

är beläget. De praktiska skötselåtgärderna utförs oftast av markägare, arrendatorer, 

entreprenörer eller andra som förvaltaren har skötselavtal med. 

Skötselplanen börjar med en beskrivande del där bland annat naturreservatets syften och 

vilka natur- och bevarandevärden som finns redovisas. Därefter följer en redogörelse för 

bevarandemålen och för hur naturreservatet ska skötas för att uppnå målen och syftena. 
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1 Syftet med naturreservatet 

Sxftet med natul'l'eseJ'vatet är att: 

• skydda och vårda ett mångsldftande natur- och kulturlandskap på Hallandsåsens höjdplatå, 

• långsiktigt bevara, utveckla och återskapa förutsättningarna för ett hävdbetingat växt- och 

djurliv i delar av området, 

• långsiktigt bevara och utveckla en flersldktad löv- och ädellövskog i varierande 

ålderssammansättning och att säkerställa kontinuiteten av gamla träd och död ved i området, 

• skydda Natura 2000-livsmiljötyper och arter, som av regeringen har rapporterats förekomma i 

enlighet med Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 

växter (art- och habitatdirektivet), 

• säkerställa och återskapa en naturlig hydrologi i området, 

• återskapa och långsiktigt bevara ett öppet mosseplan med endast enstaka träd och buskar, 

• tillgodose allmänhetens behov av rekreation genom att bevara och tillgängliggöra ett värdefullt 

naturområde. 

Sxftet uppnås 9enom: 

• årlig beteshävd av olika betesmarker och åkerlyckor, 

• erforderliga gallringar samt topphuggning av ett antal unga bokar i trädbevuxna betesmarker, 

• nödvändiga röjningar och avverkningar av enbuskar, träd och lövsly på fåladsmarkerna, 

• plockhuggning och gallringar i bland- och ädellövskogar, där avverkat virke lämnas kvar, 

• fri utveckling av alsumpskogar, 

• återställande av den naturliga hydrologin på mossen. 

6 
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Figur 2. Reservatet är markerat med punktstreckad svart linje på terrängkartan, rastrerat område utgör utvidgningsområdet 
(se även bilaga 1). Utökningen av naturreservatet ber·ör fastigheterna Båstad Brödalt 6:1 och del av Båstad Hunnestorp 4:5. 
Skala cirka 1:17 000. © Lantmäteriet Geodatasamverkan 
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2 Beskrivning av den tillkommande delen av 
naturreservatet 

2.1 Administrativa uppgifter 

Namn 
Kommun 
Natura 2000 ID 
DOS I NVRID 

Gränser 

Fastigheter och 
markägarkategori 

Läge 
Centralpunkt 

Naturgeografisk region 
Vattenförekomst (HID): 
Förvaltare 
Areal 

Lya ljunghed med omgivningar 

Båstad 

SE0420179, SE 0420273, SE 0420277 

1122925 I 2040429 

Området begränsas av mitten av svart punktstreckad linje 

på till detta beslut bifogad karta (bilaga 1) 

Enskild ägare: Båstad Brödalt 6: 1, 

Staten genom Naturvårdsverket: Båstad Hunnestorp 4:5 

(del av), 

Ca 4 km SV Kamps kyrka 

x: 370089 y: 6251984 (SWEREF99) 

8. NO-Skånes skogslandskap 

Kägleån SE624899-131906, Stensån NW625708-131881 

Länsstyrelsen 

Ca 8,2 ha varav produktiv skog ca 8, 1 ha 

2.2 Allmän beskrivning och bevarandevärden 

2.1.1 Geomorfologi och hydrologi 
Utvidgningsområdet består av två delar: en trädbevuxen myrmark som omges i sin helhet av det 

befintliga naturreservatet och en faladsmark belägen invid en rastplats utmed europaväg E 6 intill 

det befintliga naturreservatets gräns i öster. 

Utvidgningsområdet ligger liksom det befintliga natmTeservatet på Hallandsåsens höjdplatå ca 180 

meter över havet i ett kuperat och omväxlande landskap som är av stor betydelse för allmänhetens 

friluftsliv och som innehåller ett flertal värdefulla natur- och kulturmiljöer. Omväxlande med 

jordbruksmarker och myrmarker rymmer landskapet olika skogsområden som bidrar till 

mångfalden av naturtyper och biotoper. 

Hallandsås är den nordligaste av de skånska urbergshorstarna. Berggrunden består framför allt av 

olika slags ådergnejser tillhörande den stora sydvästsvenska gnejsregionen. Vanligast är grå till 

rödgrå, mestadels finkorniga gnejser som är mer eller mindre ådrade. Berggrunden är täckt av en 

småkullig morän som sannolikt har bildats av smältande dödis. Moränen i området är huvudsakligen 

nonnalblockig och sandig-moig till sin struktur. Materialet i moränen domineras av det lokala 

urberget och består främst av näringsfattig gnejs. Utmed Lyabäcken finns dock kärrmarker med 

betydande kalldnslag som inlandsisen plockat upp och fört med sig från kritberggrunden norr om 
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åsen. En vattendelare som utgör gränsen mellan två avrinningsområden går igenom 

naturreservatet. Området dräneras till Rönne å respektive Stensån. 

2.1.2 Historisk och nuvarande markanvändning samt kulturhistoria 
Att landskapet har varit mycket öppet hing Lya och Korup framgår av Gerhard Burmans karta över 

Skåne från 1680-talet. Genom omfattande skogsavverlmingar i kombination med ihållande bete 

blev utmarken efterhand väldigt öppen och ljungen gavs möjligheter att vandra in. Ljungmarkerna 

nyttjades framför allt till bete, men när ljungen efter några år blivit grov och spretig var den mindre 

duglig som heatursföda. Därför brändes ljungen med jämna mellanrum. 

Markanvändningen under början av 1900-talet framgår av den Häradsekonomiska kartan från 

början av 1900-talet. Fastigheten Brödalt 6:1 och den östra delen av Hunnestorp 4:5 var då 

myrmark. 

Figur 3. Område som idag motsvarar Brödalt 6:1 (röd linje) på Häradsekonomiska kartan från 1926. 

Det befintliga naturreservatet är markerat med sva1t linje. Skala ca 1:5 000. © Lantmäteriet 
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Figur 4. Del av fastigheten Hunnestorp 4:5 som berörs av utvidgningen av naturreservatet (röd linje). på Häradsekonomiska 

kartan från 1926. Det befintliga naturreservatet är markerat med svart linje. Skala ca 1:5 000. © Lantmäteriet 

Att landskapet även i modernare tid varit öppet framgår av flygfoton från 1940- och 1960-talet, se 

figur 5 och 6. 
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Figur 5. Brödalt 6:1. Utdrag ur Ortofoto från 1960. © Lantmäteriet 

Figur 6. Östra delen av Hunnestorp 4:5. Utdrag ur Ortofoto från 1947 (södra delen) och 1960 (nordligaste delen). 

© Lantmäteriet 
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I dag innehåller det småskaliga ocllingslandskapet i trakten många spår och lämningar av gångna 

tiders odlarmöda, bland annat ocllingsrösen och stengärdesgårdar. 

2.1.3 Biologi 

Markerna har tidigare varit nästan helt öppna och välhävdade. Beteshävden har upphört sedan lång 

tid tillbaka och marken har successivt vuxit igen. Den tillkommande delen i väster, Brödalt 6: 1, 

utgörs av ohävdad, trädbevuxen myr som domineras av björk och tall. Området i öster; 

Hunn.estorp 4:5, är en ohävdad enefalad med ett trädskikt som domineras av björk med inslag av 

asp, tall, gran, bok och i blöta partier klibbal. I busksldktet finns hassel och enbuskar som står kvar 

sedan ljusare förhållanden rådde. Det finns död ved i form av fallna träd. I gläntor finns 

förekommer ljung, lingon och kråkbär. 

2.1.4 Friluftsliv 
Området ligger på vandrings- och cykelavstånd från Båstad men kan även nås med bil. 

Parkeringsplatser finns i anslutning till det befintliga naturreservatet. Den tillkommande delen i 

Öster ligger intill det befintliga reservatet och är lättillgänglig från Europaväg 6 och trafikplats 

Hallandsås med rastplats, bensinstation och motell. Skåneleden går genom Hunnestorp 5: 5. 

Skönhets- och upplevelsevärdet i området är stort tack vare den sldftande naturen. Det befintliga 

naturreservatet har stor social betydelse och används som strövområde. Den tillkommande delen av 

natmTeservatet bidrar till att förstärka värdena för friluftslivet. 

2.1.5 Vad kan påverka området negativt? 

• Igenväxning och utebliven hävd hotar fåladsmarkerna då de riskerar att förlora sina värden i 

form av öppna, hävdade naturtyper med en rik flora och fjärilsfauna. 

• En för kraftig röjning av buskar och träd påverkar arter som är beroende av dessa för 

substrat, skydd och födosök negativt. 

• En för hård eller för ensidig beteshävd påverkar floran och insekter som är beroende av 

blommande växter negativt. 

• Anordnande av upplag kan skada floristiska värden. 

• Avverkning av skog inom eller i anslutning till områden med sumpskog kan påverka det 

lokala klimatet och hydrologin i sumpskogen negativt. 

• Invasiva arter som sprider sig inom området riskerar att konkurrera ut den naturliga floran 

och faunan och påverka dynamiken mellan arter. 

• Tillförsel av näringsämnen i form av tex gödsling, kalkning, tillskottsutfodring eller 

kväveläckage från omgivande marker påverkar sumpskogarna såväl som faladsmarkernas 

naturtyper och konkurrenssvaga flora negativt. 

• Användande av bekämpningsmedel skadar växtligheten. 

• Dikning hotar hydrologin och naturmiljön i områden med sumpskogar, fukthedar och kärr. 

• Uttag av grundvatten och vattenuttag från åar. 

• Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den 

dynglevande insektsfaunan. 
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3 Översikt av mål, skötselåtgärder och planerad 
markanvändning 

3.1 Övergripande mål 

Fäladsmarkerna ska efter etappvis restaurering bestå av glest träd- och buskbevuxna ljung- och 

fukthedsmarker med inslag av kärr och skötas med bete och återkommande bränning. Områden 

med trädbevuxen myr och alsumpskog ska lämnas till fri utveckling. Åtgärder utförs för att 

underlätta och uppmuntra till allmänhetens vistelse i området. 

3.2 Generella riktlinjer och skötselåtgärder 

Förutom de generella riktlinjerna och åtgärderna finns det områdesspecifika sådana vilka redovisas i 

kapitel 4 under respektive planeringsområde. 

• regelbunden beteshävd av faladsmarker och kulturbetesmark, 

• regelbundet återkommande bränningar av områden med ljunghed, 

• nödvändiga röjningar och avverkningar av enbuskar, träd och sly på restaureringsmarkerna, 

• fri utveckling av alsumpskogar, 

• upprustning av stängsel och löpande underhåll av stängsel och stengärdesgårdar. 

4 Mål och skötselåtgärder för planeringsområdena 
Utv:idgningsområdet (8,2 ha) är indelat i 2 planeringsområden som kräver olika skötselåtgärder, 

samt friluftsliv och skötsel av anläggningar. 

• Planeringsområde 1, Hunnestorp 4: 5, 7, 4 ha 

• Planeringsområde 2, Brödalt 6:1, ca 0,8 ha 

4.1 Planeringsområde 1, Hunnestorp 4:5 

Beskrivning 
Den nordligaste delen av området är kuperad och har tills nyligen varit bevuxen med planterad 

granskog. Granen har avverkats för något år sedan och idag återstår ett ej återplanterat hygge med 

granstubbar. Hygget avgränsas i norr av ett stengärde. På den södra sidan av stengärdet finns ett 

äldre stängsel som består av tvåradig taggtråd. Väster om hygget finns en björkdunge på fuktig 

mark. Söder om hygget finns ett glest blandlövbestånd som domineras av björk med enstaka inslag 

av bok. 
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Figur 7. Flygbild från 2017 över den berörda delen av Hunnestorp 4:5 (gul punktstreckad linje). 

Röd punktstreckad linje= befintligt naturreservat. Skala ca 1:4 000. © Lantmäteriet 

Figur 8. Hygge i den norra delen av området. Foto 2019-03-08. 
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Figur 9. Glest bestånd av björk- och bok utmed den södra kanten av hygget. Foto 2019-03-08. 

I områdets västligaste del finns klibbalskog utmed ett mindre vattendrag som rinner genom 

området. Alskogen innehåller en del död ved. Skogen är delvis sockelbildande. 

Figur 10. Alskog utmed vattendraget i den västligaste delen av området. Foto 2019-03-08. 
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Övriga delar av området är igenväxande enefålad med äldre enar och björksly. I trädskiktet 

dominerar björk med inslag av asp, tall, gran och bok. Enarna har på sina håll brett ut sig i stora 

mattor och där gjort området ogenomb·ängligt. Flera stengärden finns i området. Skåneleden går 

ubned ett av stengärdena genom området. På den västra sidan av Skåneleden är marken fuktigare 

och längst i väster övergår fåladen i alskog. 

Figur 11. Glänta i enefäladen väster om Skåneleden. Foto 2019-03-08. 

På den västra sidan av Skåneleden finns även inslag av äldre, betespräglade b·äd. I området öster om 

Skåneleden finns en hel del rotvältor och död ved, främst björk. Här finns också stengärden ubned 

den södra gränsen och i den cenb·ala delen. En ledningsgata löper genom området i nord-sydlig 

riktning. 

Arter som har påb·äffats i området enligt "Skånes Flora" är bland annat grönvit nattviol, jungfru 

marie nycklar, svinrot, stagg, b·ådtåg, hirsstarr, berggröe, getväppling, glatt daggkåpa, grusstarr, 

gulsporre, gulvial, harklöver, harkål, jätteslide, knölklocka, hypvide, kålmolke, kåltistel, lentåtel, 

pestskråp, prästkrage, revfingerört, rotfibbla, rödklint, rödven, skogsklöver, stånds, sötkörsbär, 

b·ådklöver, vattenpilört, vildmorot, vresros, åkervädd, älggräs . Enligt Artportalen förekommer 

borsttåg (hotkategori NT) i området. En del av arterna är beroende av hävd och riskerar att 

försvinna om igenväxningen fortgår. Älg är vanligt förekommande i fäladsmarken. 
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Figur 12. Grov tall i området väster om Skåneleden. Foto 2019-03-08. 

Figur 13. Betespräglat träd i området väster om Skåneleden. Foto 2019-03-08. 
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Figur 14. Trasig övergång på Skåneleden vid områdets södra gräns i riktning mot norr. Foto 2019-03-08. 

Figur 15. Död ved i området öster om Skåneleden. Foto 2019-03-08. 
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Figur 16. Ledningsgata i området öster om Skåneleden. Foto 2019-03-08. 

Figur 17. Stengärde som genomkorsar området öster om Skåneleden. Foto 2019-03-08. 
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Bevarandemål 

Betad, halv öppen till öppen fäladsmark med inslag av öppen ljunghed, fukthed och kärr. Det ska 

finnas en stor variation i öppenhet inom området från halvöppet till öppet med spridda löv- och 

ädellövträd, tall och buskar som en och hassel. Enarna ska finnas i skiftande utföranden vad gäller 

storlek och växtsätt. Det ska finnas en rik flora av hävdgynnade gräs och örter. 

Området längst i norr ska innehålla blandlöv-/ ädellövskog bestående av för trakten naturligt 

förekommande arter och med rikligt innehåll av död ved. 

Trädskiktet ska vara flerskiktat och med stor variation av trädslag i hela området. Tillgången till 

solbelysta brynmiljöer ska vara god. 

I alsumpskog ska naturvärdena bevaras och utvecklas genom naturlig dynamik. Skogen ska vara 

heterogen med hög och jämn fuktighet ska hysa träd av varierande ålder med inslag av gamla träd, 

med socklar och flera stammar som skapar lämpliga substrat för mossor och lavar. Det ska finnas en 

kontinuerlig tillgång till stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. Hydrologin ska 

vara ostörd. 

Området invid europaväg E6 ska fungera som en attnktiv angöringsplats med information 

naturreservat och vandringsleder i trakten. 

Skötselåtgärder 

Behovet av restaureringsåtgärder är omfattande och bör därför ske i små etapper under en längre 

tidsperiod (förslagsvis 10 - 15 år). 

Restaureringsåtgärder och återskapande av betesmark kan ske genom successiv avverkning av träd 

(främst björk och yngre gran), buskar och sly med början i anslutning till befintliga luckor. Död 

ved, äldre träd och grova träd sparas. En del virke får gärna samlas som faunadepåer. 

Restaureringen bör ske etappvis på arealmässigt små ytor med efterföljande stängsling och 

beteshävd. Även bränning kan tillämpas som restaureringsåtgärd där det är möjligt. 

Alskogen utvecklas fritt men får gärna utgöra en del av betesmarken. Vid behov hålls gran undan 

om det finns risk att den tar över. Eventuell förekomst av invasiva arter bekämpas med hög 

prioritet. 

Granhygget i den norra delen av området stödplanteras med inhemska ädellöv-/lövarter. 

En angöringsplats med information om naturreservat och vandringsleder i trakten får uppföras och 

ska därefter underhållas väl. 
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4.2 Planeringsområde 2, Brödalt 6:1 

Beskrivning 
Trädbevuxen myr som omges av naturreservat. Marken är tuvig och bevuxen med främst björk 

med inslag av tall. Det finns enstaka inslag av död ved i området. Fastigheten är ohävdad sedan lång 

tid tillbaka och omges inte av några stängsel. 

Figur 13. Träd bevuxen myr på Brödalt 6:1. Foto 2018-11-27. 

Bevarandemål 
Trädbevuxen myr med blandskog av främst björk och tall. 

Skötselåtgärder 
N aturvårdsinriktad skötsel. Enstaka träd får fållas för att skapa solbelysta luckor och bryn. Avverkat 

virke lämnas kvar för förmultning. Om resurser finns får fastigheten hägnas och hävdas genom bete. 

Förekomst av invasiva arter bekämpas . 
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Figur 14. Flygbild från 2017 över fastigheten Brödalt 6:1 (gul punktstreckad linje). 

Röd punktstreckad linje = befintligt naturreservat. Skala ca 1:2 000. © Lantmäteriet. 

5 Friluftsliv 
Området nås lättast med bil, cykel eller alternativt till fots. 

5.1 Tillgänglighet, parkering, informationsskyltar och gränsmarkering. 

Mål 
Området ska vara lättillgängligt för allmänheten och det ska finnas information om natur-, kultur 

och friluftsvärden. 
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Skötselåtgärder 
Naturvårdsförvaltaren ansvarar för uppsättning och underhåll av informationsskyltar och 

angöringsplatser. 

5.2 Vägar, stigar och leder 

Skåneleden går genom området. 

Mål 
Leden ska vara attraktiv för besökare och ska 

Wlderhållas väl 

Skötselåtgärder 
Årligt underhåll av ledmarkeringar och anordningar. 

Vid behov kan nya leder eller stigar anläggas av Figur 15 Skåneleden går genom området. 

förvaltaren eller med förvaltarens medgivande om det behövs för friluftsliv, rekreation, utbildning. 

Detta ska i så fall ske utan att områdets bevarandevärden skadas på ett betydande sätt. I blötare 

partier kan spångar behövas. Stigarna ska markeras. 

5.3 Renhållning och sanitära anordningar 
Det finns idag inga renhållnings- eller sanitära anordningar för alhnänheten. Naturvårdsförvaltaren 

f'ar uppföra sådana anordningar om det uppstår behov. 

6 Jakt och fiske 
Inga inskränkningar finns i jakträtten. Siktgator för jakt får inte röjas. Det är inte tillåtet att utfodra 

vilt. Fisket regleras inte i reservatsbeslutet. 

7 Utmärkning av naturreservatets gräns 
Gränsutmärkning ska utföras enligt Naturvårdsverkets anvisningar snarast efter att beslut om 

bildande av naturreservat har vunnit laga haft. Gränsmarkeringar underhålls och förnyas vid behov. 

Miljövänligt material eftersträvas för gränsutmärkningsstolpar och skyltar. 

8 Tillsyn 
Länsstyrelsen ansvarar för regelbunden tillsyn av reservatet. 
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9 Dokumentation och uppföljning 

9.1 Uppföljning av bevarandemål och skötselåtgärder 

Uppföljning av bevarandemål ska ske i enlighet med de anvisningar som Naturvårdsverket utfärdar. 

Skötseln av naturresei·vatet följs upp kontinuerligt så att bevarandemål och syfte med 

naturreservatet uppnås. Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning och avrapportering av 

skötselåtgärder. 

9.2 Revidering av skötselplanen 

Skötselplanen gäller tills vidare, dock kan uppföljning av bevarandemålen medföra att skötselåtgärder 

måste anpassas till ny kunskap. 
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10 Kostnadsansvar och prioriteringar 

Skötselåtgärd Tidpunkt Planerings- Kostnads- och Prio Upplysningar 

område åtgärdsansvarig 

Stödplantering av Snarast, I Naturvårdsförvaltaren 2 

hygge därefter vid 

behov 

Beteshävd Vid behov I (och 2) Naturvårdsförvaltaren 3 

Frihuggning av en Snarast I Naturvårdsförvaltaren 2 

Naturvårds bränning Vid behov I Naturvårds förvaltaren 3 

Stängsel, Vid behov I (och 2) Översyn och 2 

anläggning/ upprustning: 

underhåll Naturvårdsförvaltaren, 

underhåll: brukaren 

Restaurering av Löpande I Naturvårdsförvaltaren 2 

betesmark 

Röjning av sly Löpande I Mark med åtagande: I Motor-

brukaren. Övrig mark Manuellt 

och stengärden: 

förvaltaren. 

Röjning av gran Löpande I N aturvårdsförvaltaren 2 Motor-

manuellt 

Informations- Snarast, I N aturvårdsförvaltaren I 

skyltar, sedan 

uppsättning/ löpande 

underhåll 

Uppsättning och Snarast, I Naturvårdsförvaltaren I 

underhåll av sedan 

gränsmarkering löpande 

Markering och Snarast I Naturvårdsförvaltaren I 

underhåll av stigar sedan 

(ej Skåneleden) löpande 

Underhåll av Löpande 1 Båstads kommun 1 

Skåneleden 
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10 Rödlistade arter 
Nedan förtecknas de rödlistade arter eller i övrigt naturvårdsintressanta arter som noterats i 

utvidgningsområdet. Rödlistade arter anges med förkortning av hotklass enligt ArtDatabankens 

rödlista från 2015 1• Nedanstående artförteckning innehåller en rödlistad art och en art som är 

förtecknad i Art- och habitatdirektivets bilagor2• 

*revlummer är påträffad i nära anslutning till naturreservatet. 

Art2runn Svenskt namn V eten ska oli2t namn Natura 2000-art Hotkate2ori 

Kärl växter Borsttåg Juncus squarrosus NT 

Revlummer* L vcovodiwn annotinum Ja LC 

11 Källor 

• Artportalen 2019. 

• Jordbruksverket 2004, objektrapporter från Ängs-och betesmarksinventeringen i databasen 

TUVA. 

• Lantmäteriet, historiska kartor. 

• Länsstyrelsen i Skåne 2013, Skötselplan för naturreservatet Korup med Älemossen och Lya 

ljunghed. 

• Länsstyrelsen i Skåne 2005, Bevarandeplan för Natura 2000-området Korup. 

1 Hotkategorier enligt fastställd svensk rödlista av Art Databanken från 2015. Hotkategorierna är: NT= nära hotad, VU=sårbar, 
EN=starkt hotad, CR=akut hotad, RE=försvunnen och DD=kunskapsbrist, LC=livskraftig. 
1 rådets direktiv 2006/ 105/EG (art- och habitatdirektivet) 
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Skötselplan för utvidgning av naturreservatet Lya ijunghed 
med omgivningar i Båstads kommun 

Skötselpl anen är· ett väg ledande dokument som lig ger till gr·und för hur· syftet med naturTeservatet ska 

uppnås. Syftet med natu rTeservatet är bland annat att skydda och vå r·da ett mångskiftande natur- och 

kultur·landskap på Hall andsåsens höjdplatå och att långsiktigt bevar·a, utveckla och åte r·skapa 

fö r·utsättningama för ett hävdbetingat växt- och dju rliv. Syftet är också att tillgodose allmänhetens 

behov av r·ekr·eation genom att bevar·a och tillgängliggfäa ett värdefu llt natur-område. 

Länsstyrelsen 
Skåne 
www.lansstvrelsen.se/skane 
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BILAGA 3 Dnr 511-8925-2019 
1278-212 

LANTMÄTERIET 

Fastig hetsförteckn ing 
2017-07-05 
Ärendenummer 

0171657 
Handläggare 

Fredrik Wejde 

Utöver nedan redovisade fastigheter ska 
även fastigheten Båstad Brödalt 6: 1 ingå 

Ärende Lya ljunghed med omgivningar DosID 1114389 

Kommun: Båstad Län: Skåne 

Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Bjäred 7:20 Sven Einar Hagfors 
Bråvallavägen 12 Lgh 1001 
182 66 DJURSHOLM 

Hmmestorp 4:2 Naturvårdsverket 

106 48 STOCKHOLM 

Hunnestorp 4:5 Naturvårdsverket 

106 48 STOCKHOLM 

Komp 1:1 Naturvårdsverket 

106 48 STOCKHOLM 

Lya 10:1 Naturvårdsverket 

106 48 STOCKHOLM 

Marksatnfälligheter inon1 området (samfälld mark, samfällt vatten, samfällt fiske, allmänningar) 

Samfälld mark undantagna vid storskifte, laga skifte mm är utplånade inom området genom 
fastighetsreglering. Se akter 11-ÖKA-1102 och 1168-530. 

Sida 1 

Anläggningssatnfälligheter inom området (Gemensamhetsanläggningar enligt AL, anläggningar enligt lSV) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

Brödalt GA:l Brödalts samfällighetsförening VÄG 

c/ o Christer Örliden 
Gamla Riskvägen 279 
269 96 Båstad 

LyaGA:2 Lya-Kyrkhults VÄG 
samfällighetsförening 
c/ o Mats-Ola Svensson 
Lya Föla;Isväg 5 
269 96 BAST AD 



Lantmäteriet 
0171657 

Bjäred GA:l 

2017-07-05 
Sida 2 

Bjärröd-Högskogs VÄG 
vägsamfällighet 
Bösketorpsvägen 52 
269 92 BAST AD 

Rättigheter inom området (se1vitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter 
mineral/ torv) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

1278-1695.1 Förmån: Korup 1:2 VÄG 

Bo Ro1my Fengved Rätt att använda befintliga 

Burenvil~svägen 219 vägen x för utfart 

269 95 BAST AD 

Hans Christer Isaksson 
Toftaväg~n 18 
269 91 BAST AD 

Böije Egon Isaksson 
Ängalag~vägen 230 
269 95 BAST AD 

Last: Korup 1:1 
Se ovan 

1278-1695.2 Förmån: Korup 1:2 AVLOPP 
Se ovan Spillvattenbrmm, ledning 

Last: Korup 1:1 

Se ovan 

1278IM-10/31774.1 Förmån: Korup 1:1 ELLEDNING, BRUNN 
se ovan 

Last: Korup 1:2 
se ovan 

1278IM-05/16064.1 Förmån: Vistorp 8:10 KONTROLLBRUNNAR 

Trafikverket MM. 

781 89 BORLÄNGE 

Last: Korup 1:1 mfl. 

1278IM-06/21455.1 Förmån: Vistorp 8:10 KONTROLLBRUNNAR 

Se ovan MM. 

Last: Hunnestorp 4:5 
Se ovan 

11-ÖKA-140,1 Förmån: Hunnestorp 4:2 VÄG 

Se ovan 

Last: Lya 10:1 

Se ovan 



Lantmäteriet 
0171657 

1168-530.2 

1168-530.4 

1278-1321.1 

1278-1327.1 

Upplysning 

2017-07-05 
Sida 3 

Förmån: Lya 1:11 VATIENTÄKT 

Karin Elisabet Raning 
Ugglarps Kvarn 214 
311 69 UGGLARP 

Olof Valdemar Jönsson 

Haparandagatan 2 
252 52 HELSINGBORG 

Last: Hunnestorp 4:2 

Se ovan 

Förmån: Tiahagen 1:15 VÄG 

Åsa Eva-Karin Gräbner 

Lya Fäla~sväg 197 
269 96 BAST AD 

Joakim Pah'ik Gräbner 

Lya Fäla~sväg 197 
269 96 BAST AD 

Last: Hunnestorp 4:2, Lya 1:11 
Se ovan 

Ledningshavare: Båstad Kommun Ledningsrätt, dricksvatten 

Ledningshavare: Båstad Konunun Ledningsrätt, dricksvatten 

Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkonunit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas 
eventuellt avtalsrättigheter och nyttjanderätter som inte är offentliggjorda genom inskrivning. 
Älgskötselområde och renskötselområde har inte utretts. Utredningen saknar rättskraft. 
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BILAGA 4 till Dnr 511-8925-2019, 1278-212 

~ .. BESLUT 1(I0) 

&!i!»> LANS~TYRELSEN 
o · b I SKÅNE LAN 2013-02-27 511-19062-2012 
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Postadress 

Beslut om bildandet av naturreservatet Korup med 
Älemossen och Lya ljunghed i Båstad kommun. 
(4 bilagor) 
Länsstyrelsens beslut 

Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område 
som avgrfinsats med kraftig svart punklstreckacl linje på bifogad karta (bilaga 1) 
som naturreservat. 
Naturreservatets grfinser ska märkas ut i fiill enligt naturvårdsverkets anvisningar. 
För au trygga syftet med naturreservatet ska de föreskrifter gälla, som anges 
nedan med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken. 

Na/urreservale/s läge oc:h utbredning 

Elosöksadross Tolefon Telefax PlusglrolBankglro E·post 'INW\11 

205 15 Mahnti J<ungsgalan 13 040-25 20 00 vx 040-25 22 55 6 88 11-9 skane@lansslyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 l<rlstlanstad ö Boulevarden 62 A 044-25 20 00 vx 044-25 22 55 5050-3739 
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Uppgifter om naturreservatet 

Namn 

Kommun 

Natura 2000 ID 

DOS-ID 

Gränser 

Fastighet( er) 

Markägarlrntegori 

Läge 

Koordinat centralpunkt 

Inskrivna nyttjanderätter 

Korup med Älemossen och Lya ljunghed 

Båstads kominun 

SE0420179 

SE0420273 

1023067 

Området begränsas av mitten av svart punktstreckad liaje på till 

detta beslut bifogad karta (bilaga 1) 

se bliaga2 

Staten genom Naturvårdsverket 

Ca 4 km Sv om Karups k:a 

x: 370 089 y: 6 251 984 (SWEREF99) 

se bilaga 2 

Gemensamhetsanläggningar se bila~a 2 

Landareal 395 ha 

Förvaltare Länsstyrelsen i Skåne län 

Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att: 
• skydda och vårda ett mångskiftande natur- och kulturlandskap på 

Hallandsåsens höjdplatå. 
• långsiktigt bevara, utveckla och återskapa förutsättningarna för ett 

hävdbetingat växt- och djurliv i delar av området. 
o långsiktigt bevara och utveckla en flerskiktad löv och ädellövskog i 

varierande ålderssammansättning och att säkerställa kontinuiteten av gamla 
träd och död ved i området, 

«> skydda Natura 2000 Iivsmiljötyper och arter, som av regeringen har 
rapporterats förekomma i enlighet med Rådets direktiv 92/43/EEG om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art och 
habitatdirektivet), : , 

e säkerställa och återskapa en naturlig hydrologi i området, 
c:. återskapa och långsiktigt bevara ett öppet mosseplan med endast enstaka 

träd och buskar, 
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e tillgodose allmänhetens behov av rela'eation genom att bevara och 
tillgängliggöra ett värdefullt naturområde. 

Syftet med naturreservatet skall bl a uppnås genom: 

., årlig beteshävd av olika betesmarker och åkerlyckor, 

., erforderliga gallringar samt topphuggning av ett antal unga bokar i 
trädbevuxna betesmarker, 

• nödvändiga röjningar och avverkningar av enbuskar, träd och lövsly på 
fäladsmarkerna, 

e plocldrnggning och gallringar bland- och ädellövskogar, där avverkat virke 
lämnas kvar. 

• fri utveckling av alsumpskogar, 
o återställande av den naturliga hydrologin på mossen. 

Om det framkommer nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och 
natmiyper ska hänsyn tas till dessa i den fortlöpande skötseln av naturreservatet. 

Föreskrifter 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
naturreservatet. 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 

1. uppföra byggnad eller annan anläggning 
2. spränga, schakta, gräva, utfylla, dränera, dämma eller utföra annan 

markbearbetning 
3. lägga upp schaktmassor 
4. omföra betesmark till åkermark 
5. plantera eller så träd, buskar eller andra växter 
6. anlägga väg eller permanent upplag 
7. avverka eller på annat sätt skada buskar och träd 
8. tillföra gödselmedel, jordförbättringsmedel eller kemiska 

bekämpningsmedel 
9. anlägga motorbana eller skjutbana eller anordna motor- eller skytteövning 

eller tävling 
10. anlägga luft- eller markledning 
11. anbringa tavla, skylt, insla-ift, affisch eller därmed jämförlig anordning 
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12. anordna upplag annat än tillfälligt för jord- och skogsbrukets behov 
13. uppföra stängsel eller annan hägnad för annat än jordbrukets behov 
14. ta bort eller skada stengärdesgård 
15. dika, om dika eller dikesrensa. 

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och annan 
sakägares skyldighet att tåla visst intrång. 
För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktas markägare och innehavare 
av särskild rätt till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas 
inom naturreservatet: 

1. Utmärkning av, skyltning till och upplysning om naturreservatet 
2. Skötsel av betesmarken enligt fastställd skötselplan innefattande bl a 

röjning av buskar och träd, slåtter, uppsättning av stängsel och betesdrift. 
3. Återställning och återskapande av naturmiljöer. 
4. Anläggande av parkeringsplats och anordningar för friluftslivet. 

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att 
färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom naturreservatet. 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 

1. gräva, borra eller på annat sätt skada mark, vegetation, buskar och träd 
eller annan ytbildning 

2. plocka eller gräva upp växter, ris, örter, mossor eller lavar, 
3. göra upp eld, 
4. ställa upp husvagn, husbil eller liknande, 
5. cykla eller framföra motordrivet fordon, 
6. sätta upp tavla, plakat, affisch, snitsel eller annan liknande anordning. 
7. framföra motordrivet fordon 
8. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt 

anvisade platser 
9. föra eller landa med luftfarkost 
10.rida 
11. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur 
12. störa djurlivet 
13. anordna tävling eller annan allmän sammankomst 

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens sla'iftliga tillstånd: 
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1. Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd fånga insekter, spindlar, 
snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, 
handploclming eller annan selektiv metod 1 med efterföljande 
återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte 
enstaka beläggsexemplar av va1je art under förutsättning att fynden 
registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot 
fridlysnings bestämmelserna. 

2. lägga upp geocachingplats. 

Undantag från föreskrifter 

Föreskrifterna under A och C utgör ej hinder för: 
• åtgärder i samband med förvaltarens skötsel av området, 
• vägunderhåll, underhåll av lagakraftvunna dikesföretag/normalt underhåll 

av vägar, täckdiken eller öppna diken, drift och underhåll av vid 
tidpunkten för detta beslut befintliga ledningar och anläggningar 
tillhörande kommunen, el-, energi- och teledistributör. Inför utförande av 
arbete ska samråd ske med länsstyrelsen. Vid akut underhållsåtgärd kan 
samråd ske sedan arbetet inletts. 

• Föreskriften Al ska ej utgöra hinder för uppförande av ligghall till 
betesdjur. 

• Föreskrifterna skall inte utgöra hinder för drivning och vidmakthållande av 
järnvägstunnel genom Hallandsås med därtill hörande åtgärder och 
verksamhet samt verkställande, inklusive skyddsåtgärder mm, av 
miljödomstolens deldom den 20 december 2007 (Mål nr M 999-07) och 
Mark- och Miljödomstolens deldom den 14 juli 2011 (Mål nr 13-99 och 
M999-07). 

• Föreskrifterna ska ej utgöra hinder för ägaren av fastigheten Brödalt 6: 1 att 
få tillträde eller bedriva skogsbruk på sin fastighet. 

Föreskrifterna utgör ej hinder för åtgärder som föreskrivs av länsstyrelsen 
fastställd skötselplan. 

1 Med selektiv metod menas handplockning, hävning, sållning eller annan teknik där de cljm som 

inte ska studeras närmare direkt återutsätts och ingreppen i deras livsmiljö blir försumbara eller 

kan återställas omedelbart. Fällor är inte att betrakta som selektiva, oavsett utformning. 
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Föreskrifterna gäller ej tjänstemän från Länsstyrelsen i samband med tillsyns- och 
förvaltningsuppdrag. 

Länsstyrelsen får enligt 7 kap 7 § 111iljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna 
dispens från meddelade reservatsföreskrifter. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifterna under C gäller oberoende av om 
beslutet överklagas samt att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än 
reservatsföreskrifterna gäller för området, exempelvis: 

• 7 kap 28a-b §§ miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva 
verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
naturmiljön i ett Natura 2000-område. 

• Fridlysningsbestämmelser. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, 
ungar och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt
och djurarter är fridlysta enligt 8 kap miljöbalken och 
artskyddsförordningen. 

• 2 kap, lag (1998:950) om kulturminnen mm med bestämmelser om skydd 
för fasta fornlämningar, 

• Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen 
. (1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng. 

• 15 kap 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning. 
• Lokala, kommunala ordningsföreskrifter. 

Beskrivning av området 

Landskap och geovetenskapliga bevarandevärden . 
Korup ligger på Hallandsåsens höjdplatå ca 180 meter över havet i ett kuperat och 
omväxlande landskap som innehåller ett flertal värdefulla natur- och kulturmiljöer 
Det finns ett flertal fäladsmarker med lång hävdtradition och Lya ljunghed, 
belägen omedelbart öster om Korup, tillhör det fåtal stora ljunghedar som bevarats 
i sydvästra Sverige. Älemossen vars västra hörn sträcker sig in på Korups marker 
är en relativt stor högmosse med speciella särdrag utifrån svenska förhållanden. 
Omväxlande med jordbruksmarker och myrmarker rymmer landskapet olika 
skogsområden som bidrar till mångfalden av naturtyper och biotoper. 

Hallandsåsen är den nordligaste av de skånska urbergshorstarna. Berggrunden 
består framförallt av olika slags ådergnejser tillhörande den stora sydvästsvenska 
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. gnejsregionen. Vanligast är grå till rödgrå, mestadels finkorniga gnejser som är 
mer eller mindre ådrade. Berggrunden är täckt av en småkullig morän som 
sannolikt har bildats av smältande dödis. Moränen i området är huvudsakligen 
nonnalblockig och sandig-moig till sin struktur. Materialet i moränen domineras 
av det lokala urberget och består främst av näringsfattig gnejs. Utmed Lyabäcken 
finns dock kärrmarker med betydande kalkinslag som inlandsisen plockat upp och 
fört med sig från kritberggrunden norr om åsen. 

Mark an vändning och kulturhistoriska bevamn devärd en 
Att landskapet varit mycket öppet kring Lya och Korup framgår av Gerhard 
Burmans karta över Skåne från 1680-talet. Genom omfattande skogsavverkningar 
i kombination med ihållande bete blev utmarken efterhand väldigt öppen och 
ljungen gavs möjligheter att vandra in. 
Ljungmarkerna nyttjades framförallt till bete, men när ljungen efter några år blivit 
grov och spretig var den ganska oduglig som kreatursföda. Därför brändes ljungen 
med jämna mellanrum. Idag innehåller det småskaliga odlingslandskapet vid 
Korup många spår och lämningar av gångna tiders odlarmöda. På några ställen ses 
odlingsrösen och spår av förhistoriska åkrar. Dessa finns registrerade som 
fornminnen. Det finns också hålvägar, stengärdsgårdar, odlingsrösen och 
torpruiner från historisk tid. 

Biologiska bevarandevärden 
Området består av tre delområden med en skiftande flora som tillsammans utgör 
en helhet vilken ger området sin särprägel. 

Korup består av gamla fäladsmarker. med spridda skogspartier. På fäladsmarkerna 
växer spridda träd av framförallt björk men även bok, tall, rönn och sälg 
förekommer. Fäladsmarkens torra paiiier är klädda med ljunghedsvegetation. 
Ljungen har ofta inslag av lingon, blåbär, odon och kråkbär. Vanliga kärlväxter är 
bl a kruståtel, röclven, knägräs, pillerstarr och stenmåra, käringtand, hagfibbla, 
ängsvädd, slåttergubbe och gråfibbla medan arter som svinrot, nattviol och 
jungfrulin är mera sällsynta. Kärr- och fukthedsområdet hyser typiska arter som 
klockljung och blåtåtel. I de mest sanka kärrpartierna växer bl a flaskstarr, 
trindstarr, trådtåg, kråkklöver, småvänderot, missne och vattenklöver. 

Utmed stengärdsgårdar, på åkerholmar och i brynen till några av de gamla 
Jyckarna växer många värdefulla träd- och buskar. Skogsområdena i området är 
av skiftande slag. Utmed bäckstråk och i våta sänkor är det alen som dominerar. 



~ BESLUT 8(10)'' 

D~CJ LÄNSSTYRELSEN 
~~~ I SKÅNE LÄN 2013-02-27 511-19062-2012 

1278-212 

På några ställen föms dock sumpalskogar med äldre träd på socklar och inslag av 
mycket död ved. Sumpalskogen är artrik med flera ormbunksarter. 
Fågelfaunan på Korups marker har visats sig vara rik och innehålla flera 
skyddsvärda arter, bl a stjärtmes, morkulla, mindte hackspett, duvhök, stenknäck, 
gröngöling, nötkråka, törnskata, grå flugsnappare, stenskvätta och enkelbeckasin. 

Älemossen är en högmosse där kantskogen består av glasbjörk och tall. 
Mosseplanet är till stora delar helt öppet med spridda martallar och småväxta 
björkar. Kantzonerna är bevuxna med björk och tall. 
Mosseplanets yta har en mosaikartad struktur med tuvor och höljor. Vegetationen 
på tuvorna domineras av kråkbär, ljung och tuvull med inslag av bl a klockljung, 
tranbär, lingon och hjortron. I kanten av mossen finns många gamla torvgravar 
och de flesta laggkärren har dikats ut för att möjliggöra torvtäkt. 
Älemossen har sedan länge haft en population med orrar och spelet har i senare tid 
ägt i·um på smålyckor runt mossen. Andra fåglar som brukar hålla till på och i 
närheten av mossen är spillkråka, nattskärra, buskskvätta, trädpiplärka och gök. 

Lya ljunghed är ett speciellt 01måde med en av Skånes få riktiga ljunghedar. De 
torra hedararna och enbuslanarkerna är mestadels klädda med 
ljunghedsvegetation. I sänkor och översilade partier uppträder fukthed samt fattiga 
och intermediära kärr som ibland har en mosaikartad utbredning. På fuktheden 
blir ljungen sparsammare och ersätts i viss mån av klockljung och odon. Lya 
ljunghed är antalet törnskator påfallande st01t och dättill förekommer bl a 
hämpling, järnsparv, gulsparv, grönfink, ärtsångare, buskskvätta, stenskvätta och 
enkelbeckasin. Överflygande och jagande ses ofta bivråk, tornfalk, sparvhök och 
duvhök. Vinte1tid påträffas ofta varfågel. 

Friluftsliv och tillgänglighet 
Skåneleden löper genom området och det finns en anlagd parkeringsplats i 
området. Skönhets- och upplevelsevärdet i området är stort tack vare den 
skiftande naturen. Delar av området är svå1tillgängliga då vattenståndet är högt. 
Naturreservatet har stor social betydelse då det ofta används som strövområde. 

Skälen för beslutet 

Naturreservatet utgör en viktig del av större områden som är bl a: 

o Riksintresse för naturvård 

• EU:s nätverk Natura 2000 
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• Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet 

• Länsstyrelsens naturvårdsprogram 

• Kommunens naturvårdsprogram 

s Ängs- och betesmarksinventeringen 

Länsstyrelsen Skåne finner att ett förordnande av naturreservat är den mest 
lämpliga formen av områdesskydd för att långsiktigt bevara och utveckla de 
områdets natur- och kulturhistoriska värden. 

Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenresurser samt med kommunernas översiktsplaner. 

Ärendets handläggning 
En del av området utgjorde tidigare domänreservat. Naturvårdsverket har för 
naturvårdsändamål förvärvat fastigheter i området. Det är dessa fastigheter som 
nu blir föremål för naturreservatsbildning. Ärendet skickas ut för yttrande under 
sommaren 2012. Under januari 2013 har del av fastigheten Brödalt 4:1 förvärvats 
av Naturvårdsverket. Denna införlivas i den slutliga avgränsningen av området. 
Samtal har även fö1is med ägare till fastigheten Brödalt 6: l om eventuell 
naturreservatsbildning. För inkomna yttranden och bemötanden se bilaga 3. 

Skötselplan och förvaltning av naturreservatet 
Skötselplan 

Enligt 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
framgår bland annat att en skötselplan ska fastställas vid bildande av ett 
naturreservat. 

Förvaltning 
Länsstyrelsen är förvaltare av naturreservatet och ska fo1ilöpande samråda med 
markägare, arrendatorer, berörda myndigheter och andra berörda vid 
förvaltningen. 
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KirngöreJse 
Detta beslut ska kungöras i länets författningssamling samt i berörd ortstidning. 
Sökande och sakägande ska ha anses fått del av beslutet elen dag kungörelsen varit 
införd i ortsticlning. 

Överklagande 
Detta beslut kan överklagas till regeringen se bilaga 4. 

DettQ beslut har fattas av länsöverclirektöreil Göran Enandet': I den slutliga 
handläggningen har även deltagit miljödirektör Annelie Joha111ison, 
natmvårdsdirek:tör Per-Magiius Åhren, planhandläggare Anna Thulin Jansson, 
Jänsassessor Magnus Lindskog, naturvårdshandläggare Per Carlsson samt 
naturvårdshandläggai·e Andreas Malmgi·en, föredragande. 

M~f1w1~ 
Andreas Malmgren 

Bilagor 

1. Karta med naturreservatets avgränsning 
2. rastighetsförteckning 
3 . Yttranden och bemötanden 
4. Hur mim överklagar 
5. Säncllista 
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Postadress 

BILAGA 5 till Dnr 511-8925-2019, 1278-212 

BESLUT 1(14) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2018-09-06 Dnr 511-13647-2017 

1278-212 

Kontaktperson 

Miljöavdelningen 
Naturskyddsenheten 
Clu·ister Persson 

010 - 224 10 00 
skane@lansstyrelsen.se 

Enligt sändlista 

Beslut om ändring av namn, geografisk 
utbredning, föreskrifter samt tillägg i syfte för 
naturreservatet Korup med Älemossen och Lya 
ljunghed i Båstads kommun 

Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 §miljöbalken (1998:808) att 
naturreservatet Korup med Älemossen och Lya ljunghed i Båstads kommun ska ha 

den utökade geografiska utbredning som framgår av bifogad karta (Bilaga 1) och 
ändra namn till: Lya ljunghed med omgivningar. Nat~Teservatets gränser ska 
märkas ut i fält. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av 
särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 
reservatsområdet. 

För hela naturreservatet och därmed även den utvidgade delen, ska de syften och 
föreshifter som meddelades i Länsstyrelsens beslut den 27 februari 2013 
(diarienummer 511-19062-2012 om bildandet av natmreservatet Korup med 

Älemossen och Lya ljunghed i Båstads kommun) gälla i enlighet med de ändringar 
som redovisas nedan . I anledning av detta kompletteras även skälen för beslut. 

Med stöd av 3 §förordning (1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan, Bilaga 3. 
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Naturreservatets läge och utb1·edning. Rastrerat område utgör utvidgningsområdet. 

Utökningen av naturreservatet berör del av fastigheterna Båstad Bjäred 7:20, Båstad I-lunnestorp 4:2 och 

Båstad I-lunnestorp 4:5. Skala cirka I: 15 000. 

Uppgifter om naturreservatet 

Namn 

Kommun 

Natura 2000 ID 

DOS/NVR-ID 

Gränser 

Fastigheter och 

markägarkategori 

Läge 

Centralpunkt 

Naturgeografisk region 

Vattenförekomst (HID): 

Lya ljunghed med omgivningar 

Båstads kommun 

SE0420179, SE 0420273, SE 0420277 

1114389 I 2040429 

01mådet begränsas av mitten av svart punktstreckad linje på till 

detta beslut bifogad karta (Bilaga 1) 

Enskild ägare: Bjäred 7:20 (del av), 

Staten genom Naturvårdsverket: Hunnestorp 4:2 (del av), 

Hunnestorp 4:5 (del av), Korup 1: 1 (del av) och Lya I 0: 1 

Ca 4 km SY Karups kyrka 

x: 3 70089 y: 6251984 (SWEREF99) 

NO-Skånes skogslandskap 

Kägleån SE624899-13 l 906, Stensån NW625708-l 3 l 88 l 
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Inskrivna nyttjanderätter 

Areal 

Förvaltare 

Se Bilaga 2 

441 ha varav utvidgning ca 46,3 ha. 

(Total tandareal 441 ha, produktiv skog 144,0 ha) 

Länsstyrelsen 

Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att: 
• skydda och vårda ett mångskiftande natur- och kulturlandskap på 

Hallandsåsens höjdplatå, 
• långsiktigt bevara, utveckla och återskapa förutsättningarna för ett 

hävdbetingat växt- och djurliv i delar av området, 
• långsiktigt bevara och utveckla en flerskiktad löv- och ädellövskog i 

varierande ålderssammansättning och att säkerställa kontinuiteten av 
gamla träd och död ved i området, 

• skydda Natura 2000-livsmiljötyper och a1ter, som av regeringen har 
rapp01terats förekomma i enlighet med Rådets direktiv 92/43/EEG om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (mt- och 
habitatdirektivet), 

• säkerställa och återskapa en naturlig hydrologi i området, 
• återskapa och långsiktigt bevara ett öppet mosseplan med endast enstaka 

träd och buskar, 
• tillgodose allmänhetens behov av rekreation genom att bevara och 

tillgängliggöra ett värdefullt naturområde. 

Syftet uppnås genom: 
• årlig beteshävd av olika betesmarker och åkerlyckor, 
• erforderliga gallringar samt topphuggning av ett antal unga bokar i 

trädbevuxna betesmarker, 
• nödvändiga röjningar och avverkningar av enbuskar, träd och lövsly på 

fäladsmarkerna, 
• plockhuggning och gallringar i bland- och ädellövskogar, där avverkat 

virke lämnas kvar, 
• fri utveckling av alsumpskogar, 
• återställande av den naturliga hydrologin på mossen, 

För att trygga syftet med naturreservatet ska de föreskrifter gälla, som anges nedan 

med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 § § miljöbalken. 
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FÖRESKRIFTER FÖR NATURRESERVATET1 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
naturreservatet. 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 

1. uppföra byggnad eller annan anläggning, 
2. spränga, schakta, gräva, utfylla, dränera, dämma eller utföra annan 

mark.bearbetning, 
3. omföra betesmark till åkermark, 
4. plantera eller så träd, buskar eller andra växter, 
5. anlägga väg, 
6. avverka eller på annat sätt skada buskar och träd, 
7. tillföra gödselmedel, jordförbättringsmedel eller kemiska 

bekämpningsmedel, 
8. anlägga luft- eller mark.ledning, 
9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning, 
10. anordna upplag annat än tillfälligt för jord- och skogsbrukets behov, 
11. uppföra stängsel eller annan hägnad för annat än jordbrukets behov, 
12. ta bort eller skada stengärdesgård, 

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om markägares och 
annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång. 

För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktas mark.ägare och innehavare 
av särskild rätt till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas 
inom naturreservatet: 

1. utmärkning av, skyltning till och upplysning om naturreservatet, 
2. skötsel av betesmarken enligt fastställd skötselplan innefattande bland 

annat röjning av buskar och träd, slåtter, uppsättning av stängsel och 
betesdrift, 

3. återställande och återskapande av naturmiljöer, 
4. anläggande av parkeringsplats och anordningar för friluftslivet, 
5. uppföljning av områdets bevarandemål, skötsel och miljöövervakning. 

1 Justeringar förhållande till äldre beslut är markerade med understruken text 
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C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att 
färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom naturreservatet. 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 

I. gräva, borra eller på annat sätt skada mark, vegetation, buskar och träd 
eller annan ytbildning, 

2. medföra hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel. 

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd: 

3. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än 
genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod2 med 
efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning 
gäller inte enstaka beläggsexemplar av vaije ati under förutsättning att 
fynden registreras i Atiportalen och att insamlandet inte bryter mot 
fridlysnings bestämmelserna, 

4. lägga upp geocachingplats. 

Undantag från föreskrifter 

Ovanstående föreskrifter under A och C utgör inte hinder för: 

• förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att 
vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet 
och som framgår av föreskrifterna under B ovan, 

• tillsyn i samband med förvaltarens skötsel av området, 
• driftåtgärder av vid tidpunkten för detta beslut befintliga vägar för 

motorfordon, vägkanter, vägdiken eller enskilda brukningsvägar. Exempel 
på driftåtgärder som ovan åsyftas är: lagning av mindre beläggningsskador 
och potthål, röjning och slåtter av vägslänter eller rensning av 
vägtrummor. Vid utförande av större åtgärder som inte är driftåtgärder ska 
samråd ske med Länsstyrelsen inför arbetet. Vid akuta åtgärder kan 
samråd ske sedan arbetet inletts, 

• underhållsrensning av lagakraftvunna dikningsföretag eller lagliga diken, 
drift, underhåll eller nedgrävning av vid tidpunkten för detta beslut 
befintliga ledningar och anläggningar tillhörande kommunen, el-, energi
eller teledistributör. Inför utförande av arbete ska samråd ske med 

2 Med selektiv metod menas handplockning, håvning, sållning eller annan teknik där de djur som 
inte ska studeras närmare direkt återutsätts och ingreppen i deras livsmiljö blir försumbara eller 
kan återställas omedelbati. Fällor är inte att betrakta som selektiva, oavsett utformning. 
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länsstyrelsen. Vid akuta underhållsåtgärder kan samråd ske sedan arbetet 
inletts, dock senast inom tre arbetsdagar. 

• drivning och vidmakthållande av järnvägstunnel genom Hallandsås med 
därtill hörande åtgärder och verksamhet samt verkställande, inklusive 
skyddsåtgärder m.m. av miljödomstolens deldom den 20 december 2007 
(Mål nr 13-99 och M999-07), 

• ägaren av fastigheten Brödalt 6: 1 att få tillträde eller bedriva skogsbruk på 
sin fastighet. 

Från reservatsföreskrifterna gäller följande undantag; Al och A2 ska ej utgöra 
hinder för uppförande av ligghall till betesdjur, C2 gäller ej vid jakt eller eftersök, 
eller i samband med kreatursvallning för områdets skötsel. 

Föreskrifterna gäller ej tjänstemän från Länsstyrelsen i samband med tillsyns- och 
förvaltningsuppdrag. 

Länsstyrelsen får enligt 7 kap. 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna 
dispens från meddelade reservatsföreskrifter. 

Upplysningar 

Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifter, med stöd av 7 kap. 30 § 
miljöbalken, gäller även om beslutet överklagas. Dessutom gäller andra lagar, 
förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna för området, exempelvis: 

• 7 kap. 28a-b §§ miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva 
verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
naturmiljön i ett Natura 2000-område, 

• Fridlysningsbestämmelser. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, 
ungar och bon är fredade enligt jaktlagen (1987 :259). Vissa svamp-, växt
och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. miljöbalken och 
artskyddsförordningen. 

• 7 kap. miljöbalken med bestämmelser om områden som omfattas av 
biotopskydd (11 §)eller strandskydd (13-18 §§), 

• 2 kap. Kulturmiliölagen (1988:950) med bestämmelser om skydd av 
fornlämningar och fornfynd, 

• Terrängkörningslagen (1975: 1313) och Terrängkörningsförordningen 
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng, 

• 15 kap. 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning, 
• lokala, kommunala ordningsföreskrifter. 
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Beskrivning av utvidgningsområdet 

Landskap och geovetenskapliga bevarandevärden 
Utvidgningsområdet består av tre delar: en alsumpskog som ligger i direkt 
anslutning till det befintliga naturreservatet och två fäladsmarker belägna invid 
väg E 6, ca 1 km sydöst om det befintliga naturreservatets gräns i öster. 

Utvidgningsområdet ligger liksom det befintliga naturreservatet på Hallandsåsens 
höjdplatå ca 180 meter över havet i ett kuperat och omväxlande landskap som 
innehåller ett flertal värdefulla natur- och kulturmiljöer. Omväxlande med 
jordbruksmarker och myrmarker rymmer landskapet olika skogsområden som 
bidrar till mångfalden av naturtyper och biotoper. 

Hallandsås är den nordligaste av de skånska urbergshorstarna. Berggrunden består 
framför allt av olika slags ådergnejser tillhörande den stora sydvästsvenska 
gnejsregionen. Vanligast är grå till rödgrå, mestadels finkorniga gnejser som är 
mer eller mindre ådrade. Berggrunden är täckt av en småkullig morän som 
sannolikt har bildats av smältande dödis. Moränen i området är huvudsakligen 
normalblackig och sandig-moig till sin struktur. Materialet i moränen domineras 
av det lokala urberget och består främst av näringsfattig gnejs. Utmed Lyabäcken 
finns dock kärrmarker med betydande kalkinslag som inlandsisen plockat upp och 
fört med sig från kritberggrunden norr om åsen. 

Rakt igenom naturreservatet finns en vattendelare som utgör gränsen mellan två 
avrinningsområden, området dräneras till Rönne å och Stensån. 

Markanvändning och kulturhistoriska bevarandevärden 
Att landskapet varit mycket öppet kring Lya och Korup framgår av Gerhard 
Burmans karta över Skåne från 1680-talet. Genom omfattande skogsavverkningar 
i kombination med ihållande bete blev utmarken efterhand väldigt öppen och 
ljungen gavs möjligheter att vandra in. Ljungmarkerna nyttjades framför allt till 
bete, men när ljungen efter några år blivit grov och spretig var den mindre duglig 
som kreatursföda. Därför brändes ljungen med jämna mellanrum. I dag innehåller 
det småskaliga odlingslandskapet vid Korup många spår och lämningar av gångna 
tiders odlarmöda. På några ställen ses odlingsrösen och spår av förhistoriska 
åkrar. Dessa finns registrerade som fornminnen. Det finns också hålvägar, 
stengärdesgårdar, odlingsrösen och torpruiner från historisk tid. 

Biologiska bevarandevärden 
Fäladsmarkerna invid E 6 har tidigare varit helt öppna men betet har på sina håll 
upphört och fäladsmarkerna i utvidgningsområdet är delvis igenväxta av främst 
enbuskar och lövträd. Den norra av de två fäladsmarkerna kan nu närmast 
beskrivas som lövskog som domineras av björk följt av asp med inslag tall, gran 
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och bok. I buskskiktet finns hassel och även enbuskar som står kvar sedan ljusare 
förhållanden rådde. Det finns död ved i form av fallna träd, i gläntor finns 
välmående enar och det växer ris som ljung, lingon och kråkbär. 

Den södra av fäladsmarkerna utmed E 6 utgörs av enefälad som nyttjas som 
betesmark. I fältskiktet dominerar ljung och andra ris som kråkbär, lingon och 
klockljung. Natura 2000-aiten törnskata har rappo1terats uppehålla sig i området. 
Delar av dessa marker inventerades inom ängs- och betesmarksinventeringen 
2004. De var då öppnare och beskrevs som en välhävdad småkuperad fäladsmark 
med ljungklädda kullar och mellanliggande fuktstråk och bäckdråg. Här fanns en 
mosaik av fukthedar, torra hedar och öppna mossar och kärr. I båda 
fäladsmarkerna noterades många hävdgynnade aiter så som blåsuga, borsttåg, 
gökblomster, hirsstarr, jungfru marie nycklar, knägräs, kärrsälting, slåttergubbe, 
stagg och svinrot. 

I området finns också betesmark på före detta åkermark. Öppna, betade 
gräsmarker ramas in av stengärden, trädridåer med björk, gran, ek och buskar som 
förr avgränsade små åkertegar. Enstaka träd finns även i betesmarkerna. I den 
centrala delen av betesmarken finns en skogsdunge med asp och björk. Träd som 
har fallit skapar tillgång på klen och grov död ved. 

Delar av utvidgningsområdet utgörs av alsumpskogar, en sådan gränsar i öster 
direkt till det befintliga naturreservatet samt till Natura 2000-området Korup. 
Området är låglänt, domineras av klibbal och en liten bäck rinner genom området 
kantad av träd i olika dimensioner. Träden är ca 60 år gamla, ofta bukettformiga 
och ståendes på socklar vilket skapar värdefulla naturmiljöer. Det finns gott om 
död ved, både stående och liggande. Inslag av andra trädslag inkluderar björk, 
bok, ek och gran. I fältskiktet finns noterat flera ormbunksarter och inslag av 
gullpudra. Området är delvis klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. 

Friluftsliv och tillgänglighet 
Området ligger på cykelavstånd från Båstad men nås i övrigt lättast med bil och 
parkeringsplatser finns i anslutning till det befintliga naturreservatet. De 
tillkommande delar som ligger en bit från det befintliga naturreservatet är 
lättillgängliga från E 6 och trafikplats Hallandsås med bensinstation och motell. 
Invid motellet passerar också Skåneleden som går genom de båda fäladsmarkerna 
och förbinder dessa med varandra och i förlängningen även med det befintliga 
naturreservatet. Där Skåneleden går finns stättor ordnade för genomgång till 
inhägnad betesmark. Skönhets- och upplevelsevärdet i området är stort tack vare 
den skiftande naturen. Det befintliga naturreservatet har stor social betydelse då 
det ofta används som strövområde, och utvidgningsområdet bidrar ytterligare till 
detta. Delar av området kan vara svå1tillgängliga under perioder då vattenståndet 
är högt. 
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Skälen för beslutet 

I Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet Korup med Älemossen och 
Lya ljunghed i Båstads kommun den 27 februari 2013 angavs följande skäl för 
beslut: 

Naturreservatet utgör en viktig del av större områden som är bland annat: 
• Riksintresse för naturvård 
• EU:s nätverk Natura 2000 
• Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet 
• Länsstyrelsens naturvårdsprogram 
• Kommunens naturvårdsprogram 
• Ängs- och betesmarksinventeringen. 

De områden som nu beslutas för utvidgning av naturreservatet har höga natur- och 
friluftsvärden och potential till ännu högre sådana värden genom att de hyser flera 
olika naturtyper så som alsumpskog, ljunghed, fukthed och betad enefälad vilka 
bidrar till en hög biologisk mångfald inom naturreservatet. 

Fäladsmarkerna uppvisar höga naturvärden i form av natmtyper och växta1ter som 
är hävdberoende, dessa har även en stor potential att utvecklas efter en 
restaurering av igenväxta delar. Området är av stort kulturhistoriskt värde genom 
sin långa tradition av hävd och de lämningar som finns bevarade i form av 
röjningsrösen, stenmurar och torpruiner. Utvidgningsområdet erbjuder ytterligare 
arealer för bevarandet och utvecklandet av hävdberoende natmtyper och aiter 
samt för friluftsliv och rekreation. 

Länsstyrelsen gör ett tillägg i syftet för naturreservatet: syftet ska även uppnås 
genom utvärdering och anpassning av skötseln i överrensstämmelse med ny 
kunskap om områdets bevarandevärden. Tillägget görs för att möjliggöra en 
adaptiv förvaltning där skötseln kan anpassas efter ny kunskap om områdets 
naturvärden. 

Länsstyrelsen ser ett behov av att revidera föreskrifterna för naturreservatet. 
Beträffande föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 §miljöbalken om inskränkningar i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
naturreservatet görs följande ändringar: 

• föreskrift om att lägga upp schaktmassor stryks eftersom det är förbjudet 
att utfylla enligt föreskrift A2 och anordna upplag enligt föreskrift A 10, 

• föreskrift om att anlägga väg eller permanent upplag ändras till att bara 
omfatta förbud mot att anlägga väg, eftersom det är förbjudet att anordna 
upplag enligt föreskrift AlO, 
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• föreskrift om att anlägga motorbana eller skjutbana eller anordna motor
eller skytteövning eller tävling stryks, eftersom det är förbjudet att uppföra 
byggnad eller annan anläggning enligt föreskrift Al och att markbearbeta 
enligt A2. Förbud mot anordning av motor- eller skytteövning eller tävling 
riktar sig till allmänheten och beslut borde ha tagits med stöd av 7 kap. 30 
§miljöbalken. Då större delen av marken ägs av staten gör Länsstyrelsen 
bedömningen att det inte finns något behov av förbudet. Föreskriften utgår 
i sin helhet. 

• föreskrift om att dika, omdika eller dikesrensa stryks eftersom det är 
förbjudet att gräva, dränera och markbearbeta enligt föreskrift A2. 

Beträffande föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om markägares och 
annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång tillkommer en föreskrift om 
uppföljning av områdets bevarandemål, skötsel och miijöövervakning, för att 
skötseln av området ska kunna anpassas efter ny kunskap. 

Beträffande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 §miljöbalken om rätten 
att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom naturreservatet görs föijande 
ändringar: 

• föreskrifter om att plocka eller gräva upp växter, ris, örter, mossor eller 
lavar och om att störa djurlivet stryks för att undvika dubbelreglering med 
allemansrätten, 

• föreskrifter om att göra upp eld, rida, ställa upp husvagn, husbil eller 
liknande, sätta upp tavla, plakat affisch, snitsel eller annan liknande 
anordning, ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på 
särskilt anvisade platser och anordna tävling eller annan allmän 
sammankomst stryks för att enligt syftet med naturreservatet tillgodose 
allmänhetens behov av rekreation och undvika onödiga inskränkningar i 
allemansrätten i linje med en starkare friluftspolitik, 

• föreskrift om att cykla eller framföra motordrivet fordon stryks eftersom 
vägar går genom naturreservatet och för att undvika dubbelreglering med 
terrängkörningslagen (1975: 1313) och terrängkörningsförordningen 
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng, 

• föreskrift om att framföra motordrivet fordon stryks för att undvika 
dubbelreglering med terrängkörnings lagen (1975: 1313) och 
terrängkörningsförordningen (1978:594) med vissa förbud mot körning i 
terräng, 

• föreskrift om att medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur 
omformuleras för att förtydligas, 

• föreskrift om att föra eller landa med luftfarkost stryks på grund av 
felaktig utformning. 
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För att förenkla benämningen på naturreservatet beslutas också om en 
namnändring från Korup med Älemossen och Lya ljunghed till Lya ljunghed med 
omgivningar när ytterligare delar nu läggs till naturreservatet. 

Länsstyrelsens bedömning 

Områdena ligger intill respektive i närheten av ett befintligt naturreservat och på 
mark som har förvärvats för naturvårdsändamål av Naturvårdsverket. På de delar 
av området som är i privat ägo har intrångsersättning betalats ut under 2013 och 
2014. Länsstyrelsens bedömning är att den lämpligaste skyddsformen är 
naturreservat. 

Ett permanent skydd av områdena bidrar till att långsiktigt säkerställa ett nätverk 
av värdefulla marker mellan vilka arter kan sprida sig. Det medför även ett bidrag 
till uppfyllandet av miljömålen myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt växt
och djurliv och ett rikt odlingslandskap. 

Av ovan redovisade skäl och med syfte att långsiktigt bevara biologisk mångfald 
och att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt för att skydda, återställa 
eller nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter bör det angivna 
området avsättas som naturreservat. Förordnandet är förenligt med grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenresurser samt med 
kommunens översiktsplan. 

Intresseprövning 

Länsstyrelsen har beaktat inkomna yttranden och synpunkter och finner vid en 
avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap 25 § 
miljöbalken att det för att skydda och vårda de värden som beskrivits ovan finns 
skäl att besluta om att bilda ett naturreservat i området, att besluta om föreskrifter 
för att skydda området samt fastställa en skötselplan. 

Konsekvensutredning 

Länsstyrelsen har genomfört en konsekvensutredning av ordningsföreskrifterna i 
enlighet med 4§ Förordning (2007: 1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning. Länsstyrelsen gör bedömningen att ordningsföreskrifterna inom 
naturreservatet innebär vissa begränsningar i allemansrätten men att de inte 
innebär något allvarligt försvårande av områdets utnyttjande. 

Ärendets beredning 

Under bötjan av 1970-talet fram till mitten av 2000-talet har Naturvårdsverket 
förvärvat flera fastigheter i trakten för naturvårdsändamål, bland annat Båstad 
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Hmmestorp 4:2 och Båstad Hunnestorp 4:5. Naturreservatet Korup med 
Älemossen och Lya ljunghed bildades år 2013 på delar av Naturvårdsverkets 
mark. En del av området var innan dess domänreservat. 

Under 2013 inkom önskemål från ägaren till fastigheten Bjäred 7:20 om att delar 
av den fastigheten ska ingå i det utvidgade naturreservatet. Avtal om 
intrångsersättning tecknades under sommaren 2013. Under 2014 inkom önskemål 
från markägaren om att ytterligare mark ska ingå i naturreservatet. Avtal om 
intrångsersättning tecknades för detta under 2014. 

Länsstyrelsen arbetade då med att försöka skydda ett betydligt större område som 
berörde flera enskilda markägare. Mot bakgrund av att resurserna för 
markåtkomst har begränsats har Länsstyrelsen valt att minska ner arealen för 
områdesskyddet till att endast omfatta mark som ägs av Naturvårdsverket och 
mark som är intrångsersatt i syfte att säkra de investeringar som hittills har gjorts 
beträffande markåtkomsten. 

Förslag till beslut med tillhörande skötselplan sändes ut till sakägare med 
föreläggande om yttrande under 2017. Föreläggandet delgavs genom 
kungörelsedelgivning. Yttrande har länmats av Båstads kommun, Trafikverket, 
E.ON, Försvarsmakten, Lunds Botaniska Förening, Richard Åkesson, ägaren till 
grannfastigheten Brödalt 6:1, SGU, Skanova samt ägaren till fastigheten Bjäred 
7:20. Remissvaren har ställts samman i Bilaga 4. 

Inkomna synpunkter har beaktats så långt som möjligt vid den slutliga 
handläggningen av ärendet. Yttrandena från Båstads kommun och Trafikverket 
har lett till att gränsen för naturreservatet har justerats och naturreservatet har fått 
en något mindre yta. Gränsjusteringarna har under 2018 kommunicerats med och 
godkänts av Naturvårdsverket och Trafikverket. Båstads kommun har inte svarat 
på samråd som skickades ut med e-post 2018-06-15. 

Skötselplan och förvaltning av naturreservatet 

Skötselplan 

Enligt 3 §Förordning (1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska 
en skötselplan ingå i vaije beslut om bildade av ett naturreservat. Skötselplanen 
utgör Bilaga 3 till detta beslut. 
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Förvaltning 

Länsstyrelsen är förvaltare av naturreservatet och ska fortlöpande samråda med 
markägare, arrendatorer, berörda myndigheter och andra berörda vid 
förvaltningen. 

Överklagande 

Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, se 
Bilaga 5. 

Upplysningar om ersättningstalan 
Sakägare som ännu inte träffat överenskommelse om ersättning eller inlösen kan 

väcka talan enligt 31 kap miljöbalken mot staten i mark- och miljödomstolen för att 

domstolen ska avgöra frågan om ersättning. Ansökan om ersättningstalan måste 

lämnas inom ett år efter att reservatsbeslutet vunnit laga haft, i annat fall förlorar 

sakägare rätten till ersättning. Ansökan ska ställas till marlc- och miljödomstolen i 

Växjö. 

Kungörelse 

Beslutet ska kungöras i länets författningssamling samt i ortstidning. Sakägare ska 

anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse var införd i ortstidning. 

Underskrifter 

Detta beslut har fattats av länsöverdirektör Ola Melin . I den slutliga 

handläggningen har även deltagit miljödirektör Annelie Johansson, 

naturvårdsdirektör Cecilia Backe, länsassessor Ann W esterdahl och byrådirektör 

Christer Persson, föredragande. 

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför inga namnunderskrifter. 

Ola Melin 

Länsöverdirektör 

Bilagor 

1 . Karta med naturreservatets avgränsning 
2. Förteckning över fastigheter 
3. Skötselplan 
4. Remissyttranden (publiceras ej) 
5. Hur man överklagar 

Christer Persson 
Byrådirektör 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

Tillhör Länsstyrelsens beslut 2018-09-06 
Dnr 511-13647-2017, 1278-212 

BILAGA 1 
Naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar 
Skåne län, Båstads kommun 

Utdrag ur Fastighetskartan. Skala ca 1 :20 000 
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___ Utvidgning av naturreservatet som omfattas av detta beslut 
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Kontaktperson 

Miljöavdelningen 

N aturskyddsenheten 

Christer Persson 

010 - 224 10 00 (vxl) 

skane@lansstyrelsen.se 

Delg.kv. 

Enligt sändlista 

Konsekvensutredning enligt 4 §förordning 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning, avseende förslag till 
ordningsföreskrifter för naturreservatet Lya 
ljunghed med omgivningar i Båstads kommun 

BAKGRUND 

Länsstyrelsen avser att besluta om ändrad geografisk utbredning av och ändrade 

föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i Båstads kommun. 

Enligt 4 §förordning (2007: 1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska 

Länsstyrelsen göra en konsekvensutredning av de föreslagna ordningsföreskrifterna 

för naturreservatet. Länsstyrelsen har gjort en sådan konsekvensutredning av 

ordningsföreskrifterna som. har karaktären av normföreskrifter, dvs. de föreskrifter 

som riktar sig till allrn.änheten. 

KONSEKVENSUTREDNING 

Syftet med föreskriftema 
Föreskrifterna reglerar rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt i 

reservatet. Syftet är att trygga ändamålet med reservatet så att skador på naturen 

inte uppstår eller så att den biologiska mångfalden inte påverkas negativt. 

Effekter 
Påverkan på allmänhetens friluftsliv bedöms vara ringa. De föreslagna 

ordningsföreskrifterna innebär inte att möjligheten att utnyttja området, i enlighet 

med vad som annars gäller enligt allemansrätten, påtagligt försvåras. 

Postadress 

20515 Malmö 

Besöks adress 

Södergatan 5 

Telefon I Fax Bankgiro 

010-224 10 00 I/X 102-2847 

291 86 Kristianstad ö Boulevarden 62 A 010-224 11 00 

E-post och webb 

skane@lansstyrelsen.se 

n~·slu t Uila~" l Kansck\·cmutrcduing.dao; 

Sociala medier 

Facebook: lansstyrelsenskane 

www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 
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Kostnader 
De föreslagna föreskrifterna bedöms inte medföra några tillkommande kostnader av 

betydelse för vare sig allmänheten, markägare, nyttjanderättsinnehavare eller 

kommunen. Kostnaden för skyltning och anläggningar för friluftslivet finansieras av 

Länsstyrelsen genom Naturvårdsverkets anslag för skötsel av naturvårdsobjekt. 



Sida 1 av 1 

Lill Eriksson - Vd: Samråd 25§ FOM. Naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i Båstads 
kommun 

Från: Båstads Kommun 

Till: samhallsbyggnad 

Datum: 2019-03-19 09:57 

Ärende: Vd: Samråd 25§ FOM. Naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i Båstads kommun 

Bifogade filer: Samråd Båstads kommun komp! kompr.pdf 

Hej! 

Är det ni som ska ha detta eller är det Johan Mårtensson? 

Mvh Therese 

> » Länsstyrelsen Skåne <skane@lansstyrelsen.se > 2019-03-19 09:36 > > > 

Samråd med stöd av 25§ Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
angående 
förslag till beslut om utökad geografisk omfattning av och ändrade föreskrifter för naturreservatet 
Lya ljunghed med omgivningar i Båstads kommun. 

Svar senast 16 april till skane@lansstyrelsen.se 

Med vänliga hälsningar 

Christer Persson 
Miljöavdelningen I Naturskyddsenheten 

Länsstyrelsen Skåne 

205 15 MALMÖ 
Telefon: 010 - 22 41 000 vxl 

ska ne@la nsstyrelsen .se 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd . 

----·----- -- --
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Hallanels väderö 

Stadsbygd - Ny/Ändrad 

Stadsbygd - Oförändrad 

Verksamhet - Ny/Ändrad 

Verksamhet - Oförändrad 

Grönområde - Ny/Ändrad 

Grönområde - Oförändrad 

Natur - Ny/Ändrad 

Natur - Oförändrad 

Landsbygd 

Vatten 

Statlig väg 

Järnväg 

Väg 

Framtagen av Samhällsbyggnad, Båstads kommun 
Bakgrundskartan: Lantmäteriets fastighetskarta 

Antagen : 20XX-XX-XX 
Laga kraft: 20XX-XX-XX 

Översiktsplan för Båstads kommun 
Markanvändningskarta 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 83  Dnr KS 000165/2020 - 300 

Namnsättning av ny cirkulationsplats med anledning av ombyggnad 
av Köpmansgatan i Båstad 

 
Beskrivning av ärendet I skrivande stund pågår en större ombyggnad av väg 115/Köpmansgatan. 

Arbetet görs för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs 
Köpmansgatan, med fokus på oskyddade trafikanter.  

 
 Arbetet genomförs genom en samfinansiering mellan kommun och 

Trafikverket, som är huvudman för väg 115/Köpmansgatan, med en begränsad 
budget.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av planarkitekt Camilla Nermark, 2020-05-20.      
 
Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Ny cirkulationsplats i korsningen Köpmansgatan/Fridhemsvägen ska ha 

namnet Märta Måås-Fjetterströms rondell. 
 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-20 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Namnkommittén via Camilla Nermark 

Dnr: KS 000165/2020 – 300 
 
 

Namnsättning av ny cirkulationsplats med anledning av ombyggnad av 
Köpmansgatan i Båstad 
 
 
Förslag till beslut 
 
Ny cirkulationsplats i korsningen Köpmansgatan/Fridhemsvägen ska ha namnet Märta Måås-
Fjetterströms rondell. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I skrivande stund pågår en större ombyggnad av väg 115/Köpmansgatan. Arbetet görs för att 
förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs Köpmansgatan, med fokus på oskyd-
dade trafikanter.  
 
Arbetet genomförs genom en samfinansiering mellan kommun och Trafikverket, som är hu-
vudman för väg 115/Köpmansgatan, med en begränsad budget.   
 
I samband med ombyggnationen har en ny cirkulationsplats anlagts i korsningen Köpmansga-
tan/Fridhemsvägen, se nedan. 
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I Trafikverkets arbete med framtagande av bygghandling framförde Båstads kommun en öns-
kan om någon form av utsmyckning i den nya cirkulationsplatsen i korsningen Köpmansga-
tan/Fridhemsvägen.  
 
En idé föddes om anknytning till platsen genom Märta Måås-Fjetterströms verksamhet i när-
området. Märta Måås-Fjetterström var under många år verksam i Båstad. I hennes ateljé bed-
rivs än idag verksamhet. 
 
Under stark tidspress och ytterst begränsad budget påbörjades en dialog med Stiftelsen Märta 
Måås-Fjetterström om hur cirkulationsplatsen skulle kunna gestaltas. Stiftelsen MMF lämnade 
förslag på verk av Märta Måås-Fjetterström som de ansåg skulle vara lämpliga att tolka i större 
skala. Utifrån förslagen valdes ”Bruna Heden”. Teknik & Service tog därefter fram en skiss på 
en ljusinstallation baserad på Märta Måås-Fjetterströms konstverk ”Bruna Heden” som Stiftel-
sen MMF har godkänt. Denna skiss har även förankrats med leverantören av övrig belyningsut-
rustning vid cirkulationsplatsen samt Trafikverket för att på så sätt säkerställa att utsmyck-
ningen uppfyller Trafikverkets krav på en ljusinstallation i trafikmiljö. Bland annat måste ljus-
installationen vara ”eftergivlig”, dvs det ska gå att köra över den. Ljusinstallationen får inte hel-
ler vara grövre än 10 cm i diameter och även uppfylla Trafikverkets siktkrav. 
 
Sammanfattningsvis har den slutgiltiga skissen på hur cirkulationsplatsen kommer att gestal-
tas godkänts av såväl Trafikverket som Stiftelsen Märta Måås-Fjetterström. 
 

 
 
För att bland annat underlätta för blåljusmyndigheter och allmänhet att hitta/lokalisera sig 
förordar namnkommittén att cirkulationsplatsen namnsätts. 
 
Kommunens namnkommitté anser det lämpligt att döpa cirkulationsplatsen till Märta Måås-
Fjetterströms rondell med anledning av att ljusinstallationen i cirkulationsplatsen är inspire-
rad av hennes konstnärliga gärning samt med anledning av att hennes namn och verksamhet 
är förknippat med Båstad. 
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Vidare bedömer namnkommittén att namnsättningen följer kulturmiljölagens regler om god 
ortnamnssed och anser att namnet sett ur ett stavningsperspektiv inte är optimalt men då det 
inte kommer vara någon belägenhetsadress kopplad till namnet är det godtagbart ändå. 
 
Namnförslaget på cirkulationsplatsen har förankrats hos Angelica Persson, VD på Märta Måås-
Fjetterström AB. 
 
Verksamhetsområde 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Namnkommittén genom 
 

 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
 
Beslutet ska expedieras till 
Namnkommittén genom kulturstrategen, Heléne Steinlein 
Geodata 
Gatu- och trafikingenjör, Alexander Ejwertz Johanzon 
Gatu- och parkchef, Marie Eriksson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
- 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 84  Dnr KS 000324/2020 - 350 

Namnsättning av ny lekplats i Förslöv, Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet I samband med utbyggnad av detaljplan 1676, Förslöv 2:4 och området 

”Förslövs ängar” i Förs-lövs anläggs en lekplats som beräknas vara klar i mitten 
av juni 2020. Därefter kommer lekplatsen att invigas. Exakt när och hur är dock 
ej fastlagt på grund av rådande omständigheter med anledning av 
Coronapandemin.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av planarkitekt Camilla Nermark, 2020-05-20.           
 
Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag Ny lekplats i Förslöv får namnet Linhaga lekpark. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Ny lekplats i Förslöv får namnet Linhaga lekpark. 

 
 

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-15 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Namnkommittén via Camilla Nermark 

Dnr: KS 000324/2020 – 350 
 
 

Namnsättning av ny lekplats i Förslöv, Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
Ny lekplats i Förslöv får namnet Linhaga lekpark. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med utbyggnad av detaljplan 1676, Förslöv 2:4 och området ”Förslövs ängar” i Förs-
lövs anläggs en lekplats som beräknas vara klar i mitten av juni 2020. Därefter kommer lek-
platsen att invigas. Exakt när och hur är dock ej fastlagt på grund av rådande omständigheter 
med anledning av Coronapandemin. 
 
 

 
Bild: Ortofoto Förslöv, maj 2019 
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Bild: Situationsplan - temalekplats i Förslöv 
 

 
Bild: Lekplats under uppförande, maj 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Lekplats under uppförande, maj 2020 
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För att bland annat underlätta för Blåljusmyndigheter och allmänhet att hitta/lokalisera sig 
förordar namnkommittén att lekplatsen namnsätts. 
 
Namnkommittén tog under våren kontakt med Ängsbyns förskola för att få uppslag om namn 
på lekplatsen. Förskolan har genom avdelningen Myran inkommit med flera förslag på namn, 
bland annat Linhaga. De berättar vidare: ”Vi går ofta förbi eller stannar till vid Linbastuan och 
som vi ser från vårt fönster på förskolan. Den ligger oss varmt om hjärtat och vi ville på något 
sätt få med den i namngivningen. Vi har dessutom ett gott samarbete med pensionärerna i Lin-
bastuan då vi sedan 20 år tillbaka firar Lucia tillsammans.” 
 
Samråd angående namn på lekplats har skett med Teknik & Service som ansvarar för utbygg-
nad av infrastruktur, VA samt allmänna ytor såsom t ex lekplatsen inom Förslövs ängar. 
 
Namnförslaget Linhaga lekpark har även stämts av med Linbastuagruppen samt Förslöv förr 
och nu och båda föreningarna anser att Linhaga lekpark är ett bra namn på den nya lekplatsen. 
Föreningen Förslöv förr och nu har dock även framfört förslaget Linängen som alternativ. 
Namnkommittén anser att det är ett bra förslag men vidhåller namnförslaget Linhaga med an-
ledning av att förslaget kom från barnen på Ängsbyns förskola. 
 
Kommunens namnkommitté anser det lämpligt att döpa lekplatsen till Linhaga lekpark med 
anledning av att namnet knyter väl an till platsen och kan kopplas till barn och lek. Namnkom-
mittén syftar på Haga park, Linbastua, Förslövs ängar. 
 
Vidare bedömer namnkommittén att namnsättningen följer kulturmiljölagens regler om god 
ortnamnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. 
 
 
 
Namnkommittén genom 
 

 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
 
Beslutet ska expedieras till 
Namnkommittén genom kulturstrategen, Heléne Steinlein 
Geodata 
Gatu- och trafikingenjör, Alexander Ejwertz Johanzon 
Gatu- och parkchef, Marie Eriksson 
Projektingenjör, Andreas Jansson 
Ängsbyns förskola 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
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Uppföljning av avfallsplaner i NSR:s ägarkommuner 2019 

 
Beskrivning av ärendet Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15:e kapitel ska varje kommun ha en 

avfallsplan. En avfallsplan ska innehålla mål och åtgärder för att minska 
avfallets mängd och farlighet. Avfallsplanen är ett av tre styrande dokument när 
det gäller avfallshantering i kommunen. De två andra är 
renhållningsföreskrifterna och avfallstaxan. Uppföljning av kommunens 
avfallsplan ska göras varje år för att säkerställa att mål och åtgärder genomförs.   
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Datum: 2020-05-25 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000309/2020 – 500 
 
 

Uppföljning av avfallsplaner i NSR:s ägarkommuner 2019 
 
 

Förslag till beslut 
 
Uppföljningen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15:e kapitel ska varje kommun ha en avfallsplan. En av-
fallsplan ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Avfalls-
planen är ett av tre styrande dokument när det gäller avfallshantering i kommunen. De två 
andra är renhållningsföreskrifterna och avfallstaxan. Uppföljning av kommunens avfallsplan 
ska göras varje år för att säkerställa att mål och åtgärder genomförs. 
 

Bakgrund 
NSR:s sex ägarkommuner har varsin avfallsplan med olika mål och handlingsplaner. Under 
2018 togs ett förslag till en regional avfallsplan fram och denna beslutades under hösten 2019 i 
samtliga kommunfullmäktige. Den regionala avfallsplanen går i linje med NSR:s affärsplan, 
NSR:s ägardirektiv och andra styrande dokument i regionen. Den regionala avfallsplanen har 
åtgärder som är mer flexibla för att kunna anpassa aktiviteterna efter utvecklingen i samhället. 
 

Aktuellt 
Det här är en gemensam uppföljning av avfallsplanerna och följer upp målen i de avfallsplaner-
na som gällde 2019, den regionala avfallsplanen som gäller från och med 2020, NSR:s affärs-
plan samt NSR:s ägardirektiv. Gemensamt för dessa dokument är att samordna avfallshante-
ringen på ett sätt för att skapa effektiva och flexibla system som ger så låg miljöbelastning som 
möjligt. Detta genom att förebygga uppkomsten av avfall, vara tillgängliga, enkla och funktion-
ella för användaren, minska spridningen av giftiga ämnen, öka materialåtervinningen, vara 
kostnadseffektiva, återvinna energi samt kunna utvecklas utifrån nya krav i framtiden. 
 
 
 
Andreas Jansson, projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSR, Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning avfallsplaner 2019, NSR. 
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Sammanfattning 
 

Målområde 1 - Förebygga resursslöseri 
Från 2018 till 2019 minskade de totala avfallsmängderna med 16 kilo per 

invånare i regionen. Dessa 4000 ton mindre avfall beror på minskad 

mängd restavfall samt färre tidningar. Volymerna av brännbart avfall och 

elavfall på återvinningscentralen har minskat bland annat på grund av 

ökat återbruk. 

Då stor del av hushållens avfall är så kallat jämförligt avfall som kommer från företag och 

kommunens verksamhet har stort fokus under 2019 legat på att minska matavfallsvinn på 

skolkök och restauranger. Detta är en orsak till att mängden restavfall minskat. 

 

 

 

Målområde 2 - Från avfall till resurs 
Restavfallsmängderna minskade med 5 kilo per invånare och år mellan 2018 

och 2019. Drygt halva soppåsen som eldas upp är matavfall, förpackningar 

och tidningar sådant som med lätthet kunde ha sorterats ut.  Om alla 

sorterade rätt skulle vi kunna minska våra restavfallsmängder med 12 000 

ton.  

Under 2019 har, förutom arbetet med att minska mängden matavfallsvinn på skolkök och 

restauranger, ett stort arbete lagts ner att få större andel av villaägarna ansluta sig till 

abonnemang att sortera hemma.  Under 2019 har en ökning skett av fyrfackskärl i alla 

kommuner med störst ökning i Båstad. Detta kommer ge resultat i minskade 

restavfallsmängder även kommande år.  

Under 2019 har ett vi förberett oss för att sluta ta emot blandade säckar med avfall. Genom 

kommunikationsinsatser för såväl invånare som personal siktar vi mot att minska mängden 

brännbart avfall från återvinningscentralerna. Vid mätningar har det visat sig att denna 

container innehåller ca 70 procent av sådant material som borde sorteras ut. Bara genom 

informationen innan årsskiftet minskade innehållet i dessa containers med 3,7 kilo per 

invånare.  
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Målområde 3 - Förebygga och begränsa nedskräpning 
Fokus i detta nya målområde i avfallsplanen har varit att mäta den faktiska 

nedskräpningen och den upplevda nedskräpningen i kommunen. Under 

2019 har vi eftersträvat att samla in information och dokumentera ett nuläge. 

 

Målområde 4 - Människa och miljö i fokus 

Kunderna fortsätter att tycka att vi gör ett bra arbete då vi fortsatt har ett bra 

kundnöjdindex, 4,4 på en femgradig skala. Vi fortsätter också att 

effektivisera renhållningen för att nå de målet om avfallskostnad som är 

fastlagda i ägardirektivet. 

I fem av sex kommuner utförs fastighetsrenhållningen och slamentreprenaderna på helt 

fossilfria bränslen. Under 2019 drivs även de bussar som transporterar barn till studiebesök 

på NSR med världens renaste bränsle, biogas. 

Metangasen som bildas i den gamla deponin har en stor miljöpåverkan. Under 2019 samlades 

mindre deponigas in men det gjordes också investeringar i nya gasbrunnar för att kunna dra 

ut mer gas ur deponin. 

Detta kommer vi ha fokus på under 2020 

2020 är första året vi arbetar med en regional avfallsplan och har ett annat arbetssätt än 

tidigare. En av de viktigaste sakerna att arbeta med är att få alla att förstå att det är vår allas 

avfallsplan i hela regionen. Alla aktörer måste ta ansvar för sina delar där så väl den 

kommunala organisationen som näringslivet behöver se hur målen bäst uppfylls.  

Ett integrerade sätt att arbeta på ställer stora krav på NSR som kompetensorganisation. 

Verksamheten kommer i större utsträckning mätas på hur väl den stödjer en 

beteendeförändring hos samhällets intressenter. För att lyckas med detta är det viktigt att 

NSR:s verksamhetsinterna arbete fortsätter med såväl strukturella som kulturella 

utmaningar. Framförallt kommer bör fokus vara på att säkerställa att förebygga att avfall 

inte produceras från första början. 
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Inledning 
Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15:e kapitel ska varje kommun ha en avfallsplan. En 

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

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

De två andra är renhållningsföreskrifterna och avfallstaxan. Uppföljning av kommunens 

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

NSR:s sex ägarkommuner har varsin avfallsplan med olika mål och handlingsplaner. Under 

2018 togs ett förslag till en regional avfallsplan fram och denna beslutades under hösten 2019 

i samtliga kommunfullmäktige. Den regionala avfallsplanen går i linje med NSR:s affärsplan, 

NSR:s ägardirektiv och andra styrande dokument i regionen. Den regionala avfallsplanen 

har åtgärder som är mer flexibla för att kunna anpassa aktiviteterna efter utvecklingen i 

samhället.   

 

Det här dokumentet är en gemensam uppföljning av avfallsplanerna och följer upp målen i 

de avfallsplanerna som gällde 2019, den regionala avfallsplanen som gäller från och med 

2020, NSR:s affärsplan samt NSR:s ägardirektiv. Gemensamt för dessa dokument är att 

samordna avfallshanteringen på ett sätt för att skapa effektiva och flexibla system som ger så 

låg miljöbelastning som möjligt. Detta genom att förebygga uppkomsten av avfall, vara 

tillgängliga, enkla och funktionella för användaren, minska spridningen av giftiga ämnen, 

öka materialåtervinningen, vara kostnadseffektiva, återvinna energi samt kunna utvecklas 

utifrån nya krav i framtiden.  

  

Alla mål i den regionala avfallsplanen är skrivna i procent. Detta för att alla kommuner 

behöver bidra lika mycket för vi ska nå målen som en region. Det innebär att alla kommuner 

har olika effektmål.  

Nedan följer en förteckning över gällande avfallsplaner 2019 i NSR:s ägarkommuner: 

 

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

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

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

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

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

➢ Ängelholm 2015 - 2018. Antagen i kommunfullmäktige 2014-12-15 
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Målområde 1 - Förebygga resursslöseri 
Målområdet Förebygga resursslöseri handlar om att hitta verktyg för att 

minska avfallsmängderna genom att förebygga att avfallet uppstår. Detta 

kan åstadkommas genom exempelvis beteendeförändringar eller skapa 

nya cirkulära flöden.   

Denna symbol visas på de mål som finns med i gällande avfallsplaner 2019. Övriga 

är effektmålen som tillkommit i den nya regionala avfallsplanen.  

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

Effektmål Målformulering Mål 2024 2017 2018 2019 

1:1:1  Den totala avfallsmängden 

per invånare (exklusive 

trädgårdsavfall) ska minska 

med 20 procent till 2024 

jämfört med 2017. 

320 kg per 

invånare och 

år 

404 kg per 

invånare 

och år 

395,6 kg per 

invånare 

och år 

379,6 kg per 

invånare 

och år 

1:1:2  Matsvinnet i regionen ska 

minska med 50 procent per 

invånare till 2024 jämfört 

med 2017. 

11 kg 

matsvinn 

per invånare 

och år 

22,5 kg 

matsvinn 

per 

invånare 

och år 

16,7 kg 

matsvinn 

per 

invånare 

och år 

18,5 kg 

matsvinn 

per 

invånare 

och år 

1:1:3  15 procent av det grov- och 

textilavfall som samlas in 

ska gå till återanvändning 

till 2024. 

15 % 3,5 % 6,1% 8,0% 

1:1:4  Minska mängden plast i 

restavfallet med 50 procent 

till 2024 jämfört med 2017 

genom att öka 

medvetenheten kring 

användningen av onödiga 

plaster och bidra till en 

hållbar konsumtion. 

13,9 kg plast 

i restavfallet 

per invånare 

och år 

27,8 kg plast 

i restavfallet 

per 

invånare 

och år 

31,84 kg 

plast i 

restavfallet 

per 

invånare 

och år 

31,1 kg 

plast i 

restavfallet 

per 

invånare 

och år 

1:1:5  Öka antalet miljönär-

märkta verksamheter med 

15 procent till 2024 jämfört 

med 2017. 

67 58 59 60 

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 

återvinningscentralen som 

inte är hushållsavfall ska gå 

till återanvändning till 

2024. 

 3 % 0 % 0 % 0 % 

  



6 
 

Avfallsmängderna minskar 

2019 sjönk de totala avfallsmängderna för 

hela NSR med cirka 4 procent jämfört med 

2018. Detta är en minskning med 16 kg per 

invånare och år. 

”Minskar totala 

avfallsmängden med 16 kg 

per invånare och år” 

 

Även om avfallsmängderna sjunker i alla 

kommuner är det risk för att det inte är 

tillräckligt för att nå målen.  

Under 2019 kan vi se att mängden 

restavfall insamlat fastighetsnära samt 

tidningar, brännbart på 

återvinningscentralen och elavfall har 

minskat.  

Mängden återbruk har ökat under året 

med nästan 1 kg per invånare och år och 

är nu uppe i 5,4 kg per invånare och år.   

 

Fortfarande mycket avfall detta ska vi 

bland annat fokusera på under 2020 

• Öka återbruket och hitta fler 

aktörer som kan ta emot material. 

• Fortsätta jobba mot restauranger 

och storkök. 

• Minska avfallet hos vårdboenden i 

regionen.  
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Målområde 2 - Från avfall till resurs 
Målområdet Från avfall till resurs syftar till att det avfall som uppstår ska 

tas hand om på rätt sätt för att kunna ta tillvara på resurserna. Här följer vi 

upp hur restavfallet förändras, sammansättningen av det och hur mycket 

av det material som samlas in för återvinning faktiskt återvinns. 

Denna symbol visas på de mål som finns med i gällande avfallsplaner 2019. Övriga 

är effektmålen som tillkommit i den nya regionala avfallsplanen.  

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

Effektmål Målformulering Mål 2024 2017 2018 2019 

2:1:1 Mängden restavfall per invånare 

ska minska med 42 procent till 

2024 jämfört med 2017. 

100 kg per 

invånare och 

år.  

173,6 kg per 

invånare och 

år. 

170,2 kg per 

invånare och 

år. 

165,2 kg per 

invånare och 

år. 

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat 

matavfall, förpackningar och 

tidningar ska öka till 2024 jämfört 

med 2017. 

Mer än 85 % 86% 85% 83% 

2:1:3 Mängden farligt avfall och 

elavfall i restavfallet ska vara 0 

procent 2024. 

0 % 0,2 % 1,74% 1,03% 

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet 

ska minska med 40 procent till 

2024 jämfört med 2018. 

5 kg per 

invånare och 

år 

-  8,4 kg per 

invånare och 

år 

10,82 kg per 

invånare och 

år 

2:1:5 Mängden ej sorterbart från 

återvinningscentralerna ska 

minska med 30 procent per 

invånare till 2024 jämfört med 

2017. 

17,6 kg per 

invånare och 

år 

25,1 kg per  

invånare och 

år 

23,8 kg per 

invånare och 

år 

20,1 kg per 

invånare och 

år 

2:1:6 100 procent av externslammet 

som samlas in från små 

avloppsanläggningar behandlas 

med mest lämplig teknik för att 

främja miljönytta till 2024. 

100 % 100 %  100% 100% 

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna, 

som NSR hanterar, renas i den 

grad att de ska återanvändas eller 

återvinnas i konstruktions- eller 

anläggningsändamål till 2024. 

50 % 0 % 0 % 0 % 

 100 % av schaktmassor används idag som 

konstruktionsmaterial för att sluttäcka gamla 

deponier 

2:2:2 Regionen ska verka för att 

andelen utsorterat avfall från 

verksamheter ska öka till 2024. 

- -  - - 

2:2:3 Regionen ska verka för att 

verksamheters farliga avfall ska 

sorteras ut och omhändertas på 

bästa sätt. 

- - - - 
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Fler invånare vill ha sortering 

fastighetsnära 

Alla kommuner har minskat sitt restavfall 

under 2019 vilket är en positiv trend.  

Restavfallsmängderna har minskat med 

5,0 kg per invånare och år. Under 2019 har 

anslutningen av fyrfack ökat i alla 

kommuner.  

 

”Textilier i restavfallet ökar 

under 2019” 
 

Tyvärr kan vi se att mängden textilier i 

restavfallet har ökat under 2019 trots att vi 

på återvinningscentralerna under 2019 

infört utsortering av textilier där även 

trasiga textilier kan samlas in  

 

 

Fördelningen av restavfall  

 

 
 

 

”Restavfallet som körs till 

förbränning har minskat 

med 759 ton” 

Det jämförliga hushållsavfallet är det 

avfall som uppstår till följd av att 

människan vistas där. Till exempel 

äldrevård, skolor, campingar, restauranger 

och dylikt. Under 2019 samlade vi in 43 

595 ton restavfall från alla kommuner. 

Detta är 759 ton mindre än 2018 . 2018 

kom 51 procent av allt restavfall som 

samlades in från verksamheter 2019 är 

motsvarande siffran 45 procent.   
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Sammansättning av restavfall  

 

 

Ca 24 000 ton som förbränts under 2019 

kommer från villa, fritidshus och 

flerfamiljshus. Mer än hälften av det som 

finns i restavfallet som förbränns hade 

kunnat sorterats ut och återvunnits istället 

och resurserna tillvaratagits.  

 

”Här finns förutsättningar att 

minska restavfallet med 

minst 12 000 ton om bara alla 

gjorde rätt” 

 

Alla kommuner har minskat det ej 

sorterbara på återvinningscentralen.  

Under hösten 2019 har det varit mycket 

information om att NSR från och med 1 

januari 2020 inte kommer att ta emot 

osorterade säckar på 

återvinningscentralen. Informationen har 

handlat om att enbart 30 procent av det 

som hamnar i dessa containrar ska vara 

där. Detta kan vara en anledning till att vi 

kan se en minskning redan under 2019.  

 

Schaktmassor som kommer in på 

återvinningsanläggningarna idag används 

som konstruktionsmaterial för att 

sluttäcka gamla deponier. Efterhand som 

deponierna har sluttäckts minskar behovet 

av massor vilket gör att vi måste hitta 

reningsmetoder och andra 

användningsområden för de schaktmassor 

som kommer in till NSR.  Detta för att 

massorna ska tas till vara och inte hamna 

på hög.  

 

Externslammet som samlas in i 

kommunerna från enskilda avlopp renas 

100 procent hos reningsverken. Under 

2019 har arbete påbörjats med att se hur vi 

kan hantera externslammet om de inte kan 

renas på reningsverken och ta till vara på 

de bra ämnena i slammet och fasa ut de 

dåliga.  

Figur 1 Sammansättning av restavfallet hos flerfamiljshus Figur 2 Sammansättning av restavfallet hos villor och fritidshus 
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Fortfarande mycket felsorteringar – så 

ska vi minska de under 2020 

• Utreda möjligheterna till 

fastighetsnära insamling av 

textilier.  

• Töm säcken – inte ta emot säckar 

med blandat material på 

återvinningscentralerna. 

• Hitta flöden för material som går 

till energiåtervinning så det 

materialåtervinns istället.  
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Målområde 3 - Förebygga och begränsa nedskräpning 
Röd – målet uppnås ej om inte åtgärder vidtas, Gul – målet riskerar att inte uppnås, Grön – målet 
uppnås eller är på god väg att uppnås. 
 

Effektmål Målformulering Mål 2024 2018 2019 

3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska 

till 2024 från 2019. 

Mäts olika i kommunerna, följs upp i bilaga 1 

– målområde 3 – Förebygga och begränsa 

nedskräpning 

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas 

genom att öka medvetenheten om 

nedskräpningens konsekvenser hos 

kommuninvånarna. 

Mindre än 

27 %  

27 % anser att 

regionen är 

nedskräpad 

28 % anser att 

regionen är 

nedskräpad  

Nedskräpning är ett nytt avsnitt i 

avfallsplanen och under 2019 har fokus 

legat på att få fram nollvärden för att 

kunna följa upp målen.  

”Alla kommuner mäter och 

följer upp nedskräpningen” 

Vi kommer följa upp den faktiska 

nedskräpningen i antal 

nedskräpningsärenden som inkommit till 

kommunen i alla kommuner utom 

Helsingborg som följer upp via 

skräpmätning. Helsingborg började med 

detta 2018 och kommer fortsätta med det. I 

detta målområde mäter vi även hur 

nedskräpad kommuninvånarna upplever 

sin kommun. Detta mäts via 

kundundersökningen som NSR gör 

årligen.    
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Målområde 4 - Människa och miljö i fokus 
Denna symbol visas på de mål som finns med i gällande 

avfallsplaner 2019. Övriga är effektmålen som tillkommit i den 

nya regionala avfallsplanen.  

 

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

 

 

 

Effektmål Målformulering Mål 2024 2017 2018 2019 

4:1 Den totala klimatpåverkan från 

avfallshanteringen i regionen ska minska till 

2024 från 2019. 

 

4:1:1 Fordonen som 

används av NSR 

eller på uppdrag av 

NSR vid transport av 

avfallet från källa till 

återvinning ska vara 100 

procent fossilbränslefria. 

Fossilbränslefritt Insamlings-

fordon 

fossilbränslefria 

i 5 av 6 

kommuner  

 

 

Insamlings-

fordon 

fossilbränslefri

a i 5 av 6 

kommuner 

 

Insamlings-

fordon och 

slambilarna i 5 

av 6 kommuner 

och bussarna 

som kör elever 

till NSR för 

undervisning är 

fossilbränslefria 

4:1:2 NSR ska upprätta fler 

platser i regionen för 

mellanlagring av 

schaktmassor för att 

minska transporterna. 

 1  2 

4:1:3 Uttaget av metangas från 

Filbornadeponin i 

Helsingborg ska öka till 

2024 jämfört med 2017. 

 8 GWh 7,6 GWh 6,9 GWh 

4:1:4 Tillverkning och avsättning 

av biogas ska öka till 2024. 

 6 120 000 Nm3 7 120 000 Nm3 7 119 738 Nm3 

 

4:2 Den årliga avfallskostnaden 

per invånare ska minska 

enligt ägardirektivets mål 

(450 kronor per invånare 

till 2020). 

450 kr 630 kr 585 kr 560 kr 

4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för 

regionen ska öka enligt 

ägardirektivets mål (4,4 av 

5 till 2020). 

4,4 4,3 4,4 4,4 
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I Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp och 

Ängelholm har alla insamlingsfordon för 

fastighetsrenhållning kört på 100 procent 

fossilbränslefritt medan Höganäs har kört 

på Diesel B5 som består av max 5 procent 

förnyelsebar RME. 

”5 av 6 kommuner är 100 

procent fossilbränslefria” 

I Helsingborg används en liten slambil för 

att komma in på mindre vägar I 

Helsingborg används en liten slambil för 

att komma in på mindre vägar. Detta är en 

dieselbil som kör på HVO100 vilket bidrar 

till att 100 procent av slambilar i 5 av 6 

kommuner är fossilbränslefria.  

2019 fanns det 2 platser upprättade för 

mellanlagring av schaktmassor. Dessa 

finns på Filborna i Helsingborg och i 

Höganäs kommun. 

Aktiviteten i Filbornadeponin minskar 

med tiden vilket gör att mindre metangas 

produceras. Under 2019 har nya 

deponigasrör borrats för att få ut mer 

metangas från deponin.  

För att kunna öka mängden producerad 

biogas har under 2019 har en ny 

förbehandling för matavfallet byggts. 

Istället för att matavfallet ska tippas på ett 

ställe och sedan transporteras till 

förbehandlingen kan bilarna tippa det 

direkt till förbehandlingen. Detta ställer 

högre krav på att det matavfall som 

kommer in är rent. 

En handlingsplan för att motverka 

luktspridning till omgivningen har tagits 

fram. Föreslagna åtgärder har påbörjats 

under kvartal 4 och fortsätter under första 

kvartal 2020.  

”Från 14 000 nycklar till 1” 

Under 2019 ett nytt nyckelsystem införts i 

Helsingborg. Detta innebär att vi går från 

14 000 nycklar till 1 nyckel.  

Detta medför effektivisering när det gäller 

extra tömningar, utsättning och 

hemtagning av kärl samt reparationer av 

kärl. Istället för att det ska läggas ett flertal 

timmar på att leta upp de nycklar man 

behöver och komma ihåg från vilka 

nyckelknippor de är tagna ifrån kan 

chauffören börja köra direkt. En sak som 

minskar kostnaderna och påverkar taxan 

för kunden. 

Nytt för nöjdkundhetsenkäten 2019 är att 

den har skickats ut digitalt. Det gör att vi 

fångar fler yngre invånare. Äldre invånare 

är mer positiva till sortering och 

informationen de får från NSR. Trots detta 

har vi samma goda resultat.  

”Kundundersökning nu även 

digital” 

Det vi har fått fram genom 

kundundersökningen är att boende i 

flerfamiljsfastigheter inte anser att de får 

tillräckligt med information om sortering 

och att förtroendet för att vi hanterar 

avfallet på rätt sätt enbart är 73 procent. 

Det positiva är att vi under de senaste tre 

åren ökat förtroendet för varje år.  

Detta ska vi fokusera på under 2020 för 

att minska klimatpåverkan 

• Påbörja byggnation av 

biokolsanläggning. 

• Styra upphandlingarna till 

miljövänliga bränsle.  

• Arbeta med masshantering 

• Utöka testet med behovsanpassad 

tömning.  



 

  

BILAGA 1 
Uppföljning effektmål kommunvis 
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Målområde 1 Förebygga resursslöseri 

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

produceras, används och sedan återvinns. Förebyggande är det översta steget i 

avfallstrappan (EU:s avfallshierarki). Målområdet Förebygga resursslöseri handlar om att 

hitta verktyg för att minska avfallsmängderna genom att förebygga att avfallet uppstår. Med 

mindre avfallsmängder tar vi mindre resurser i anspråk och minskar vårt ekologiska 

fotavtryck. Detta kan åstadkommas genom exempelvis beteendeförändringar.  

 

Effektmål 1:1:1 

Den totala avfallsmängden per invånare (exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 

20 procent till 2024 jämfört med 2017. 

 

Figur 1 Total avfallsmängd per invånare exklusive trädgårdsavfall. mäts i kilo per invånare och år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Åstorp Ängelholm NSR

2017 344,2 525,2 396,2 440,6 375,9 399,9 404,3

2018 340,3 528,4 386,3 433,5 364,1 395,2 395,6

2019 315,5 464,6 371,5 426,9 341,4 387,2 379,6

Mål 275 420 320 352 301 320 320

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

Totala avfallsmängden exklusive trädgård
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Effektmål 1:1:2 

Matsvinnet i regionen ska minska med 50 procent per invånare till 2024 jämfört med 2017. 

 

Figur 2 Matsvinn i rest och matavfall per invånare och år utifrån plockanalys. Mäts i kilo per invånare och år 

 

Effektmål 1:1:3 

15 procent av det grov- och textilavfall som samlas in ska gå till återanvändning till 2024. 

 

Figur 3 Andel textil- och grovavfall som samlas in på återvinningscentralen och fastighetsnära. Mäts i procent 
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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. 

 

Figur 4 Mängden plast i restavfallet utifrån plockanalyser. Mäts i kilo per invånare och år. 

Avfallsmängderna går ner men för sakta 

Bjuv har minskat sin totala avfallsmängd med nästan 25 kg per invånare och år. Detta är en 

stor minskning och fraktionerna som gått ner är restavfallet, tidningar, ej sorterbart på 

återvinningscentralen och elavfall. Även återbruk har ökat kraftigt i Bjuv.  

Båstad har minskat sin totala avfallsmängd med nästan 64 kg per invånare och år. Detta är 

en enorm minskning och kan härledas till stängning av återvinningscentralen 31 mars 2019. 

Insamlad mängd på återvinningscentralen har minskat med nästan 35 kg per invånare. 

Kommunen har inte upplevt någon ökning av nedskräpning och dumpningar däremot har 

de åkt ut på fler eldningsärenden. En del av det som tidigare kom till återvinningscentralen 

kan ha flyttats till loppmarknader och secondhandbutiker för återbruk istället. Även 

restavfallsmängderna och tidningar minskar. Samtidigt har Återbruk och det insamlade 

matavfallet har ökat i Båstad.  

Helsingborg har minskat sin totala avfallsmängd med nästan 15 kg per invånare och år. 

Denna minskningen kommer ifrån restavfallet, ej sorterbart på återvinningscentralen, 

tidningar, elavfall samt ett ökat återbruk.  

Åstorp har minskat sin totala avfallsmängd med 22 kg per invånare och år. Denna 

minskningen kommer från det ej sorterbara på återvinningscentralen.  
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Ängelholm har enbart minskat sin avfallsmängd med 8 kg per invånare och år. Denna 

minskning kommer från tidningar. Övriga fraktioner är ungefär densamma som tidigare år.   

Alla kommuner har minskat det ej sorterbara på återvinningscentralen även om Ängelholms 

minskning inte är lika stor som övriga kommuner har en minskning skett. Under hösten 2019 

har det varit mycket information om att NSR från och med 1 januari 2020 inte kommer ta 

emot osorterade säckar på återvinningscentralen.  

Under 2019 har NSR varit ute på många event och områdesdagar i regionen för att informera 

våra invånare om källsortering, matsvinn, matavfall och de fick även möjlighet att få svar på 

sina frågor kring avfallshanteringen.  

Matsvinnet mäts via plockanalyser och invägda mängder mat- och restavfall. Plockanalyser 

är en ögonblicksbild men det kan ge en fingervisning i hur mycket det slängs. Bjuv är den 

enda kommunen som har minskat sitt matsvinn under 2019, övriga kommuner har ökat. Det 

vi kan se utifrån plockanalyserna är att matsvinnet minskar i restavfallet och ökar i 

matavfallet. Det matsvinn som oftast hamnar i restavfallet är paketerad mat som blivit för 

gammal, medan i matavfallet hamnar frukt och grönt som blivit dåligt samt lagad mat, de 

vill säga att det har varit för mycket mat på tallriken.  

Plasten i restavfallet mäts också via plockanalyser och insamlade mängder restavfall. Här är 

det enbart Helsingborg som minskar övriga kommuner ökar. Helsingborg är den enda 

kommun som samlar in plastförpackningar i ett stort fack i kärlet hos villor och fritidshus. 

Detta kan vara en anledning till att det är mer plastförpackningar i restavfallet i de övriga 

kommunerna. Hos flerfamiljsfastigheter samlas det in på samma sätt i samtliga kommuner.  

Material som går till återbruk har ökat varje år men tyvärr finns det i dagsläget ingen 

insamling för byggmaterial till återbruk på våra återvinningscentraler.     

 

Vad har hänt i kommunerna? 

Inom vården används det många engångsartiklar av plast. Ett vårdboende i Bjuv deltar i ett 

projekt med syfte att minska plasten. En handlingsplan togs fram tillsammans med 

personalen på vårdboendet. Även nya rutiner för när personalen ska använda 

engångshandskar och när det inte behövs har tagits fram.  

En ny verksamhet i Båstad har blivit miljönärmärkt. Företag, verksamheter eller 

organisationer vars huvuduppdrag är att få allmänheten att laga, låna, återanvända kan bli 

miljönärmärkta.    

Helsingborgs stad har under 2019 arbetat med en plastsmart arbetsplats där bland annat en 

del engångsartiklar i plast plockats bort och plastpåsar på enskilda kontor har tagits bort.  

I Höganäs har reperationscafé hållits. Detta innebär att invånarna kan komma och fika, 

umgås och även få hjälp att reparera saker. Det kan vara allt från textilier till elektronik. 

Många var intresserade av att prata om hållbarhet och att ge prylar ett längre liv.  
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Åstorps kommun har gjort en hållbarhetskartläggning i kommunen som visade att 

matsvinnet på förskolor och skolor är något kommunen ska arbeta med.  

Ängelholm fick under 2019 pris från Avfall Sverige som Årets avfallskommun 2018. Nöjda 

kunder, förnybara drivmedel och matavfallsinsamling gjorde att de fick priset.   

 

Målområde 2 - Från avfall till resurs 

Det avfall som uppstår ska ses som en resurs i ett kretslopp, där vi materialåtervinner i 

största möjliga mån och det som inte går att materialåtervinna energi återvinns. Det är 

viktigt att det miljöfarliga avfallet fasas ut och hanteras rätt för att miljön ska påverkas så lite 

som möjligt. 

Effektmål 2:1:1 

Mängden restavfall per invånare ska minska med 42 procent till 2024 jämfört med 

2017.  

 

Figur 5 Mängd insamlad restavfallsmängd per invånare och år. Mäts i kilo per invånare och år. 

Effektmål 2:1:2 

Återvinningsgraden av insamlat matavfall, förpackningar och tidningar ska öka till 2024 

jämfört med 2017.  

Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Åstorp Ängelholm NSR

2017 118,8 174,7 190,6 180,4 142,3 140,7 173,6

2018 120,2 174,7 186,0 173,2 144,3 140,7 170,2

2019 115,2 164,1 179,5 172,6 141,6 138,5 165,2

Mål 69 101 100 105 83 82 100

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

Restavfall per invånare och år. 
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Effektmål 2:1:3 

Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet ska vara 0 procent 2024. 

 

Figur 6 Mängd farligt avfall och elavfall i restavfallet utifrån plockanalyser och insamlade mängder. Mäts i procent 
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Effektmål 2:1:4 

Mängden textilier i restavfallet ska minska med 40 procent till 2024 jämfört med 2018.  

 

Figur 7 Mängd textil i restavfallet utifrån plockanalyser och insamlade mängder. Mäts i procent 

Effektmål 2:1:5 

Mängden ej sorterbart från återvinningscentralerna ska minska med 30 procent per invånare 

till 2024 jämfört med 2017. 

 

 

Figur 8 Mängden ej sorterbart på återvinningscentralerna. Mäts i kilo per invånare och år. 
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Minskar för sakta  

Av den totala mängden insamlat hushållsavfall som samlats in, både via 

återvinningscentralen och fastighetsnära, är källsorteringsgraden 46 procent. Detta är samma 

som förra året, trots att den totala avfallsmängden, restavfallsmängden och 

matavfallsmängden minskat i regionen.  

I Bjuv har restavfallsmängden minskat med 5 kg per invånare och år. Vi kan också se att 

anslutningen till fyrfack har ökat med en procentenhet. Vi kan även se att antal 

restavfallskärl i kommunen har minskat samtidigt som invånarantal ökat.   

I Båstad har restavfallsmängderna minskat med 10 kg per invånare och år. Detta kan 

härledas till ökad anslutning av fyrfackkärl i kommunen som har gått från 68 procent till 77 

procent.   

I Helsingborg har restavfallmängden minskat med 6,5 kilo per person och år medan 

matavfallet har gått upp med 1,5 kg per person och år, vilket kan indikera på att 

helsingborgarna har minskat sin matavfallsmängd i restavfallet och lagt det i rätt kärl/fack. 

Utifrån plockanalyser av restavfallet kan vi se att felsorteringarna i har minskat, det vill säga 

mer avfall hamnat rätt även om det fortfarande är ca 60 procent av restavfallet som ligger fel.   

I Höganäs har det inte hänt så mycket med restavfallsmängderna, de har enbart gått ner 0,6 

kg per invånare och år. Även matavfallet har minskat med 3,7 kg per invånare och år. 

Höganäs är den enda kommun där matavfallsinsamlingen är valbart. Tittar man på 

mängden matavfall insamlat per invånare och år skiljer sig inte Höganäs sig från övriga 

kommuner i NSR.  

Åstorp har minskat sina restavfallsmängder med 2,7 kg per invånare och år, däremot har 

matavfallsmängden ökat. Tyvärr kan vi se utifrån plockanalyser att felsorteringen i 

matavfallet har ökat kraftigt i Åstorp. Detta är en negativ trend som måste brytas.  

Även i Ängelholm ser vi en väldigt liten minskning, enbart 2,2 kg per invånare och år har 

restavfallet minskat. Matavfallet går även här år fel håll och minskar med 1,3 kg per invånare 

och år. Nu är det några år sen ängelholmarna fick fyrfackskärl och minskade sitt restavfall, 

ser vi att fortfarande 60 procent av det som ligger i restavfallet är fel.  

Återvinningsgraden av förpackningar tillverkade av plast och papper har minskat lite från 

2018 till 2019. Detta beror på att Avfall Sverige har reviderat statistiken på hur många 

procent som faktiskt återvinns. Målet räknas ut utifrån insamlade mängder, renheten i det 

som samlas in samt hur mycket av det vi skickar iväg blir återvunnet. Vi kan tyvärr inte få 

siffror från enbart oss utan de olika återvinningsfabrikerna har en generell siffra på hur 

mycket av det de samlar in återvinns men vi samlar in i fyrfacksystem vilket innebär att det 

är en renare fraktion än snittet och vi samlar även in mer per invånare än de utan.  
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Farligt avfall och elavfall mäts utifrån plockanalyser och insamlade mängder restavfall. 

Eftersom detta mäts utifrån plockanalyser är det en ögonblicksbild vilket gör att utfallen kan 

fluktuera. När vi tittar på detta över tid ser vi att det ligger mellan 0,5–2 procent av 

restavfallet som är farligt avfall och elavfall vilket kanske verkar som en liten del men 

farligheten i detta avfall gör att vi måste få bort det från restavfallet.  

Även mängden textil mäts utifrån plockanalyser och insamlade restavfallsmängder. Textil är 

ett sällanavfall i restavfallet vilket innebär att det inte kastas kontinuerligt utan hamnar i 

restavfallet efter en rensning i garderoben och då blir mängderna stora. Skulle vi göra en 

plockanalys då kan resultatet bli missvisande. Tyvärr ser vi att mängden textilier i 

restavfallet har ökat i Båstad, Helsingborg, Höganäs och Ängelholm och minskat i Bjuv och 

Åstorp.  

Fraktionen ej sorterbart på återvinningscentralen har minskat i alla kommunerna. Detta kan 

bero på informationsinsatserna som gjorts under hösten 2019 inför att 

återvinningscentralerna ska sluta ta emot säckar med blandat material. Vi har utifrån 

plockanalyser sett att enbart 30 procent av det som ligger i säckarna ska vara där. Ungefär 20 

procent hade kunnat återanvändas och inte behövt bli ett avfall alls och resterande hade vi 

kunnat materialåtervinna och ta till vara på resurserna.  

Idag går 100 procent av det insamlade externslammet till reningsverken i kommunen för 

behandling. I framtiden kommer detta inte vara möjligt när alla reningsverk blir revaq-

certifierade. Inflöden från avloppen sker kontinuerligt och med jämn ström av både bra och 

dåligt ämnen. När slammet från bland annat trekammarbrunnar kommer in är det väldigt 

koncentrerat och skapar toppar av ämnena och detta ställer till det för revaq-certifieringen. 

Vi måste i framtiden hitta en hållbar hantering av slam där vi kan ta tillvara på de bra 

ämnena och fasa ut dåliga.  

Under 2019 har 100 procent av schaktmassorna återanvänds till att sluttäcka gamla deponier. 

När deponierna är sluttäckta måste vi hittat ett sätt att rena massorna för att inte samla dem 

på hög.  

Insamlade mängder från villor och fritidshus 

Under 2017 började vi föra statistik över insamlade mängder från villor och fritidshus, vilket 

fortsatt.  se tabell 1 Tre av fem kommuner har villorna och fritidshusen ökat sina 

avfallsmängder. I Båstad har vi arbetat med att öka anslutningen till fyrfackskärl vilket har 

gjort att vi har skickat ut information om sortering och förebyggande till invånarna i 

kommunen. I Bjuv har vi säkerställt att avfallet vägs in på rätt kommun.   

Tabell 1Insamlade mängder från villa och fritidshushåll i regionen över tid. 

Fraktion (FNI) Bjuv Båstad Helsingborg Åstorp Ängelholm 

År 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Anslutningsgrad (%) 97 97 98 62 68 77 98 98 99 94 94 95 86 88 91 

Restavfall  69,3 76,0 73,6 97,1 93,0 82,0 74,9 74,8 84,6 70,7 77,0 
 

82,9 78,3 80,2 
 

90,7 

Matavfall  57,4 52,4 50,3 72,9 68,0 63,8 51,6 47,9 
 

53,4 60,6 57,1 69,0 59,3 56,6 
 

63,5 
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Tidningar och 
förpackningar  

66,3 70,0 66,0 63,9 63,8 53,9 83,2 77,6 
 

81,4 60,1 56,1 
 

60,5 65,0 65,5 
 

73,1 

Total avfallsmängd  
(kg/inv. och år) 

193 199 190 234 225 200 210 200 
 

219 191 190 
 

212 203 202 
 

227 

 

Bjuv har minskat insamlingen av restavfall, matavfall, tidningar och förpackningar med 9 

kilo per invånare och år. Utifrån plockanalyserna genomförda 2018 och 2019 som är 

genomförda i samma område under samma tid på året kan vi se att mängden matavfall, 

förpackningar och tidningar i restavfallet har minskat lite men det är fortfarande 50 procent 

av det som ligger i facket som inte ska vara där.   

I Båstad har avfallsmängderna minskat samt att anslutningsgraden till fyrfack har ökat. 

Fyrfack har framförallt ökat hos permanentboende och i villastatistiken finns även 

fritidshushåll med. I Båstad är cirka hälften av abonnemangen fritidshus samt att flertal 

fritidshus har samma abonnemang som villakunder. Detta kan vara en anledning till att 

avfallsmängderna går ner även om anslutningen till fyrfack ökar. Plockanalyserna 2017, 2018 

och 2019 är genomförda på samma område under samma period. Det vi kan se är att 

matsvinnet i restavfallet har minskat. Matsvinnet var till största delen paketerad mat. Vi kan 

också se att mängden förpackningar och tidningar minskat i restavfallet vilket kan bero på 

ökningen av fyrfackskärl.  

I Helsingborg ser vi att mängden avfall som samlats in ökat. Vi kan se att Helsingborg 

samlar in mer plast än övriga kommuner. Helsingborg samlar in mer pappersförpackningar 

än övriga kommuner trots att alla kommuner har pappersförpackningar i ett stort fack. I 

Helsingborg sker däremot tömning var fjortonde dag, resterande kommuner har tömning 

var fjärde vecka. Plockanalysen som genomfördes i Helsingborg var den första för detta 

område och kommer fortsätta med detta område i framtiden. Det vi sett utifrån 

plockanalysen är att Helsingborg har mindre felsorteringar i matavfallet än övriga 

kommuner.  

Åstorp har ökat sina avfallsmängder. Plockanalyserna 2019 är genomförda i samma område 

under samma tid som 2018. Det vi kan se utifrån plockanalyserna är att felsorteringarna i 

matavfallet ökat kraftigt samt att hälften av de tidningar och förpackningar som hamnar i 

restavfallet består av plastförpackningar.  

Ängelholm har ökat sina avfallsmängder under 2019. Utifrån plockanalyserna 2019 ser vi att 

det fortfarande finns mycket blöjor i restavfallet. Plockanalysen genomfördes i samma 

område under samma tid på året vilket gör att vi kan jämföra dem. En skillnad är att vi ser 

att det finns mer matsvinn än 2018 jämfört med 2019 vilket, tillsammans med blöjorna, kan 

indikera att det är ett område med mycket barn.  

 

Vad har hänt i kommunerna? 

I Båstad har ett projekt kring ökad anslutning till fyrfack drivits under 2019, vilket har lett till 

fler anslutna till fyrfack och mindre restavfallsmängder. Vi har även genomfört en större 
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insats mot de som har tömning varannan vecka av kärl två som tidigare var 

standardabonnemang i Båstad. Detta resulterade i att många nu har tömning var fjärde 

vecka av kärl 2 eftersom det tidigare abonnemanget bara hade rullat på.  

I Helsingborg har under 2019 ett projekt med tömning on demand pågått hos 250 hushåll. 

Beslut togs att utöka detta test till 2500 hushåll under 2020 för att kunna se hur körningen 

påverkas. Utifrån första testområdet kunde vi se att antal tömningar minskade med 30–40 

procent.  

Under 2019 har NSR och Höganäs kommun tillsammans förberett övertagandet av 

renhållningen i kommunen. Mycket fokus har varit på att invånarna inte ska märka 

övertagandet utan enbart ska se NSR som avsändare istället för Höganäs kommun. 

Tekniska kontoret i Åstorps kommun har under 2019 sett över och uppdaterat rutiner för en 

mer effektiv källsortering och minska sitt grovavfall från verksamhetens förråd.  

Ängelholms kommun är första kommunen i NSR regionen med att samla in Torky 

pappershanddukar separat för att återvinna det till toalettpapper. Testet startades i 

september 2019 på 5 ställe i kommunen. Fram till årsskiftet hade 1,79 ton samlats in och 

flyttats från restavfallet till materialåtervinning.   

 

Målområde 3 - Förebygga och begränsa nedskräpning  

Nedskräpning innebär att föremål slängs eller lämnas på platser som allmänheten har 

tillträde till. Nedskräpning sker på mark, i vatten, på stränder och längs med vägar och 

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. Även dumpning är en sorts nedskräpning. 

Effektmål 3:1 

Nedskräpningen i regionen ska minska till 2024 från 2017.  

Nedskräpningsärenden  

 2018 2019 

Bjuv  84 ärenden 

Båstad  21 ärenden 

Helsingborg 11,27 antal 

skärpföremål 

per 10m3 

9,13 antal 

skärpföremål 

per 10m3 

Höganäs  3 ärenden 

Åstorp  300 ärenden 

Ängelholm   90 ärenden 
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Effektmål 3:2 

Nedskräpning i regionen ska förebyggas genom att öka medvetenheten om nedskräpningens 

konsekvenser hos kommuninvånarna. 

Andel av invånarna som anser att kommunen är nedskräpad.  

Kommun 2018 2019 

Bjuv 35 % 41 % 

Båstad 8 % 13 % 

Helsingborg 32 % 36 % 

Höganäs 13 % 9 % 

Åstorp 25 % 27 % 

Ängelholm  13 % 17 % 

 

Bjuv är den kommun som upplevs som mest nedskräpad medan Båstad och Höganäs 

upplevs lika nedskräpade. Höganäs är den enda kommun där upplevelsen av nedskräpad 

går ner. Övriga kommuner ökar. Är det att nedskräpningen faktiskt ökar eller bara 

upplevelsen? Därför följer vi även upp hur många nedskräpningsärenden som inkommit till 

kommunen i Bjuv, Båstad, Höganäs, Åstorp och Ängelholms kommun. Det är viktigt att 

tillägga att dessa nedskräpningsärenden inte kan jämföras med varandra utan enbart till för 

att se förändringen i den enskilda kommunen. Helsingborgs stad mäter nedskräpningen via 

Håll Sverige Rent skräpmätning. 2018 var första året detta mättes och till 2019 kan vi se att 

nedskräpningen minskat.  

Vad har hänt i kommunerna? 

Bjuvs kommun har deltagit på Håll Sverige Rents skräppplockardagar.  

Helsingborgs stad har under 2019 genomfört kampanjer och event för att minska 

nedskräpningen. Samverkan med föreningar, skolor och förskolor har skett under året för att 

medvetandegraden ska ökar. Arbetet med projektet "Ett söder där alla kan trivas" fortgår, ett 

projekt där stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att optimera driften och minska 

nedskräpningen för att få en ökad trygghetskänsla. 

Höganäs har sponsrat byaföreningar och scouterna med säckar och plockpinnar när de är ute 

och har sina skräpplockningsrundor. Höganäs kommun tar även hand om det insamlade 

skräpet.  

Åstorps kommun har under 2019 deltagit i Håll Sverige Rents kampanj ”Vi håller rent” och 

över 1500 barn och pedagoger från kommunen anmälde sig.  

Rögle, i Ängelholm, har under 2019 varit ute hos förskolor i kommunen och plockat skräp 

med barnen. Detta som en aktivitet i projektet Grönvit hållbarhet.  
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Målområde 4 - Människa och miljö i fokus  

 

Effektmål 4:3 

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

2020). 

Tabell 2 Nöjdkundindex för 2017-2019 

 2017 2018 2019 

Bjuv 4,4 4,4 4,3 

Båstad 4,2 4,4 4,4 

Helsingborg 4,3 4,5 4,4 

Höganäs - 4,5 4,5 

Åstorp 4,3 4,3 4,3 

Ängelholm 4,2 4,5 4,4 

NSR 4,3 4,4 4,4 

 

Nytt för enkäten 2019 är att den har skickats ut digitalt. Det gör att vi fångar fler yngre 

invånare. Äldre invånare är mer positiva till sortering och informationen de får från NSR. 

Det vi har fått fram genom kundundersökningen är att boende i flerfamiljsfastigheter inte 

anser att de får tillräckligt med information om sortering. Förtroendet för att vi hanterar 

avfallet på rätt sätt enbart är 73 procent. Det positiva är att vi under de senaste tre åren ökat 

förtroendet för varje år men det kan fortfarande bli högre.  

 

God arbetsmiljö och hygien 

Antal arbetsolyckor ska halveras. Varje kommun har ett eget mål som ni kan se i 

tabell 3.  

 

Tabell 3 Arbetsmiljömål för varje kommun 

Kommun 
 

Målformulering Mål 2018 2019 

Bjuv/Åstorp Första målet är att få in alla 
tillbud i rapporteringen och därefter 
ska antalet olyckor och tillbud ska 
minska till 2018 och halveras fram till 
2020. 

Minskning till 
år 2018 

1 olycka 
och 0 
tillbud 

0 olyckor 
och 0 
tillbud 

Båstad Målet är att till 2014 ha ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete och 
därefter ska antalet olyckor och 
tillbud minska fram till 2016. Målet 

Minskning till 
2016 

0 olyckor 
och 0 
tillbud 

0 olyckor 
och 2 
tillbud 
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kan komma att revideras efter 2014 
för att få ett mätbart mål. 

Helsingborg Det ska inte förekomma olyckor inom 
den kommunala avfallsverksamheten 
i Helsingborg 

0 olyckor och 
tillbud 

44 olyckor 
och 51 
tillbud 

39 olyckor 
och 27 
tillbud 

Höganäs Målområdet finns men inget uppsatt 
mål. 

Inget mål 0 olyckor 
och 0 
tillbud 

O lyckor 
och 0 
tillbud 

Ängelholm Målet är att till 2017 ha ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete och 
därefter ska antalet olyckor och 
tillbud minska fram till 2020. 

Minskning till 
år 2020 

2 olyckor 
och 0 
tillbud 

1 olycka 
och 32 
tillbud 

 

Detta mål finns enbart med i de gällande avfallsplanerna och kommer inte följas upp i nya 

avfallsplanen. Detta för att arbetet med arbetsmiljö är ett kontinuerligt arbete i driften där vi 

vill att chaufförerna ska rapportera in tillbud så vi kan åtgärda det innan en olycka uppstår. 

Majoriteten av alla olyckor som hänt under 2019 är halkolyckor.  

 



Bilaga 2 – Total mängd insamlat hushållsavfall från NSR:s ägarkommuner under perioden 2011-2019 (kg per invånare) 
 

 

 

 

 

 

 

  Bjuv 

  
Båstad 

  
Helsingborg 

  
Höganäs 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal invånare 14851 14866 14801 14894 14962 15202 15429 15501 15715 14230 14263 14275 14419 14373 14614 14796 14948 15128 130626 132011 132989 135344 137909 140547 143304 145415 147734 24698 24863 25084 25298 25610 25847 26193 26566 26942 

Restavfall 130,6 131,0 113,2 126,7 113,0 112,9 118,8 120,2 115,2 235,2 211,2 196,9 191,9 191,5 179,5 173,8 174,7 164,1 198,0 191,4 188,1 188,5 190,9 199,1 190,6 186,0 179,5 182,5 184,5 187,1 192,4 188,4 189,5 180,4 173,2 172,6 
Matavfall, orent 0,0 2,9 1,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 72,2 14,7 7,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Matavfall 45,7 42,6 46,6 57,4 59,1 58,1 59,8 55,3 52,6 8,4 67,7 78,9 87,2 86,5 92,0 96,6 93,7 87,7 54,4 53,2 51,0 50,8 49,1 48,3 52,1 45,7 46,5 52,6 51,9 54,2 53,4 55,4 52,7 53,5 51,8 48,1 
Grovsopor  - flakbil FNI 2,4 2,2 2,2 2,1 2,3 2,3 2,8 2,8 2,8 11,4 6,9 6,5 5,5 4,7 5,5 4,5 3,4 7,5 13,4 12,4 14,0 12,6 12,3 7,0 3,8 3,7 3,2 0,4 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2 
Grovsopor - Svårsorterat cont.   

     
0,0 0,0 0,0   

     
0,0 0,0 0,0   

     
2,0 1,7 3,8   

     
0,0 0,3 0,2 

Grovsopor - Brännbart t pannan   
     

0,0 0,0 0,0   
     

0,0 0,0 0,0   
     

7,4 8,7 6,2   
     

0,0 0,0 0,0 
Trädgårdsavfall 109,0 95,5 94,9 82,0 94,4 88,5 91,4 72,9 75,4 69,3 70,4 62,3 62,6 61,0 54,7 61,8 75,6 69,3 55,5 50,9 47,2 49,3 46,5 46,6 46,9 38,2 42,5 88,4 68,2 79,4 74,7 69,4 64,8 70,2 60,8 68,9 
Summa ton hämtat vid fastighet: 287,8 274,2 258,4 268,4 268,7 262,0 272,8 251,3 245,9 396,5 370,8 351,7 347,2 344,6 331,6 336,7 347,4 328,6 321,3 308,7 300,9 301,2 298,8 300,9 302,8 284,0 281,7 323,8 306,2 321,6 320,9 313,4 307,1 304,1 286,3 290,0 

Summa ton hämtat vid fastighet 
(exkl. trädgårdsavfall) 

178,8 178,7 163,5 186,4 174,3 173,5 181,4 178,4 170,5 327,2 300,4 289,4 284,6 283,6 277,0 274,9 271,8 259,3 265,8 257,8 253,7 251,9 252,3 254,4 255,9 245,8 239,2 235,4 238,0 242,1 246,2 244,0 242,3 233,9 225,5 221,1 

Tidningar & förpackningar                                                                         

Tidningar 42,8 39,4 41,3 36,7 37,4 38,9 40,2 37,2 28,7 33,0 28,9 46,7 45,2 50,5 45,5 43,4 37,3 31,9 49,8 46,4 43,4 42,8 37,1 34,1 31,1 30,2 25,2 49,8 42,0 58,9 53,9 48,1 48,7 42,9 37,8 33,6 
Pappersförpackningar 16,0 13,5 18,8 21,0 19,5 20,4 21,2 22,3 21,7 10,3 9,5 22,8 29,7 29,8 28,8 31,7 33,7 30,1 22,0 21,2 22,2 21,7 21,4 21,0 20,5 20,9 21,0 15,8 16,7 22,5 24,1 25,0 24,7 24,6 27,8 28,7 
Glasförpackningar 12,7 13,9 14,3 14,3 15,0 16,5 16,0 16,3 18,0 18,3 21,3 27,6 26,8 28,6 33,6 32,2 32,9 35,0 19,7 19,4 18,9 20,2 20,5 22,6 23,5 22,5 23,9 20,2 17,7 24,6 23,7 24,0 26,7 26,0 24,9 26,6 
Metallförpackningar 3,5 3,4 4,3 3,3 3,0 3,2 3,4 3,6 4,1 1,8 1,9 3,3 4,2 4,1 3,9 5,3 4,0 4,6 2,9 2,6 2,7 2,9 2,7 2,4 2,5 3,0 2,9 2,0 1,9 2,7 2,4 2,7 2,6 2,3 2,4 1,5 
Plastförpackningar 7,1 7,6 11,0 13,4 12,9 13,3 10,8 13,5 12,8 2,3 3,1 15,4 22,7 18,9 16,1 16,6 28,4 15,0 8,7 8,6 11,0 11,9 11,6 10,1 9,9 10,1 10,3 6,4 11,9 12,1 12,6 13,3 13,3 13,1 16,1 15,1 

Summa tidningar & 
förpackningar 

82,1 77,7 89,7 88,7 87,7 92,4 91,6 92,9 85,3 65,6 64,6 115,8 128,7 131,9 128,0 129,2 136,3 116,5 103,0 98,2 98,3 99,5 93,3 90,2 87,3 86,8 83,3 94,1 90,2 120,9 116,8 113,2 116,0 108,9 108,9 105,5 

% förändring   -5% 15% -1% -1% 5% -1% 1% -8% -28% -1% 79% 11% 3% -3% 1% 5% -15% -20% -5% 0% 1% -6% -3% -3% -1% -4% 8% -4% 34% -3% -3% 2% -6% 0% -3% 

Återvinningscentralen 
ÅVC och miljöbodar 

                                                                        

Restavfall, plattan 12,2 9,9 12,7 18,9 13,8 15,1 22,9 19,9 13,5 107,9 90,7 82,0 76,6 50,4 49,6 42,5 26,8 16,1 30,8 25,2 29,5 31,6 21,1 14,5 8,8 8,7 8,5 78,9 81,0 88,1 60,8 42,1 44,3 26,2 8,1 9,1 
Restavfall, brännbart   

    
0,0 3,5 5,5 3,3   

    
0,0 3,9 13,7 10,7   

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

    
0,0 12,3 27,5 25,9 

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

  
6,3 11,0 10,7 10,0 0,0 0,0 0,0 

 
  5,0 4,2 2,6 3,5 0,0 0,0 0,0 

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

  

Trädgårdsavfall 11,5 10,3 12,1 12,0 8,5 7,9 15,2 13,2 16,0 174,8 185,3 212,7 54,4 30,8 27,9 30,2 30,6 23,2 45,5 42,0 47,9 24,5 15,1 13,4 12,4 11,2 13,5 130,3 112,9 128,7 51,7 31,9 31,2 39,0 35,4 42,1 

Fallfrukt   
    

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

0,0 0,0 0,0 0,0   
    

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

0,6 0,0 0,0 0,0 
Matjord och sand   

   
0,0 0,0 0,0 

  
  

   
0,0 0,0 0,0 

 
    

   
0,0 0,0 0,0 

 
    

   
0,0 0,0 0,0 

  

Trä 17,8 14,9 15,1 18,0 5,5 6,2 12,6 12,8 13,8 132,3 122,5 134,6 73,5 20,0 19,6 19,5 22,0 18,5 34,4 28,2 29,2 32,5 9,6 10,8 11,8 10,8 12,0 119,5 129,3 141,0 69,7 21,0 21,0 18,2 20,2 24,0 
Däck   0,3 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 

  
  

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

 
  0,6 0,6 1,1 0,4 0,0 0,0 0,0 

 
  0,2 

 
0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 

  

Däck + fälg   
 

0,5 0,8 0,0 0,0 0,0 
  

  
 

1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 
 

  0,4 0,4 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0 
 

    
 

0,8 0,9 0,0 0,0 0,0 
  

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

30,8 32,6 24,1 20,4 20,1 16,9 12,8 7,4 4,6 7,2 8,5 6,0 6,7 6,3 6,7 6,3   
 

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

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

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

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

Schakt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

32,9 21,5 83,6 67,1 0,0 0,0 0,0 
 

  32,9 32,8 31,3 37,5 0,0 0,0 0,0 
 

  68,7 87,0 86,6 84,0 0,0 0,0 0,0 
  

Deponirest   
   

0,0 0,0 0,0 
  

  
   

0,0 0,0 0,0 
 

    
   

0,0 0,0 0,0 
 

    
   

0,0 0,0 0,0 
  

Wellpapp (via ÅVC)   
  

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

7,9 8,0 7,1 7,4 6,9 4,6   
  

2,7 2,8 4,1 3,4 3,3 3,6   
  

6,9 7,5 6,2 5,3 4,8 3,9 
Farligt avfall   

        
  

       
    

       
    

        

Asbest   
   

0,0 0,0 0,0 
  

  
   

0,0 0,0 0,0 
 

    
  

0,6 0,0 0,0 0,0 
 

    
  

0,8 0,0 0,0 0,0 
  

Blybatterier   
  

0,4 0,0 0,0 0,0 
  

  
  

0,9 0,0 0,0 0,0 
 

    
  

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

    
  

0,7 0,0 0,0 0,0 
  

Oljeavfall   
  

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

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1   
  

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

0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 
Tryckimpregnerat trä   

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

  
15,0 3,1 2,9 2,7 2,6 1,8   

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

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

Vattenbaserad färg   
   

0,0 0,0 0,5 0,6 0,6   
   

1,6 1,5 2,0 1,5 1,6   
   

0,0 0,7 0,6 0,7 0,7   
   

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

Annat avfall   
    

0,0 0,0 0,0 0,0   
    

0,0 0,0 0,0 0,0   
    

0,0 0,0 0,0 0,0   
    

0,0 0,0 0,0 0,0 
Elavfall   

        
  

       
    

       
    

        

Batterier (max 3 kg)   
  

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

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

0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1   
  

0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 
Kyl & frys   

  
1,2 1,0 0,8 1,7 1,3 1,2   

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

  
2,1 1,4 1,4 1,5 1,3 0,4   

  
2,6 1,7 1,7 2,0 1,9 1,7 

Stora vitvaror   
  

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

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

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

4,7 3,7 3,2 3,0 2,9 2,8 
Gasurladdningsbara lampor   

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

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

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

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

Icke gasurladdningslampor   
  

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

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

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

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

Återbruk, möbler   
  

1,3 1,2 1,2 1,8 4,1 5,8   
  

0,0 0,0 0,4 1,3 2,2 2,6   
  

0,8 0,7 0,6 1,0 1,4 1,9   
  

1,6 1,3 1,8 1,8 2,0 3,1 
Återbruk, textil 

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

  
0,5 0,4 0,4 0,5 1,0 1,1   

  
0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 1,2   

  
0,8 0,9 1,5 0,9 1,1 1,8 

Återbruk vitvaror 
       

0,0 0,4 
       

0,0 0,9   
      

0,9 0,8 
       

0,0 0,1 
Återbruk träpallar 

       
0,0 0,3   

      
0,0 0,4 

       
0,5 0,3   

      
0,5 0,6 

Metallörpackning pant 
        

0,1   
       

0,0 
        

0,1   
       

0,0 
Böcker               0,2 1,2   

      
0,6 1,9               1,3 1,2   

      
2,6 2,5 

Summa ÅVC 60,0 56,4 62,2 76,4 49,2 49,8 88,9 90,6 84,6 501,2 485,8 609,1 372,4 163,1 152,4 153,0 145,4 112,2 176,8 161,7 168,0 163,9 69,4 68,0 66,9 68,7 67,0 431,1 449,5 510,5 347,0 144,1 145,1 139,6 138,2 148,1 
Summa totalt 429,9 408,4 410,4 430,8 402,7 401,6 450,7 428,8 406,8 963,2 921,2 1076,7 847,7 639,2 611,3 617,2 626,0 552,4 601,0 568,6 567,2 563,0 460,0 457,8 455,5 435,8 427,5 849,1 845,9 953,0 782,3 568,4 564,9 549,8 529,8 537,9 

Summa totalt (exkl 
trädgårdsavf.) 

309,4 302,6 303,3 336,8 299,9 305,1 344,2 340,3 315,5 719,1 665,5 801,7 730,7 547,5 528,7 525,2 528,4 464,6 500,1 475,8 472,1 489,3 398,4 397,8 396,2 386,3 371,5 630,4 664,8 744,8 655,9 467,1 468,9 440,6 433,5 426,9 



Bilaga 2 – Total mängd insamlat hushållsavfall från NSR:s ägarkommuner under perioden 2011-2019 (kg per invånare) 
 

 

  Åstorp 

  
Ängelholm 

  
NSR 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 219 
Antal invånare 14789 14806 14927 15061 15193 15528 15828 15987 15940 39626 39742 39866 40229 40732 41336 41786 42131 42476 238820 240551 241942 245245 248779 253074 257336 260548 263935 
Restavfall 155,9 142,9 142,3 127,0 142,7 144,2 142,3 144,3 141,6 178,6 167,6 167,6 167,1 167,1 157,5 142,8 140,7 138,5 188,6 181,2 177,8 178,1 179,1 181,6 173,6 170,2 165,2 
Matavfall, orent 0,0 4,0 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 2,0 1,0 0,0 0,1 0,01 0,0 0,0 0,0 
Matavfall 46,3 38,7 54,5 55,1 57,6 55,2 55,2 51,9 55,0 56,9 64,0 64,1 61,9 61,9 62,5 67,2 65,6 64,3 50,8 54,2 55,1 55,7 55,1 54,6 57,9 53,2 52,8 
Grovsopor  - flakbil FNI 2,2 2,0 2,1 1,8 1,5 2,1 2,7 3,9 3,4 2,5 2,2 2,0 1,9 1,9 2,2 3,2 3,3 2,5 8,8 7,8 8,7 7,9 7,6 4,8 3,3 3,2 3,0 
Grovsopor - Svårsorterat cont. 

      
0,0 0,0 0,0   

     
0,0 0,0 0,0   

     
1,1 1,0 2,2 

Grovsopor - Brännbart t 
pannan 

      
0,0 0,0 0,0   

     
0,0 0,0 0,0   

     
4,1 4,9 3,5 

Trädgårdsavfall 85,5 81,8 74,2 73,2 78,1 64,4 63,9 50,3 62,0 76,4 74,6 67,5 68,8 68,5 62,2 64,9 54,6 62,2 68,4 62,4 59,4 59,3 58,1 55,1 56,8 46,7 53,0 
Summa ton hämtat vid 

fastighet: 
289,9 269,4 273,9 257,3 279,9 265,9 264,1 250,4 261,9 314,5 308,8 301,3 299,6 299,5 284,3 278,2 264,2 267,6 320,9 307,6 301,8 301,0 300,1 296,1 296,7 279,2 279,6 

Summa ton hämtat vid 
fastighet (exkl. 
trädgårdsavfall) 

204,5 187,6 199,7 184,0 201,8 201,5 200,2 200,1 200,0 238,1 234,3 233,8 230,8 231,0 222,2 213,3 209,6 205,3 252,5 245,2 242,5 241,6 242,0 241,1 239,9 232,5 226,6 

Tidningar & 
förpackningar 

                                                      

Tidningar 42,5 39,1 47,2 46,4 39,7 34,6 28,6 22,9 23,3 21,9 15,7 35,5 33,2 33,1 29,1 42,5 42,3 35,2 43,3 38,9 44,0 41,8 38,5 35,8 35,2 33,3 28,2 
Pappersförpackningar 15,3 12,4 19,3 21,5 22,6 20,2 17,6 15,1 15,2 7,1 6,2 16,2 17,3 22,3 21,6 22,4 19,1 21,4 17,4 16,6 20,9 21,7 22,4 21,9 21,7 21,7 22,0 
Glasförpackningar 12,7 13,3 14,6 13,6 15,3 16,7 15,5 15,6 17,4 8,3 8,4 18,5 17,7 17,9 19,8 18,5 19,9 21,9 16,9 16,8 19,4 19,6 20,0 22,2 22,5 22,2 23,7 
Metallförpackningar 3,2 3,6 3,3 3,4 2,9 3,2 3,3 2,7 2,7 0,5 0,6 2,1 2,5 2,8 2,9 3,7 4,1 3,4 2,4 2,3 2,8 2,9 2,8 2,7 2,9 3,2 3,0 
Plastförpackningar 5,3 5,9 11,2 15,5 14,6 14,9 11,7 10,3 10,4 2,7 2,8 8,2 16,2 12,7 13,1 14,3 12,8 12,0 6,7 7,4 10,9 13,6 12,5 11,8 11,5 11,8 11,5 

Summa tidningar & 
förpackningar 

79,0 74,4 95,7 100,5 95,2 89,7 76,6 66,6 68,9 40,4 33,7 80,5 86,8 88,9 86,5 101,4 98,0 93,8 86,7 82,0 98,0 99,6 96,3 94,4 93,8 92,2 88,4 

% förändring -27% -6% 29% 5% -5% -6% -15% -13% 3% -47% -17% 139% 8% 2% -3% 17% -3% -4% -15% -5% 20% 2% -3% -2% -1% -2% -4% 

Återvinningscentralen 
ÅVC och miljöbodar 

                                  
 

                  

Restavfall, plattan 66,2 93,0 68,9 72,7 70,5 53,7 38,1 29,9 12,4 53,6 51,8 59,5 51,4 34,5 27,2 10,5 11,8 10,6 45,2 42,5 45,0 42,2 29,7 24,1 15,4 12,1 9,9 
Restavfall, brännbart   

    
0,0 2,3 8,9 2,3 

     
7,8 17,7 15,3 16,1 

     
2,8 9,7 11,7 10,3 

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

3,9 2,7 4,9 5,1 5,1 5,4 5,4 5,3 
 

3,8 3,6 3,7 4,0 4,3 4,8 4,8 4,4 
Gips 10,1 9,6 7,5 8,4 0,0 0,0 0,0 

 
  6,0 6,4 7,2 7,3 0,0 0,0 0,0 

 
  5,6 5,4 4,6 5,0 0,0 0,0 0,0    

Trädgårdsavfall 103,0 131,7 151,2 52,1 32,0 32,9 24,8 22,6 26,6 92,4 78,3 101,4 52,0 31,7 31,3 25,6 23,0 24,3 71,2 67,4 79,0 48,7 21,1 19,9 19,2 17,5 19,7 
Fallfrukt   

    
0,0 0,0 0,0 0,0 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Matjord och sand   
   

0,0 0,0 0,0 
 

  
    

0,0 0,0 0,0 
 

  
    

0,0 0,0 0,0    
Trä 59,2 94,6 103,2 70,2 20,9 23,6 16,9 18,6 20,1 79,0 68,5 65,9 70,1 20,7 21,0 16,6 18,7 19,7 56,9 54,2 56,8 46,3 13,7 14,5 14,0 14,3 15,4 
Däck   

 
1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 

 
  

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

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

Däck + fälg   
 

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

0,0 
  

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

  0,2 0,2 1,1 0,8 0,0 0,0 0,0    
Metallskrot   

 
22,0 23,2 19,3 13,9 12,7 11,4 9,7 

  
19,3 11,2 12,8 14,0 14,2 13,6 13,7 4,4 2,5 12,8 12,5 9,9 10,0 9,7 9,6 9,0 

Kabelskrot   
  

0,0 0,3 0,4 0,3 0,2 0,5 
   

0,1 0,5 0,0 0,5 0,5 0,6 0,5 1,8 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 
Schakt 107,0 83,0 138,9 115,8 0,0 0,0 0,0 

  
53,3 51,1 44,4 41,8 0,0 0,0 0,0 

 
  42,5 41,8 47,0 47,3 0,0 0,0 0,0    

Deponirest   
   

0,0 0,0 0,0 
  

  
   

0,0 0,0 0,0 
 

  
    

0,0 0,0 0,0    
Wellpapp (via ÅVC)   

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

  
4,5 4,9 5,0 4,7 4,9 5,3 

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

Farligt avfall   
        

  
       

  
      

    

Asbest   
   

0,0 0,0 0,0 
  

  
  

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

  
   

0,6 0,0 0,0 0,0    
Blybatterier   

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

  
  

  
0,7 0,0 0,0 0,0 

 
  

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

Oljeavfall   
  

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

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

0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tryckimpregnerat trä   

  
13,3 2,2 2,1 2,0 1,6 1,6   

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

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

Vattenbaserad färg   
   

1,8 1,8 1,2 1,2 1,4   
   

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

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

Annat avfall   
    

0,0 0,0 0,0 0,0   
    

0,0 0,0 0,0 0,0 
     

0,0 0,0 0,0 0,0 
Elavfall   

        
  

       
  

      
    

Batterier (max 3 kg)   
  

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

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

0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 
Kyl & frys   

  
3,4 2,6 2,2 1,7 1,5 1,6   

  
3,1 2,2 2,2 2,2 1,9 1,7 

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

Stora vitvaror   
  

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

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

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

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

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

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

Icke gasurladdningslampor   
  

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

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

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

Återbruk, möbler   
  

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

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

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

  
2,0 2,2 1,9 1,4 1,9 2,5   

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

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

Återbruk vitvaror   
      

0,0 0,2 
       

1,8 1,4 
      

 0,8 0,8 

Återbruk träpallar 
       

0,7 0,6   
      

0,8 0,6 
      

 0,5 0,4 

Metallörpackning pant 
        

0,0   
       

0,0 
      

  0,1 

Böcker               1,8 1,7   
      

2,6 2,1               1,6 1,6 
Summa ÅVC 384,5 461,8 543,2 408,3 186,5 161,4 127,2 125,5 106,7 312,7 288,7 334,8 279,1 131,2 131,1 114,0 118,3 119,5 250,6 243,3 273,7 237,1 98,2 96,2 91,9 92,9 89,8 

Summa totalt 753,5 805,6 912,8 760,7 556,8 513,7 464,6 437,0 430,0 667,7 631,2 716,6 662,1 516,0 499,6 490,3 472,8 473,8 658,1 632,9 673,6 635,4 492,7 485,0 480,3 459,8 452,3 

Summa totalt (exkl 
trädgårdsavfall) 

565,1 592,1 687,4 635,4 446,7 416,4 375,9 364,1 341,4 498,9 478,4 547,7 541,3 415,9 406,1 399,9 395,2 387,2 518,6 503,2 535,2 527,4 413,5 410,1 404,3 395,6 379,6 
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Helsingborg 
I tabell nedan redovisas status på samtliga åtgärder i Helsingborgs avfallsplan. 

 Åtgärd Ansvarig Tidplan Utfall 2018 Utfall 2019 

1. 

Förebyggand

e av avfall 

En masshanteringsplan tas 

fram som visar var massor 

uppkommer, hur de skall 

hanteras så att mängden 

material som deponeras 

minskar. 

Stadsbyggnadsnä

mnden 

2016 Stadbyggnadsförvaltningen strävar 

alltid efter att återanvända så mycket 

massor som möjligt inom befintligt 

projekt. Redan i detaljplaneskedet 

beaktas återanvändning av massor vid 

höjdsättningen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har en 

masshanteringsansvarig som, 

tillsammans med två miljöspecialister, 

planerar och hanterar massor som 

uppkommer inom stadens projekt.   

Stadbyggnadsförvaltningen strävar alltid 

efter att återanvända så mycket massor som 

möjligt inom befintligt projekt.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har en 

masshanteringsansvarig som, tillsammans 

med två miljöspecialister, planerar och 

hanterar massor som uppkommer inom 

stadens projekt.   

Redan i detaljplaneskedet beaktas 

återanvändning av massor vid 

höjdsättningen för att minimera mängden 

överskottsmassor. 

1. 

Förebyggand

e av avfall 

Samverkansprojekt 

genomförs med 

restauranger och krögare i 

Helsingborg för att 

uppmärksamma och minska 

matsvinnet. 

NSR 2016 NSR medverkade i foodtalk och var 

även sponsor. En bra arena för att visa 

att NSR är en viktig aktör när det 

gäller den hållbara måltiden. Vilket 

inkluderar arbetet mot matsvinn.  

Under Hösten 2018 startade 

planeringsarbete med projektet Kök 

som räddar käk som syftar till att 

hjälpa restauranger att minska 

matsvinnet och öka källsorteringen.  

Kök som räddar käk – Projektets syfte är att 

minska matsvinn och öka utsorteringen av 

matavfall hos restauranger i NSR-regionen 

genom rådgivning.  

 



1. 

Förebyggand

e av avfall 

En målgruppsanpassad 

informationskampanj med 

fokus på återanvändning och 

återbruk genomförs inom 

ramen för Skitlite2020. 

NSR 2016 Slutrapport skrivits under 2018. 

Miljönär-märkning kommer fortsätta 

och länge leve prylen sidan kommer 

finnas kvar och drivas av NSR 

Skitlite avslutat  

Miljönär-märkning fortsätter och länge leve 

prylen sidan används och drivas av NSR 

1. 

Förebyggand

e av avfall 

Skapa en plattform för 

samordning, nätverk och 

utveckling för verksamheter 

som arbetar inom ramen för 

förebyggande av avfall (till 

exempel miljönärer). 

Åtgärden avser att fungera 

som en katalysator för ett 

nätverk som sedan kan leva 

vidare i egen regi. 

NSR 2016 Fortsätter utveckla oh sprida Vera 

Park. Vera Parks vision är att bli det 

ledande centret för cirkulär ekonomi i 

Europa 

Fortsätter utveckla och sprida Vera Park. 

Vera Parks vision är att bli det ledande 

centret för cirkulär ekonomi i Europa. 

1. 

Förebyggand

e av avfall 

Genom att skapa ett 

aktivitetscenter ska boende 

och verkande inom H+ 

området medvetandegöras 

om stadens visioner om det 

hållbara och balanserade 

Helsingborg. 

Stadsbyggnadsnä

mnden 

2017 Inom H+ området anläggs RECO LAB, 

vilket består av tre delar: testbädd, 

utvecklingsanläggning och ett 

aktivitetscenter – ”showroom”. I 

aktivitetscentret ska kunskap om 

cirkulär flödesanvändning spridas, 

genom exempelvis utställningar och 

utbildningar. RECO LAB beräknas vara 

klart 2020.   

Inom H+ området anläggs RECO LAB, vilket 

består av tre delar: testbädd, 

utvecklingsanläggning och ett 

aktivitetscenter – ”showroom”. I 

aktivitetscentret ska kunskap om cirkulär 

flödesanvändning spridas, genom 

exempelvis utställningar och utbildningar. 

RECO LAB beräknas vara klart 2020.   

1. 

Förebyggand

e av avfall 

Ta fram nya nyckeltal och 

utveckla avfallsstatistiken för 

förebyggande av avfall. 

NSR 2017 Vi har under 2018 fortsatt att föra 

statistik över villor och grovavfall för 

att kunna se en trend.  

Vi har under 2019 fortsatt att föra statistik 

över villor och grovavfall för att kunna se en 

trend. Under 2019 har en trendlinje tagits 

fram över villornas avfallsmängder.  



1. 

Förebyggand

e av avfall 

Utbildningsinsatser om 

avfallsminimering och 

återbruk ska genomföras för 

personal på 

återvinningscentralen. Syftet 

är att kunna vägleda 

kommuninvånare till att 

lämna mindre som restavfall 

och mer som återbruk. 

NSR 2017 Genomförd  Genomförd 

1. 

Förebyggand

e av avfall 

Flytta grovavfallet uppåt i 

avfallstrappan. Utredningar 

behövs för att hitta nya 

lösningar gällande till 

exempel intern hantering av 

grovavfall på NSR, mobilt 

återbruk eller återbruk på 

strategiska platser i staden. 

NSR 2017 Möjlighet att lämna till återbruk på 

återvinningscentralen. Även grovavfall 

som hämtas fastighetsnära ska 

kontrolleras om det kan gå till 

återbruk istället. Två studenter har 

studerat flödena för att få grovavfall 

högre upp i avfallstrappan.  

Upphandlat fyra återbruksaktörer för 

att kunna ta hand om mer material.    

En beställning på projekt kom maj 2019 från 

ledningsgruppen med syfte att minska 

energiåtervinningen genom att lyfta avfallet 

uppåt i avfallstrappan. Detta är en 

fortsättning på det arbeta som gjorts 

tidigare.  

1. 

Förebyggand

e av avfall 

Utred möjligheter för att få 

mer av det inkommande 

avfallet till 

återvinningscentralen att gå 

till Återbruket. I första hand 

det avfall som prioriterats i 

det nationella 

avfallsförebyggande 

programmet (textil, el och 

bygg- och rivningsavfall). 

NSR 2018 Sista chansen containern bland 

containrarna. Återbruksguiderna har 

möjlighet att fånga upp mer återbruk 

genom att prata med kunderna om de 

kan tänka sig att lämna materialet till 

återbruket istället.   

Beslut att återvinningscentralerna inte tar 

emot säckar från 1 januari 2020. 

Informationsinsatser kring detta under 

hösten 2019.  



1. 

Förebyggand

e av avfall 

Ta fram underlag för 

avfallsmängder och typ av 

verksamhetsavfall ur 

regionalt perspektiv för 

Skåne nordväst. 

NSR 2019  Ej genomförd 

1. 

Förebyggand

e av avfall 

Projekt genomförs för att 

förebygga uppkomsten av 

avfall. Syftet är att skapa 

beteendeförändring hos 

boende och verksamma i 

Helsingborg. 

(Förtydligande: 

Sopsamarbete Skåne 

Nordväst har beslutat att 

kommunerna ska ansvara för 

att uppnå 

beteendeförändring i arbetet 

med att förebygga 

uppkomsten av avfall). 

Stadsbyggnadsnä

mnden 

Löpande 

2016-2020 

Löpande under 2018 genomfördes 

programmet ”Avfall och energi” för 

årskurs 8 och 9 och programmet 

”Sopor i retur” för årskurs 3. Båda 

programmen har fokus på 

förebyggande av avfall och gavs till 

elever i Helsingborg, men även elever 

från Bjuv, Båstad, Åstorp och 

Ängelholm. Avfallstrappan används i 

båda programmen med fokus på de 

två översta trappstegen. 

Miljöverkstaden deltar i projektet 

SmartMatHbg. Fokus ligger på 

minskat matsvinn.  Inom projektet är 

miljöverkstaden delaktiga i nätverk 

för pedagoger och måltidspersonal i 

förskolan med syftet minska 

matsvinnet. 

I projektet byggs en Matverkstad upp 

på Habiteum och tankar finns att 

undervisa skolbarn om matlagning 

utan matsvinn, men målsättningen är 

att även andra ska kunna ta del av 

Matverkstaden.  

Genom beteendepåverkan, dialog och 

undervisning arbetar miljöverkstaden 

systematiskt för ökade kunskap och 

förståelse för att minska miljöpåverkan. En 

viktig del är att föregå med gott exempel 

och visa vad Helsingborgs stad gör för en 

hållbar utveckling. Exempel på aktiviteter är: 

Löpande under 2018 genomfördes 

programmet ”Sopor i retur” för årskurs 3” 

samt Avfall och energi” för årskurs 8 och 9 

Båda programmen har fokus på 

förebyggande av avfall med kunskap om 

kretsloppet, sortering och minska mängden 

avfall genom att återanvända och återvinna 

utifrån Globala målet nr. 12: ”Hållbar 

konsumtion och produktion”. Besök på NSR 

och Filbornaverket (åk 8-9) 

Gör om – gör nytt- gör bättre för åk 3. 

Interaktiv utställning om material, kläder 

och mat påverkar vår miljö och hur vi kan 

begränsa denna påverkan. Årets tema var 

minimering.  

Livsviktigt vatten, ett program för åk 5. 
Kunskap om vattnets betydelse och 



kretslopp samt miljöproblem kring vatten. 
Vattenresan är en del i programmet med 
besök bl. a på Örbyverket. 

Klimatsmart för åk 7. Program som bidrar till 

insikt om klimatpåverkan i det dagliga livet 

och hur man kan påverka detta. 

Miljöverkstaden deltar i projektet 

SmartMatHbg. Inom projektet är 

miljöverkstaden delaktiga i nätverk för 

pedagoger och måltidspersonal med syftet 

att minska matsvinnet och öka andelen 

klimatsmart mat. I projektet byggs en 

Matverkstad upp på Habiteum och tankar 

finns att undervisa skolbarn om matlagning 

utan matsvinn, men målsättningen är att 

även andra ska kunna ta del av 

Matverkstaden 

Återbruksverkstad – återanvända möbler 

från vår verksamhet, renovera dem för att 

återanvändas i verksamheten. 

1. 

Förebyggand

e av avfall 

Helsingborgs stad och NSR 

deltar aktivt i sopsamarbetet 

Skåne Nordväst. 

NSR Löpande 

2016-2020 

Slutrapport skrivits under 2018. 

Miljönär-märkning kommer fortsätta 

och länge leve prylen sidan kommer 

finnas kvar och drivas av NSR 

Skitlite avslutat  

Miljönär-märkning  fortsätter och länge leve 

prylen sidan används och drivs av NSR 

1. 

Förebyggand

e av avfall 

Staden ska arbeta aktivt med 

masshantering för att i 

största möjliga mån 

återanvända massor inom 

Stadsbyggnadsnä

mnden 

Löpande 

2016-2020 

Stadbyggnadsförvaltningen strävar 

alltid efter att återanvända så mycket 

massor som möjligt inom befintligt 

projekt, för att minimera mängden 

Stadbyggnadsförvaltningen strävar alltid 

efter att återanvända så mycket massor som 

möjligt inom befintligt projekt, för att 

minimera mängden massor som går till 



närliggande område eller i 

andra projekt. 

massor som går till deponi men även 

för att minska antalet transporter. I 

projekten undersöks även 

möjligheten över att ta emot och 

använda massor från närliggande 

projekt. 

deponi men även för att minska antalet 

transporter. I projekten undersöks även 

möjligheten över att ta emot och använda 

massor från närliggande projekt. 

1. 

Förebyggand

e av avfall 

Förvaltningarna och bolagen 

i Helsingborgs stad förväntas 

att, utifrån sina uppdrag, i 

sin verksamhet arbeta med 

att förebygga uppkomsten 

av avfall och återanvända 

saker och material. 

Miljönämnden Löpande 

2016-2020 

Ett exempel är arbetet med 

strategiska matgrupper för att 

förebygga matsvinn.  

Internt på miljöförvaltningen arbetar 

vi med att minska uppkomsten av 

avfall. På flertalet kontorsrum har vi 

tagit bort papperskorgar för att på så 

sätt minska användningen av 

plastpåsar. Inom ramen för stadens 

miljöarbete har vi dragit igång 

Plastsmart arbetsplats som går ut på 

att minimera plastavfall. Vi har 

återanvänt och uppcyklat möbler i ett 

rum med fem arbetsplatser. 

Ett exempel är arbetet med strategiska 

matgrupper för att förebygga matsvinn.  

Internt på miljöförvaltningen arbetar vi med 

att minska uppkomsten av avfall. På flertalet 

kontorsrum har vi tagit bort papperskorgar 

för att på så sätt minska användningen av 

plastpåsar. Inom ramen för stadens 

miljöarbete har vi dragit igång Plastsmart 

arbetsplats som går ut på att minimera 

plastavfall. Vi har återanvänt och uppcyklat 

möbler i ett rum med fem arbetsplatser. 

1. 

Förebyggand

e av avfall 

Säkerställ och utveckla 

uppföljning av kvalitets- och 

resurshushållningskrav i 

ramavtal för att minska 

mängden avfall.  Till exempel 

genom samordning och 

utbildning av beställare i 

staden. 

Miljönämnden 

Inköpsenheten, 

SLF (2017) 

Löpande 

2016-2020 

Medverkat i stadens projekt ”Hej då 

plast” med föreläsning om 

inköpsbeteende och upphandling 

samt statistik till enskilda enheter 

gällande deras inköp. Under året har 

vi även bidragit till Regeringskansliets 

utredning kring hållbar 

plastanvändning, deltagit i IKEA:s 

arbete kring cirkulär ekonomi samt 

föreläst på konferensen Dalarna 

 



minskar avfallet. Vi har också 

upphandlat tjänsten att klä om 

kontors och konferensmöbler. Vi har 

sökt medel tillsammans med andra 

kommuner för att arbeta ytterligare 

med cirkulär ekonomi och 

upphandling. 

 

1. 

Förebyggand

e av avfall 

Matsvinnsmätningar 

genomförs i stadens 

verksamheter, till exempel 

inom skol- och 

fritidsförvaltningen och vård- 

och omsorgsförvaltningen 

(Helsingborgs stad deltar i 

samverkansgruppen för 

minskat matsvinn SaMMa). 

Skol- och 

fritidsnämnden 

Vård- och 

omsorgsnämnden 

Löpande 

2016-2020 

Skol- och fritidsförvaltningen har 

under mars 2018 påbörjades 

SmartMat projektet på Skol- och 

fritidsförvaltningen. Målet är att 

halvera matsvinnet till 2020, från 241 

ton/år 2017 till 120 ton/år till 2020. I 

stort sett alla skolor och ungefär en 

tredjedel av förskolorna väger sitt 

matsvinn dagligen, fler är på god väg 

att införa daglig vägning och 

registrera detta i Hantera. För att 

minska matsvinnet har olika skolor 

provat olika åtgärder, några exempel 

är att man tagit bort möjligheten att 

slänga mat i skolrestaurangen på 

Gustavslundsskolan och på Tycho 

Braheskolan, man hjälper till att 

minska svinnet uppåt i varukedjan 

genom att köpa ”svinntorsk”, 

möjligheten att sälja överbliven lunch 

utreds osv. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort 

fler mätningar på stadens vårdboenden utan 

att nå några konkreta resultat. Ett problem 

är att maten ofta inte tillagas på plats utan 

körs in från andra kök. Detta påverkar 

hanteringen och det blir svårare att ta 

tillvara den mat som inte äts upp. Ett annat 

är problem med själva mätningen av 

matavfallet. Matavfallet har redovisats i 

olika enheter vilket gjort det svårt att räkna 

ut hur stort det faktiska matsvinnet är. 

Vård- och omsorgsnämnden gav hösten 

2019 vård- och omsorgsförvaltningen i 

uppdrag att göra nya försök att minska 

matsvinnen på stadens vårdboenden. 

Arbetet kommer starta under våren 2020. 

Förvaltningen kommer även ta hjälp av en 

student från Lunds universitet som ska 

undersöka varför förvaltningen fortfarande 

har förhållandevis stor andel matsvinn.  



 

Vård- och omsorgsförvaltningen har 

genomfört 1 mätning under 2018. 

Och det gjordes på tre utvalda 

vårdboende, där de fyllde i 

tallrikssvinn på middagen och 

kvällsmaten måndag-fredag under två 

veckor. Kantinsvinnet skickades 

tillbaka till tillagningsköken under 

dessa veckor och köket fick väga sitt 

matavfall, matsvinn och kantinsvinn. 

Svårt att utläsa något resultat då 

några avdelningar fick magsjuka. Men 

de siffror som kom in visade ingen 

förändring i matsvinnet mot tidigare 

mätningar. 

 

Under 2019 minskade Skol- och 

fritidsförvaltningen sitt totala matsvinn med 

9 gram per ätande, från 54 gram 2018 till 45 

gram, och har 7,5 gram kvar till att nå målet 

om en halvering jämfört med 2017 då 

svinnet låg på 75 gram per ätande. Av det 

totala matsvinnet står tallrikssvinnet för 

50%, serveringssvinnet för 40% och 

kökssvinnet för 10%. Serveringssvinnet i 

grund- och gymnasieskolorna har minskat 

med 24%, kökssvinnet med 14% och 

tallrikssvinnet med 13%.  De dagliga 

svinnmätningarna ger Måltidsservice ett 

större beslutsunderlag och med mer data 

börjar vi successivt kunna lära oss mer om 

vilka faktorer som skapar vilket svinn. I och 

med det närmar vi oss en möjlighet att inte 

bara ta hand om svinnet i efterhand utan 

också börja planera bort det i förväg. Hos 

förskolorna registreras svinnet inte i samma 

omfattning vilket gör det svårt att se 

mönster och sätta in åtgärder. Något som 

dock blivit tydligt under 2019 är att 

serveringssvinnet blir stort hos 

mottagningsköken, något som motiverat 

justeringar ibland annat hur svinnet 

kommuniceras mellan tillagande kök och 

mottagande förskola. 



1. 

Förebyggand

e av avfall 

NSR verkar för att bytesrum 

inrättas i 

flerfamiljsfastigheter i 

Helsingborg. 

NSR Löpande 

2016-2020 

Inga riktade insatser 2018 Under 2019 har ett projekt startat kring 

återbruk och lyfta det i avfallstrappan. 

Fortsätter 2020.  

1. 

Förebyggand

e av avfall 

Möbler och andra 

inventarier repareras och 

återanvänds inom 

Helsingborgs stads 

organisation genom 

Återbruket. 

Skol- och 

fritidsnämnden 

Löpande 

2016-2020 

Under 2018 har Skol- och 

fritidsförvaltningen genomfört ett 

projekt med syfte att utveckla 

Återbrukets verksamhet för att 

attrahera fler.  

Detta har skett genom att: 

•Återbrukets nuvarande lokaler har 

rensats så att utbudet blivit mer 

lättöverskådligt för besökaren.  

•ett showroom i Återbrukets lokaler 

har skapats i samarbete med NSR för 

att visa på möjligheten till att upcycla 

(att samla in och omvandla en 

produkter så att den får ett högre 

värde än det hade innan. Till skillnad 

från återvinning är tanken att 

produkten blir någonting nytt och 

exklusivt istället för att produkten 

nedgraderas till någonting sämre i 

varje återvinningssteg) inventarierna 

för att anpassa funktion och 

därigenom öka attraktiviteten.  

Återbrukets verksamhet har fortgått och ett 

stort antal kontorsmöbler, skolmöbler och 

vitvaror har bytt ägare och fått nytt liv efter 

att de passerat Återbruket.  

Under slutet av året har 

arbetsmarknadsförvaltningen blivit en viktig 

del av Återbrukets arbete som nu är ett 

samarbete mellan tre förvaltningar: 

fastighetsförvaltningen, skol- och 

fritidsförvaltningen och 

arbetsmarknadsförvaltningen.  

Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för 

den dagliga driften av Återbruket och har 

öppet för besök några dagar i veckan. De tar 

emot möbler, testar dem och ser till att de 

är i bra skick.  

Möblerna förmedlas i första hand i befintligt 

skick. Vid behov målas eller kläs de om och i 

sista hand skapas något nått nytt av 

materialet. Detta göras både på återbruket 

och på Retur & Textil, en av 

Arbetsmarknadsförvaltningens andra 

arbetsplatser. 



•återvinningsmöbeln "TaGe-Skåp" för 

förskola har färdigställts och finns 

som inspiration på Återbruket. 

•en film om Återbrukets verksamhet 

har producerats och ligger på stadens 

intranät. 

•Miljöförvaltningens strategrum har 

färdigställt efter önskemål om fem 

nya arbetsplatser. Arbetet har 

genomförts i samarbete med NSR och 

genom att upcykla möbler från 

Återbruket 

•öppettiderna har utökats med 

ytterligare två tillfällen/vecka (totalt 

fyra tillfällen i veckan) 

Resurser i form av två 

vaktmästartjänster genom 

arbetsmarknadsförvaltningen och en 

timanställning av upcyclingskonsult på 

30-40% har tillförts under 

projektperioden 

1. 

Förebyggand

e av avfall 

Verksamheter i Helsingborgs 

stad som uppfyller för 

miljönär-märkning ska 

erbjudas detta. 

NSR Löpande 

2016-2020 

Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt  



2. 

Materialåter

vinning 

En utredning ska genomföras 

av grovavfallshanteringen för 

att få en större mängd att 

materialåtervinnas. 

NSR 2016 Projekt planerad till 2019 Plockanalys genomförd 2018. Fått 

beställning på projekt kring återbruk under 

2019 och kommer fortsätta under 2020.   

2. 

Materialåter

vinning 

Informationsmaterial om 

materialåtervinning ska 

utvecklas och 

målgruppsanpassas. 

NSR 2016 Genomförd. Nu arbetar vi med att 

sprida information i olika 

forum/nätverk.  

Genomförd. Nu arbetar vi med att sprida 

information i olika forum/nätverk. 

2. 

Materialåter

vinning 

En utredning genomförs 

kring insamlingen av 

fettavfall från hushållen. 

Syftet är att få mer fettavfall 

från hushållen att gå till 

materialåtervinning. 

NSR 2016 Utrett vilken typ av fettunna som ska 

användas vid insamling från 

verksamheter. Ingen utredning kring 

hushållens fettavfall.  

Test med nivåmätare på fettunnor hos 

restauranger.  

Privatpersoner har nu möjlighet att lämna 

fettavfall på återvinningscentralen.   

2. 

Materialåter

vinning 

Utredning av nya 

återvinningsmetoder för det 

restavfall som kommer in på 

återvinningscentralen. 

NSR 2017 Möjlighet att lämna till återbruk på 

återvinningscentralen. Även grovavfall 

som hämtas fastighetsnära ska 

kontrolleras om det kan gå till 

återbruk istället. Två studenter har 

studerat flödena för att få grovavfall 

högre upp i avfallstrappan.    

En beställning på projekt kom maj 2019 från 

ledningsgruppen med syfte att minska 

energiåtervinningen genom att lyfta avfallet 

uppåt i avfallstrappan. 

2. 

Materialåter

vinning 

En utredning ska genomföras 

för att hitta alternativ för 

ökad insamling och 

materialåtervinning av 

textilier i Helsingborg. 

NSR 2017 Nya återbruksaktörer som även kan ta 

trasiga textilier är upphandlad. Se 

över möjligheten att ha en container 

inne på återvinningscentralen som 

kan gå till återbruk.  

En beställning på projekt kom maj 2019 från 

ledningsgruppen med syfte att minska 

energiåtervinningen genom att lyfta avfallet 

uppåt i avfallstrappan. Utifrån plockanalyser 

kan vi se att det finns mycket textiler i 

restavfallet.  



2. 

Materialåter

vinning 

Nyckeltal och statistik tas 

fram för insamling och 

återvinning av plast och 

plastförpackningar. 

NSR 2017 All plast vi får samlar in lämnar vi till 

återvinning via TMR. 2018 samlade vi 

in 1470,3 ton plastförpackningar. 

Alla plastförpackningar vi får samlar in 

lämnar vi till återvinning via TMR. 2019 

samlade vi in 1522 ton plastförpackningar. 

Av detta materialåtervanns 44 % 

2. 

Materialåter

vinning 

Införande av 

insamlingssystem för 

materialåtervinning av 

grovavfall i plast på 

återvinningscentralen. 

NSR 2017 Ej startat eftersom det saknas 

mottagningsaktör. 

Under hösten 2019 har arbete med att hitta 

mottagare av övrig hårdplast från 

återvinningscentralerna. Detta kommer 

skickas till van Verden med en 

återvinningsgrad på 70–75 %. Övrig plast 

samlades inte in till materialåtervinning.  

2. 

Materialåter

vinning 

Ett utredningsprojekt 

genomförs kring hur 

återvinning av fosfor som 

kommer in från fosforfällor 

som renar avloppsvatten ska 

gå till. Projektet genomförs i 

samverkan med 

Miljöförvaltningen.  

NSR 2018 Bevakar regeringens utredning ”giftfri 

och cirkulär återföring av fosfor från 

avloppsslam” 

För dialog med möjliga aktörer för 

återvinning av fosfor.  

2. 

Materialåter

vinning 

Ett projekt genomförs för att 

få en ökad utsortering av 

trädgårdsavfall från 

restavfallet. 

NSR 2018 Ej genomförd Ej genomförd 

2. 

Materialåter

vinning 

Ett målgruppsanpassat 

projekt genomförs för att 

öka utsortering av 

återvinningsmaterial från 

restavfallet. 

NSR 2018 Analyserat och jämfört 

plockanalyserna för att kunna sätta in 

mer riktade insatser.  

Förberedelser inför töm säcken har pågått 

under hösten där invånarna har fått 

information om projektet som startar 1 

januari 2020.   



2. 

Materialåter

vinning 

En utredning ska genomföras 

för att hitta alternativ för 

bättre insamlingssystemen 

av matavfall för 

restauranger, butiker och 

storkök.  

NSR 2018 Käk som räddar kök startade 2018 

med syfte att hjälpa restauranger att 

minska matsvinnet och öka 

utsorteringen av matavfall.  

Genomförd 

2. 

Materialåter

vinning 

Projekt genomförs för att 

förbättra 

mjukplastinsamlingen på 

flerfamiljsfastigheter. 

NSR 2018 Ett kunskapsunderlag är framtaget.  Väntar på vad som händer med nya 

producentansvaret.  

2. 

Materialåter

vinning 

Tillsynsprojekt när det gäller 

utsortering av företagarnas 

matavfall. Inriktning sker på 

livsmedelsföretag och 

livsmedelsbutiker 

Miljönämnden 2018 Under 2017-2018 besökes cirka 15 

verksamheter med fokus på bland 

annat matavfall. De verksamheter 

som besökes har varit stora 

livsmedelsbutiker och hotell. 

Genomförd 

2. 

Materialåter

vinning 

Helsingborgs stad verkar för 

att företagare ökar sin 

utsortering av material till 

materialåtervinning. 

Miljönämnden 2018 Vid tillsyn på miljöfarlig verksamhet 

följs verksamheternas 

avfallshantering upp. 

Genomförd 

2. 

Materialåter

vinning 

Tillsynsprojekt av bygg- och 

rivningsarbetsplatser 

Miljönämnden 2019  Genomfört projekt avseende bygg- och 

rivningsavfall. 

2. 

Materialåter

vinning 

Undersöka möjligheterna 

och verka för att inert 

material sorteras ut, 

antingen vid källan eller 

maskinellt, innan avfall 

lämnas till förbränning för 

NSR 

Öresundskraft 

2019 Gips sorteras ut på industriplattan och 

diskussion pågår om möjligheten att 

sortera ut fler fraktioner. 

Utsorterad mängd är den samma som 

föregående år. Öresundskraft har fortsatt 

dialog med NSR om hur vi skall öka 

mängden utsorterad andel. 

 



att öka återvinning och 

minska deponering. 

Förberett med information kring töm 

säcken. Till 1 januari 2020 försvinner ej 

sorterbart på återvinningscentralen så allt 

kan sorteras.  

2. 

Materialåter

vinning 

Staden arbetar för att 

utveckla möjligheten till 

källsortering på allmänna 

platser.  

Stadsbyggnadsnä

mnden 

Löpande 

2016-2020 

Arbetet med källsortering fortskrider. 

Vi ser över mer optimal lösning och 

placering för våra 

källsorteringsmoduler. Symbolvärdet 

är högt och vi arbetar vidare för att få 

till en högre sorteringsgrad på 

allmänna platser. 

Arbetet med källsortering fortskrider, i 

samarbete med NSR. Kontinuerligt arbete 

för att finna en optimalare lösning och 

placering för våra källsorteringsmoduler. 

Symbolvärdet är högt och vi arbetar vidare 

för att få till en högre sorteringsgrad på 

allmänna platser. 

2. 

Materialåter

vinning 

Stadsutvecklingsprojekt som 

till exempel H+ och 

DrottningH fungerar som 

pilotområde för att utveckla 

avfallshanteringen och 

beteende kring källsortering. 

NSR Löpande 

2016-2020 

Ny ide kring resursens hus 

presenterats för H+ 

Projektet Resursens hus handlar om att 

utveckla och testa idékoncept som främjar 

utvecklingen av cirkulär ekonomi, både 

praktiskt och i styrmodeller. Resursens hus 

är arbetsnamnet på en 

plats/yta(fysiskt/digitalt) i ett 

bostadsområde som innehåller en mindre 

återvinningsstation och olika service- och 

leveranstjänster (service; delning, uthyrning, 

återbruksverkstad, tvätt, gym och e-

handelstjänster mm.   

2. 

Materialåter

vinning 

Förvaltningarna och bolagen 

i Helsingborgs stad förväntas 

att, utifrån sina uppdrag, i 

sin verksamhet arbeta med 

källsortering av det avfall 

som uppstår. Det finns en 

Miljönämnden Löpande 

2016-2020 

Källsorterar allt avfall som är möjligt. Källsorterar allt avfall som är möjligt. Vi ser 

över mer optimal lösning och placering för 

våra källsorteringsmoduler. 



webbaserad utbildning om 

avfall via Avfall Sverige som 

avfallsansvarig personal bör 

gå. 

2. 

Materialåter

vinning 

Avfallstaxan ska revideras 

regelbundet och miljöstyras i 

största möjliga mån för att 

skapa incitament för ökad 

materialåtervinning. 

NSR Löpande 

2016-2020 

Taxan är miljöstyrd Taxa miljöstyrd 

2. 

Materialåter

vinning 

Helsingborgshem driver 

områdesanpassade projekt 

för att öka utsorteringen av 

rent matavfall och 

producentmaterial från 

flerfamiljsfastigheter. 

Helsingborgshem Löpande 

2016-2020 

• Utvärderat projekten och 
bjudit in NSR till dialog om 
hur vi kan gå vidare  

• Infört aktiviteter för 
förbättrad avfallshantering i 
vår nya Hållbarhetsplan 

• Sett över och justerat 
tömningsintervaller, antal 
kärl och hur kärlen placeras i 
soprummen 

• Testat individuella möten då 
fastighetsvärd personligen 
visar hyresgästen hur man 
sorterar sitt avfall och 
informerar om hur det 
påverkar trivsel, kostnader 
och miljö. 

Helsingborgshem har bjudit in NSR till flera 
dialogtillfällen om hur bolaget kan bidra till 
regionens nya avfallsplan samt om 
utmaningar och möjligheter för 
Helsingborgshem som input till egen 
avfallsplan 
 
Helsingborgshem har tagit fram 
avfallsstrategi, mål och handlingsplan för 
Helsingborgshem 
 

2. 

Materialåter

vinning 

Samarbetet stärks mellan 

Helsingborgshem och NSR 

genom samordnare insatser 

och projekt för att utveckla 

Helsingborgshem 

NSR 

Löpande 

2016-2020 

• Helsingborgshem har 
utvärderat projekten och 
bjudit in NSR till dialog om 
hur vi kan gå vidare  

 

Helsingborgshem har bjudit in NSR till flera 
dialogtillfällen om hur bolaget kan bidra till 
nya avfallsplanen och utmaningar och 
möjligheter för Helsingborgshem 



och effektivisera 

avfallshanteringen. 

2. 

Materialåter

vinning 

Verka för att 

matavfallskvarnar till tank 

installeras i flerfamiljshushåll 

och verksamheter där detta 

är ett lämpligt alternativ. 

NSR Löpande 

2016-2020 

Matavfallskvarnar kommer införas i 

H+ men de är inte kopplade till tank.  

Faktablad togs fram 2017 

Matavfallskvarnar kommer införas i H+ men 

de är inte kopplade till tank.  

Faktablad togs fram 2017 

2. 

Materialåter

vinning 

Påverka 

förpackningsindustrin genom 

uppströmsarbete och forum 

för dialog. Syftet är att 

minska 

förpackningsmängderna och 

att förpackningar utformas 

för materialåtervinning.  

NSR Löpande 

2016-2020 

Aktiv medlem i Packbrige, varit med 

på årsmötet och deltagit i träffar i 

fempack som riktar sig mot kvinnliga 

medarbetare i branschen.   

Inga riktade insatser 2019 

3. Avgifta 

kretsloppen 

En utredning ska genomföras 

av insamlingssystem för 

farligt avfall från villahushåll 

för att ta reda på vilket sätt 

som är lämpligast för 

insamling av farligt avfall. 

NSR 2016 Under 2018 har insamling och 

tömning av röd box utretts. Det som 

man tittade på var kostnader, 

arbetsmiljön för chaufförerna och 

anslutningsgrad på hämtningen. 

Utredning gjordes under 2018 vilket 

ledde fram till beslutet att ta bort röd 

box i de andra kommunerna och inte 

införa det i Helsingborg. 

3. Avgifta 

kretsloppen 

Nya metoder ska tas fram för 

att mäta mängden elavfall 

och farligt avfall i restavfall. 

NSR 2016 Ej genomförd Ej genomförd 

3. Avgifta 

kretsloppen 

En målgruppsanpassad 

kampanj gällande farligt 

NSR 2017 Ej genomförd Information i kundbladen 4 gånger om året 

var invånarna kan lämna farligt avfall och 

elavfall (i Samlarna) 



avfall och elavfall genomförs 

riktad mot hushållen. 

3. Avgifta 

kretsloppen 

Statistiskt underlag och 

lämpliga nyckeltal tas fram 

för att mäta delmål för 

nedskräpning. 

Stadsbyggnadsnä

mnden 

2017 Statistisk säkrad skräpmätning 

utfördes i centrala delarna. Denna 

kommer att följas upp 2019. 

Nedskräpningsmätning enligt Håll-Sverige 
rents metod med 200 punkter har utförts 
2019 och fortsätter 2020. Dessutom har hot-
spot mätning vid hårt nedskräpade områden 
utförts och efter en renhållningskampanj 
gjordes en uppföljande mätning.   

3. Avgifta 

kretsloppen 

Tillsyn i projektform på små 

och medelstora 

verksamheter angående 

hantering av farligt avfall. 

Miljönämnden 2017 Genomförd. Miljönämnden kommer 

fortsätta arbeta med detta under 

2018.  

Genomförd 

3. Avgifta 

kretsloppen 

Inventera resterande ej 

klassade gamla deponier. 

NSR 2018 Har anställt en för att genomföra 

detta. Pågår under 2019  

Genomförd 

3. Avgifta 

kretsloppen 

Utsättning av fler skåp för 

insamling av elektronik på 

strategiska platser i 

Helsingborgs stad. 

NSR 2018 Sker kontinuerligt. En inventering och 

reparation vid behov påbörjades 2018 

Under 2019 har vi tittat på mindre moduler 

samlare för att kunna placera.  

3. Avgifta 

kretsloppen 

Tillsynsprojekt av 

transportörer av farlig avfall 

Miljönämnden 2019  Tillsynsprojekt genomfört. Inom 

myndighetssamverkan har vi även 

tillsammans med polisen stoppat och 

kontrollerat avfalls- och 

livsmedelstransporter.   

3. Avgifta 

kretsloppen 

Ett projekt genomförs om 

marin nedskräpning i 

samarbete med NSR och 

Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Miljönämnden 2020   



3. Avgifta 

kretsloppen 

De upprättade 

sluttäckningarna för NSR:s 

deponier ska följas och 

slutföras enligt tidplan 

NSR Löpande 

20106-

2020 

Sluttäckningsplanerna följs enligt 

tidplan 

Sluttäckningsplanerna följs enligt tidplan 

3. Avgifta 

kretsloppen 

Projektet I love Hbg drivs för 

att minska nedskräpning i 

Helsingborg med 

målsättningen att bli 

Sveriges renaste stad. 

Stadsbyggnadsnä

mnden 

Löpande 

2016-2020 

Under 2018 genomfördes kampanjer 

och event för att minska 

nedskräpningen. Samverkan med 

föreningar, skolor och förskolor 

fortgår och medvetandegraden ökar. 

Första året med projektet "Ett söder 

där alla kan trivas" är genomfört där 

stadsbyggnadsförvaltningen arbetar 

med att optimera driften och minska 

nedskräpningen för att få en ökad 

trygghetskänsla. Ytterligare insatser 

för att nå målsättningen att bli 

Sveriges renaste stad fortgår. 

Under 2019 genomfördes kampanjer och 

event för att minska nedskräpningen. 

Samverkan med föreningar, skolor och 

förskolor fortgår och medvetandegraden 

ökar. Arbetet med projektet "Ett söder där 

alla kan trivas" fortgår, ett projekt där 

stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att 

optimera driften och minska 

nedskräpningen för att få en ökad 

trygghetskänsla.   

Projektet Sort-of-fun genomfördes med 

fokus på sortering, där bland annat 

sorteringstävling genomfördes.  

Under hela sommaren genomfördes en 

kampanj där sommarjobbare arbetade som 

”influensers” med budskap att hålla staden 

ren, delade ut fimpbehållare m.m. 

Torghandlarna kan numera sortera sitt 

matavfall, vilket går till biogas, i container 

som kom på plats i december. 

3. Avgifta 

kretsloppen 

Möjlighet till miljö- och 

hälsomässigt säker 

användning, exempelvis 

behandling och återvinning 

av (förorenade) massor, ska 

utredas i samband med 

Stadsbyggnadsnä

mnden 

Löpande 

2016-2020 

I varje projekt bedöms riskerna med 

de massor som ska hanteras, för att 

hantera dem på ett miljö- och 

hälsomässigt säkert sätt. Detta 

beaktas redan i detaljplaneskedet. 

I varje projekt bedöms riskerna med de 

massor som ska hanteras, för att hantera 

dem på ett miljö- och hälsomässigt säkert 

sätt. Målet är att så mycket massor som 

möjligt kan ligga kvar för att arbeta så 



anläggnings- samt sanerings- 

och efterbehandlingsprojekt.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har 

ambitionen, och strävar efter, att 

finna metoder som möjliggör rening 

av förorenade massor på befintlig 

plats.   

resurseffektivt som möjligt med miljö och 

klimat i fokus. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har ambitionen 

och strävar efter att finna alternativ till 

schaktsanering vid hantering av förorenade 

mark. Detta för att reducera antalet 

transporter inom våra projekt, spara på 

resurser och samtidigt uppnå en 

riskreduktion med avseende på människors 

hälsa och miljön. Ett bra exempel är 

Triangelskogen där sand lades ovanpå den 

förorenade marken istället för att ta ner 

skog och schakta bort ur samt köra bort 

förorenade massor.  

4. God 

arbetsmiljö 

Implementering av 

identifikation vid 

återvinningscentralen för att 

säkerställa att endast 

hushållsavfall vägs in. 

NSR 2016 12 besök per person har införts. 

Företagare betalar för sina besök 

12 besök per person har införts. Företagare 

betalar för sina besök 

4. God 

arbetsmiljö 

Projekt och utbildning 

genomförs för att öka 

antalet inrapporterade 

tillbud från entreprenören. 

NSR 2017 Genomförd Genomförd 

4. God 

arbetsmiljö 

Arbetsmiljön vid 

slamtömning ses över.  

NSR 2018 Slambilarna använder nu samma 

system som renhållningsfordonen, 

vilket inbär att det enkelt kan 

rapportera in arbetsmiljöproblem och 

andra avvikelser 

Arbetar kontinuerligt med avvikelserna som 

kommer in  



4. God 

arbetsmiljö 

Dåliga hämtställen fylls på 

den upprättade listan över 

dåliga hämtställen. 

Fastighetsägare, 

insamlingsentreprenör, 

kommunen och NSR 

samarbetar för att komma 

till rätta med problemen. 

NSR Löpande 

2016-2020 

Pågående arbete Arbetas kontinuerligt  

4. God 

arbetsmiljö 

Fastighetsägare och 

vägföreningar bjuds årligen 

in till möte om avfallsregler 

och arbetsmiljö. 

NSR Löpande 

2016-2020 

NSR deltar på fastighetsträffar och 

temadagar. Träffar fastighetsbolagen 

kontinuerligt för att se över 

miljörummen.  

NSR deltar på fastighetsträffar och 

temadagar. Träffar fastighetsbolagen 

kontinuerligt för att se över miljörummen. 

NSR bjöd under 2019 in till en 

fastighetsägarträff där de fick ta del av viktig 

information och vad som är på gång inom 

avfallshanteringen.  

4. God 

arbetsmiljö 

Avfallsfrågor förs in i 

detaljplanearbetet i ett tidigt 

skede. Samarbetet mellan 

NSR och detalj- och 

bygglovsavdelningen stärks. 

NSR 

Stadsbyggnadsnä

mnden 

Löpande 

2016-2020 

NSR bjuds in till startmöten som är 

relevanta för NSR, som större 

bostadsprojekt. En informationsträff 

mellan SBF och NSR planeras för 2018 

och därefter en gång per år. Målet är 

att skapa en gemensam syn av SBF 

och NSR:se behov samt ökad kunskap 

om vad som regleras i detaljplaner 

respektive bygglov. SBF kallar 

NSR bjuds in till startmöten för detaljplaner 

som är relevanta för NSR, som större 

bostadsprojekt. 

Bygglovsavdelningen har haft 

samverkansmöte med NSR för ökad 

förståelse, bland annat om vad som är 

bygglovspliktigt och vad bygglov inte kan 

hantera som berör renhållningsfrågor.   

4. God 

arbetsmiljö 

Halkolyckor förebyggs varje 

år genom att 

stadsbyggnadsförvaltningen 

och NSR aktivt samarbetar, 

NSR 

Stadsbyggnadsnä

mnden 

Löpande 

2016-2020 

Stadsbyggnadsförvaltningen har 

upprättat vinterväghållningsrutiner, 

vilka uppdateras årligen.  

SBF informerar stadens 

fastighetsägare om fastighetsägarens 

 Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat 

vinterväghållningsrutiner, vilka uppdateras 

årligen.  

SBF informerar stadens fastighetsägare om 

fastighetsägarens ansvar gällande snö och 



kommunicerar och genomför 

förebyggande insatser. 

ansvar gällande snö och 

halkbekämpning, via hemsidan, 

annonsering och utskick. 

SBF har möjlighet att stödja NSR med 

framkomlighet vid halka. En ny 

”hängare” har tagits fram anpassad 

för fastfruset avfall.  

halkbekämpning, via hemsidan, annonsering 

och utskick. 

SBF har möjlighet att stödja NSR med 

framkomlighet vid halka. 

5. God 

service 

Säkerställ och utveckla 

registrering och uppföljning 

av reklamationer och 

avvikelser. 

NSR 2016 Arbetar efter rutin Arbetar efter rutin  

5. God 

service 

En utredning ska genomföras 

kring tillgänglighet och 

användbarhet för personer 

med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. 

Utredningen ska resultera i 

en handlingsplan med 

åtgärder. 

NSR 

Vård- och 

omsorgsnämnden 

Kommunala rådet 

för 

funktionshinderfrå

gor 

2018 Ej genomförd  Ej genomförd 

5. God 

service 

Kundnöjdhetsenkät 

genomförs varje år.  

NSR Löpande 

2016-2020 

Genomförd 2018. Resultatet 

redovisas under kapitel God service 

Genomförd 2019. Finns under målområde 

Människa och miljö i fokus.  

5. God 

service 

NSR deltar i 

kommunaktiviteter och 

event riktade mot 

medborgare för att träffa 

kommuninvånare, informera 

om 

NSR Löpande 

2016-2020 

Deltagit på boendeträff och olika 

områdesevent 

Deltagit på boendeträff, olika områdesevent 

och fastighetsmässor.  



renhållningsverksamheten 

och svara på frågor. 

5. God 

service 

Utredningsprojekt 

genomförs med 

pilotområden i Helsingborg. 

Syftet är att effektivisera 

insamlingen av avfall, 

utveckla digitala tjänster och 

kunna utöka servicenivån. 

NSR Löpande 

2016-2020 

2018 bestämdes det att NSR ska 

införa digitala nycklar till 

flerfamiljsfastigheter. 

Projekt ”on Demand” startades 2018 

med 250 villahushåll. Kunden 

bestämmer själv när de vill ha tömt 

sina avfallskärl via en sensor som 

sitter på kärlet. En signal går från 

kärlet till chaufförens program i bilen 

som visar att det behöver tömmas.  

Sensorerna i markbehållarna är 

fortfarande aktiva och motverkar 

onödiga transporter 

Under 2019 har nästan alla miljörum 

försetts med digital nyckel. Projektet 

beräknas vara klart januari 2020.  

On demand har fortsatt och beslut om att 

öka antalet användare i projektet togs under 

2019. Det bestämdes även att alla kärl (kärl 

1, kärl 2 och trädgårdskärlet) ska förses med 

sensorn.  

Sensorerna i markbehållarna är fortfarande 

aktiva och motverkar onödiga transporter 

5. God 

service 

Avfallsråd med NSR och 

representanter från till 

exempel fastighetsägarna, 

villaföreningen, 

hyresgästföreningen, LRF 

och andra lämpliga 

intressenter träffas med 

syfte att förbättra stadens 

service. 

NSR Löpande 

2016-2020 

Representanter från villaägarnas 

riksförbund och hyresgästföreningen 

har bjudits in till NSR i framtagandet 

av den regionala avfallsplanen.  

Avfallsplansgrupp startat i samband med 

framtagandet av Helsingborg del i den 

regionala avfallsplanen.  



6. Minskad 

klimatpåver

kan 

Mål på energiförbrukning vid 

insamling av hushållsavfall 

ska sättas för samtliga 

insamlingsentreprenörer och 

egen personal om det samlas 

in i egen regi. 

NSR 2016 4 881 792 kWh under 2018 (Uträknat 

utifrån avfall Sveriges 

omräkningsfaktorer för drivmedel och 

inrapporterad drivmedelsförbrukning. 

4 570 545 kWh under 2019 (Uträknat utifrån 

avfall Sveriges omräkningsfaktorer för 

drivmedel och inrapporterad 

drivmedelsförbrukning) 

6. Minskad 

klimatpåver

kan 

Den upprättade 

underhållsplanen för 

deponigassystemet på NSR:s 

återvinningsanläggning ska 

följas enligt tidplan. 

NSR Löpande 

2016-2020 

En omfattande inventering har gjorts 

under 2018 och det konstaterades att 

behov för uppgradering av 

deponigassystemet behöver göras. 

Medel för uppgradering har erhållits 

från Klimatklivet och kommer 

genomföras 2019.   

Arbetet med nya deponigasrör påbörjades 

för att kunna fånga upp mer gas från 

deponin.  

6. Minskad 

klimatpåver

kan 

Projekt genomförs med 

inventering och förslag på 

åtgärder för lager och upplag 

på avfallsanläggningar med 

behov av förbättrat 

brandskydd genom 

upprättande av brandplan 

med rutiner. Åtgärden syftar 

till att förebygga 

avfallsbränder. 

Räddningstjänsten Löpande 

2016-2020 

NSR och Räddningstjänsten har ett 

samarbetsavtal när det gäller 

beredskapsplan kring brand. 

NSR och Räddningstjänsten har ett 

samarbetsavtal när det gäller 

beredskapsplan kring brand. 

6. Minskad 

klimatpåver

kan 

Samverkan för att öka 

kunskapen om plast i avfall 

samt öka insamling och 

återvinning och därmed 

minska mängden plast i 

restavfall. Syftet är att 

NSR 

Öresundskraft 

Löpande 

2016-2020 

Under 2018 tog Öresundskraft fram 

ett positionsdokument om sin syn på 

plastfrågan samt deltog i 

framtagandet av Energiföretagen 

Sveriges ståndpunkter. 

Positionsdokumentet utgör en 

Examensarbete genomfördes våren 2019 

som undersökte plastflöden från 

verksamheter.  

Öresundskraft har startat upp den tematiska 

arbetsgruppen för plast som en del av 

genomförandet av Klimat- och energiplanen. 



minska andelen fossilt 

material i allt avfall som 

förbränns. 

plattform för kommunikation och 

påverkansarbete. 

Öresundskraft har engagerat sig i 

bioplastprojektet med GAIA 

biomaterials.  

Utannonserat ett examensarbete om 

att kartlägga plastflöden från 

industri/verksamheter i Helsingborg. 

Examensarbetet kommer att 

genomföras under våren 2019. 

Gruppen har haft två möten och bjöds in till 

redovisningen av examensarbetet. 

6. Minskad 

klimatpåver

kan 

Arbeta med avfallslämnare, 

mottagare av askor och 

andra intressenter för att 

minska miljöpåverkan samt 

långsiktigt säkra hanteringen 

av aska.  

Öresundskraft Löpande 

2016-2020 

Under 2018 har ÖKAB varit aktiva i ett 

antal forum där studier och försök 

gjorts för att kunna nyttja askorna 

från avfallsförbränning till annat än 

som täckmaterial på deponier, bland 

annat har metaller sorterats ut från 

slaggen.  

 

 

 

  

Under 2019 har ÖKAB varit aktiva i ett antal 

forum där studier och försök gjorts för att 

nyttja askorna från avfallsförbränning till 

annat än som täckmaterial på deponier. Ett 

av projektet har varit sekundära material 

som ballatsråvaror för 

anläggningsinfrastruktur. Under året har 

metallerna sorterats ut från slaggen. 
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Bilaga 2A. 
Åtgärdsplan 
Bjuvs kommun

Det finns ett lokalt  
måldokument som berör  

avfallsområdet i Bjuvs kommun:

- Vision 2030 - Nästa  
generation i fokus 
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2A  //  BJUVS KOMMUN

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. 

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri

Effektmål

A. Bjuvs kommun arbetar för att förebygga 
avfall i de kommunala verksamheterna.

B. Bjuvs kommun arbetar för att öka återan-
vändningen i de kommunala verksamheterna.

C. Bjuvs kommun arbetar för att minska 
matsvinnet i de kommunala verksamheterna.

D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t 
ex restauranger, butiker) att arbeta för att 
minimera matsvinn.

E. Bjuvs kommun arbetar för att fasa ut pro-
dukter tillverkade av fossilbaserade plaster 
från kommunala verksamheter.

F. Bjuvs kommun deltar årligen i nätverk 
som bildades från tematräffarna, där NSR är 
sammankallade.

G. Utbilda tjänstemän och politiker om av-
fallshantering, genom studiebesök på NSR.

Ansvar EffektAktivitetÅtgärd
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2A  //  BJUVS KOMMUN

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.

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs

Effektmål

A. Bjuvs kommun arbetar för en  än-
damålsenlig sortering och för  att öka 
källsorteringen på offentliga platser.

B. Bjuvs kommun arbetar för en än-
damålsenlig sortering och för att öka 
källsorteringen i kommunala verksam-
heter.

C. Uppmuntra och påverka verksamheter 
(t ex restauranger, butiker) att arbeta för 
att öka utsorteringen av matavfall, fett, 
förpackningar och tidningar.

D. Vid stora evenemang använda NSR:s 
evenemangskitt med full sortering för 
offentlig plats.

Åtgärd Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2A  //  BJUVS KOMMUN

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.

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning

Effektmål

Åtgärd

A. Mäta nedskräpningen genom NSR:s 
kundundersökning, för att kunna följa 
utvecklingen, utforma åtgärder och 
utvärdera insatser.

B. Bjuvs kommun arbetar för att före-
bygga och minska nedskräpningen på 
offentliga platser.

C. Uppmuntra och påverka kommunens 
invånare att minska nedskräpningen på 
offentliga platser.

D. Bjuvs kommun ska årligen delta i 
nätverket för nedskräpning med syfte 
att samordna nedskräpningsåtgärder.

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2A  //  BJUVS KOMMUN

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).

Målområde 4:  
Människa och  
miljö i fokus

Effektmål

A. Bjuvs kommun deltar kontinuerligt på 
möten kring schaktmassor i regionen.

Åtgärd Ansvar EffektAktivitet
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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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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2B  //  BÅSTADS KOMMUN

A. Uppmuntra och påverka invånarna att 
förebygga avfall och öka återanvändningen.

B. Båstads kommun arbetar för att förebygga 
avfall i de kommunala verksamheterna.  

C. Båstads kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala verksam-
heterna. 

D. Båstads kommun arbetar för att minska 
matsvinnet i de kommunala verksamheterna.

E. Uppmuntra och påverka verksamheter (t 
ex restauranger, butiker) att arbeta för att 
minimera matsvinn.

F. Båstads kommun arbetar för att fasa ut 
produkter tillverkade av fossilbaserade plas-
ter från kommunala verksamheter.

G. Utbilda tjänstemän och politiker om av-
fallshantering, genom studiebesök på NSR. 

H. Båstads kommun delta årligen på nätverk-
sträffar som NSR sammankallar. kedjan, även 
förlusterna efter skörd.

I. Båstads kommun arbetar kontinuerligt med 
intern avfallsgrupp med representanter från 
kommunens olika enheter.

J. Båstads kommun arbetar för att minska 
matsvinnet i de kommunala verksamheterna, 
genom programmet Hantera.

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.

Effektmål

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri

Åtgärd

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. 

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2B  //  BÅSTADS KOMMUN

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.

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs

Åtgärd

Effektmål

2:1:6 100 procent av externslammet som samlas 
in från enskilda avlopp behandlas med mest lämp-
lig 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 konstruktions- eller anläggnings-
ändamål till 2024.

2:2:2  Regionen ska verka för att andelen utsorte-
rat avfall från verksamheterna ska öka till 2024.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheter-
nas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på 
bästa sätt.

A. Uppmuntra och påverka kommunens 
invånare att öka  källsorteringen av matavfall, 
förpackningar och tidningar.

B. Båstads kommun arbetar för en ändamål-
senlig sortering och för att öka källsortering-
en på offentliga platser.

C. Båstads kommun arbetar för en ändamål-
senlig sortering och för att öka källsortering-
en i kommunala verksamheter.

D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t 
ex restauranger, butiker) att arbeta för att 
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpack-
ningar och tidningar.

E. Båstads kommun ska årligen  kontrollera 
verksamheternas  ut-sortering av avfall enligt 
checklista utvecklad av NSR vid tillsyn.

F. Båstads kommun ska årligen kontrollera 
verksamheternas  ut sortering av farligt avfall 
och elektronik vid tillsyn.

G. Vid stora evenemang använda NSR:s eve-
nemangskitt med full sortering för offentlig 
plats.

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2B  //  BÅSTADS KOMMUN

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.

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning

Åtgärd

Effektmål

A. Mäta nedskräpningen genom antal 
ärenden om nedskräpning för att kunna 
följa utvecklingen, utforma åtgärder och 
utvärdera nsatser.  Under 2019 kommer ett 
startvärde mätas.

B. Båstads kommun arbetar för att förebyg-
ga och minska nedskräpningen på offentliga 
platser.

C. Uppmuntra och påverka kommunens 
invånare att minska nedskräpningen på 
offentliga platser.

D. Båstads kommun ska årligen genomföra 
skräpplockarkampanjer.

E. Båstads kommun ska årligen delta i 
nätverket för nedskräpning med syfte att 
samordna nedskräpningsåtgärder.

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2B  //  BÅSTADS KOMMUN

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).

Målområde 4:  
Människa och  
miljö i fokus

Åtgärd

Effektmål

A. Kommunicera ut till kommunens invånare 
de positiva miljöåtgärder kommunen gör för 
att minska klimatpåverkan.

B. Båstads kommun deltar kontinu  erligt på 
möten kring schaktmassor i regionen.

Ansvar EffektAktivitet
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Bilaga 2D. 
Åtgärdsplan 
Höganäs kommun

Det finns två lokala  
måldokument som berör  

avfallsområdet i Höganäs kommun:

- Översiktsplan 2014.
- Höganäs kommuns miljö- 

program 2015–2025 
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2D  //  HÖGANÄS KOMMUN

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.

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri

Åtgärd

Effektmål

A. Uppmuntra och påverka invånarna att 
förebygga avfall och öka åter användningen.

B. Höganäs kommun arbetar för att förebyg-
ga avfall i de kommunala verksamheterna.

C. Höganäs kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala verksam-

D. Höganäs kommun arbetar för att minska 
matsvinnet i de kommunala verksamheterna.

E. Uppmuntra och påverka verksam heter (t 
ex restauranger, butiker) att arbeta för att 
minimera matsvinn.

F. Höganäs kommun arbetar för att fasa ut 
produkter tillverkade av  fossilbaserade plas-
ter från kommunala verksamheter.

G. Höganäs kommun ska årligen delta på 
nätverksträffar som NSR sammankallar.  

H. Öka medvetenheten för återbruk för kom-
munens invånare genom att marknadsföra 
återvinningscentralens återbruksmöjligheter 
samt andra kommunala initiativ.

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. 

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2D  //  HÖGANÄS KOMMUN

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.

Effektmål

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs

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 åter-
användas eller återvinnas i konstruktions- 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 verksamheter-
nas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på 
bästa sätt.

Åtgärd

A. Uppmuntra och påverka kommunens 
invånare att öka källsorteringen av matavfall, 
förpackningar och tidningar.

B. Höganäs kommun arbetar för en ädamål-
senlig sortering och för att öka källsortering-
en på offentliga platser.

C. Höganäs kommun arbetar för enändamål-
senlig sortering och för att öka källsortering-
en i kommunala verksamheter.

D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t 
ex restauranger, butiker) att arbeta för att 
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpack-
ningar och tidningar.

E. Höganäs kommun ska årligen kontrollera 
verksamheternas utsortering av avfall enligt 
checklista utvecklad av NSR vid tillsyn.

F. I samband med tillsyn se om matavfall samt 
tidningar och förpackningar sorteras ut. Om 
inte sortering utförs ska informationsblad 
delas ut som tas fram tillsammans med NSR.

G. Vid stora evenemang använda NSR:s eve-
nemangskitt med full sortering för offentlig 
plats.

H. Aktivt arbeta med åtgärder riktade mot 
hyreshus med syfte att förbättra sorteringen.

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2D  //  HÖGANÄS KOMMUN

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.

Åtgärd

Effektmål

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning

A. Mäta nedskräpningen genom antal 
nedskräpningsärenden, för att kunna följa 
utvecklingen, utforma åtgärder och utvärde-
ra insatser.

B. Höganäs kommun arbetar för att förebyg-
ga och minska nedskräpningen på offentliga 
platser.

C. Uppmuntra och påverka kommunens invå-
nare att minska nedskräpningen på offentliga 
platser.

D. Höganäs kommun ska årligen genomföra 
skräpplockarkampanjer.

E. Höganäs kommun ska årligen delta i 
nätverket för nedskräpning med syfte att 
samordna nedskräpningsåtgärder.

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2D  //  HÖGANÄS KOMMUN

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).

Åtgärd

Effektmål

Målområde 4:  
Människa och  
miljö i fokus

A. Höganäs kommun deltar  kontinuerligt på 
möten kring  schaktmassor i regionen.

Ansvar EffektAktivitet
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Bilaga 2E. 
Åtgärdsplan 
Åstorps kommun

Det finns två lokala  
måldokument som berör  

avfallsområdet i Åstorps kommun:

- Översiktsplan 2012
- Miljömål för 

 Åstorps kommun
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2E  //  ÅSTORPS KOMMUN

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. 

Åtgärd

Effektmål

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri

A. Uppmuntra och påverka invånarna att 
förebygga avfall och öka åter användningen.

B. Åstorps kommun arbetar för att förebygga 
avfall i de kommunala verksamheterna. 

C. Åstorps kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala verksam-
heterna.

F. Åstorps kommun arbetar för att fasa ut 
produkter tillverkade av  fossilbaserade plas-
ter från  kommunala verksamheter.

D. Åstorps kommun arbetar för att minska 
matsvinnet i de kommunala verksamheterna.

G. Åstorps kommun ska årligen delta nät-
verksträffar som NSR sammankallar.

E. Uppmuntra och påverka verksam heter (t 
ex restauranger, butiker)
att arbeta för att minimera matsvinn.

H. Utbilda tjänstemän och politiker om av-
fallshantering, genom studiebesök på NSR.

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2E  //  ÅSTORPS KOMMUN

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.

Effektmål

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs

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.

A. Uppmuntra och påverka kommunens 
invånare att öka källsorteringen av matavfall, 
förpackningar och tidningar.

B. Åstorps kommun arbetar för en ändamål-
senlig sortering och för att öka källsortering-
en på offentliga platser.

C. Åstorps kommun arbetar för en ändamål-
senlig sortering och för att öka källsortering-
en i kommunala verksamheter.

D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t 
ex restauranger, butiker) att arbeta för att 
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpack-
ningar och tidningar.

E. Åstorps kommun ska årligen kontrollera 
verksamheternas utsortering av avfall enligt 
checklista utvecklad av NSR vid tillsyn.

F. Vid stora evenemang använda NSR:s eve-
nemangskitt med full sortering för offentlig 
plats.

Åtgärd Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2E  //  ÅSTORPS KOMMUN

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.

Effektmål

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning

A. Mäta nedskräpningen genom antal 
nedskräpningsärenden, för att kunna följa 
utvecklingen, utforma åtgärder och utvärde-
ra insatser.

B. Åstorps kommun arbetar för att förebygga 
och minska nedskräpningen på offentliga 
platser.

C. Uppmuntra och påverka kommunens invå-
nare att minska nedskräpningen på offentliga 
platser.

D. Åstorps kommun ska årligen genomföra 
skräpplockarkampanjer.

E. Åstorps kommun ska årligen delta i nätver-
ket för nedskräpning med syfte att samordna 
nedskräpningsåtgärder.

Åtgärd Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2E  //  ÅSTORPS KOMMUN

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).

Effektmål

Målområde 4:  
Människa och  
miljö i fokus

A. Åstorps kommun deltar kontinu erligt på 
möten kring schaktmassor i regionen.

Åtgärd Ansvar EffektAktivitet
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Bilaga 2F. 
Åtgärdsplan 
Ängelholms kommun

Det finns tre lokala  
måldokument som berör  

avfallsområdet
i Ängelholms kommun:

- Vision Ängelholm 2020  
- Översiktsplan 2035 

- Miljöplan för Ängelholms  
kommun 
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

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.

Effektmål

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri

Åtgärd

A. Uppmuntra och påverka invånarna att 
förebygga avfall och öka åter användningen.

B. Ängelholms kommun arbetar för att före-
bygga avfall i de kommunala verksamheterna. 

C. Ängelholms kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala verksam-
heterna, genom att utreda möjligheten till ett 
internt återbruks centrum.

D. Ängelholm kommun arbetar för att minska 
matsvinnet i de kommunala verksamheterna, 
med hjälp av programmet Hantera. 

E. Uppmuntra och påverka verksam heter (t 
ex restauranger, butiker)att arbeta för att 
minimera matsvinn.

F. Ängelholms kommun arbetar för att fasa 
ut produkter tillverkade av fossil baserade 
plaster från kommunala verksamheter genom 
upphandlingar.

G. Ängelholms kommun ska årligen delta på 
nätverksträffar som NSR sammankallar.

H. Ängelholms kommun arbetar kontinu-
erligt med den interna avfalls gruppen som 
startades 2018.

I. Ängelholms kommun ska med hjälp av upp-
handling fasa ut onödiga förpackningar.

J. Öka medvetenheten för återbruk för kom-
munens invånare genom att marknadsföra 
återvinningscentralens återbruksmöjligheter 
samt andra kommunala initiativ.

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. 

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

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.

Effektmål

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs

Åtgärd

A. Uppmuntra och påverka kommunens 
invånare att öka källsorteringen av matavfall, 
förpackningar och tidningar.

B. Ängelholms kommun arbetar för en ända-
målsenlig sortering och för att öka källsorte-
ringen på offentliga platser.

C. Ängelholms kommun arbetar för en ända-
målsenlig sortering och för att öka källsorte-
ringen i kommunala verksamheter.

D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t 
ex restauranger, butiker) att arbeta för att 
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpack-
ningar och tidningar.

E. Ängelholms kommun ska årligen kontroll-
era verksamheternas utsortering av avfall 
enligt checklista utvecklad av NSR vid tillsyn.

F. Vid stora evenemang använda NSR:s eve-
nemangskitt med full sortering för offentlig 
plats.

G. Ängelholms kommun deltar tillsammans 
med NSR i arbetet med att se över miljö- och 
användarvänlig avfallsbärare för matavfall.

H. Arbeta för att utforma kretsloppsbaserade 
lösningar för slam från enskilda avlopp.

I. Utbilda tjänstemän och politiker om avfalls-
hantering, genom studiebesök på NSR.

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.

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

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.

Effektmål

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning

Åtgärd

A. Mäta nedskräpningen genom antal 
ärenden om nedskräpning för att kunna följa 
utvecklingen, utforma åtgärder och utvärde-
ra insatser.

B. Ängelholms kommun arbetar för att 
förebygga och minska nedskräpningen på 
offentliga platser.

C. Uppmuntra och påverka kommunens invå-
nare att minska nedskräpningen på offentliga 
platser.

D. Ängelholms kommun ska årligen delta i 
nätverket för nedskräpning med syfte att 
samordna nedskräpningsåtgärder.

E. Ängelholms kommun samordnar skräpp-
lockarkampanj. 

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

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).

Effektmål

Målområde 4:  
Människa och  
miljö i fokus

Åtgärd

A. Kommunicera ut till kommunens invånare 
de positiva miljöåtgärder kommunen gör för 
att minska klimatpåverkan.

B. Ängelholms kommun deltar  kontinuerligt 
på möten kring  schaktmassor i regionen.

Ansvar EffektAktivitet
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Bilaga 2G. 
Åtgärdsplan 
NSR
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2G  //  NSR

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.

Effektmål

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri

Åtgärd

A. Uppmuntra och påverka invånarna att 
förebygga avfall och öka återanvändningen 
tillsammans med kommunerna.

B. Uppmuntra och påverka verksamheter 
och kommunala förvaltningar tillsammans 
med kommunerna att arbeta för att minimera 
matsvinn.

C. Kontinuerligt Miljönärmärka verksamhe-
ter som uppfyller kraven.

D. Årligen sammankalla kommunerna till 
tema träffar/nätverksträffar med fokus på 
avfallsförebyggande.

E. Delta som ett stöd i projekt som pågår runt 
om i  regionen för att minska avfallsmängder-
na.

F. Aktivt omvärldsbevaka för att fånga upp 
andra aktörer och projekt i regionen.

G. Kartlägga nya flöden i återbrukskedjan för 
att sätta in insatser mot ett ökat återbruk.

H. Vara ambassadörer genom att utbilda all 
personal på NSR om vikten av förebyggande, så 
att vi kan leva som vi lär.

I. Öka möjligheterna för invånarna att lämna 
textilier till återanvändning .

J. Arbetar för att fasa ut produkter tillver-
kade av fossilbaserade plaster från den 
egna verksamheten  och uppmuntra andra 
verksamheter att göra likadant.

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. 

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2G  //  NSR

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.

Effektmål

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs

Åtgärd

A. Uppmuntra och påverka verksamheter till-
sammans med kommunerna att arbeta för att 
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpack-
ningar, tidningar, farligt avfall och elavfall. 

B. Uppmuntra och påverka kommunernas 
invånare att öka källsorteringen av matavfall, 
förpackningar, tidningar, farligt avfall och 
elavfall.  

C. Samverka med Villaägarna samt Hy-
resgästföreningen för ändamålsenlig och 
meningsfull källsortering för villor och flerfa-
miljsfastigheter.

D. Se över insamling av material och aktörer 
för återvinning för att undersöka om en 
bättre återvinningsgrad är möjlig.

E. Öka kunskapen internt om hantering av 
externslam för att säkra upp en hållbar hante-
ring i framtiden. 

F. Kontinuerligt undersöka tekniker som möj-
liggör  återanvändning av förorenade massor 
på plats.

G. Kartlägga materialflödena på återvinnings-
centralerna för bättre återvinning av material 
som inte går att återanvända.

H. Arbeta aktivt med att öka mängden 
schakt massor som renas så att de kan åter-
användas i anläggnings- och konstruktions-
ändamål.

I. Arbeta med att säkerställa och bibehålla 
renheten på det matavfall som NSR hanterar 

J. Öka möjligheterna för invånarna att lämna 
textilier till återvinning

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.

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2G  //  NSR

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.

Effektmål

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning

Åtgärd

A. Mäta medvetenheten kring nedskräpning 
genom NSR:s kundundersökning för att 
kunna följa utvecklingen, utforma åtgärder 
och utvärdera insatser tillsammans med 
kommunerna.

B. Årligen sammankalla kommunerna till 
nätverket för nedskräpning med syfte att 
samordna ned skräpningsåtgärder.

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2G  //  NSR

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).

Effektmål

Målområde 4:  
Människa och  
miljö i fokus

Användare 
Är de som använder  

och kommer i kontakt  
med avfallshanteringen i  

NSR-region.

användarna.

Åtgärd

A. Sätta krav på fossilbränslefria fordon i 
kommande upphandlingar där det är möjligt. 
Genomföra kontroller att detta följs.

B. Upprätta platser för mellanlagring av 
schaktmassor i NSR regionen.

C. Delta i innovationssamarbeten kring 
lösningar av  effektivisering och digitalisering 
för ökad kundnöjdhet. 

D. Kontinuerligt sammankallan massgruppen 
med representanter från NSR:s ägarkom-
muner.

E. NSR ska arbeta med att öka kundnöjdhe-
ten hos 

Ansvar EffektAktivitet



  Bilaga 5a – Resultaträkning 2019 
 
 

 

2019-01-01 till 2019-12-31 Helsingborg % Bjuv % Båstad % Åstorp % Ängelholm % Höganäs % NSR % 

INTÄKTER                             

Taxa villor och fritidshus 26 511   5 924   14 422   5 587   15 318       67 762   

Taxa flerfamiljshus och verksamhet 87 798   4 870   5 165   6 636   14 430       118 899   

Taxa trädgårdsavfall 9 727   2 131   2 075   1 653   4 115       19 701   

Taxa slam och fettavskiljare 2 797   503   2 310   697   3 542       9 849   

Grundavgift 10 558  2 751  5 763  2 439  6 889      28 400   

Summa taxor 137 391  16 179  29 735  17 012  44 294  0   244 611   

Insamling förpackningar 4 932  515  326  369  842      6 984   

Tidigare överskott  3 619                  3 619   

Övriga intäkter                    0   

Total summa intäkter 145 942  16 694  30 061  17 381  45 136  0   255 214   

KOSTNADER                         

Insamling Villor 22 960   4 112   8 785   4 032  9 081  32   49 002   

Insamling flerfamiljshus och verksamhet 48 899   3 346   4 468   3 346   7 488       67 547   

Insamling trädgårdsavfall 5 449   1 182   1 238   923   2 405       11 197   

Insamling slam och fettavskiljare 1 406   269   1 143   348   1 759       4 925   

Summa kostnader insamling 78 714 55% 8 909 53% 15 634 52% 8 649 51% 20 733 45% 32 11% 132 671 53% 

Behandling hushåll 23 207   2 032   2 309   2 061   5 480       35 089   

Slam, reningsverk 336   91   352   118   310       1 207   

Summa kostnader behandling 23 543 17% 2 123 13% 2 661 9% 2 179 13% 5 790 13% 0 0% 36 296 14% 

Summa drift ÅVC 15 595   2 340   3 509   2 729   8 575       32 748   

Summa kostnader kärl & container 6 334   726   4 062   635   1 545     0% 13 302   

Personal/Administration 9 323   1 602   3 334   1 857   2 966   259   19 341   

Avskrivningar 173       27       3 630       3 830   

Del av central adm. 6 362   689   658   699   1 871       10 279   

Gemensamma kostnader 2 476   268   256   272   728       4 000   

Summa kostnader administration 18 334 13% 2 559 15% 4 275 14% 2 828 17% 9 195 20% 259 89% 37 450 15% 

Total summa kostnader 142 520   16 657   30 141   17 020   45 838   291   252 467 0 

Resultat per 2019-12-31  3 422   37   -80   361   -702   -291   2 747 0 

Ackumulerat resultat 2012-2019 7 155   2 638   12 493   800   -14 695   -291   8 100   

Återstående utbetalt överskott 2 500                           

 



  Bilaga 5b – Resultaträkning 2018 

 

 
          

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

         
 

  

2018-01-01 till 2018-12-31 Helsingborg % Bjuv % Båstad % Åstorp % Ängelholm 
 

Höganäs % NSR % 

INTÄKTER                          

Taxa villor och fritidshus 26 582  6 658  8 828   5 909  14 736      62 713  

Taxa flerfamiljshus och verksamhet 82 367  3 922  9 470  5 239  12 904      113 902  

Taxa trädgårdsavfall 9 513  2 092  1 541  1 615  3 993      18 754  

Taxa slam och fettavskiljare 2 989  473  2 332  740  3 590      10 124  

Grundavgift 10 466  2 918  5 709  2 649  6 839      28 581  

Summa taxor 131 917  16 063  27 880  16 152  42 062 
 

0  234 074  

Insamling förpackningar 6 496  622  460  426  1 105      9 109  

Tidigare överskott  5 627                  5 627  

Övriga intäkter                    0  

Total summa intäkter 144 040  16 685  28 340  16 578  43 167  0  248 810  

KOSTNADER                      

Insamling Villor 22 731  4 422  7 974  3 831  8 635     47 593  

Insamling flerfamiljshus och verksamhet 46 930  2 558  3 708  2 726  7 340     63 262  

Insamling trädgårdsavfall 5 332  1 114  870  933  2 285     10 534  

Insamling slam och fettavskiljare 1 813  269  1 518  347  1 967     5 914  

Summa kostnader insamling 76 806 55 % 8 363 53 % 14 070 58 % 7 837 49 % 20 227 43 % 
 

 127 303 52 % 

Behandling hushåll 22 237  1 877  2 321  1 903  5 213     33 551  

Slam, reningsverk 322  99  312  107  310     1 150  

Summa kostnader behandling 22 559 16 % 1 976 13 % 2 633 11 % 2 010 12 % 5 523 12 % 0  34 701 14 % 

Summa drift ÅVC 15 552 11 % 2 392 15 % 3 589 15 % 3 190 20 % 8 773 19 %    33 496 14 % 

Summa kostnader kärl & container 8 112  346  993  430  1 250     11 131  

Personal/Administration 9 038  1 742  2 239  1 788  4 824     19 631  

Avskrivningar 27     27     3 630     3 684  

Del av central adm. 5 737  621  593  630  1 687     9 268  

Gemensamma kostnader 2 476  268  256  272  728     4 000  

Summa kostnader administration 17 278 12 % 2 631 17 % 3 115 13 % 2 690 17 % 10 869 13 % 0  36 583 15 % 

Total summa kostnader 140 307  15 708  24 400  16 157  46 642  0  243 214  

Resultat per 2018-12-31 i bokföring 3 733  977  3 940  421  -3 475  0  5 596  

Ackumulerat resultat 2012–2018 3 733  2601  12 573  439  -13 993    5 353  

Återstående utbetalt överskott 6 119              
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KSau § 89  Dnr KS 000336/2020 - 500 

Utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten till fastigheter i 
området Stenhotten 

 
Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen har ålagt Båstads kommun att inrätta verksamhetsområde för 

kommunalt vatten och spillvatten för 15 fastigheter i området Stenhotten. I 
beslutet, daterat 2019-12-19, anges att kommunen ska ha fattat beslut om 
inrättande senast den 1 juni 2020.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av projektingenjör Andreas Jansson med tillhörande bilagor, 

2020-05-20.    
 
Föredragande  Andreas Jansson föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag 1. Stenhotten läggs till Båstads kommuns strategi och handlingsplan för 

utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten på landsbygden. 
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSVA genomföra vidare 
utredningar och tekniska undersökningar som underlag inför framtida beslut 
om inrättande av verksamhetsområde och om eventuell särtaxa ska tillämpas 
för utbyggnaden. 
 
3. Utbyggnaden planeras till 2025-2026. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Stenhotten läggs till Båstads kommuns strategi och handlingsplan för 

utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten på landsbygden. 
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSVA genomföra vidare 
utredningar och tekniska undersökningar som underlag inför framtida beslut 
om inrättande av verksamhetsområde och om eventuell särtaxa ska tillämpas 
för utbyggnaden. 
 
3. Utbyggnaden planeras till 2025-2026.   

 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-18 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000336/2020 – 500 
 
 

Utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten till fastigheter i området 
Stenhotten-Viarpshult 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Stenhotten-Viarpshult läggs till Båstads kommuns strategi och handlingsplan för utökning av 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten på landsbygden. 
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSVA genomföra vidare utredningar och 
tekniska undersökningar som underlag inför framtida beslut om inrättande av verksamhets-
område och om eventuell särtaxa ska tillämpas för utbyggnaden. 
 
3. Utbyggnaden planeras till 2025-2026. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Länsstyrelsen har ålagt Båstads kommun att inrätta verksamhetsområde för kommunalt vat-
ten och spillvatten för 15 fastigheter i området Stenhotten-Viarpshult. I beslutet, daterat 2019-
12-19, anges att kommunen ska ha fattat beslut om inrättande senast den 1 juni 2020. 
 
Aktuellt 
Verksamhetsområdet ska enligt beslut innefatta fastigheterna Fogdarp 3:35, Fogdarp 3:34, 
Södra Karstorp 1:36, Södra Karstorp 1:37, Södra Karstorp 1:24, Södra Karstorp 1:13, Södra 
Karstorp 1:30, Södra Karstorp 1:31, Södra Karstorp 1:34, Södra Karstorp 1:35, Södra Karstorp 
6:29, Södra Karstorp 6:18, Södra Karstorp 6:23 och Södra Karstorp 6:28. 
 
Förvaltningen tillsammans med NSVA föreslår att området arbetas in i den befintliga strategin 
för utbyggnad av kommunalt VA på landsbygden och att vidare utredningar görs för att under-
söka om det föreligger grund för att besluta om särtaxa för utbyggnaden. 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA, Miljöavdelningen, Länsstyrelsen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA 
Beslut från Länsstyrelsen – Föreläggande om inrättande av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster vid Stenhotten. Båstads kommun, daterad 2019-12-19.  
 
Samråd har skett med: 
Länsstyrelsen 



Postadress 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen BESLUT 1(4) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2020 -01- 2 3 V 

S'o o'Ji.'i. ... !.zf-K~ .- .. ~P..Q. ... .. .. . 
2019-12-19 Dnr 567-28845-2018 

Kontaktperson 

Miljötillsynsenheten 
Trine Gadmar 
010-2241495 

trine. gadmar@lansstyrelsen.se 

Båstad kommun 
Kommunstyrelsen 

bastads.kommun@bastad .se 

Elektronisk delgivning 

Föreläggande om inrättande av 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 
vid Stenhottan, Båstad kommun 

Beslut 

Rättelsebeslut 

2020-01-21 

Länsstyrelsen 

beslutar med stöd av 

36 § 

förvaltningslagen 

att rätta 

felaktigt uppgift. 

Ej existerande samt 

dubbeltsskriven 

fastighets beteckning 

borttaget. 

Trine Gadmar 
Länsstyrelsen beslutar att Båstad kommun ska inrätta verksamhetsområde för 
spillvatten och dricksvatten vid Stenhutten genom en allmän anläggning. 
Verksamhetsområdet ska minst omfatta fastigheterna Fogdarp 3:35, Fogdarp 3:34, 
Södra Karstorp 1:36, Södra Karstorp1:37, 1'öffi:a Kanitot·p 1.23 , Södra Karstorp 
1:24, SödraKarstorp 1;13, SödraKarstorp 1:30, SödraKarstorp 1:31, Södra 
Karstorp 1: 34, Södra Karstorp 1 :35, 1'öan Karstet·p 1.36 , Södra Karstorp 6:29, 
Södra Karstorp 6: 18, Karstorp 6:23, Södra Karstorp 6:28 i Båstad kommun. 

Kommunen ska ha fattat beslut om inrättandet senast den 1 juni 2020. I beslutet ska 
anges när genomförandet senast ska vara klart. 

Beskrivning av ärendet 

Ägarna till 25 fastigheter vid Stenhatten och Viarphult i Båstads kommun har den 20 
september 2018 lämnat en begäran till Länsstyrelsen Skåne om utökat verksamhets
område för avloppsvatten och anslutning till kommunalt dricksvatten för 
fastigheterna med stöd av Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). 

Kommunstyrelsen har den 12 december 2018 inkommit med ytb·ande där det 
hänvisas till svar från Nord Västra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA). Enligt NSVA 
så framgår det av landsbyggst:rategin från 2016 att det inte är ett område det är 
aktuellt att ansluta. Av kommunens svar framgår det att de inte anser att området 

vare sig utgörs av samlad bebyggelse enligt definition i plan och bygglagen, eller 
bebyggelse i ett större sammanhang för vilka skyldighet föreligger att ansluta 
området till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt 6 § lagen 

BesOl<sadress Telefon I Fax Bankgiro E·post och webb Sociala medier 

20515 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane 

291 86 Kristianstad 0 Boulevarden 62 A 010-224 1110 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 



BESLUT 2(4) 

länsstyrelsen 
Skåne 2019-12-19 Dnr 567-28845-2018 

om allmänna vattentjänster. Det hänvisas istället till anläggning av enskilda eller 

gemensamhetsinrättade anläggningar. 

Länsstyrelsen har efterfrågat en behovsanalys hos NSVA som underlag för 

bedömningen. En kortare behovsanalys inkom den 17 juli 2019 till länsstyrelsen. Av 

den framgår att man har tittat på hur nära fastigheterna ligger varandra och deras 

tomtstorlekar samt geologin i området. NSVA skivar också att "om något område 

ligger "närmare paragraf-6 gränsen" så är det Stenbotten, och de två 

områden bör bedömas separat". 

Miljöavdelningen i Båstad har fått ytb:ar sig över inkomna handlingar . Ytb"ande 

inkom den 16 oktober 2019 . Miljöavdelningen gör bedömningen att det finns behov 

av en allmän VA-anläggning om det inte kan lösas med en gemensamhetsanläggning. 

Kommunstyrelsen har efterföljande fatt yttrar sig över Miljöavdelningens yttrande i 

ärendet. Inget yttrande har inkommit till Länsstyrelsen från kommunstyrelsen. 

Motivering till beslutet 
Kommunen är skyldig att inrätta verksamhetsområde för en allmän vattentjänst i ett 

större sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för hälsa eller miljö. 

Större sammanhang 
Beträffande tolkningen av begreppet "större sammanhang" anges i proposition 

2005 /06:78 (sid 42) att kraven på ett ingripande normalt inte får vara begränsade 

till en eller ett fåtal fastigheter utan ska vara av den art att mer omfattande åtgärder 

krävs. Hur många som ska vara berörda är framför allt beroende på hur starkt 

hälsoskyddet gör sig gällande men enligt praxis behövs det åtminstone en något så 

när samlad bebyggelse av 20-30 fastigheter (jfr prop. 1955: 121 s.61). En utbyggnad 

av en befintlig eller planerad anläggning kan dock ske för betydligt färre fastigheter. 

I praxis har till och med enstaka fastigheter i närheten av ett befintligt 

verksamhetsområde ansetts planmässigt och i övrigt ha ett så nära samband med 

bebyggelsen inom verksamhetsområdet att fastigheternas va-frågor skulle lösas i det 

större sammanhanget med denna bebyggelse. 

Miljö- och hälsoskyddsrekvisiten 
För att miljöskyddsrekvisitet ska vara uppfyllt för ett kommunalt ansvar anges i 

proposition 2005/06:78 (sid 45) att den allmänna anläggningen ska förhindra eller 

åtminstone väsentligt motverka påtaglig olägenhet för miljön . För att ett kommunalt 

ansvar ska uppstå med avseende på hälso-skyddsrekvisitet framgår dock i praxis att 

de hälsovådliga olägenheterna inte m åste ha uppstått. Det räcker med att det finns 

en risk för olägenheter för att en utbyggnadsskyldighet kan föreligga. 

Det finns en risk för förorening av grundvattnet och ensldlda vattentäkter från 

avloppsanläggningarna. Inom området är det små fastigheter med litet jorddjup och 

till och med berg i dalen på vissa ställen. Vissa fastigheters vattentäkter ligger 

nedströms andra fastigheters utsläpp av avloppsvatten. Av miljöförvaltningen 



BESLUT 3(4) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2019-12-19 Dnr 567-28845-2018 

yttrande och länsstyrelsens utredning framgår det alltså att det finns ett behov av en 

allmän anläggning. 

Länsstyrelsen anser därför med hänvisning till att fastigheterna ligger i en "större 

sammanhang", nära ett befintligt VA-område samt hälsoskyddsrekvisiten att området 

utgör ett sådant område där avlopp enligt 6 §lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster behöver ordnas i större sammanhang. Därmed är kommunen också 

skyldig att b estämma verksamhetsområde och snarast se till att behovet av 

vattentjänster tillgodoses genom allmän anläggning. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 

Detta beslut är fattat med stöd av 51 §jämte 6 § lag om allmänna vattentjänster. 

Information 

Du som bara fatt en kopia av beslutet ska inte bekräfta att du tagit del av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 

Se bilaga med överklagandehänvisning. Det är bara kommunen som kan överklaga 

detta beslut, det står i 52 §lag om allmänna vattentjänster .. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av enhetschef Rilna Dauod med miljöhandläggare Trine Gadmar 

som föredragande. 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 

lnf ormation om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/ dataskydd. 



Du kan överklaga beslutet 

Bilaga 1 
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark

och miljödomstolen. 

Hur överklagar jag beslutet? 

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det sldckas vidare 

tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller sldcka din skriftliga 

överklagan till Länsstyrelsen i Skåne län antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller 

med post; Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö. 

Tiden för överklagande 

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 

överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att 

du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre 
veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Ditt överklagande ska innehålla 

• Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer, 

• hur du vill att beslutet ska ändras, samt 

• varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 

Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteclma 

skrivelsen, bifoga en fullmakt i original frän dig samt uppge sitt eget namn, adress och 

telefonnummer. 

Behöver du veta mer? 

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, skane@lansstyrelsen.se. 

eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. Ange diarienummer 28845-2018. 
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Datum 

2020-05-18 
 
Sara Borglin  
 

 

Utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten till 15 
fastigheter på Stenhotten 
 
Bakgrund 
 
Länsstyrelsen har förlagt Båstads kommun att inrätta verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
spillvatten för 15 fastigheter vid Stenhotten.  
 
Länsstyrelsen anser med hänvisning att fastigheterna ligger i ett ”större sammanhang”, nära ett befint-
ligt VA-område samt hälsoskyddsrekvisiten, att området utgör ett sådant område där vatten och 
avlopp enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster behöver ordnas i ett större samman-
hang. Därmed är kommunen skyldig att bestämma verksamhetsområde och snarast se till att behovet 
av vattentjänster tillgodoses genom allmän anläggning. 
 
Verksamhetsområdet ska innefatta fastigheterna Fogdarp 3:35, Fogdarp 3:34, Södra Karstorp 1:36, 
Södra Karstorp 1:37, Södra Karstorp 1:24, Södra Karstorp 1:13, Södra Karstorp 1:30, Södra Karstorp 
1:31, Södra Karstorp 1:34,  Södra Karstorp 1:35, Södra Karstorp 6:29, Södra Karstorp 6:18, Södra 
Karstorp 6:23 och Södra Karstorp 6:28. 
 

 
Figur 1. Fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten enigt Länsstyrelsen 
föreläggande markerade med blått. 

http://www.nsva.se/
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Området 
 
Länsstyrelsen föreläggande omfattar 14 fastigheter på Stenhotten öster om Förslöv. Området är 
kuperat med stora höjdskillnader och berg i dagen på flera ställen. Stenhotten omfattas av 
landskapsbildskydd vilket bland annat innebär att dispens krävs för schaktning och sprängning, samt 
ligger inom riksintresse för naturliv och friluftsliv. I närheten finns även fornlämningar. Det finns risk 
för högt grundvatten vilket försvårar och fördyrar utbyggnaden. 
 
Mellan den första fastigheten och det kommunala nätet är det ca 350 m. Totalt innebär utbyggnaden 
att ca 1000 m vatten och spillvattenledningar ska anläggas. å grund av höjdskillnader krävs en 
tryckstegring för att förse fastigheterna med dricksvatten, troligtvis behövs även en pumpstation på 
spillvattennätet. 
 
Särtaxa 
 
Vattentjänstlagen säger att om anslutningskostnaderna för en eller flera fastigheter skiljer sig från en 
normalanslutning av en fastighet inom verksamhetsområdet i ”beaktansvärd omfattning” på grund av 
särskilda omständigheter, så ska kommunen besluta om särtaxa för den eller dessa fastigheter med 
hänsyn till skillnaderna. 
 
En grov kalkyl gjord av NSVA visar att kostnadstäckningen för utbyggnaden ligger på ca 10% med 
dagens VA-taxa. Faktorer som gör att utbyggnaden särskilt kostsam är behovet av tryckstegring, 
sprängning, lång ledningsdragning per fastighet, arkeologi och hänsyn till landskapsbildskydd.  
 
Beslut om särtaxa fattas i samband med att beslut om verksamhetsområde inrättas. För att kunna 
besluta om särtaxa behöver ytterligare utredningar göras exempelvis geotekniska och hydrogeologiska 
undersökningar, förprojektering kontakt med myndigheter om krav som ställs för dispenser, arkeologi 
mm.  
 
 
Tidplan 
 
NSVA och Båstads kommun har ett flertal pågående och planerade utbyggnader enligt den antagna 
landsbygdsstrategin fram till 2024 som är utpekade som prio 1- och prio 2 - områden av Länsstyrelsen. 
Dessa områden är inlagda i den investeringsplanering som NSVA har gjort för de närmsta 5 åren, och i 
de flesta fall har redan projekten startats upp och fastighetsägare informerats om kommande utbygg-
nader. Utöver det lägger NSVA mycket resurser att på dricksvattenförsörjningen i ett större samman-
hang med anslutning till Sydvatten de närmaste åren, samt att det även finns ett stort behov av 
strategiska utbyggnader på spillvattennätet för att klara ta emot spillvatten från ytterligare fastigheter i 
framförallt Förslöv. 
 
När utbyggnadskyldighet konstateras enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster gäller: 
”Där så är fallet ligger det i sakens natur att den behövliga vatten- och avloppsanläggningen kommer 
till stånd utan onödigt dröjsmål. Hänsyn måste emellertid tas till förefintliga ekonomiska resurser, till-
gången på arbetskraft och teknisk utrustning samt övriga omständigheter som inverkar på utförandet. 
Kravet på omedelbart utförande kan därför inte alltid tillmötesgås.” (s. 51 Vattentjänstlagen: en 
handbok, Qviström, 2016) 
 
För Stenhotten krävs omfattande tekniska undersökningar för att utreda behovet av särtaxa innan 
beslut om verksamhetsområde kan fattas. Med de projekt som NSVA har igång för att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen på Bjäres sydsida samt pågående landsbygdsutbyggnader enligt 
Länsstyrelsen prio 1-lista kan dessa utredningar tidigast påbörjas 2023.  
 
Verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten inrättas när förutsättningar för särtaxa är 
utrett. Genomförande planeras till år 2025-2026. 
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Förslag till beslut 
 
Stenhotten läggs till Båstads kommuns strategi och handlingsplan för utökning av verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten på landsbygden med planerad utbyggnad till 2025-2026. Utredningar och 
tekniska undersökningar görs så att beslut om verksamhetsområde för de aktuella fastigheterna och 
eventuell särtaxa tas 2025. Genomförandet planeras till 2025-2026. 
 
 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 90  Dnr KS 000327/2020 - 500 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2020 

 
Beskrivning av ärendet NSVA har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i 

investerings budgeten VA för 2020. Anledningen till de önskade 
omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit förskjutna, försenade 
eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-projekt tillkommit under 
årets gång eller förväntas bli dyrare än beräknat.         

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av projektingenjör Andreas Jansson, 2020-05-18.       
 
Föredragande  Andreas Jansson föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investeringsbudget VA för 

2020.         
 

 
 

 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-15 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000327 /2020-500 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -05- 18 
Dnr.~9Q 0. .. 'b'b-:1:../ 
.f.f?..W. .. :: ... 5m ....... . 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investerings budget VA för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
NSVA har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i investerings budgeten 
VA för 2020. Anledningen till de önskade omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit 
förskjutna, försenade eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-projekt tillkommit 
under årets gång eller förväntas bli dyrare än beräknat. 

Bakgrund 
På Kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-11§49 beslutades om en förtydligad 
investeringsprocess för VA-investeringar. Sedan dess har NSVA och förvaltningen tillsammans 
arbetat utifrån detta. Arbetssättet innebär bland annat att om det, på grund av yttre 
omständigheter, för VA-kollektivets bästa bör göras omprioriteringar i redan beslutad 
investerings budget, bör NSVA ha denna möjlighet. I sådana fall ska NSVA upprätta ett underlag 
för omprioriterings beslut som sedan kommunen ska fatta beslut om. 

Aktuellt 
Följande omfördelningar/omprioriteringar i gällande investeringsbudgetVA för 2020 är nu 
aktuella att fatta beslut om: 

Årsbudget Prognos Avvikelse 
utfall mot budget 

Kod Projekt 2020 2020 2020 
lnvallning kemdosering -500 -70 375 

R3 Slättaröd, tak och fasad 0 -100 -100 

Bräddavlopp Båstad -325 -600 -275 

Båstad - Styr och regler 2020 -150 -350 -200 

Driftövervakning Båstad 2019-2020 -200 0 200 

Kvalitetssäkrande åtgärder Trs14 0 -50 -50 

Skalskydd Båstad 2020 -400 -150 50 

Process 2020 -750 0 250 

Vattenförsörjningsplan norra Båstad 0 -250 -250 

Rondell Köpmansgatan - Båstad 0 -1500 -1500 

Förs löv, Stationsvägen (ans I. 0 -700 -700 
Sydvatten+Utbyte) 
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Skeadalsvägen, Grevie Kyrkby 0 -400 -400 
~----------- ----- -- --------------~ ~ 

Mätutrustning 2019 0 -150 -150 

Mätutrustning 2020 -150 -100 50 

Projektering Båstad -400 0 400 

Åselidsvägen/Björkvägen -1200 -650 550 

Karstorpsvägen -700 0 700 

Relining avlopp, Båstad 2020 -1500 -450 1050 

Total avvikelse: 0 

Kommentarer och förklaringar kring anledningen av respektive föreslagen omfördelning finns 
i bilagorna till denna tjänsteskrivelse. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelse 
Beslutsunderlag från NSVA, avdelning Dricksvatten, förslag på omfördelning Pl 
Beslutsunderlag från NSVA, avdelning Ledningsnät och Projekt, förslag på omfördelning Pl 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 91  Dnr KS 000325/2020 - 200 

Arrendekontrakt Varmbadhus Torekovs Turist- och Badförening 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun upplåter mark för varmbadhus till Torekovs Turist- och 

badförening i Torekovs hamn. I slutet av 2019 brann byggnaden med 
varmbadhuset ner. Det har aktualiserats ett behov att upprätta ett nytt 
arrendeavtal då en ny byggnad ska investeras med nya förutsättningar i 
arrendeförhållandet. 

 
 Det nya avtalet anpassas efter ändrade förutsättningar kring arrendeställets yta 

och tillgänglighet. Arrendetid föreslås på 25 år vilket är det längsta tiden som 
kan avtalas enligt jordabalken. Då den byggnad som ska uppföras har en 
betydligt längre avskrivningstid än 25 år föreslår förvaltningen att om 
kommunen säger upp avtalet för uppgörande efter 25 år så ersätts Torekovs 
Turist- och badförening för byggnaden med bokfört värde vid det tillfället. 
Byggkostnaden beräknas till ca 10 miljoner. Vid 2 % årlig avskrivning blir det 
bokförda värdet ca 5 miljoner efter 25 år. 

 
 Förvaltningen föreslår en upptrappning av arrendeavgiften då den tidigare 

varit fri och att år 2020 och del av 2021 kommer vara tid för byggnation av ett 
nytt varmbadhus.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av teknik- och servicechef Jan Bernhardsson med tillhörande 

bilaga, 2020-05-20.      
 
Föredragande Jan Bernhardsson föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag Teckna avtal om arrende för Varmbadhuset i Torekovs hamn.     
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Teckna avtal om arrende för Varmbadhuset i Torekovs hamn.     
 

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-20 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr: 000325/2020 

 
Avtal om arrende för Varmbadhus Torekovs hamn. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

att teckna avtal om arrende för Varmbadhuset i Torekovs hamn. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun upplåter mark för varmbadhus till Torekovs Turist- och badförening i Torekovs hamn. I slu-

tet av 2019 brann byggnaden med varmbadhuset ner. Det har aktualiserats ett behov att upprätta ett nytt arren-

deavtal då en ny byggnad ska investeras med nya förutsättningar i arrendeförhållandet. 

Det nya avtalet anpassas efter ändrade förutsättningar kring arrendeställets yta och tillgänglighet. 

Arrendetid föreslås på 25 år vilket är det längsta tiden som kan avtalas enligt jordabalken. 

Då den byggnad som ska uppföras har en betydligt längre avskrivningstid än 25 år föreslår förvaltningen att 

om kommunen säger upp avtalet för uppgörande efter 25 år så ersätts Torekovs Turist- och badförening för 

byggnaden med bokfört värde vid det tillfället. Byggkostnaden beräknas till ca 10 miljoner. Vid 2% årlig av-

skrivning blir det bokförda värdet ca 5 miljoner efter 25 år. 

Förvaltningen föreslår en upptrappning av arrendeavgiften då den tidigare varit fri och att år 2020 och del av 

2021 kommer vara tid för byggnation av ett nytt varmbadhus. 

 

 

Bakgrund 
Båstads kommun har ett avtal om arrende med Torekovs Turist- och badförening avseende Varmbadhus i To-

rekovs hamn. Byggnaden på arrendeområdet brann ner slutet av 2019. I samband med planerad återuppbygg-

nad har Torekovs Turist- och badförening aktualiserat behov av ett nytt arrendeavtal. 

Föreningen beräknar investera ca 10 miljoner i en ny byggnad och har behov att kunna säkerställa den investe-

ringen långsiktigt i ett arrendeförhållande med kommunen. 

Föreslagen arrendetid är 25 år vilken är den längsta möjliga tid för detta arrende enligt jordabalken. 

Byggnation av en ny byggnad planeras under 2020 och del av 2021. 

Förvaltningen föreslår en upptrappning av arrendeavgiften då den tidigare har varit fri och med hänsyn till 

byggtiden av ett nytt varmbadhus och uppstart av en ny spa- och bad-verksamhet 

Upptrappningen föreslås med fri för 2020, 10 tkr för 2021, 20 tkr för 2022 och därefter 35 tkr med uppräkning 

enligt index. 

Den nya byggnaden har en betydligt längre avskrivningstid än 25 år. Förvaltningen föreslår i det fall kommu-

nen säger upp avtalet för upphörande efter 25 år så ersätter kommunen Torekovs Turist och badförening för 

byggnaden med det bokförda värdet efter 25 år som beräknas till 5 miljoner kronor med 2 % årlig avskrivning. 

Arrendatorn får bedriva spa och bad-verksamhet på arrendestället. 

 

 

 

Båstad 2020-05-28 

 

 

Jan Bernhardsson    
Teknik och servicechef    

Teknik och Service    

 

Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 

Torekovs  



 

    Båstads kommun 
 
Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
Plusgiro: 11 11 11 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 

 
     
 

 

 

 

ARRENDEAVTAL för 

Varmbadhuset i Torekov 
 

   

Arrendator: Torekovs Turist- och Badförening 
Hamnplanen 2 
269 77 Torekov 
 

Org.nr: 739400-0405, ideell förening. 
 
Jordägare;                                  

 
Båstads kommun (212000-0944), i följande text omnämnd 
kommunen 

 
Fastighet: Del av Torekov 98:1, markerat på bilagd karta 
  
Areal: Ca 300 kvm, enligt bifogad karta. 
  
Ändamål: Se § 2 

 
Arrendetid: 2020-07-01—2045-06-30 
  
Uppsägningstid: 12 månader 
  
Förlängningstid: Kontraktet förlängs med 5 år i sänder 

 
Arrendeavgift per år; Se 1 § 
  
Basår / Bastal: 2020 / oktober KPI index 
  
Betalningssätt: Månad arrendeavgift, beloppet aviseras av kommunen. 

 
 
Undertecknande parter har träffat arrendeavtal angående ovan angiven fastighet/område. 
För upplåtelsen gäller på denna sida angivna villkor rörande arrendeavgiftens storlek, arrendetid 
m.m. samt på följande sidor angivna bestämmelser enligt §§ 1 - 18. 
 
  

mailto:bastads.kommun@bastad.se
http://www.bastad.se/


§ 1  Arrendeavgift 

Arrendeavgiften avser markhyra för ingånget kalenderår.  

Arrendeavgiften för år 2020 är 0 kronor, år 2021 10 000 kronor och för år 2022 20 000 kronor. 

Därefter är den årliga arrendeavgiften 35 000 kronor som årligen räknas upp mot index (§ 13).  

 

§ 2 Ändamål 

Arrendatorn får bedriva spa och bad-verksamhet på arrendestället.  

På arrendestället får inte bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. 

Verksamheten är vid arrendeavtalets ingående inte förankrad i gällande detaljplan.  

 

§3  Arrendeställets skick 

Arrendestället utarrenderas i det skick det är på tillträdesdagen.  

Arrendestället ska iordningställas för sitt ändamål och underhållas genom arrendatorns försorg 
och på dennes bekostnad.  

 

§ 4  Skötsel och tillgänglighet 

Arrendatorn ansvarar för det dagliga underhållet av arrendestället i sin helhet, såsom renhållning, 
halkbekämpning och snöröjning.  

Arrendatorn svarar för att arrendestället underhålls under hela året. 

Arrendatorn får inte privatisera området mellan arrendestället och havet. Allmänheten ska fortsatt 
ha oinskränkt åtkomst till stranden.  

Arrendatorn medges inte plantera häckar, sätta upp eller byta ut staket/avgränsande anordningar 
eller för övrigt ändra strukturen inom arrendestället.  

Arrendatorn får inte sätta upp anordningar för reklam inom arrendestället.  

 

§ 5  Vidareupplåtelse 

Arrendatorn medges hyra ut egen byggnad, eller del av egen byggnad till annan med förbehållet att 
villkoren i vidareupplåtelsen inte strider mot villkor som återfinns i detta avtal.  

Arrendatorn kommer som kommunens motpart hållas ansvarig för sådana händelser som kan 
kopplas till vidareupplåtelse.  

 

§ 6  Belysning 

Eventuell belysning inom arrendestället ska godkännas av kommunen.  

Drift och underhåll av belysningen ansvaras av arrendatorn.  

 

§ 7  Byggnation 

Den byggnad som arrendatorn uppför inom arrendestället får bibehållas. Byggnaden står på ofri 
grund och är arrendatorns egendom.  

Det ankommer på arrendatorn att ansöka om och erhålla bygglov jämte andra nödvändiga tillstånd 
för byggnation och därtill anknuten verksamhet.  



§ 8 Väg till arrendestället 

Arrendatorn får angöra arrendestället över kommunens fastighet som är planlagd för 
hamnverksamhet.  Arrendatorn och besökande gäster till arrendestället hänvisas till de befintliga 
parkeringar som finns att tillgå i närområdet. 

 

§9 Försäkring 

Arrendatorn ansvarar för att hålla sin lösa egendom inom arrendestället försäkrad. Arrendatorn 
ska också inneha en ansvarsförsäkring som är väl anpassad till verksamheten som bedrivs på 
arrendestället. Arrendatorn svarar för att eventuell hyresgäst har motsvarande försäkringar. 

 

§ 10  Abonnemang 

Arrendatorn innehar själv eventuella abonnemang som verksamheten på arrendestället kräver och 
för står för de kostnader som uppkommer kopplat till dessa.  

Arrendatorn ansvarar för att söka och erhålla alla nödvändiga tillstånd för verksamheten som 
bedrivs inom arrendestället och att genomföra sådana åtgärder som myndighet kräver kopplat till 
verksamheten på arrendestället.   

 

§ 11 Miljöfarlig verksamhet 

Arrendatorn svarar för att miljöfarlig verksamhet inte bedrivs på arrendestället.   

 

 § 12  Ledningar 

Arrendatorn medger att kommunen eller annan som har kommunens tillstånd, får dra fram nya och 
bibehålla befintliga ledningar med erforderliga tillbehör på arrendestället.  

Arrendatorn svarar själv för att inhämta information om befintliga ledningar innan markarbeten 
påbörjas inom arrendestället. Arrendatorn står själv kostnaden för ledningsflyttar i situationer där 
det krävs för att exempelvis kunna uppföra nya byggnader eller andra fasta installationer inom 
arrendestället. 

Arrendatorn äger de ledningar som kopplats till egna byggnader, fram till den anslutningspunkt 
som huvudman för VA, el eller fiber anvisat. För reparation av, -och investering i, egna ledningar 
står arrendatorn.  

 

§ 13 Index 

Arrendeavgiften är baserad på konsumentprisindex (totalindex) för angiven månad och år 
(bastalet). Skulle indextalet någon påföljande motsvarande månad ha ändrats i förhållande till 
bastalet, skall arrendet justeras med det procenttal varmed indextalet förändras i förhållande till 
bastalet. Omräkning görs med hela procenttal och arrendet avrundas till heltal kronor. Arrendet 
skall aldrig sättas lägre än grundarrendet. 

 

  



§ 14  Ersättning vid arrendets upphörande 

Arrendatorn har rätt till ersättning enligt JB 11 kap 5 § om kommunen säger upp arrendeavtalet för 
upphörande till den 2045-06-30. Ersättningen avser inlösen av den byggnad som arrendatorn 
uppfört på arrendestället. Ersättningen för inlösen ska motsvara det bokförda värdet av byggnaden 
som arrendatorn byggt på arrendestället vid tidpunkten för arrendets upphörande. Kommunen 
betalar en ersättning för inlösen om maximalt 5 miljoner kronor. Ersättningen är beräknad på 
arrendatorns investering om 10 mkr i byggnaden och en årlig avskrivning om 2%.  

Det är arrendatorns ansvar att bevaka att en rimlig avskrivning sker med hänsyn till vad som 
avtalats i detta villkor.  

 

§ 15  Avstädning 

Arrendatorn ska avlämna arrendestället i ett städat skick och samtlig lös egendom tillhörande 
arrendatorn ska ha avlägsnats vid tillfället för avtalets upphörande, i det fall ny arrendator inte 
övertar arrendekontrakt och byggnad.  

 

§ 16  Giltighet 

Detta arrendekontrakt är bindande mellan parterna under förutsättning att det godkänts av 
kommunstyrelsen och beslutet vunnit laga kraft. 

 

§ 17 Överlåtelse 

Arrendatorn får inte överlåta detta arrendekontrakt och rättigheter som följer härur till annan part 
utan skriftligt medgivande från kommunen.  

 

§ 18  Tvist 
Tvist med grund i detta avtalsförhållande ska avgöras av länets arrendenämnd. 

 

 
Detta arrendekontrakt har upprättats i två exemplar varav arrendator och kommun erhållit 
var sitt.  

 
 
 
 

 
Båstad 2020 -   Båstad 2020 - 
Båstads Kommun   Torekovs Turist- och badförening  
 
……………………………………………………  ………………………………………………………. 
Johan Olsson Swanstein    
 
 
……………………………………………………  ……………………………………………………… 
Jan Bernhardsson 
    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Kartbilaga, Varmbadhuset i Torekov 
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KSau § 92  Dnr KS 000335/2020 - 500 

Tilläggsavtal till avtal om delägarinträde mm med Sydvatten AB 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun och Sydvatten har tecknat ett avtal om delägarinträde till 

Sydvatten AB som avser dricksvattenförsörjning till kommunens södra del. 
Enligt avtalet ska Sydvatten genomföra investering av en överföringsledning 
mellan Ängelholm och Grevie Kyrkby. Denna investering är reglerat i avtalet. 
Vid fördjupad förstudie och projektering av överföringsledningen visar det sig 
att förutsättningar enligt avtalet om delägarinträde har ändrats. Enligt 
principen som gäller för andra delägarkommuner, ska kommunen stå för sin 
egen tryckstegring till distributionsnätet. Detta innebär att anslutningspunkten 
blir flyttad från Grevie Kyrkby till Förslöv. Sydvatten har också uppdaterat 
kostnadsbedömningen som visar högre kostnader.  

 
 Ett tillägg till avtal om delägarinträde har upprättats som innebär att 

kommunens del av investeringen blir ledningssträckan mellan Förslöv och 
Grevie Kyrkby och del av en ny tryckstegringsstation i Förslöv. Den reviderade 
kostnadsbedömningen för investeringen visar en ökning med ca 5 miljoner 
kronor för kommunens del och 27 miljoner för Sydvattens del. 
Kostnadsbedömningen är preliminär där avstämning görs när anbud för 
entreprenaden har kommit in för vidare beslut kring investeringen. I 
tilläggsavtalet är det reglerat att Sydvatten kommer att delfinansiera den 
reservoar som planeras i distributionsledningsnätet avseende del som avser 
försörjningssäkerhet av dricksvattnet.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av teknik- och servicechef Jan Bernhardsson med tillhörande 

bilagor, 2020-05-20.      
 
Föredragande Jan Bernhardsson föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag  1. Godkänna tilläggsavtal till avtal om delägarinträde med Sydvatten AB. 

 
2. Ta fram förslag till revidering av investeringsbudget i samband med att 
anbud inkommit för genomförande av investeringen. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Godkänna tilläggsavtal till avtal om delägarinträde med Sydvatten AB. 

 
2. Ta fram förslag till revidering av investeringsbudget i samband med att 
anbud inkommit för genomförande av investeringen. 
 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2020-05-26 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000335/2020 – 500 
 
 

Tilläggsavtal till avtal om delägarinträde mm med Sydvatten AB 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Godkänna tilläggsavtal till avtal om delägarinträde med Sydvatten AB. 
2. Ta fram förslag till revidering av investeringsbudget i samband med att anbud inkommit för 
genomförande av investeringen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun och Sydvatten har tecknat ett avtal om delägarinträde till Sydvatten AB som 
avser dricksvattenförsörjning till kommunens södra del. Enligt avtalet ska Sydvatten genom-
föra investering av en överföringsledning mellan Ängelholm och Grevie Kyrkby. Denna investe-
ring är reglerat i avtalet. Vid fördjupad förstudie och projektering av överföringsledningen 
visar det sig att förutsättningar enligt avtalet om delägarinträde har ändrats. Enligt principen 
som gäller för andra delägarkommuner, ska kommunen stå för sin egen tryckstegring till dis-
tributionsnätet. Detta innebär att anslutningspunkten blir flyttad från Grevie Kyrkby till Förs-
löv. Sydvatten har också uppdaterat kostnadsbedömningen som visar högre kostnader.  
Ett tillägg till avtal om delägarinträde har upprättats som innebär att kommunens del av inve-
steringen blir ledningssträckan mellan Förslöv och Grevie Kyrkby och del av en ny trycksteg-
ringsstation i Förslöv. Den reviderade kostnadsbedömningen för investeringen visar en ökning 
med ca 5 miljoner kronor för kommunens del och 27 miljoner för Sydvattens del. Kostnadsbe-
dömningen är preliminär där avstämning görs när anbud för entreprenaden har kommit in för 
vidare beslut kring investeringen. I tilläggsavtalet är det reglerat att Sydvatten kommer att 
delfinansiera den reservoar som planeras i distributionsledningsnätet avseende del som avser 
försörjningssäkerhet av dricksvattnet.  
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-20 att teckna avtal om delägarinträde mm i Sydvatten. 
Det innebar uppstart av investeringen för att uppnå en långsiktigt robust försörjning av 
dricksvatten till kommunens södra del. Enligt förutsättning i avtalet om delägarinträde genom-
för Sydvatten investering i form av en överföringsledning från Ängelholm till Grevie Kyrkby 
eller om det visar sig vid närmare utformning och dimensionering en annan mer lämplig an-
slutningspunkt. Kostnaden för investeringen var bedömd till 80 miljoner kronor varav kom-
munens del kunde maximalt bli 22 miljoner kronor enligt förutsättningar i avtalet. 
Sydvatten har vid fördjupad förstudie och projektering sett att anslutningspunkten måste flytt-
tas till ett nytt läge vid Förslöv. Bakgrunden är principen att respektive delägarkommun ska 
trycksätta sitt eget distributionsnät. Tryckstegring krävs vid Förslöv där en ny tryckstegrings-
station byggs och blir ny anslutningspunkt.  
 
Sydvatten har under projekteringen bedömt att kostnaden för investeringen blir ca 112 miljo-
ner kronor vilket är högre än vad som förutsågs när avtalet om delägarinträde upprättades. 
Med bakgrund att anslutningspunkten är flyttad och att kostnaden för överföringsledningen 
med tryckstegringsstationen blir högre har det tagits fram ett tillägg till avtalet om delägarin-
träde.  
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Tilläggsavtalet innebär att kommunens del av investeringen är sträckan mellan den nya an-
slutningspunkten i tryckstegringsstationen i Förslöv och Grevie Kyrkby. Kostnaden för kom-
munens del av överföringsledningen är bedömd till 22 miljoner kronor och tryckstegringsstat-
ionen till 5 miljoner kronor. Kostnadsbedömningen är preliminär då rådande marknadsläge 
och platsspecifika förutsättningar kan förändra kostnaden. Av den anledningen görs en av-
stämning av projektets kostnad när anbud har kommit in för möjlighet till nytt beslut om pro-
jektet.  
 
Enligt tilläggsavtalet kommer Sydvatten delfinansiera reservoar som säkerställer vattenför-
sörjningen vid ett eventuellt ledningsavbrott. Reservoaren projekteras och byggs inom NSVA´s 
del av projektet som avser distributionsledningsnätet. 
 

Ekonomi 
I kommunens investeringsplan för år 2020 finns 17 miljoner avsatta som avser del av kommu-
nens del av investeringen enligt avtal om delägarinträde med Sydvatten AB.  
Enligt förutsättningar i tilläggsavtalet är kostnadsbedömningen för ledningen mellan Förslöv 
och Grevie Kyrkby ca 22 miljoner kronor och tryckstegringsstationen ca 5 miljoner kronor.   
Kostnadsbedömningen är preliminär därav görs en avstämning av projektets kostnad i sam-
band med att anbud för entreprenaden har inkommit under hösten 2020. Förslag på revidering 
av budget lämnas i årets budgetprocess för år 2021 och 2022. 
 
 
Jan Bernhardsson    
Teknik och servicechef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtal om delägarinträde mm. 
Tillägg till avtal om delägarinträde mm. 
 
 
 



Mellan Båstads kommun (nedan kallad Båstad) och Sydvatten AB (nedan kallad Sydvatten), 
har träffats följande avtal om 

Tillägg till avtal om delägarinträde m.m. 
 
Bakgrund 
 
Mellan Båstad och Sydvatten har avtal tidigare träffats beträffande 
dricksvattenförsörjningen i Båstads kommun, se Bilaga 1, (nedan kallat Anslutningsavtalet).  
 
Sedan Sydvatten har påbörjat projekteringen av anslutningen och överföringsledningen till 
Båstads kommun, har framkommit att anslutningspunkten behöver flyttas från tidigare 
tänkta placering i Grevie Kyrkby till Förslöv, ca tre km söderut. Anslutningsavtalet har i § 2 
och § 4 öppnat upp för att en sådan justering av anslutningspunkten skulle kunna komma att 
ske. I och med att anslutningspunktens lokalisering ändras, behöver även den i 
Anslutningsavtalet § 4 angivna kostnadsfördelningen ändras.   
 
Mot denna bakgrund kommer parterna överens om följande, att utgöra justering av 
Anslutningsavtalet i nämnda delar.  
 
Justering av Anslutningsavtalets § 4. Investeringar  
 
En ny överföringsledning ska såsom anges i Anslutningsavtalet utföras för hela sträckan 
Ängelholm till Grevie Kyrkby tillsammans med en ny tryckstegringsstation i Förslöv. Parterna 
är dock nu överens om att anslutningspunkten för Båstad ska förläggas till 
tryckstegringsstation Förslöv, se Bilaga 2 för anslutningspunktens placering. 
 
Parterna är vidare överens om att den kostnadsfördelning som överenskommits i 
Anslutningsavtalet § 4 (första stycket) ska ändras på så sätt att vardera parten ska stå den 
faktiska kostnaden för sin del av överföringsledningen, innebärande att Sydvatten ska stå 
kostnaden för överföringsledningen i delen Ängelholm till Förslöv (anslutningspunkten, efter 
ventil i tryckstegringsstation Förslöv) och Båstad ska stå kostnaden för ledningen i delen 
Förslöv till Grevie Kyrkby.  
Kostnaden för tryckstegringsstationen i Förslöv ska emellertid delas mellan parterna med 
fördelning Sydvatten 20% och Båstad 80%. 
 
Således ska den kostnadsfördelning som anges i Anslutningsavtalet §4 inte längre vara 
gällande, utan parterna ska istället själva stå kostnaderna för sina kommande respektive 
anläggningsdelar och Båstad ska inte bidra ekonomiskt till Sydvattens ledning. 
 
Parterna är även överens om att Sydvatten ska projektera, upphandla och genomföra 
entreprenaden av översföringsledningen i sin helhet från Ängelholm till Grevie Kyrkby, 
inklusive tryckstegringsstationer och andra tillhörande anläggningar och utrustning. 
Tryckstegringsstation Förslöv (exklusive Sydvattens ventil och instrument) och delen av 
ledningen från Förslöv (anslutningspunkten) till Grevie Kyrkby ska därefter överlämnas till 
Båstad och investeringen kostnadsregleras mellan parterna. Sedan så skett ska Båstad överta 
ägandet och ansvaret för tryckstegringsstation Förslöv och ledningen i den delen. 



 
Båstads andel av investeringen är enligt huvudavtalet 22 000 tkr vilket är beslutat i 
kommunfullmäktige. 
När anbuden för entreprenaden har inkommit till Sydvatten , ska en avstämning av 
projektets kostnad ske mellan parterna. Om kostnaden vid anbudstillfället överstiger 
Båstads beslutade budget och parterna inte kan överenskomma om annan lämplig 
omfattning ska Båstad få möjlighet till nytt beslut om projektet. Utgångspunkten ska vara att 
eventuellt nytt beslut ska fattas utan onödigt dröjsmål. Parternas ambition är att projektet 
ska kunna genomföras, men Sydvatten är medveten om att Båstad behöver fatta eventuella 
beslut om utökad budget i behörig ordning.    
 
Parterna är avslutningsvis överens om att gemensamt utreda behovet av reservoarkapacitet 
till aktuellt distributionsområde i Båstad. Parterna ska ta ett gemensamt ansvar för att 
reservoar med tillräcklig kapacitet och optimal lokalisering säkerställs. För Sydvattens 
vidkommande ska frågan hanteras inom ramen för den princip som Sydvatten beslutat om i 
”Likvärdig försörjningssäkerhet”, som gäller samtliga delägarkommuner. 
 
Under projektets gång ska parterna ha löpande samråd där även representanter för 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, ska ingå. 
 
Övrigt  
 
Anslutningsavtalet ska i övrigt alltjämt vara gällande mellan parterna och Anslutningsavtalets 
tvistelösningsbestämmelse ska tillämpas även på detta tilläggsavtal. 
 
Tilläggsavtalet ska av vardera part fogas till Anslutningsavtalet och ska för att vara gällande 
godkännas av styrelsen i Sydvatten respektive av kommunfullmäktige i Båstad. 
 

_________________ 
 
 
  



Detta tilläggsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit ett vardera.  
 
 
 
Malmö den______________________  Båstad den_______________________ 
 
 
För Sydvatten AB   För Båstads kommun 
   
 
_______________________________  ________________________________ 
Ilmar Reepalu   Johan Olsson Swanstein 
Styrelsens ordförande    Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
Jörgen Johansson   Jan Bernhardsson 
VD    Teknik och Servicechef 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avtal om delägarinträde m.m. 

BÅSTADS KOMMUN 
KommunstyrEjjsen 

2018 -05- 0 7 ., 
Dnr.KJ.":'.QQ!.f.1:1-/ 
..1.C?.I. 3. .. ~ .. .f. 9.??. ......... 

Mellan Båstads kommun, nedan kallad Båstad, och Sydvatten AB, nedan kallad Sydvatten, 
har följande avtal träffats beträffande dricksvattenförsörjningen i Båstads kommun. 

§ 1. Bakgrund 
Representanter för Båstad och Sydvatten har under en längre tid fört diskussioner om 
samarbete kring vattenförsörjningen i Båstad. Parterna har enats om en lösning för Båstad 
som innebär en långsiktigt robust, säker, högkvalitativ och effektiv dricksvattenförsörjning 
i första hand för den södra kommundelen (söder om Hallandsåsen) i de delar som är 
anslutna till kommunens distributionssystem. 

Sydvattens delägare ingick 2014 ett nytt konso1iialavtal avseende det gemensamma 
ägandet av bolaget. Konsortialavtalet reglerar bland annat villkor för inträde av nya 
delägarkommuner samt villkor för vattenleveranser och fördelning av olika kostnader. 
Konsortialavtalet reglerar även frågor såsom utträde ur bolaget, styrelserepresentation, 
finansiering med mera. 

§ 2. Omfattning 
Båstad inträder, på det sätt och på de villkor i förhållande till Sydvatten och övriga delägar
kommuner som anges nedan, som delägare i Sydvatten. I första hand ansluts kommunens 
södra del till Sydvattens regionala produktions- och distributionssystem. Anslutning sker 
genom anläggandet av en överföringsledning mellan Sydvattens anläggning i Ängelholm 
till ny anslutningspunkt i Grevie Kyrkby eller annan lämplig anslutningspunkt i Båstad. 

Båstad biträder konsortialavtalet på samma villkor som övriga delägarkommuner och 
enligt de principer som anges i detta avtal. Eventuella avvikelser som kan förekomma 
enligt gällande principer inom Sydvatten, hanteras i gängse ordning av bolagets styrelse. 

Delägarskapet ger Båstad möjlighet att ansluta fler kommundelar i framtiden. Detta 
föranleder ingen ökning av den fasta avgiften utan enbart motsvarande ökning av den 
rörliga avgiften. 

§ 3. Riktad nyemission av aktier i Sydvatten till Båstad 
Sydvattens nuvarande aktiekapital uppgår till 442 402 800 kronor, fördelat på 4 424 028 
aktier, envar således med ett kvotvärde om 100 kronor. Utgångspunkten och förutsätt
ningen för det följande är, att Båstad - under förutsättning av bolagsstämmans i Sydvatten 
beslut därom - tecknar nyemitterade aktier i Sydvatten till ett antal som medför att Båstads 
andel av aktierna i Sydvatten efter teckningen motsvarar Båstads andel av den totala 
folkmängden i samtliga delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 
31 december 2016. Den sammanlagda teckningslikviden för sålunda emitterade aktier skall 
motsvara aktiernas andel av Sydvattens nettotillgångar, baserade på bokförda värden enligt 
senast fastställd balansräkning för närmast föregående år, dvs. enligt upprättad 
balansräkning per den 31 december 2017 förutsatt att beslut om nyemission fattas innan 
balansräkningen för räkenskapsåret 2018 har fastställts. 



Nyemissionen är planerad att genomföras vid årsstämman i Sydvatten under maj/juni 2018. 
Under förutsättning att stämman beslutar om riktad nyemission med avvikelse från ägarnas 
företrädesrätt, åtar sig Båstad att senast den 30 juni 2018 (1) teckna aktier i enlighet 
härmed, och (2) fullt ut tillträda ovannämnda konsortialavtal med övriga delägarkommuner 
i Sydvatten. Detta åtagande görs inte enbart i förhållande till Sydvatten, utan även till 
förmån för delägarkommunerna i Sydvatten. 

Exempel: 
Enligt preliminära beräkningar med år 2016 som underlag skulle Båstad ha tecknat 69 652 
nyemitterade aktier till en sammanlagd teckningslikvid av 10 315 100 kronor (varav 
kvotvärde: 6 965 200 kronor respektive inträdesavgift: 3 349 900 kronor). 

§ 4. Investeringar 
Sydvatten har under 2011-2014 färdigställt en ny anslutningsledning från Helsingborg via 
Höganäs och till Ängelholm. Sedan Båstad tecknat aktier och tillträtt konsortialavtalet 
enligt ovan genomför Sydvatten en ny investering i form av en överföringsledning från 
denna punkt i Ängelholm till Grevie Kyrkby i Båstad eller annan mer lämplig 
anslutningspunkt. Denna investering beräknas kosta 80 Mkr. Om investeringskostnaden 
blir 80 Mkr eller högre svarar Båstad för 22 Mkr och Sydvatten för resterande del. Om 
investeringskostnaden understiger 80 Mkr svarar Båstad för 27 ,5 procent av kostnaden och 
Sydvatten för 72,5 procent av kostnaden. Anläggningen ägs och drivs i sin helhet av 
Sydvatten. Parterna skall gemensamt söka samordningsarrangemang med tex gemensam 
ledningsförläggning så att lönsamma helhetslösningar prioriteras. Parterna ska dela lika på 
eventuella nettosamordningsvinster. 

Sydvatten äger ensamt besluta om närmare utformning, dimensionering mm av ovan 
nämnda anläggningar. 

Då vattnet från Ringsjöverket transiteras genom Helsingborgs vattentäkt i Örby samt delar 
av Helsingborgs dricksvattennät krävs giltigt transiteringsavtal mellan Helsingborgs stad 
och Sydvatten som innefattar Ängelholms och Båstads dricksvattenbehov. Ett sådant har 
tecknats mellan dessa parter 2017-06-18 och gäller tillsvidare. 

På grund av begränsningar i transiteringsanläggningen genom Helsingborg behöver 
kompletterande distribution av dricksvatten till Ängelholm och Båstad säkerställas på 
annat sätt. Sydvatten planerar att anlägga en överföringsledning mellan Bjuv och 
Ängelholm, dels för att öka säkerheten och redundansen i NV Skåne generellt, dels för att 
specifikt säkerställa dricksvattenförsörjningen till Ängelholm och Båstad. Denna 
överföringsledning beräknas i nuläget att färdigställas under år 2021. Fram till drifttagning 
av denna överföringsledning kommer Sydvatten att säkra Båstads dricksvattenförsörjning 
genom att disponera kapacitet i Ängelholms vattenverk i den utsträckning som behövs. För 
detta ändamål avser Ängelholms kommun och Sydvatten träffa en särskild 
överenskommelse. Vid akuta behov kommer Sydvatten också att ha möjligheten att föra in 
en delström direkt från Ringsjöverket till utgående dricksvatten från Örbyverket i 
Helsingborg för att även i ett sådant läge säkra kapaciteten. 

Båstad erhåller kostnadsfritt det vattentryck som Sydvatten levererar till 
anslutningspunkten i Båstad varefter Båstad ombesörjer tryckhållning i det kommunala 
distributionsnätet. 



§ 6. Fördelning av kostnader enligt konsortialavtal 
Kostnaderna mellan Sydvattens delägare regleras i gällande konsortialavtal. Kommunernas 
folkmängd ligger till grund för fördelningen av den fasta kostnaden medan den faktiska 
vattenanvändningen reglerar den rörliga kostnaden. Båstad skall följa de principer som 
regleras i konsortialavtalet vad gäller den rörliga kostnaden. Detta innebär att den fasta 
avgiften i 2016 års nivå är ca 3,8 Mkr. Vid :framtida höjningar av den fasta avgiften skall 
Båstads avgift höjas med motsvarande procentuella del som för Sydvatten som helhet. Den 
rörliga avgiften är för närvarande 70 öre per kubikmeter vilket med en vattenanvändning 
på 1 miljon kubikmeter per år uppgår till totalt 700 000 kr årligen. 

I övrigt gäller för vattenleveranser till Båstad Sydvattens vid var tid gällande Vatten
leveransbestämmelser, liksom bestämmelserna i konsortialavtalet och ägardirektiv. 

Under perioden fram till den tidpunkt då överföringsledningen till Båstad är färdigställd 
och drifttagen skall Båstad inte erlägga vare sig fast eller rörlig avgift. 

§ 7. Tidplan 
Entreprenadarbetena utförs företrädesvis under sommarhalvåret. Dessförinnan behövs 
normalt två år för arbeten med ledningsrätt, markägarfrågor, systemhandlingar, 
projektering och upphandling. Sydvatten ansvarar för samtliga dessa arbeten samt 
eventuell samordning med andra ledningsförläggare. Samförläggning med Båstads 
planerade arbeten skall i möjligaste mån sökas. 

Båstad bistår med nödvändiga underlag, kommunal planering med flera kommunala 
aktiviteter som kan komma att krävas. Med dessa förutsättningar kan en tidplan se ut på 
följande sätt: 

• Kv4-17: 
• Kv4-17 -kvl-18: 
• Kv2-18: 
• Kvl-18-Kv3-19: 
• Kv2-18: 

• Kv2-18: 
• Kv4-19- Kv4-20 
• Kv4-20 

Tidplanen är preliminär. 

§ 8. Övrigt 

Båstad beslutar om detta avtal 
Start systemskede och samordning mellan parternas planer 
Ägarna beslutar om tilläggsavtal till konsortialavtal 
Ledningsrätt, markägarfrågor, projektering, upphandling 
Sydvattens årsstämma fastställer Båstads delägarinträde, 
Båstad tecknar aktier i Sydvatten och biträder 
konsmiialavtalet 
Båstad erlägger full teckningslikvid för nyemissionen 
Entreprenadarbeten 
Leveransstart 

Med anledning av Båstads delägarinträde i Sydvatten behöver konsortialavtalet justeras 
med de nya förutsättningarna. Detta görs lämpligen i ett mellan Båstad och övriga 
delägarkommuner träffat särskilt tilläggsavtal till gällande konsortialavtal. 

Parternas åtaganden enligt detta avtal kan inte ensidigt återkallas eller uppsägas. 



Om Båstad frånträder sitt delägarskap i Sydvatten innan kapacitetsökningen enligt§ 4 ovan 
är färdigställd skall Båstad ersätta Sydvatten för samtliga kostnader som 
kapacitetsökningen föranlett. Denna ersättningsskyldighet gäller i tillägg till eventuell 
ersättningsskyldighet som kan föreligga enligt konsortialavtalets bestämmelser härom. 

Detta avtal gäller under förntsättning att kommunfullmäktige i Båstad och styrelsen i 
Sydvatten godkänner avtalet. 

§ 9. Tvist 

Tvist på gmnd av detta avtal skall, om paitema ej kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras i 
allmän domstol enligt den vid tiden för påkallandet gällande svenska lagen därom. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav paitema tagit ett vardera. 

Styrelsens ordförande 
Sydv~!t~n AB 

/ _/ ~"\ 

Bo Wendt 
Kommunstyrelsens ordförande 
Båstads kommun 

; 

)' 
~ ~ ~ 

;/4-· 
JanBe 4~ 
tf Kommun direktör 
Båstads kommun 
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Placering tryckstegringsstation och leveranspunkt Förslöv  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 93  Dnr KS 000351/2020 - 350 

Ställplatser för husbilar och husvagnar på Prästliden 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet inkom 2017 med en motion om att se över möjlighet till 

ställplatser för husbilar och husvagnar. Motionären önskade att kommunen 
undersökte och kostnadsberäknade ett eventuellt införande av ett antal 
ställplatser i Båstad och Torekov. Förvaltningen utredde olika alternativ 
gällande lämplighet för ställplatser och kom fram till att ytan på västra delen av 
Prästliden var väl lämpad för ställplatsverksamhet. 

 
 Förslaget återemitterades av kommunfullmäktige, med uppdrag att 

komplettera ärendet med bättre underlag kring trafiksituation, kostnader, 
uppställningsreglering samt se över eventuellt behov av upphandling. 
Förvaltningen inkom med önskad komplettering och kommunfullmäktige antog 
förvaltningens förslag till beslut om att kunna gå vidare med ärendet i syfte att 
upp-låta mark till en privat aktör för att tillhandahålla ställplatser för husbilar 
under 2019 på Präst-liden. 

 
 Ett tidsbegränsat avtal slöts med en privat aktör under sommarsäsongen 2019 

och en efterföljande utvärdering av säsongen presenterades för 
Kommunstyrelsen under senhösten 2019. Då förvaltningen har delegation på 
att upplåta kommunal mark, lyftes ärendet som ett informationsärende och inte 
ett beslutsärende. I samband med presentationen av utvärderingen ställde sig 
majoriteten av kommunstyrelsen positiv till att fortsatt upplåta den aktuella 
ytan för perioden 2020-2025  till samma privata aktör som bedrivit 
verksamheten under 2019. Den mest framträdande synpunkten som framkom 
vid utvärderingen var önskemål om tydligare skyltning, i form av skyltar som 
tydligt illustrerar en husbil.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av park- och gatuchef Marie Eriksson, 2020-05-26.      
 
Föredragande  Marie Eriksson föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag Förvaltningen får i uppdrag att upplåta mark till Båstad camping under en 5 års 

period 2020-2025 för att tillhandahålla ställplatser för husbilar på Prästliden.        
 
Yrkanden Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lämna 

något förslag till beslut till kommunstyrelsen.      
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet.           
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lämna något förslag till 

beslut till kommunstyrelsen.            
 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-26 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Marie Eriksson  

Dnr: KS 000351/2020 (Tidigare KS 000619/2017-350) 

 
Ställplatser för husbilar på Prästliden. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

 
1. Förvaltningen får i uppdrag att upplåta mark till Båstad camping under en 5 års period 

2020-2025 för att tillhandahålla ställplatser för husbilar på Prästliden. 
 

 

Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartiet inkom 2017 med en motion om att se över möjlighet till ställplatser för husbilar 
och husvagnar. Motionären önskade att kommunen undersökte och kostnadsberäknade ett 
eventuellt införande av ett antal ställplatser i Båstad och Torekov. 
Förvaltningen utredde olika alternativ gällande lämplighet för ställplatser och kom fram till att 
ytan på västra delen av Prästliden var väl lämpad för ställplatsverksamhet. 
 
Förslaget återemitterades av kommunfullmäktige, med uppdrag att komplettera ärendet med 
bättre underlag kring trafiksituation, kostnader, uppställningsreglering samt se över eventuellt 
behov av upphandling. Förvaltningen inkom med önskad komplettering och kommunfullmäk-
tige antog förvaltningens förslag till beslut om att kunna gå vidare med ärendet i syfte att upp-
låta mark till en privat aktör för att tillhandahålla ställplatser för husbilar under 2019 på Präst-
liden. 
 
Ett tidsbegränsat avtal slöts med en privat aktör under sommarsäsongen 2019 och en efterföl-
jande utvärdering av säsongen presenterades för Kommunstyrelsen under senhösten 2019. 
Då förvaltningen har delegation på att upplåta kommunal mark, lyftes ärendet som ett inform-
ationsärende och inte ett beslutsärende. I samband med presentationen av utvärderingen 
ställde sig majoriteten av kommunstyrelsen positiv till att fortsatt upplåta den aktuella ytan för 
perioden 2020-2025  till samma privata aktör som bedrivit verksamheten under 2019. Den 
mest framträdande synpunkten som framkom vid utvärderingen var önskemål om tydligare 
skylting, i form av skyltar som tydligt illusterar en husbil. 
 
Bakgrund 
 
Under senare år har husbilsturismen i Sverige ökat, vilket även medfört ett ökat behov av 
lämpliga ställplatser för denna växande målgrupp. 
 
I Båstad har det fram till 2019 inte funnits någon centralt placerad ställplats för husbilar. Präst-
liden har dock haft en parkeringsyta för fordon klass II. Vid större evenemang har ytan även 
använts för att rymma tillfällig parkering av personbilar (fordon klass I). 
Gällande regelverk har fram till 2019 medgivit parkering av husbilar, men inte någon form av 
camping, vilket parkeringen automatisk övergår till när övernattning sker på platsen. Därför 
har den aktuella ytan under tidigare år varit föremål för olovlig övernattning i form av camping 
med både husvagn, tält, men fram för allt med husbil. I samband med att avtal för 2019 slöts 
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med den privata aktören, gjordes en uppdelning där kommunen fortsatte att tillhandahålla av-
giftsbelagd dagparkering för husbilar i egen regi, medan större delen av ytan uppläts i syfte att 
bedriva ställplatsverksamhet. 
 
Förvaltningen anser att markupplåtelsen med den privata aktören har fungerat mycket väl un-
der tiden för markupplåtelsen. Förvaltingen och den privata aktören har under hela upplåtel-
sen haft en god kommunikation och den privata aktören har i alla avseende levt upp till det av-
tal som tecknades parterna emellan.  
Genom det tillfälliga avtalet som tecknades under 2019 ökades skötselfrekvensen av ytan och 
den västra infarten gav ett betydligt mer välklippt och välvårdat intryck än tidigare år. 
 
 
Aktuellt 
 
Då majoriteten av Kommunstyrelsen i samband med informationsärendet ställde sig positiv till 
att upplåta ytan under en längre period valde förvaltningen, med stöd av delegationsordningen 
att teckna ett lägenhetsarrende med aktören som bedrivit verksamheten på platsen under 
2019. 
Anledningen till den längre upplåtelseperioden är för att möjliggöra för arrendatorn att göra 
investeringar i kvalitetshöjande åtgärder så som skyltning, tillfartsvägar och betalsystem för 
ställplatsen men också för att kunna säkerställa bemanning på ytan. 
Arrendeavtalet medför skyldigheter för arrendatorn i form av att söka och erhålla de tillstånd 
som krävs för att på ett legalt sätt kunna bedriva ställplatsverksamhet på arrendestället. För 
att uppfylla tillståndskraven enligt gällande arrendekontrakt sökte arrendatorn  säsongsbase-
rat bygglov för att kunna bedriva sin verksamhet. 
Ansökan väckte uppmärksamhet hos närboende och handläggande tjänsteman på bygglovsav-
delningen valde att lyfta ärendet till myndighetsnämnden. Viktigt för det aktuella ärendet i 
fråga är att poängtera att myndighetnämndens uppgift är att pröva om ärendet är förenligt 
med Plan och bygglagen (PBL), på ett opartiskt sätt.  
 
Historiskt sett har det under många år förekommit olovlig övernattning på platsen. Beslutar sig 
Kommunstyrelsen för att man inte önskar ställplatsverksamhet på Prästliden, bör man ta ställ-
ning till vad man istället önskar göra med ytan i fråga.  
Genom att erbjuda en reglerad ställplats stärker Båstad sitt varumärke som besöks destination.  
 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Att kunna erbjuda centralt belägna ställplatser för husbilar, är positivt för Båstads kommun 
som turistmål och som varumärke. 
Inledningen på 2020 skiljer sig på flertalet punkter från tidigare år, rådande situation ordsakad 
av Covid-19 ställer hela landet inför okända utmaningar. I Båstad är konsekvensen av rådande 
pandemi att samtliga av de årligen återkommades arrangemangen som är utmärkande för Bå-
stad i form av Tennis, Summer on och Kammarmusikfestival för att nämna några, har blivit in-
ställda. Majoriteten av populära solsäkra semesterdestinationer utomlands är stängda för 
svenska turister, därför kan man med högsannolikhet förutspå att semestrandet inom Sverige 
kommer att vara högt under 2020. 
De konsekvenser av pandemin som förvaltningen upplever redan innan semesterperioden har 
startat är ett ökat tryck på kommunala grönytor, men även en ökad användning av naturområ-
den och vandringsleder. Att semestra med husbil ses av många som ett bra alternativ och en 
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möjlighet att semestra samtidigt som man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
om att hålla avstånd.  
 
 
 

Ekonomi 
 
I dagsläget finns inte de ekonomiska förutsättningar eller resurser inom den kommunala verk-
samheten för att upprätthålla den skötselstandard på ytan som den privata aktören upprätt-
hållit under 2019 gällande renhållning och gräsklippning. Den privata aktören har haft daglig-
renhållning på ytan och klippt gräset varje vecka. Skulle kommunen återta ytan skulle en kvali-
tetsförsämring ske i form sänkt frekvens på renhållning och gräsklippning, samt att oreglerad 
och olovlig övernattning på ytan med största sannolikhet skulle förekomma. 
Ytans beskaffenhet och placering medger en kommunal skötselfrekvens som består i renhåll-
ning vid behov och slaghack av ytan maximalt 4 ggr/år. 
Väljer man att upplåta marken för ställplatsverksamhet och bevilja säsongsbaserat bygglov un-
der hela arrendetiden, innebär det för kommunen en intäkt för marken som regleras enligt 
tecknat arrendeavtal, samtidigt som de kommunala kostnaderna för ytan faller bort.   
 
 
 
 
Marie Eriksson 
Park och gatuchef 
Teknik & Service 
 
 
 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson, Teknik & Servicechef 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 85  Dnr KS 000301/2020 - 200 

Köpeavtal för Hemmeslöv 10:208 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling och genom 

efterföljande process ingått avtal för fastigheterna inom området Heden etapp 
III. För delområde 1 och 4, numera fastigheterna Hemmeslöv 10:208 och 
10:209, har kommunen ingått markanvisningsavtal med GBJ Bostadsutveckling 
AB. Genom markanvisningsavtalet har både GBJ Bostadsutveckling AB och 
Båstads kommun åtagit sig vissa förpliktelser.  

 
 GBJ Bostadsutveckling AB har fullföljt de åtaganden som i 

markanvisningsavtalet uppställts för att Båstads kommun ska överlåta marken, 
varför förslag till köpeavtal har upprättats. Köpeavtalet innehåller de villkor 
som gäller för att köpet ska kunna fullföljas. Köpeavtalet tecknas med det bolag 
som bildats för byggnation av bostäderna inom fastigheten, Santhem Heden AB.  

 
 Santhem Heden AB ska erlägga överenskommen köpeskilling och starta 

byggnation av hyresrätter inom fastigheten Hemmeslöv 10:208 för att marken 
ska övergå i bolagets ägo. 

  
 Med anledning av att ett nytt bolag tar över de åtaganden som följer av 

köpeavtalet föreslår teknik och service det lämpligt att även kvarvarande 
åtaganden i markanvisningsavtalet kopplas till bolaget.  Att en överlåtelse av 
markanvisningsavtalet är möjlig framgår av p 4.2.5 i detsamma.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av exploateringsingenjör Susanna Almqvist med tillhörande 

bilagor, 2020-05-18.     
 
Föredragande Susanna Almqvist föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag 1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom Santhem Heden AB, 

(559235-4525), förvärvar fastigheten Hemmeslöv 10:208 av Båstads kommun. 
 
2. Godkänna överlåtelse av markanvisningsavtal- Heden, etapp III, delområde 
1och 4, från GBJ Bostadsutveckling AB till Santhem Heden AB. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom Santhem Heden AB, 

(559235-4525), förvärvar fastigheten Hemmeslöv 10:208 av Båstads kommun. 
 
2. Godkänna överlåtelse av markanvisningsavtal- Heden, etapp III, delområde 
1och 4, från GBJ Bostadsutveckling AB till Santhem Heden AB.     

 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-18 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000301/2020 – 200 
 
 

Köpeavtal för Hemmeslöv 10:208 och överlåtelse av markanvisningsavtal 
 
Förslag till beslut 
 
1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom Santhem Heden AB, (559235-4525), 
förvärvar fastigheten Hemmeslöv 10:208 av Båstads kommun. 
 
2. Godkänna överlåtelse av markanvisningsavtal- Heden ,etapp III, delområde 1och 4, från GBJ 
Bostadsutveckling AB till Santhem Heden AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling och genom efterföljande pro-
cess ingått avtal för fastigheterna inom området Heden etapp III. För delområde 1 och 4, nu-
mera fastigheterna Hemmeslöv 10:208 och 10:209, har kommunen ingått markanvisningsavtal 
med GBJ Bostadsutveckling AB. Genom markanvisningsavtalet har både GBJ Bostadsutveckling 
AB och Båstads kommun åtagit sig vissa förpliktelser.  
 
GBJ Bostadsutveckling AB har fullföljt de åtaganden som i markanvisningsavtalet uppställts för 
att Båstads kommun ska överlåta marken, varför förslag till köpeavtal har upprättats. Köpeav-
talet innehåller de villkor som gäller för att köpet ska kunna fullföljas. Köpeavtalet tecknas med 
det bolag som bildats för byggnation av bostäderna inom fastigheten, Santhem Heden AB.  
 
Santhem Heden AB ska erlägga överenskommen köpeskilling och starta byggnation av hyres-
rätter inom fastigheten Hemmeslöv 10:208 för att marken ska övergå i bolagets ägo. 
Med anledning av att ett nytt bolag tar över de åtaganden som följer av köpeavtalet föreslår 
teknik och service det lämpligt att även kvarvarande åtaganden i markanvisningsavtalet kopp-
las till bolaget.  Att en överlåtelse av markanvisningsavtalet är möjlig framgår av p 4.2.5 i det-
samma. 
 

Bakgrund 
Den 13 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen förslag till markavisningsavtal-Heden etapp III, 
delområde 1 och 4. Markanvisningsavtalet ingicks med GBJ Bostadsutveckling AB. 
Den 9 januari 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området He-
den, etapp III, skulle tilldelas GBJ Bostadsutveckling AB (område 1 och 4) jämte Karin Petters-
sons arkitektbyrå AB & Victurum AB (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling.  
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckna mar-
kanvisningsavtal med kommunen.  
Den 7 juli 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbjudan 
till markanvisningstävling för området Heden, etapp III och uppdrog förvaltningen att genom-
föra markanvisningstävling. (dnr. KS 001417/2017-135) 
 
 
 
 
 

Konsekvenser av beslut 
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Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas köpeavtal med angiven part i syfte att genom-
föra vad som angivits i insänt tävlingsbidrag, vilket innebär att Santhem Heden AB ska uppföra 
de bostadshus med tillhörande anläggningar som återfinns i erhållet bygglov för fastigheten 
Hemmeslöv 10:208.  
 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Genom godkännande av förevarande förslag till beslut säkrar kommunen en intäkt för aktuell 
marköverlåtelse, kvartal 3 2020, om 5 635 000 kronor.  
 
 
Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör» 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. GBJ Bostadsutveckling AB, Per Sandberg 
2. Santhem Heden AB, Per Sandberg 
3. NSVA, Fredrik Jönsson 
4. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
5. Ekonomikontoret, Jenny Hägglöf 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Markanvisningsavtal-Heden ,etapp III, delområde 1 och 4 
2. Upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Hemmeslöv 10:208 
 
 
 



Markanvisningsavtal - Heden, etapp 111, 
delområde 1 och 4 

Parter 

Fastighetsägare: 
Båstads kommun, 269 80 Båstad 
, i följande text kallad kommunen 

Exploatör: 
GBJ Bostadsutveckling AB, Thelestads herrgård, 352 55 Växjö 
, i följande text kallad exploatören, 

1. Bakgrund 

212000-0944 

556974-6729 

Markanvisningsområdet är beläget inom den kommunalt ägda fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:10. 
Området har planlagts i två omgångar, den senaste detaljplanen vann laga kraft 2019-01-04 och den 
upprättades för att tillskapa nödvändig struktur för tillfart och annan infrastruktur till de anvisade 
tomterna. Kommunen är ansvarig för detaljplanens genomförande och huvudmannaskapet är enskilt. 
En öppen markanvisningstävling har genomförts för att generera förslag till exploatering av området. 
För delområde 1 och 4 lämnades det vinnande bidraget in av GBJ Bostadsutveckling AB. Beslut om 
option att teckna markanvisningsavtal togs av kommunstyrelsen den 9 januari 2019. 

B 

@" 

OMRÅOE 4 

2. Markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtalet fastställer exploatörens ensamrätt att förvärva område 1 och 4 och bär de 
villkor som kommunen ställer för överlåtelsen. Villkoren i markanvisningsavtalet kan göras gällande 
genom hela processen tills exploateringsprojektet levererat vad exploatören utfäst i sitt 
tävlingsbidrag. Markanvisningsavtalet innehåller även sanktioner kopplade till åtagandet att bygga 
och upplåta bostäder med hyresrätt. 
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3. Marköverlåtelse 

3.1 Överlåtelse och fastighetsbildning 
Fastighetsbildning pågår för att avstycka delområde 1 och 4 till nya fastigheter. Fastighetsbildning 
bekostas av Båstads kommun. 
De nybildade fastigheterna överlåts till exploatören enligt de villkor som följer av detta 
markanvisningsavtal. I följande text benämns dessa; fastighet 1 och fastighet 2. 

3.2 Köpeavtal 
För överlåtelse av fastighet 1 och fastighet 2 ska två separat köpeavtal upprättas. Exploatören 
erlägger köpeskilling motsvarande 1000 kronor/redovisad BTA 1för fastighet 1 och 2 500 kronor/ 
redovisad BTA för fastighet 2. 
Kommunen upprättar köpeavtal för överlåtelsen när exploatören erhållit bygglov. Exploatören ska ha 
ansökt om bygglov för både fastighet 1 och 2 senast åtta månader efter att detta avtal godkänts av 
kommunstyrelsen för att få behålla sin option att förvärva fastigheterna. 

4. Markanvisningsvillkor 

4.1 Villkor enligt inbjudan och bedömt tävlingsbidrag 
Exploatören ansvarar för att fastigheten exploateras i enlighet med inlämnat tävlingsbidrag, gällande 
detaljplan och preciserade krav/kriterier i" Inbjudan till markanvisningstävling för Heden, etapp 111"; 

• Exploatören ska inom fastighet 1 uppföra minst 53 lägenheter med tillhörande 
gemensamhetsytor, parkering för bil och cykel. 

• Exploatören förbinder sig att samtliga bostäder som uppförs inom fastighet 1 
utgörs av hyresrätter med egen förvaltning (GBJ/SD Bygg och förvaltning AB). 

• Exploatören förbinder sig tillse att hyresnivån, vid första uthyrningstillfället, för tillskapade 
hyresrätter inte överstiger 1 600 kr/BOA. 

• Exploatören ska inom fastighet 2 uppföra minst 69 lägenheter med tillhörande 
gemensamhetsytor, parkering för bil och cykel. 

• Exploatören ska leverera presenterad fördelning av lägenhetsstorlekar. 
• Exploatören ska erbjuda kommunen att hyra 1 lägenhet inom fastighet 1. 

4.2 Övriga villkor 

4.2.1 Markundersökningar 
Det ankommer på exploatören att utföra nödvändiga markundersökningar innan exploatering 
påbörjas. Exploatören äger rätt att på egen risk och på egen bekostnad utföra dessa undersökningar 

så fort markanvisningsavtal tecknats. 

4.2.2 Markföroreningar 
Båstads kommun känner inte till några markföroreningar inom fastighet 1 och fastighet 2. I det fall 
föroreningar skulle påträffas under exploatering och saneringsbehov uppkommer för att bostäder 
ska kunna uppföras, ska kommunen bekosta nödvändiga utredningar och sanering. 

1 Beräknas med grund i det antal BTA som redovisas i givet bygglov. 

Sida 2 av 4 



4.2.3 Bygglovshandlingar 
Innan bygglov söks ska kommunen, genom dess exploateringsingenjör, godkänna handlingarna och 
ges insyn i lägenhetsfördelning samt vilken lägenhet som kommunen kommer att erbjudas hyra. 
Detta godkännande av bygglovshandlingarna är inte på något sätt en garanti för att bygglov kommer 
att lämnas. Beslutande nämnd i bygglovsärenden är myndighetsnämnden. 

4.2.4 Byggnadsskyldighet 
Exploatören förbinder sig att påbörja byggnation av hyresrätterna, inom fastighet 1, senast 8 
månader efter bygglov beviljats. För att byggnation skall anses påbörjad skall bottenplatta ha gjutits. 

4.2.5 Överlåtelse av avtal 
Exploatören äger rätt överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till det bolag som bildas 
för projektet. Kommunen ska skriftligen godkänna överlåtelsen för att den ska kunna göras gällande. 

5. Allmänna anläggningar 
Båstads kommun ansvarar för att de anvisade områdena ansluts till el, fiber, vatten och 
avloppstjänster. 
NSVA anvisar förbindelsepunkter för ren-, spill - och dagvatten. 
Exploatören bygger på egen bekostnad ut nödvändiga ledningar inom fastighet 1 och 2, fram till 
anvisade anslutningspunkter. 

6. Sanktioner 

6.1 Optionen upphör 
I det fall exploatören inte har sökt bygglov i enlighet med p 3.2 upphör optionen för både fastighet 1 
och 2 att gälla och kommunen är fri att teckna avtal med annan intressent. 

6.2 Vite 
• I det fall byggnation inom fastighet 1 inte påbörjats i enlighet med p 4.2.4 utgår vite med 

25 000 kronor per ingången månad till dess bottenplatta har gjutits. 

• I det fall byggnation inom fastighet 1 inte färdigställts senast 24 månader efter att 
startbesked givits utgår vite med 75 000 kronor per ingången månad till dess slutbesked 
erhålls. Vitesbeloppet begränsas till att maximalt kunna uppgå till 2 000 000 kronor. 

Vite utfaller inte i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utom 
exploatörens rådighet, ex. vid förekomst av markförorening med efterföljande saneringsarbete eller 
förekomst av arkeologi. För denna omständighet har exploatören bevisbördan. 

• Vite ska utgå med 200 kronor/ BOA i det fall ägare av hyresrätterna tar ut en ingångshyra 
överstigande 1 600 kronor/BOA. 

• Vite ska utgå med 1 500 kronor/BOA i det fall hyresrätterna omvandlas till bostadsrätter 
inom tio år från det datum slutbesked lämnats för byggnationen. 

7. Återköpsrätt 
I det fall exploatörens bolag försätts i konkurs har kommunen med företräde rätt att återköpa de 
fastigheter som omfattas av detta avtal till samma värde som vid överlåtelsetillfället. 
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8. Giltighet 
Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att kommunstyrelsen har 
godkänt det och att beslutet vunnit laga kraft. 

9. Tvist 
Tvist om villkor i detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

10. Bilagor 
• Inbjudan till markanvisningstävling för Heden, etapp 111 

• Tävlingsbidrag, GBJ Bostadsutveckling AB 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

Växjö 2019- Båstad 2019-

GBJ Bostadsutveckling AB För Båstads kommun 

Kommunstyrelsens ordförande 

Jan Bernhardsson 
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Köpeavtal 
Parter 

Säljare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad säljaren. 

Köpare: Santhem Heden AB (559235-4525), Thelestads herrgård, 352 55 Växjö, nedan kallad 
köparen. 
 

§ 1  Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:208, i följande text kallad 
fastigheten, till köparen under nedan angivna villkor i §§ 2-15.  

Fastigheten utvisas i nedan infogad karta.  

 

 

§ 2  Köpeskilling 

För fastigheten ska köparen erlägga en köpeskilling om 5 635 000 kronor, vilket motsvarar 1 000 
kronor/nyttjad BTA inom fastigheten. Nyttjad BTA motsvarar de antal BTA som återfinns i beviljat 
bygglov för fastigheten. 

 

 

 

 

§ 3 Köpeskillingens erläggande 



 

Överenskommen köpeskilling erläggs senast 60 dagar efter att bygglov beviljats. Betalning sker mot 
faktura utställd av säljaren. Säljaren ska till köparen kvittera att köpeskilling kommit denne tillhanda 
så att köparen kan söka lagfart. 

 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheten när köpeskilling har erlagts i enlighet med § 3. 

 

§ 5  Köpebrev 

Säljaren upprättar och överlämnar köpebrev till köparen när byggnadsskyldigheten i § 10 har 
uppfyllts. 

 

§ 6  Markområdets skick 

Fastigheten överlåts fria från belastningar (gravationer, nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter 
mm.), men för övrigt i befintligt skick.  

Det är köparens ansvar att skaffa sig kännedom om geotekniska förutsättningar, planbestämmelser 
mm. som är av betydelse för planerad byggnation.  

 

§ 7  Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheten innan tillträdesdagen och köparen för skada på fastigheten 
efter tillträdesdag. 

 

§ 8 Förorening  

I det fall förorening påträffas inom fastigheten av den art som omöjliggör planerad användning ska 
köparen ges rätt att frånträda köpet, alternativt omhänderta föroreningen mot nedsättning av 
köpeskillingen. Om förorening påträffas ska säljaren omedelbart meddelas och ges full insyn i 
hanteringen för att nedsättning av köpeskilling ska kunna göras gällande. 

 

§ 9 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten fram 
till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren.  

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten efter 
tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

  

§ 10 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträder fastigheten men inte påbörjat byggnation inom fastigheten senast 12 
månader efter att bygglov lämnats faller detta avtal. För att byggnation ska anses påbörjad ska 
köparen har gjort stadigvarande grundläggningsåtgärder inom fastigheten för minst 50 % av planerad 
byggnation.  

 

§ 11  Vatten och avlopp 

I köpeskillingen ingår inte avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Avgiften debiteras 
köparen av NSVA enligt för det tillfället gällande Va-taxa.  

 

 

§ 12   Övriga villkor 



 

1. I Hemmeslöv är huvudmannaskapet för allmän plats enskilt. Fastigheten är ansluten till 
gemensamhetsanläggningen Hemmeslöv ga:20 med andelstalet 0,1, genom 
lantmäteriförrättning M19221.  Andelstalet ska justeras genom ny lantmäteriförrättning eller 
genom särskild överenskommelse med Eskilstorps och Hemmeslövs vägförening när 
byggnation färdigställts. 

2. I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå.  

3. I det fall detta avtal faller, faller även köparens option på fastigheten som följer av ingånget 
”Markanvisningsavtal- Heden etapp III, område 1 och 4”. 

4. Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts 
av kommunstyrelsen. 

 

§ 13  Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen mellan 
parterna och godkänts av kommunstyrelsen.  

 

§ 14  Överlåtelse av avtal 

Köparen medges utan speciellt medgivande från säljaren att transportera detta köp till av köparen 
helägt bolag som bildats för bostadsprojektet. Säljaren ska delges innehållet i transportköpet innan 
det genomförs. 

 

§ 15 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall avgöras i allmän domstol. 

 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2020-    Växjö 2020-  

För säljaren    För köparen 

 

…………………………………………………………                              ………………………………………………………… 
Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande  

 
 
…………………………………………………………   …………………………………………………………..                           
Jan Bernhardsson, teknik och servicechef     
 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 

 

………………………………………………………… 

 

……………………………………………………….... 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 86  Dnr KS 000302/2020 - 200 

Köpeavtal för Hemmeslöv 10:209 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling och genom 

efterföljande process ingått avtal för fastigheterna inom området Heden etapp 
III. För delområde 1 och 4, numera fastigheterna Hemmeslöv 10:208 och 
10:209, har kommunen ingått markanvisningsavtal med GBJ Bostadsutveckling 
AB. Genom markanvisningsavtalet har både GBJ Bostadsutveckling AB och 
Båstads kommun åtagit sig vissa förpliktelser. GBJ Bostadsutveckling AB har 
fullföljt de åtaganden som i markanvisningsavtalet uppställts för att Båstads 
kommun ska överlåta marken, varför förslag till köpeavtal har upprättats. 
Köpeavtalet innehåller de villkor som gäller för att köpet ska kunna fullföljas. 
Köpeavtalet tecknas med det bolag som bildats för byggnation av bostäderna 
inom fastigheten, GBJ Heden 1 AB.  

 
 GBJ Heden 1 AB ska erlägga överenskommen köpeskilling och starta 

byggnation av bostadsrätter inom fastigheten Hemmeslöv 10:209 för att 
marken ska övergå i bolagets ägo. Byggnation ska ha påbörjats 20 månader 
efter att bygglov erhållits. Att tiden för byggstart kan uppfattas som lång har 
med en mer försiktig bostadsmarknad än vanligt. Teknik och service ser inga 
skäl att forcera byggnation om rådande marknadsförutsättningarna sätter 
byggherrens projekt i risk.  

 
 Med anledning av att ett nytt bolag tar över de åtaganden som följer av 

köpeavtalet föreslår teknik och service det lämpligt att även kvarvarande 
åtaganden i markanvisningsavtalet kopplas till bolaget.  Att en överlåtelse av 
markanvisningsavtalet är möjlig framgår av p 4.2.5 i detsamma.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av exploateringsingenjör Susanna Almqvist med tillhörande 

bilagor, 2020-05-18.    
 
Föredragande Susanna Almqvist föredrar ärendet.   
 
Förvaltningens förslag  1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom GBJ Heden 1 AB 

(559235-4541) förvärvar fastigheten Hemmeslöv 10:209 av Båstads kommun. 
 
2. Godkänna överlåtelse av markanvisningsavtal- Heden, etapp III, delområde 
1och 4, från GBJ Bostadsutveckling AB till GBJ Heden 1 AB (559235-4541). 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom GBJ Heden 1 AB 

(559235-4541) förvärvar fastigheten Hemmeslöv 10:209 av Båstads kommun. 
 
2. Godkänna överlåtelse av markanvisningsavtal- Heden, etapp III, delområde 
1och 4, från GBJ Bostadsutveckling AB till GBJ Heden 1 AB (559235-4541).    



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-26 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000302/2020 – 200 
 
 

Köpeavtal för Hemmeslöv 10:209 och överlåtelse av markanvisningsavtal 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom GBJ Heden 1 AB (559235-4541) förvär-
var fastigheten Hemmeslöv 10:209 av Båstads kommun. 
 
2. Godkänna överlåtelse av markanvisningsavtal- Heden, etapp III, delområde 1och 4, från GBJ 
Bostadsutveckling AB till GBJ Heden 1 AB (559235-4541). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling och genom efterföljande pro-
cess ingått avtal för fastigheterna inom området Heden etapp III. För delområde 1 och 4, nu-
mera fastigheterna Hemmeslöv 10:208 och 10:209, har kommunen ingått markanvisningsavtal 
med GBJ Bostadsutveckling AB. Genom markanvisningsavtalet har både GBJ Bostadsutveckling 
AB och Båstads kommun åtagit sig vissa förpliktelser.  
 
GBJ Bostadsutveckling AB har fullföljt de åtaganden som i markanvisningsavtalet uppställts för 
att Båstads kommun ska överlåta marken, varför förslag till köpeavtal har upprättats. Köpeav-
talet innehåller de villkor som gäller för att köpet ska kunna fullföljas. Köpeavtalet tecknas med 
det bolag som bildats för byggnation av bostäderna inom fastigheten, GBJ Heden 1 AB.  
 
GBJ Heden 1 AB ska erlägga överenskommen köpeskilling och starta byggnation av bostadsrät-
ter inom fastigheten Hemmeslöv 10:209 för att marken ska övergå i bolagets ägo. Byggnation 
ska ha påbörjats 20 månader efter att bygglov erhållits. Att tiden för byggstart kan uppfattas 
som lång har med en mer försiktig bostadsmarknad än vanligt. Teknik och service ser inga skäl 
att forcera byggnation om rådande marknadsförutsättningarna sätter byggherrens projekt i 
risk.  
Med anledning av att ett nytt bolag tar över de åtaganden som följer av köpeavtalet föreslår 
teknik och service det lämpligt att även kvarvarande åtaganden i markanvisningsavtalet kopp-
las till bolaget.  Att en överlåtelse av markanvisningsavtalet är möjlig framgår av p 4.2.5 i det-
samma. 
 

Bakgrund 
Den 13 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen förslag till markavisningsavtal-Heden etapp III, 
delområde 1 och 4. Markanvisningsavtalet ingicks med GBJ Bostadsutveckling AB. 
Den 9 januari 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området He-
den, etapp III, skulle tilldelas GBJ Bostadsutveckling AB (område 1 och 4) jämte Karin Petters-
sons arkitektbyrå AB & Victurum AB (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling.  
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckna mar-
kanvisningsavtal med kommunen.  
 
Den 7 juli 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbjudan 
till markanvisningstävling för området Heden, etapp III och uppdrog förvaltningen att genom-
föra markanvisningstävling. (dnr. KS 001417/2017-135) 
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas köpeavtal med angiven part i syfte att genom-
föra vad som angivits i insänt tävlingsbidrag, vilket innebär att GBJ Heden 1 AB ska uppföra de 
bostadshus med tillhörande anläggningar som återfinns i erhållet bygglov för fastigheten 
Hemmeslöv 10:209.  
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Genom godkännande av förevarande förslag till beslut säkrar kommunen en intäkt för aktuell 
marköverlåtelse, kvartal 4 2020, om 18 795 000 kronor.  
 
 
 
Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. GBJ Bostadsutveckling AB, Per Sandberg 
2. GBJ Heden 1 AB, Per Sandberg 
3. NSVA, Fredrik Jönsson 
4. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
5. Ekonomikontoret, Jenny Hägglöf 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Markanvisningsavtal-Heden,etapp III, delområde 1 och 4 
2. Upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Hemmeslöv 10:209 
 
 
 



Markanvisningsavtal - Heden, etapp 111, 
delområde 1 och 4 

Parter 

Fastighetsägare: 
Båstads kommun, 269 80 Båstad 
, i följande text kallad kommunen 

Exploatör: 
GBJ Bostadsutveckling AB, Thelestads herrgård, 352 55 Växjö 
, i följande text kallad exploatören, 

1. Bakgrund 

212000-0944 

556974-6729 

Markanvisningsområdet är beläget inom den kommunalt ägda fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:10. 
Området har planlagts i två omgångar, den senaste detaljplanen vann laga kraft 2019-01-04 och den 
upprättades för att tillskapa nödvändig struktur för tillfart och annan infrastruktur till de anvisade 
tomterna. Kommunen är ansvarig för detaljplanens genomförande och huvudmannaskapet är enskilt. 
En öppen markanvisningstävling har genomförts för att generera förslag till exploatering av området. 
För delområde 1 och 4 lämnades det vinnande bidraget in av GBJ Bostadsutveckling AB. Beslut om 
option att teckna markanvisningsavtal togs av kommunstyrelsen den 9 januari 2019. 

B 

@" 

OMRÅOE 4 

2. Markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtalet fastställer exploatörens ensamrätt att förvärva område 1 och 4 och bär de 
villkor som kommunen ställer för överlåtelsen. Villkoren i markanvisningsavtalet kan göras gällande 
genom hela processen tills exploateringsprojektet levererat vad exploatören utfäst i sitt 
tävlingsbidrag. Markanvisningsavtalet innehåller även sanktioner kopplade till åtagandet att bygga 
och upplåta bostäder med hyresrätt. 
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3. Marköverlåtelse 

3.1 Överlåtelse och fastighetsbildning 
Fastighetsbildning pågår för att avstycka delområde 1 och 4 till nya fastigheter. Fastighetsbildning 
bekostas av Båstads kommun. 
De nybildade fastigheterna överlåts till exploatören enligt de villkor som följer av detta 
markanvisningsavtal. I följande text benämns dessa; fastighet 1 och fastighet 2. 

3.2 Köpeavtal 
För överlåtelse av fastighet 1 och fastighet 2 ska två separat köpeavtal upprättas. Exploatören 
erlägger köpeskilling motsvarande 1000 kronor/redovisad BTA 1för fastighet 1 och 2 500 kronor/ 
redovisad BTA för fastighet 2. 
Kommunen upprättar köpeavtal för överlåtelsen när exploatören erhållit bygglov. Exploatören ska ha 
ansökt om bygglov för både fastighet 1 och 2 senast åtta månader efter att detta avtal godkänts av 
kommunstyrelsen för att få behålla sin option att förvärva fastigheterna. 

4. Markanvisningsvillkor 

4.1 Villkor enligt inbjudan och bedömt tävlingsbidrag 
Exploatören ansvarar för att fastigheten exploateras i enlighet med inlämnat tävlingsbidrag, gällande 
detaljplan och preciserade krav/kriterier i" Inbjudan till markanvisningstävling för Heden, etapp 111"; 

• Exploatören ska inom fastighet 1 uppföra minst 53 lägenheter med tillhörande 
gemensamhetsytor, parkering för bil och cykel. 

• Exploatören förbinder sig att samtliga bostäder som uppförs inom fastighet 1 
utgörs av hyresrätter med egen förvaltning (GBJ/SD Bygg och förvaltning AB). 

• Exploatören förbinder sig tillse att hyresnivån, vid första uthyrningstillfället, för tillskapade 
hyresrätter inte överstiger 1 600 kr/BOA. 

• Exploatören ska inom fastighet 2 uppföra minst 69 lägenheter med tillhörande 
gemensamhetsytor, parkering för bil och cykel. 

• Exploatören ska leverera presenterad fördelning av lägenhetsstorlekar. 
• Exploatören ska erbjuda kommunen att hyra 1 lägenhet inom fastighet 1. 

4.2 Övriga villkor 

4.2.1 Markundersökningar 
Det ankommer på exploatören att utföra nödvändiga markundersökningar innan exploatering 
påbörjas. Exploatören äger rätt att på egen risk och på egen bekostnad utföra dessa undersökningar 

så fort markanvisningsavtal tecknats. 

4.2.2 Markföroreningar 
Båstads kommun känner inte till några markföroreningar inom fastighet 1 och fastighet 2. I det fall 
föroreningar skulle påträffas under exploatering och saneringsbehov uppkommer för att bostäder 
ska kunna uppföras, ska kommunen bekosta nödvändiga utredningar och sanering. 

1 Beräknas med grund i det antal BTA som redovisas i givet bygglov. 
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4.2.3 Bygglovshandlingar 
Innan bygglov söks ska kommunen, genom dess exploateringsingenjör, godkänna handlingarna och 
ges insyn i lägenhetsfördelning samt vilken lägenhet som kommunen kommer att erbjudas hyra. 
Detta godkännande av bygglovshandlingarna är inte på något sätt en garanti för att bygglov kommer 
att lämnas. Beslutande nämnd i bygglovsärenden är myndighetsnämnden. 

4.2.4 Byggnadsskyldighet 
Exploatören förbinder sig att påbörja byggnation av hyresrätterna, inom fastighet 1, senast 8 
månader efter bygglov beviljats. För att byggnation skall anses påbörjad skall bottenplatta ha gjutits. 

4.2.5 Överlåtelse av avtal 
Exploatören äger rätt överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till det bolag som bildas 
för projektet. Kommunen ska skriftligen godkänna överlåtelsen för att den ska kunna göras gällande. 

5. Allmänna anläggningar 
Båstads kommun ansvarar för att de anvisade områdena ansluts till el, fiber, vatten och 
avloppstjänster. 
NSVA anvisar förbindelsepunkter för ren-, spill - och dagvatten. 
Exploatören bygger på egen bekostnad ut nödvändiga ledningar inom fastighet 1 och 2, fram till 
anvisade anslutningspunkter. 

6. Sanktioner 

6.1 Optionen upphör 
I det fall exploatören inte har sökt bygglov i enlighet med p 3.2 upphör optionen för både fastighet 1 
och 2 att gälla och kommunen är fri att teckna avtal med annan intressent. 

6.2 Vite 
• I det fall byggnation inom fastighet 1 inte påbörjats i enlighet med p 4.2.4 utgår vite med 

25 000 kronor per ingången månad till dess bottenplatta har gjutits. 

• I det fall byggnation inom fastighet 1 inte färdigställts senast 24 månader efter att 
startbesked givits utgår vite med 75 000 kronor per ingången månad till dess slutbesked 
erhålls. Vitesbeloppet begränsas till att maximalt kunna uppgå till 2 000 000 kronor. 

Vite utfaller inte i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utom 
exploatörens rådighet, ex. vid förekomst av markförorening med efterföljande saneringsarbete eller 
förekomst av arkeologi. För denna omständighet har exploatören bevisbördan. 

• Vite ska utgå med 200 kronor/ BOA i det fall ägare av hyresrätterna tar ut en ingångshyra 
överstigande 1 600 kronor/BOA. 

• Vite ska utgå med 1 500 kronor/BOA i det fall hyresrätterna omvandlas till bostadsrätter 
inom tio år från det datum slutbesked lämnats för byggnationen. 

7. Återköpsrätt 
I det fall exploatörens bolag försätts i konkurs har kommunen med företräde rätt att återköpa de 
fastigheter som omfattas av detta avtal till samma värde som vid överlåtelsetillfället. 
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8. Giltighet 
Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att kommunstyrelsen har 
godkänt det och att beslutet vunnit laga kraft. 

9. Tvist 
Tvist om villkor i detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

10. Bilagor 
• Inbjudan till markanvisningstävling för Heden, etapp 111 

• Tävlingsbidrag, GBJ Bostadsutveckling AB 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

Växjö 2019- Båstad 2019-

GBJ Bostadsutveckling AB För Båstads kommun 

Kommunstyrelsens ordförande 

Jan Bernhardsson 
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Köpeavtal 
Parter 

Säljare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad säljaren. 

Köpare: GBJ Heden 1 AB (559235-4541), Thelestads herrgård, 352 55 Växjö, nedan kallad 
köparen. 
 

§ 1  Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:209, i följande text kallad 
fastigheten, till köparen under nedan angivna villkor i §§ 2-15.  

Fastigheten utvisas i nedan infogad karta.  

 

§ 2  Köpeskilling 

För fastigheten ska köparen erlägga en köpeskilling om 18 795 000 kronor, motsvarande 2 500 
kronor/nyttjad BTA inom fastigheten. Nyttjad BTA motsvarar de antal BTA som återfinns i beviljat 
bygglov för fastigheten. 

 

§ 3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling erläggs den 1 november 2020. Betalning sker mot faktura utställd av 
säljaren. Säljaren ska till köparen kvittera att köpeskilling kommit denne tillhanda så att köparen kan 
söka lagfart. 



 

 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheten när köpeskilling har erlagts i enlighet med § 3. 

 

§ 5  Köpebrev 

Säljaren upprättar och överlämnar köpebrev till köparen när byggnadsskyldigheten i § 10 har 
uppfyllts. 

 

§ 6  Markområdets skick 

Fastigheten överlåts fria från belastningar (gravationer, nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter 
mm.), men för övrigt i befintligt skick.  

Det är köparens ansvar att skaffa sig kännedom om geotekniska förutsättningar, planbestämmelser 
mm. som är av betydelse för planerad byggnation.  

 

§ 7  Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheten innan tillträdesdagen och köparen för skada på fastigheten 
efter tillträdesdag. 

 

§ 8 Förorening  

I det fall förorening påträffas inom fastigheten av den art som omöjliggör planerad användning ska 
köparen ges rätt att frånträda köpet, alternativt omhänderta föroreningen mot nedsättning av 
köpeskillingen. Om förorening påträffas ska säljaren omedelbart meddelas och ges full insyn i 
hanteringen för att nedsättning av köpeskilling ska kunna göras gällande. 

 

§ 9 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten fram 
till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren.  

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten efter 
tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

  

§ 10 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträder fastigheten men inte påbörjat byggnation inom fastigheten senast 20 
månader efter att bygglov lämnats faller detta avtal. Byggnation är planerad att utföras i två etapper. 
För att byggnation ska anses påbörjad ska köparen har gjort stadigvarande grundläggningsåtgärder 
inom fastigheten för första etappen av planerad byggnation.  

 

§ 11  Vatten och avlopp 

I köpeskillingen ingår inte avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Avgiften debiteras 
köparen av NSVA enligt för det tillfället gällande Va-taxa.  

 

§ 12   Övriga villkor 

1. I Hemmeslöv är huvudmannaskapet för allmän plats enskilt. Fastigheten är ansluten till 
gemensamhetsanläggningen Hemmeslöv ga:20 med andelstalet 0,1, genom 
lantmäteriförrättning M19221.  Andelstalet ska justeras genom ny lantmäteriförrättning eller 



 

genom särskild överenskommelse med Eskilstorps och Hemmeslövs vägförening när 
byggnation färdigställts. 

2. I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå.  

3. I det fall detta avtal faller, faller även köparens option på fastigheten som följer av ingånget 
”Markanvisningsavtal- Heden etapp III, område 1 och 4”. 

4. Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts 
av kommunstyrelsen. 

 

§ 13  Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen mellan 
parterna och godkänts av kommunstyrelsen.  

 

§ 14  Överlåtelse av avtal 

Köparen medges överlåta detta köpeavtal till den bostadsrättsförening som köparen bildar för 
bostadsprojektet. Överlåtelsen ska godkännas skriftligen av säljaren för att kunna göras gällande 
mellan parterna.  

 

§ 15 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall avgöras i allmän domstol. 

 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Båstad 2020-    Växjö 2020-  

För säljaren    För köparen 

 

…………………………………………………………                              ……………………………………………………….. 
Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande  

 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………………….                            
Jan Bernhardsson, teknik och servicechef     
 

 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 

 

………………………………………………………… 

 

……………………………………………………….... 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-27 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000363/2020 – 200 
 
 

Köpeavtal för Hemmeslöv 10:214  
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom Knärbo AB förvärvar fastigheten  
Hemmeslöv 10:214 av Båstads kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling och genom efterföljande pro-
cess ingått avtal för fastigheterna inom området Heden etapp III. För delområde 2, numera 
fastigheterna Hemmeslöv 10:210 och 10:214, har kommunen ingått markanvisningsavtal med 
Knärbo AB. Genom markanvisningsavtalet har både Knärbo AB och Båstads kommun åtagit sig 
vissa förpliktelser.  
 
Knärbo AB har fullföljt de åtaganden som i markanvisningsavtalet uppställts för att Båstads 
kommun ska överlåta marken, varför förslag till köpeavtal har upprättats. Köpeavtalet innehål-
ler de villkor som gäller för att köpet ska kunna fullföljas.  
 
Knärbo AB ska erlägga överenskommen köpeskilling och starta byggnation av bostadsrätter 
inom fastigheten Hemmeslöv 10:214 för att marken ska övergå i bolagets ägo. Byggnation ska 
ha påbörjats 20 månader efter att bygglov erhållits. Att tiden för byggstart kan uppfattas som 
lång har med en mer försiktig bostadsmarknad än vanligt att göra. Teknik och service ser inga 
skäl att forcera byggnation om rådande marknadsförutsättningarna sätter byggherrens projekt 
i risk.  
 

Bakgrund 
Den 13 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen förslag till markavisningsavtal-Heden etapp III, 
delområde 2. Markanvisningsavtalet ingicks med Knärbo AB. 
Den 9 januari 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området He-
den, etapp III, skulle tilldelas GBJ Bostadsutveckling AB (område 1 och 4) jämte Karin Petters-
sons arkitektbyrå AB & Victurum AB (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling.  
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckna mar-
kanvisningsavtal med kommunen.  
 
Den 7 juli 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbjudan 
till markanvisningstävling för området Heden, etapp III och uppdrog förvaltningen att genom-
föra markanvisningstävling. (dnr. KS 001417/2017-135) 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas köpeavtal med angiven part i syfte att genom-
föra vad som angivits i insänt tävlingsbidrag, vilket innebär att Knärbo AB ska uppföra de bo-
stadshus med tillhörande anläggningar som återfinns i erhållet bygglov för fastigheten Hem-
meslöv 10:214.  
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Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Genom godkännande av förevarande förslag till beslut säkrar kommunen en intäkt för aktuell 
marköverlåtelse, kvartal 4 2020, om 4 455 000 kronor.  
 
 
 
Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. Knärbo AB, Emil Hribsek 
2. NSVA, Fredrik Jönsson 
3. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
4. Ekonomikontoret, Jenny Hägglöf 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Markanvisningsavtal-Heden,etapp III, delområde 2 
2. Upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Hemmeslöv 10:214 
 
 
 



Köpeavtal 
Parter 

Säljare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad säljaren. 

Köpare: Knärbo AB (559175-6241), Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad, 
nedan kallad köparen. 
 
 
 

§ 1  Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:214, i följande text kallad 
fastigheten, till köparen under nedan angivna villkor i §§ 2-15.  

Fastigheten utvisas i nedan infogad karta.  

 

 

§ 2  Köpeskilling 

För fastigheten ska köparen erlägga en köpeskilling om 4 455 000 kronor, motsvarande 2 500 
kronor/nyttjad BTA inom fastigheten. Nyttjad BTA motsvarar de antal BTA som återfinns i beviljat 
bygglov för fastigheten. 

 

 



§ 3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling erläggs den 1 november 2020. Betalning sker mot faktura utställd av 
säljaren. Säljaren ska till köparen kvittera att köpeskilling kommit denne tillhanda så att köparen kan 
söka lagfart. 

 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheten när köpeskilling har erlagts i enlighet med § 3. 

 

§ 5  Köpebrev 

Säljaren upprättar och överlämnar köpebrev till köparen när byggnadsskyldigheten i § 10 har 
uppfyllts. 

 

§ 6  Markområdets skick 

Fastigheten överlåts fria från belastningar (gravationer, nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter 
mm.), men för övrigt i befintligt skick.  

Det är köparens ansvar att skaffa sig kännedom om geotekniska förutsättningar, planbestämmelser 
mm. som är av betydelse för planerad byggnation.  

 

§ 7  Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheten innan tillträdesdagen och köparen för skada på fastigheten 
efter tillträdesdag. 

 

§ 8 Förorening  

I det fall förorening påträffas inom fastigheten av den art som omöjliggör planerad användning ska 
köparen ges rätt att frånträda köpet, alternativt omhänderta föroreningen mot nedsättning av 
köpeskillingen. Om förorening påträffas ska säljaren omedelbart meddelas och ges full insyn i 
hanteringen för att nedsättning av köpeskilling ska kunna göras gällande. 

 

§ 9 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten fram 
till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren.  

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten efter 
tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

  

§ 10 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträder fastigheten men inte har påbörjat byggnation inom fastigheten senast 20 
månader efter att bygglov erhållits faller detta avtal. För att byggnation ska anses påbörjad ska 
köparen har gjort stadigvarande grundläggningsåtgärder inom fastigheten för minst 50 % av planerad 
byggnation.  

 

§ 11  Vatten och avlopp 

I köpeskillingen ingår inte avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Avgiften debiteras 
köparen av NSVA enligt för det tillfället gällande Va-taxa.  

 



§ 12   Övriga villkor 

1. I Hemmeslöv är huvudmannaskapet för allmän plats enskilt. Fastigheten är ansluten till 
gemensamhetsanläggningen Hemmeslöv ga:20 med andelstalet 0,1, genom 
lantmäteriförrättning M19221.  Andelstalet ska justeras genom ny lantmäteriförrättning eller 
genom särskild överenskommelse med Eskilstorps och Hemmeslövs vägförening när 
byggnation färdigställts. 

2. I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå.  

3. I det fall detta avtal faller, faller även köparens option på fastigheten som följer av ingånget 
”Markanvisningsavtal- Heden etapp III, område 2”. 

4. Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts 
av kommunstyrelsen. 

 

§ 13  Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen mellan 
parterna och godkänts av kommunstyrelsen.  

 

§ 14  Överlåtelse av avtal 

Köparen medges överlåta detta köpeavtal till den bostadsrättsförening som köparen bildar för 
bostadsprojektet. Överlåtelsen ska godkännas skriftligen av säljaren för att kunna göras gällande 
mellan parterna.  

 

§ 15 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall avgöras i allmän domstol. 

 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2020-    Båstad 2020-  

För säljaren    För köparen 

 

…………………………………………………………                              ……………………………………………………….. 
Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande  

 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………………….                            
Jan Bernhardsson, teknik och servicechef     

 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 

 

………………………………………………………… 

 

……………………………………………………….... 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 87  Dnr KS 000303/2020 - 200 

Köpeavtal för Hålarp 4:197 och del av Hålarp 2:214 

 
Beskrivning av ärendet Teknik och service har fört diskussioner med kommunens bostadsbolag om 

tilldelning av mark för mindre ett bostadsprojekt i Båstads kommun. 
Bostadsprojektet skulle omfatta ungefär 20 stycken lägenheter och kunna 
genomföras i närtid varför den gamla ”skoltomten” i Grevie förelåg vara ett 
lämpligt objekt.  

 
 Båstadhem återkom efter att ha undersökt förutsättningarna med en detaljerad 

utformning av ca 50 % av ”skoltomten”. Det planerade bostadsprojektet 
innehåller fyra längor med radhus som byggs i olika höjd och med flexibel 
planlösning som möjliggör konvertering av lägenheterna över tid. 
Bostadstomten angörs från Mägelvägen.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av exploateringsingenjör Susanna Almqvist med tillhörande 

bilagor, 2020-05-18.    
 
Föredragande Susanna Almqvist föredrar ärendet.   
 
Förvaltningens förslag Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för Hålarp 4:197 och del av Hålarp 

4:214 innebärande att Båstads kommun överlåter mark för bostadsbyggnation 
till Båstadhem AB. 

 
Yrkanden Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lämna 

något förslag till beslut till kommunstyrelsen.       
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lämna något förslag till 

beslut till kommunstyrelsen.       
 

 
 
 

 



 

 

Köpeavtal 
 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad säljaren. 

Köpare: Båstadhem AB (556527-7059), nedan kallad köparen. 
 

Historik 

Båstads kommun äger fastigheterna Båstad Hålarp 4:197 och Båstad Hålarp 4:214 varpå Grevie skola 
tidigare var belägen. När skolan revs ändrades gällande detaljplan att medge bostadsändamål. Inom 
fastigheten får nu byggas fristående hus, par, -och radhus men även flerbostadshus.  

Båstads kommun har för avsikt att sälja fastigheten till en eller flera byggherrar som uppvisar goda 
förslag till byggnation och har för avsikt att påbörja byggnation omgående.  

Båstadhem AB har inkommit till kommunen med ett förslag till byggnation som berör Båstad Hålarp 
4:197 och del av Båstad Hålarp 4:214. Byggnationen kommer med största sannolikhet att uppföras i 
två etapper med upplåtelseform hyresrätt. Byggstart av etapp I är planerad till våren 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapp I 
Etapp II 



 

§ 1  Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom fastigheten Båstad Hålarp 4:197 och del av Båstad Hålarp 4:214 till 
köparen under nedan angivna villkor i §§ 2-15.  

Köpeobjektets ungefärliga omfattning utvisas i nedan infogad karta och benämns i följande text, 
fastigheten. 

 

 

§ 2  Köpeskilling 

För fastigheten ska köparen erlägga en köpeskilling motsvarande 1 050 000 kronor. Köpeskillingen är 

beräknad utifrån sannolik antal BTA i lämnat bygglov för fastigheten. Skulle antal BTA överstiga 2 100 

kvm ska tilläggsköpeskilling utgå med 500 kr/BTA. 

 

§ 3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling erläggs till av säljaren anvisat konto senast 60 dagar efter att bygglov 
beviljats inom fastigheten. När köpeskillingen kommit säljaren tillhanda ska den kvitteras av säljaren 
så att köparen kan söka vilande lagfart.  

 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheten när köpeskilling har kommit säljaren tillhanda och erforderlig 
fastighetsbildning vunnit laga kraft, § 9. 

 

§ 5 Köpebrev 

Säljaren upprättar och överlämnar köpebrev till köparen när köparen tillträtt fastigheten och 
byggnadsskyldigheten i § 11 uppfyllts.  



 

 

 

§ 6  Fastighetens skick 

Fastigheten överlåts fria från belastningar (gravitationer, nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter 
mm.), men för övrigt i befintligt skick. Fastigheten har fyllts upp med rivningsmaterial från den 
skolbyggnad som tidigare stod på platsen.  Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten 
och mottagit den dokumentation som säljaren har avseende genomförd rivning. 

Det är köparens ansvar att skaffa sig kännedom om mark och miljötekniska förutsättningar, 
planbestämmelser mm. som är av betydelse för planerad byggnation. För att kunna skaffa sig sådan 
kännedom medges köparen efter godkännande av säljaren utföra erforderliga provtagningar inom 
fastigheten. 

I det fall förorening påträffas inom fastigheten av den art som omöjliggör planerad användning ska 
köparen ges rätt att frånträda köpet, alternativt omhänderta föroreningen mot nedsättning av 
köpeskillingen. Om förorening påträffas ska säljaren omedelbart meddelas och ges full insyn i 
hanteringen för att nedsättning av köpeskilling ska kunna göras gällande. 

 

§ 7  Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheterna innan tillträdesdagen och köparen för skada på 
fastigheterna efter tillträdesdag. 

 

§ 8 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten fram 
till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren.  

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten efter 
tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

 

§ 9 Lantmäteriförrättning 

För köpets fullbordan krävs fastighetsbildning.  

Fastighetsbildningen omfattar fastighetsreglering med tillhörande anläggningsförrättning, varigenom 
del av fastigheten Båstad Hålarp 4:214 förs till fastigheten Båstad Hålarp 4:197 och ges nytt andelstal 
i Grevie ga:2. 

Säljaren skall så snart detta köpeavtal ingåtts ansöka om fastighetsbildning. Kostnaden för erforderlig 
fastighetsbildning delas lika mellan köpare och säljare. 

Detta avtal ska biläggas ansökan om fastighetsbildning och köparen bistår härigenom ansökan.  

 

§ 10  Bygglov 

Köparen ska redovisa de bygglovshandlingar som denne avser lämna in till byggnadsnämnden för 
säljaren innan bygglov söks.  Köparen medges omstrukturera i redovisad lägenhetsfördelning och 
justera placeringen av byggnaderna om detta krävs för att projektet ska kunna genomföras, för övrigt 
ska innehållet i ansökan motsvara vad köparen redovisat för säljaren vid tecknande av detta 
köpeavtal. Ansökan om bygglov ska ha inlämnats till kommunen senast den 1 oktober 2020, annars 
faller detta avtal.  

 

  



 

§ 11 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträder fastigheten men inte påbörjat byggnation senast 10 månader efter att 
bygglov lämnats faller detta avtal. För att byggnation ska anses påbörjad ska köparen har gjort 
stadigvarande grundläggningsåtgärder inom fastigheten för minst 50 % av planerad byggnation.  

 

§ 12  Vatten och avlopp 

I köpeskillingen ingår inte avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp, eller andra 
nyttigheter såsom el och fiber.  

Avgiften för anslutning till kommunalt vatten och avlopp debiteras köparen av NSVA enligt för det 
tillfället gällande Va-taxa. Båstads kommun genom NSVA anvisar anslutningspunkt. 

 

§ 13   Övriga villkor 

1. I Grevie är huvudmannaskapet för allmän plats enskilt. Fastigheten kommer få del i 
gemensamhetsanläggningen Grevie ga:2 med det andelstal som lantmäteriet beslutar.  

2. I det fall erforderlig lantmäteriförrättning inte vinner laga kraft innan köparen måste påbörja 
byggnation, i enlighet med § 11, ska köparen medges skälig förlängning. Sådan förlängning 
kan lämnas för en tid om maximalt 3 månader utan tilläggsbeslut i kommunstyrelsen. 

3. I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå.  

4. Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts 
av kommunstyrelsen. 

 

§ 14  Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen mellan 
parterna och godkänts av kommunstyrelsen.  

 

§ 15 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall avgöras i allmän domstol. 

 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Båstad 2020-    Båstad 2020-  

För säljaren    För köparen 

 

…………………………………………………………                              ……………………………………………………….. 
Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande  

 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………………….                            
Jan Bernhardsson, teknik och servicechef     
 



 

 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 

 

………………………………………………………… 

 

……………………………………………………….... 
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Datum: 2020-05-18, rev. 2020-05-28 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000303/2020 – 200 
 
 

Köpeavtal för Hålarp 4:197 och del av Hålarp 2:214 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för Hålarp 4:197 och del av Hålarp 4:214 
innebärande att Båstads kommun överlåter mark för bostadsbyggnation till Båstadhem AB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Teknik och service har fört diskussioner med kommunens bostadsbolag om tilldelning av mark 
för mindre ett bostadsprojekt i Båstads kommun. Bostadsprojektet skulle omfatta ungefär 20 
stycken lägenheter och kunna genomföras i närtid varför den gamla ”skoltomten” i Grevie fö-
relåg vara ett lämpligt objekt.  
 
Båstadhem återkom efter att ha undersökt förutsättningarna med en detaljerad utformning av 
ca 50 % av ”skoltomten”. Det planerade bostadsprojektet innehåller fyra längor med radhus 
som byggs i olika höjd och med flexibel planlösning som möjliggör konvertering av lägenheter-
na över tid. Bostadstomten angörs från Mägelvägen.     

 
 
Med utgångspunkt i att Båstadhem har för avsikt att genomföra bostadsprojektet om man ges 
åtkomst till marken har teknik och service upprättat förslag till köpeavtal. Köpeavtalet 
omfattar de villkor som komunen ställer för överlåtelse av det aktuella markområdet. 
Värdet av byggrätten har uppskattats till 500 kronor/BTA för byggnation av hyresrätter. Detta 
värde är att jämföra med 850 kronor/BTA för byggnation av hyresrätter inom området 
Förslövs Ängar. Teknik och service bedömer således att marknadsvärdet för aktuell 
upplåtelseform i Grevie är något lägre än i Förslöv. Båstadhem har för avsikt att bebygga 
markområdet med drygt 2 000 kvm BTA.  
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Förslag till köpevtal är utformat för att få en snab process framåt. Det är angeläget för Båstads 
kommun att utveckla ”skoltomten” varför den som har intresse av att teckna avtal med 
kommunen får acceptera att det inte tecknas långa optioner som låser tomten för andra 
intressenter. Båstadhem ska således ha inlämnat ansökan om bygglov senast den 1 oktober 
2020 för att vidare bundenhet mellan parterna ska föreligga. 
 

Bakgrund 
Köpeavtal upprättades med Optimala hem efter beslut i kommunstyrelsen den 4 april 2018 för 
byggnation av 24 bostadsrätter i parhusform. Köpet fullföljdes inte på grund av bristande ef-
terfrågan på bostäderna.  
Skolbyggnaden på fastigheten Hålarp 4:197 revs 2017 och marken återställdes så när på en 
kvarvarande tennisbana och stängsel i tomtens östra del.  
 

Aktuellt 
Borttagning av kvarvarande rester från fg användning ombesörjs och resterande tomtmark 
planeras för lämpligt ändamål. 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut medför att förutsättningar för efterfrågad byggnation av 
”skoltomten” skapas. Genom att godkänna förslag till beslut inleds ett byggprojket som 
slutligen förväntas leverera ett tjugotal trevligt utformade lägenheter i olika storlekar som 
möter behovet hos olika målgrupper i samhället. 
 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för verksamheten. NSVA kommer 
att utreda huruvida anpassningar av Va nätet måste göras för att nödvändiga 
anslutningspunkter för projektet ska finnas att tillgå. 
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut medför kostnader för fastighetsbildning och intäkter om  
ca 1 mkr för marköverlåtelsen. Kommunen får kostnader för den lantmäteriförrättning som 
erfordras i försäljningen om uppskattningsvis 50 tkr.  Kostnaderna upparbetas under kvartal 3 
2020 och intäkterna kommer kommunen tillhanda under kvartal 4 2020. 
 

 
Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 

 
Beslutet ska expedieras till: 

1. Båstadhem, Lisbet Nilsson 

2. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 

3. NSVA, Fredrik Jönsson 

4. Bjäre Kraft, Ida Hagetorn 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Upprättat förslag till köpeavtal för Hålarp 4:197 och del av Hålarp 4:214  
2. Förslag till byggnation, Båstadhem 
 

Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson (teknik och service), Roger Larsson (samhällsbyggnad), Fredrik Jönsson 
(NSVA) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 94  Dnr KS 000059/2018 - 600 

Svar på motion - Nya vägar in på arbetsmarknaden för de 
funktionsnedsatta 

 
Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade 2018-01-16 om att Båstads kommun ska skapa nya 

vägar in på arbetsförmedlingen för de funktionsnedsatta. Förvaltningen vill be 
motionärerna om ursäkt för att motionen inte har behandlats inom rimlig tid.  

 
 Inom bildning och arbete är det arbetsmarknadsenheten som administrerar 

praktikplatser och bidragsanställningar för samtliga målgrupper som behöver 
stöd. Tidigare fanns ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, med 
specialister för målgruppen med funktionsvarianter. I ett led av 
nedmonteringen av arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsenheten i Båstads 
kommun, påbörjat en handlingsplan hur dessa målgrupper ska få rätt stöd. 
AME kommer att arbeta med detta under 2020. 

 
 Då motionens att-sats är inaktuell föreslår förvaltningen kommunfullmäktige 

besluta att motionen avskrivs från vidare behandling.    
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av tf. bildningschef Ewa Nilsson med tillhörande bilaga, 2020-

05-20.     
 
Föredragande  Ewa Nilsson föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag Motionen avskrivs från vidare behandling 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 Motionen avskrivs från vidare behandling.     
 

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-19 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Ewa Nilsson 

Dnr: KS 000059/2018 – 600 
 
 

Svar på motion - Nya vägar in på arbetsmarknaden för de  
funktionsnedsatta 
 
 
Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Liberalerna motionerade 2018-01-16 om att Båstads kommun ska skapa nya vägar in på ar-
betsförmedlingen för de funktionsnedsatta. Förvaltningen vill be motionärerna om ursäkt för 
att motionen inte har behandlats inom rimlig tid.  
 
Inom bildning och arbete är det arbetsmarknadsenheten som administrerar praktikplatser och 
bidragsanställningar för samtliga målgrupper som behöver stöd. Tidigare fanns ett nära sam-
arbete med arbetsförmedlingen, med specialister för målgruppen med funktionsvarianter. I ett 
led av nedmonteringen av arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsenheten i Båstads kommun, 
påbörjat en handlingsplan hur dessa målgrupper ska få rätt stöd. AME kommer att arbeta med 
detta under 2020. 
 
Inom familjen Helsingborg finns olika projekt som kommunen deltar i för att underlätta för 
målgruppen. Till exempel ”Jag kan” med fokus på studier, där har 9 personer från kommunen 
deltagit.  
 
I FINSAM (Ängelholm, Båstad, Örkelljunga) finns ett projekt som Båstad driver, klientsupport. 
Det innebär att fokus ligger på att samtliga myndigheter som är inkopplade för personer med 
funktionsvarianter ska samverka, för att underlätta och skapa bättre rutiner, så att inte perso-
ner hamnar ”mellan stolarna”.  
 
Nedan följer redovisning på vad som gjorts: 
 

• En enkät till företag och kommunens verksamheter har skickats ut - hur de ställer sig 

till att ta emot praktikanter och personer med olika funktionsvarianter. 

• Vi har upprättat en handlingsplan och utsett en person inom AME som målgruppen kan 

vända sig till och vilket stöd företag/verksamheter kan behöva. 

• Jag kan–projekt stöd i studier för personer med psykiska funktionsvarianter. (9 perso-

ner) 

• FINSAM – klientsupport – 15 personer är med i projektet. 

• I kommande upphandlingar ska skrivning kring att ta emot praktikanter, personer med 

bidragsanställning finnas med i upphandlingsdokument. Diskussion förs med upphand-

lingsenheten hur detta kan skrivas in. 
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Då motionens att-sats är inaktuell föreslår förvaltningen kommunfullmäktige besluta att mot-
ionen avskrivs från vidare behandling.  
 
 
 
Bildning och arbete 
Ewa Nilsson, tf. bildningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-01-16 
 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
 
 



MOTION 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunrtrl'dwl 

Z018 -01- 1 6 
Dnr •• !$.5 •• (:(!20.Q.~~./ UJ I g 
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Nya vägar in på arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta ! 

De som är intellektuellt, psykiskt och/eller fysiskt funktio11snedsatta står i regel 

väldigt långt från arbetsmarknaden. Samhället har ett ansvar att medverka till 

att alla kan få ett arbete eller en meningsfull sysselsättning. Tyvärr så leder de 

insatser som görs idag till dåligt resultat vilket innebär att många av våra 

funktionsnedsatta är utan arbete och tyvärr också ofta utan meningsfull 

sysselsättning. 

Genom samverkan mellan kommun, arbetsförmedling och arbetslivet skulle vi 

kunna åstadkomma mycket mera. Europeiska socialfonden finansierar projekt 

som bland annat arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder 

och integrationsinsatser. Under våren 2018 utlyser Svenska EFS-rådet projekt 

som ska leda till "Ökade övergångar till arbete" och med målgruppen -

"personer med funktionsnedsättning som leder till nedsatt arbetsförmåga och 

ohälsa, även upplevd ohälsa". 

Här finns möjligheten att skapa ett projekt tillsammans med bland annat 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, som kan leda till att utveckla 

metoder och arbetssätt som leder till att flera av de funktionsnedsatta får ett 

arbete. 

Därför vill vi Liberaler att: 

Kommunen tar initiativ till en ansökan hos Svenska ESF-rådet inom 

programområde 2 med syfte till "Ökade övergångar till arbete" tillsammans 

med lämpliga samverkanspartners. 

Det är vår förhoppning att denna motion får en skyndsam behandling eftersom 

ansökningstiden löper ut under juni 2018. 

Båstad januari 2018 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
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2020-05-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 95  Dnr KS 000058/2018 - 600 

Svar på motion - Fler praktikplatser för daglig verksamhet i 
kommunens regi 

 
Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade 2018-01-16 om att Båstads kommun ska skapa fler 

praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi. Förvaltningen vill be 
motionärerna om ursäkt för att motionen inte har behandlats inom rimlig tid.  

 
 Inom bildning och arbete är det arbetsmarknadsenheten som administrerar 

praktikplatser och bidragsanställningar för samtliga målgrupper som behöver 
stöd. Tidigare fanns ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, med 
specialister för målgruppen med funktionsvarianter. I ett led av 
nedmonteringen av arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsenheten i Båstads 
kommun, påbörjat en handlingsplan hur dessa målgrupper ska få rätt stöd. 
AME kommer att arbeta med detta under 2020. 

 
 Motionärernas yrkar att kommunen tar fram en handlingsplan för att skapa 

lämpliga praktikplatser inom den kommunala organisationen för de 
personerna med beslut om daglig verksamhet. Mot bakgrund av att en 
handlingsplan är på plats föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av tf. bildningschef Ewa Nilsson med tillhörande bilaga, 2020-

05-20.     
 
Föredragande  Ewa Nilsson föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag Motionen anses besvarad. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 Motionen anses besvarad.  
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Datum: 2020-05-19 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Ewa Nilsson 

Dnr: KS 000058/2018 – 600 
 
 

Svar på motion - Fler praktikplatser för daglig verksamhet i  
kommunens regi 
 
 
Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Liberalerna motionerade 2018-01-16 om att Båstads kommun ska skapa fler praktikplatser för 
daglig verksamhet i kommunens regi. Förvaltningen vill be motionärerna om ursäkt för att 
motionen inte har behandlats inom rimlig tid.  
 
Inom bildning och arbete är det arbetsmarknadsenheten som administrerar praktikplatser och 
bidragsanställningar för samtliga målgrupper som behöver stöd. Tidigare fanns ett nära sam-
arbete med arbetsförmedlingen, med specialister för målgruppen med funktionsvarianter. I ett 
led av nedmonteringen av arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsenheten i Båstads kommun, 
påbörjat en handlingsplan hur dessa målgrupper ska få rätt stöd. AME kommer att arbeta med 
detta under 2020. 
 
Inom familjen Helsingborg finns olika projekt som kommunen deltar i för att underlätta för 
målgruppen. Till exempel ”Jag kan” med fokus på studier, där har 9 personer från kommunen 
deltagit.  
 
I FINSAM (Ängelholm, Båstad, Örkelljunga) finns ett projekt som Båstad driver, klientsupport. 
Det innebär att fokus ligger på att samtliga myndigheter som är inkopplade för personer med 
funktionsvarianter ska samverka, för att underlätta och skapa bättre rutiner, så att inte perso-
ner hamnar ”mellan stolarna”.  
 
Nedan följer redovisning på vad som gjorts: 
 

• En enkät till företag och kommunens verksamheter har skickats ut - hur de ställer sig 

till att ta emot praktikanter och personer med olika funktionsvarianter. 

• Vi har upprättat en handlingsplan och utsett en person inom AME som målgruppen kan 

vända sig till och vilket stöd företag/verksamheter kan behöva. 

• Jag kan–projekt stöd i studier för personer med psykiska funktionsvarianter. (9 perso-

ner) 

• FINSAM – klientsupport – 15 personer är med i projektet. 

• I kommande upphandlingar ska skrivning kring att ta emot praktikanter, personer med 

bidragsanställning finnas med i upphandlingsdokument. Diskussion förs med upphand-

lingsenheten hur detta kan skrivas in. 
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Motionärernas yrkar att kommunen tar fram en handlingsplan för att skapa lämpliga praktik-
platser inom den kommunala organisationen för de personerna med beslut om daglig verk-
samhet. Mot bakgrund av att en handlingsplan är på plats föreslår förvaltningen att motionen 
anses besvarad.  
 
 
 
Bildning och arbete 
Ewa Nilsson, tf. bildningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-01-16 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
 
 



MOTION 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommum:t~relwn 

Z01B -01- 1 6 
Dnr •• !$.~.QO.QQ?.~./ 1ö \ & 
••••••............•. :: ... Qa.r;; 

FLER PRAKTIKPLATSER FÖR DAGLIG VERKSAMHET I KOMMUNENS REGI 

Vuxna personer med bland annat intellektuell funktionsnedsättning eller 

autism har rätt till daglig verksamhet. Andemeningen är att ge meningsfull 

sysselsättning utifrån personens specifika förutsättningar och syftar till att 

utveckla den enskildes möjligheter till ett förvärvsarbete. 

Tyvärr kan daglig verksamhet bli en mur för den enskilde istället för en trappa, 

en trappa ut till ett förvärvsarbete. Det är ofta önskvärt och en strävan att 

daglig verksamhet kan förläggas till vanliga arbetsplatser både i små grupper 

och som individuella platser. 

Idag har knappt 30 personer beslut om daglig verksamhet i vår kommun. 1/3 

av dessa har praktikplatser i privata näringslivet. Tyvärr finns väldigt få 
praktikplatser i Båstads kommuns egen organisation för de som har beslut om 

daglig verksamhet. 

Båstads kommun ska vara ett föredöme i alla sin verksamhet och kan och bör 

öppna upp sina arbetsplatser för de med beslut om Daglig Verksamhet. Vi i 

kommunen kan erbjuda många typer av praktik, exempelvis inom gata/park, 

vård och omsorg, skola, fastighet mm. 

Att öppna upp sin arbetsplats för våra funktionsnedsatta är ofta mycket 

berikande för alla parter och leder till ökad förståelse för våra olikheter och ett 

varmare och mänskligare arbetsklimat på arbetet. 

Med denna motion vill vi Liberaler att 

Kommunen tar fram en handlingsplan för att skapa lämpliga praktikplatser 

inom den kommunala organisationen för de personer med beslut om Daglig 

Verksamhet. 

Båstad december 2017 

LI~~ ~~;?son Olle Larsson 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-25 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

VN § 45  Dnr VN 000026/2020 - 700 

Svar på motion - Äldrehälsovårdsprogram för Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet yrkar på att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag  

att påbörja ett arbete med ett äldrehälsovårdsprogram.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Sas Ingrid Pettersson 2020-05-08. 
 
Föredragande Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet.  
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Motionen anses besvarad.  

 
       
  

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-08 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000026/2020-700, KS 000877/2019-700 

 
 

Svar på motion - Äldrehälsovårdsprogram för Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
Motionen anses besvarad.  
 
 
Sammanfattning  
Centerpartiet yrkar på att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett arbete 
med ett äldrehälsovårdsprogram.  
 

Aktuellt 
Båstads kommun tar frågor om invånarnas hälsa på allra största allvar och hälsa beror på 
många olika faktorer. Vi försöker hela tiden se möjligheter att bredda, fördjupa och utveckla 
utbudet för att det ska motsvara behoven ännu bättre för den enskilde. 
Idag erbjuds sittgympa, kortbingo, musikunderhållning, hjärngympa, rollatorcafé, filmvisning, 
quiz med mera på Mötesplats Bjäres träffpunkter. Dessa träffpunkter finns i Förslöv, Västra 
Karup, Torekov, Båstad och Östra Karup. Aktiviteterna samarrangeras med Svenska kyrkan.  
Tillsammans med Swedbank erbjuder kommunen föreläsningar i Båstad och Förslöv för senio-
rer så att de ska känna sig trygga och säkra med sina mobiler. Genom den ökade upplevelsen 
av trygghet och säkerhet antas risken för digitalt utanförskap (något som påverkar hälsan ne-
gativt) minska.  
För att förebygga olyckor, speciellt fallolyckor i hemmet finns en Trygghetstjänst att tillgå för 
de i kommunen som fyllt 75 år. 
I kommunen finns en Äldrelots som kan hjälpa till att informera och svara på frågor om kom-
munens äldreomsorg. 
Senior Sport School är en satsning till vilken det är kö varje gång det arrangeras. Båstads 
kommun, lokala föreningar och företag samarbetar i den här satsningen. Målgruppen är senio-
rer 65-100 år och medelåldern är 75 år. Kulturföreläsningar, lärgrupper om hälsa, fysisk aktivi-
tet, motivation, sömn, stress, avslappning, åldras med livsglädje, HLR, teori i kost och praktisk 
matlagning, skadeförebyggande träning och senior power ingår i Senior Sport School. Sats-
ningen pågår varje gång i 12 veckor med två tillfällen i veckan. Ena tillfället i veckan är en före-
läsning och andra tillfället är en fysisk aktivitet (hos föreningar eller privata aktörer).  
Teamet kring vård- och omsorgstagaren arbetar i Senior alert som är ett nationellt kvalitetsre-
gister för förebyggande vård och omsorg (fall, undernäring, trycksår och munhälsa). 
När en person erbjuds plats och flyttar in på vård- och omsorgsboende har hon/han ofta så 
pass omfattande funktionsnedsättningar och att det då ofta är rörelse i det lilla som är aktuellt. 
Fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor, vårdbiträden och andra professioner lö-
pande för att stimulera, bevara och främja de förutsättningar till rörelse som varje individ har.  
 
En gång i månaden trycker kommunen upp broschyren ”Kultur på Bjäre” där det är ett varierat 
utbud av kulturupplever. 
 
Alla vårdcentraler i kommunen har äldrevårdsmottagning och erbjuder hälsosamtal.  
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Verksamhetsområdet Teknik och Service har nyligen genomfört en enkätundersökning bland 
invånarna i Båstads kommun och av de personer som svarat på enkäten och som är 65 år eller 
äldre uppger 64 procent att de upplever sig ha ”väldigt” eller ”ganska” mycket att göra på friti-
den. Av samma svarsgrupp uppger 43 procent att de rör sig 30-60 minuter per dag och 35 pro-
cent att de rör sig en timme eller mer varje dag. På frågan om man brukar röra på sig så att 
man blir svettig och andfådd svarar 30,9 procent att det gör det 4-7 dagar i veckan och 33,3 
procent svarar att de gör så 1-3 dagar i veckan. 
Det finns väldigt många föreningar i kommunen och utbudet av såväl idrotts- som kulturaktivi-
teter är stort. 
 
Det blir problematiskt om Båstads kommun börjar tala om för invånare i kommunen hur de 
ska/borde leva/äta/motionera. Var och en har rätt att leva det liv han/hon vill och var och en 
har också ett stort eget ansvar för att ta hand om sig och sin livssituation på egen hand. Vi kan 
servera näringsrik mat och erbjuda rörelsetillfällen till de vård- och omsorgstagare som finns i 
våra verksamheter, vara öppna för och inbjudande till samarbeten med lokala föreningar samt 
erbjuda stöd, insatser och aktiviteter som påverkar flera av hälsans bestämningsfaktorer - men 
längre än så bör vi inte gå.  
 
 
 
Ingrid Pettersson, Sas 
Vård och omsorg 
 

 
Beslutet ska expedieras till:  
Centerpartiet  
 
 
 
  
 
 



CENTERPARTIET 

BÅSTAD 
MOTION 

Äldrehälsovårdsprogr för Båstad kommun 

I Sverige finns unika system för hälsovård i form av barn-, skol-, och företagshälsovård. Genom detta 
förebyggande arbete har vi bland världens lägsta mödra-, och spädbamsdödlighet. Ett systematiskt 
förebyggande för en bättre hälsa för den enskilde gagnar samhällsutvecklingen. Beträffande 
förebyggande hälsovård för äldre finns flera exempel på lokala program där man, med relativt låga 
kostnader, nått goda resultat. Dessa program kan innefatta förebyggande aspekter på äldres hälsa 
som vaccinationer, kostråd, motion, fall prevention, social gemenskap och förebyggande av psykisk 
ohälsa. 

Kunskapen finns om hur en god hälsa kan främjas hos äldre, men det saknas en nationell 
samordning. Därför har Båstad kommun har all anledning att arbeta extra hårt med frågan. Båstad 
kommun har goda förutsättningar att bli en föregångskommun eftersom vår kommun har betydligt 
fler äldre invånare än de flesta har vi unika erfarenheter och kompetenser som kan berika 
äldreomsorgen i Sverige. 

Centerpartiet yrkar 

att Förvaltningen får i uppdrag att påbörja ett arbete med ett äldrehälsovårdsprogram. 

Båstad 

2019-11- 2 fo 

Uno Johansson 

BÅSTADS i<OMMI Il\! 
Kommun.:, ~)'""'' "'"'' 

2019 -11- 2 6 
onr. k ~- ooo. .. a J-1 I 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 97  Dnr KS 000051/2019 - 900 

Svar till revisionen - Granskning av kommunens målstyrning 

 
Beskrivning av ärendet Under hösten 2018 har EY genomfört en granskning av kommunens 

målstyrning. EY:s bedömning var att målstyrningen i kommunen inte var 
fungerande då man menade att det saknades en gemensam syn på 
målstyrningens syfte. Under 2019 har förvaltningen arbetat intensivt med att 
införa nya planer och rutiner för målstyrning. År 2020 är det första året då 
både planering och uppföljning enligt den nya modellen tillämpas vilket 
innebär att modellen fortfarande är under utveckling och kommer att justeras i 
efterhand.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg Sari Bengtsson med tillhörande bilagor, 

2020-05-20.       
 
Föredragande  Sari Bengtsson föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tjänsteskrivelsen som svar till 

revisionens granskning av kommunens målstyrning.        
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tjänsteskrivelsen som svar till 

revisionens granskning av kommunens målstyrning.        
 

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: Klicka här för att ange datum. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sari Bengtsson 

Dnr: KS 000051/2019-900 

 
 

Svar på revisionens granskning av kommunens målstyrning 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tjänsteskrivelsen som svar till revisionens granskning 
av kommunens målstyrning 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2018 har EY genomfört en granskning av kommunens målstyrning. EY:s bedöm-
ning var att målstyrningen i kommunen inte var fungerande då man menade att det saknades 
en gemensam syn på målstyrningens syfte. Under 2019 har förvaltningen arbetat intensivt 
med att införa nya planer och rutiner för målstyrning. År 2020 är det första året då både plane-
ring och uppföljning enligt den nya modellen tillämpas vilket innebär att modellen fortfarande 
är under utveckling och kommer att justeras i efterhand. 
 

Bakgrund 
Kommunallagens elfte kapitel anger att kommunen årligen ska upprätta en budget, och att 
denna ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. Kommunen har utifrån detta en 
utmaning i att utforma och arbeta i en målstyrningsprocess som dels kopplar ekonomiska och 
verksamhetsmässiga mål till varandra, dels säkerställer att styrmodellen fungerar ut i de en-
skilda verksamheterna 
Kommunallagens 6 kap. 6 § anger att nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 
 
Kommunstyrelsen har den 13 mars 2019 gett förvaltningen i uppdrag att se över kommunens 
målstyrningsprocess samt säkerställa att mål, policys och övriga styrdokument följs upp enligt 
rekommendationerna i EY:s revisionsrapport.  

 
Aktuellt 
Den 19 juni 2019 tog kommunfullmäktige beslut om de nya inriktningsmålen för mandatperi-
oden 2019 -2022. Med dessa som utgångspunkt startades arbetet med de nya nämndsplanerna 
i slutet av augusti. Syftet med arbetet var att få en gemensam syn på hur målstyrningen ska 
fungera och att arbeta fram en kommungemensam struktur. Innehållet i de nya planerna be-
står av både kommungemensamma och nämndspecifika delar. En separat del med indikato-
rer/nyckeltal finns som bilaga till varje nämndsplan. Även internkontrollplanen knyts ihop 
med nämndsplanen. 
 Under september-oktober 2019 genomfördes informationsmöten och workshops med gruppledarna 
och alla nämnderna och därefter genomfördes ett antal informationsmöten i tjänstemannaor-
ganisationen. Nästa steg var att ta fram verksamhetsplaner på förvaltnings-/tjänstemannanivå. 
Eftersom verksamhetsområdena varierar både i storlek och i komplexitet är det en fördel om 
de själva bestämmer hur verksamhetsplanerna utformas. En fungerande basnivå är en beskriv-
ning av grunduppdraget för varje verksamhet samt en aktivitetsplan för att arbeta mot nämn-
dens prioriterade områden. År 2020 är det första året då planering och uppföljning enligt den 
nya modellen tillämpas, vilket innebär att den fortfarande behöver justeras och förbättras. Där-
utöver återstår ett stort implementerings- och informationsarbete för att styra hela kommun-
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organisationen åt samma håll. Implementerings- och informationsarbete måste pågå kontinu-
erligt, eftersom det  i kommunorganisationen pågår en ständig omsättning av chefer och övrig 
personal. Även uppföljningsprocessen är under pågående utveckling. Som exempel kan näm-
nas de regelbundna dialogmöten som sker mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder.  
 
 
 
 
 
  Målstyrningsprocess – en central del i styrmodellen 
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Nedan beskrivs hela styrmodellen, där även målstyrning ingår: 
 

  
 
 
Syftet med styrmodellen 
Syftet med styrmodellen är att beskriva hur kommunen leds och styrs, att bidra till att skapa en 
helhetsbild och en röd tråd från visionen till det dagliga arbetet i verksamheterna. Genom en 
tydlig och välkänd styrmodell blir det enklare för både chefer och medarbetare att arbeta mot 
gemensamma mål och nå bättre resultat. Modeller och struktur i arbetet är viktigt, men organi-
sationskulturen, värderingar och attityder har minst lika stor påverkan. 
 
Så styrs Båstad 
Kommunfullmäktige (A) 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och är kommunens motsvarighet 
till riksdagen. I fullmäktige sitter 41 folkvalda ledamöter som samlas i regel en gång per månad 
och tar beslut i alla större frågorna i Båstad. Vart fjärde år väljer invånarna i Båstad vilka som 
ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Kommunfullmäktige fastställer 
kommunstyrelsens och nämndernas uppdrag och ansvarsområden i reglementen. Kommun-
fullmäktige utövar även ägarstyrning över kommunägda bolag genom att besluta om ägardi-
rektiv och bolagsordning. 
 
Kommunstyrelsen (B) 
Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Dess uppgift är att leda och 
samordna allt arbete inom kommunen samt ansvara för kommunens ekonomi. Ledamöterna i 
kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Det är ledamöternas uppgift att förbereda 

A

) 

C)

c 

B) 

D) 

D) 

G) 

F) E) 

H) 

H) 

H) 



 
 

 

4 (6) 

 

ärenden till kommunfullmäktige, lämna förslag till beslut samt följa upp att besluten blir ge-

nomförda. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna. Kommunstyrelsen är även en 
egen nämnd med ansvar för bland annat verksamheter på kommunledningskontoret m.fl. 
 
Nämnder(B) 
Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd 
ansvarar för ett visst område. Nämndernas uppgift är att ansvara för den löpande verksam-
heten inom kommunen, förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige samt genomföra 
beslut som fattas i fullmäktige. I praktiken är det kommunens tjänstepersoner som tar hand 
om själva genomförandet, men de förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret. 
 
Förvaltning (C) 
Båstads kommun har en förvaltning som leds av kommundirektören, som är kommunens 
högsta tjänsteman. Förvaltningen är fördelad i sex verksamhetsområden: kommunlednings-
kontoret, barn och skola, bildning och arbete, samhällsbyggnad, teknik och service samt vård 
och omsorg.  
 
Vision och värderingar (D) 
En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd.  Den fungerar som ledstjärna, är vägledande och ger inrikt-
ning för utvecklingsarbetet.  Den behöver inte kunna mätas eller vara helt realistisk.  Kommunens slogan är: ” 
Ett bättre sätt att leva”. 
 
Värdegrund är vårt förhållningssätt, hur vi ska agera och bemöta varandra och våra kommuninvånare. 

Våra kärnvärden är: 
- Professionalism 
- Arbetsglädje 
- Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet) 

 
I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Arbetet har initierats under 
2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, sociala och 
ekonomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 
 

 
Mer information om vision och värderingar finns på kommunens hemsida och intranät. 
 
Ekonomistyrning (E) 
Ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga medel och med utgångspunkt ifrån god 
ekonomisk hushållning sätta finansiella mål och fördela resurser mellan kommunens olika 
verksamhetsområden. 
 
Mål- och resultatstyrning (F) 
Målstyrningen är det verktyg som politiken har för att styra kommunens verksamhet. Målen 
ska utgå ifrån visionen och styra mot dess riktning. Mål måste, för att ha en styrande effekt 
vara mätbara och bygga på saklig fakta. En Grundläggande idé i målstyrningen är begränsning. 
Vi arbetar med ett begränsat antal mål, analyserar hur vi ska agera för att nå målen följer upp 
genom att mäta resultat, drar slutsatser och genomför förbättringsaktiviteter. 

 
Programmet för mandatperioden och kommunens mål 
Programmet för mandatperioden beskriver de politiska ambitionerna för Båstads utveckling 
under fyra år. Programförklaringen ligger till grund för kommunens koncernmål/inriktnings-
mål som beslutas av Kommunfullmäktige. Dessa i sin tur är utgångspunkter när nämnder och 
verksamheter skapar sina mål och planer. 
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Koncernmål/kommunfullmäktigemål: 

- Övergripande, allmänt formulerade, långsiktiga och har inriktningskaraktär. Må-
len är tvärsektoriella, så att kommunens alla nämnder ska kunna arbeta mot 
dem.  

Nämndsmål: 
- Framtagna utifrån kommunfullmäktigemål och fastställs av nämnden 

 
Verksamhetsmål/strategier/aktiviteter:  

- Verksamhetens egna mål/strategier och aktiviteter som beslutas av förvalt-
ningen 

 
 
 
Planer i flera nivåer 
Nämndsplan – verksamhetsplan för nämnder 
Nämndsplanen beskriver hur man planerar att bidra till måluppfyllelsen utifrån sitt uppdrag. 
Planen bör omfatta alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Beslut om planen tas i 
respektive nämnd/styrelse. Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över 
övriga nämndernas planer.  
 
Verksamhetsplan – Förvaltningens plan 
I verksamhetsplanen beskriver tjänstemännen hur verksamheten bidrar till att nämndsmålen 
och kommunfullmäktigemålen uppnås. Planen innehåller även aktiviteter som verksamheterna 
prioriterar att genomföra 
 
Individuell utvecklingsplan 
Kommunens medarbetare har en nyckelroll i arbetet mot goda resultat. Varje år genomförs 
medarbetarsamtal då man går genom medarbetarens individuella utvecklingsplan och vad som 
ska prioriteras framöver. 
 
 
Kvalitetsstyrning (G) 
Det systematiska kvalitetsarbetet utgår på att vi arbetar systematiskt med att förbättra och 
kvalitetssäkra våra verksamheter utifrån grunduppdraget. Mål- och resultatstyrning sker en-
ligt en kommungemensam modell, medan vi har olika kvalitetssystem för det systematiska 
kvalitetsarbetet nom våra olika verksamheter. Det systematiska kvalitetsarbetet är integrerat 
med mål- och kvalitetsstyrning. I det ingår förutom att arbeta mot mål, även att följa lagar, för-
ordningar och föreskrifter. Exempelvis är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS2011:9) gemensamma för hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamheter inom LSS. 
Inom skolans område är det skollagen läroplaner och andra föreskrifter som styr. 
 
 
Arbetsflödet (H) 
Arbetet med styrning och ledning sker enligt principerna i SKR:s guide för planering, uppfölj-
ning och åtgärder i kommunövergripande styrning.  
Arbetet med styrning och ledning sker både systematiskt enligt den fastställda årsplanen (bud-
get, månads- och tertialrapporter samt årsredovisning, internkontroll) och vid behov, exempel-
vis genom rekommendationer från revisorer. 
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Styrdokument 
För att styra och följa upp kommunens verksamheter är det viktigt med tydliga styrdokument. 
En del av styrdokument är lagstadgade medan andra väljer kommunen själv att ta fram. 
Ett exempel på ett viktigt lagstadgat dokument är kommunens budget. Styrdokument kan 
också delas in i: 
 

- Aktiverande styrdokument - syftar till utveckling och förändring (nämndsplan, 
miljöprogram mm.) 
 

- Normerande styrdokument – handlar om regler (riktlinjer, policys m.m) 
 

I nyckeltalsdokumentet, som är en bilaga till nämndsplanen, finns hänvisning till aktuella pro-
gram som är styrande parallellt med målen.  
 
Övrigt 
Utöver det som nämnds ovan pågår ett arbete med att utveckla budget- och målstyrningspro-
cessen (årshjulet) så att de går i takt. Planen är att målstyrningsprocessen digitaliseras. Som 
verktyg kommer vi att använda målstyrningsmodulen i Hypergene. En medarbetare har intern-
rekryterats för denna uppgift. 
 
Målstyrningen behöver också ha ett tydligare koncernperspektiv, och en av första åtgärderna 
som behöver vidtas är att revidera ägardirektiven för Båstadhem 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Alla nämnder 

Alla verksamhetsområdeschefer 

Elisabet Edner, ekonomichef 

Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
exempel på nämndsplan: Kommunstyrelsen 
exempel på nyckeltalsbilaga: Kommunstyrelsen 
 
Samråd har skett med: 
Erik Lidberg, kommundirektör 
Elisabet Edner, ekonomichef 
 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommurn-evision 

Datum 
2018-12-10 
Handläggare 
Sten Wahlgren 
Vårt dnr 
REV 000021/2018 -912 

Granskning av kommunens målstyrning 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -01- 1 6 
Dnr(.{St?.Q.c?. .Q.f/ 
'];.f?l .1 .. 7. .. r:J.D.Q. .. .... .. . 

Till: 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 

1 (1) 
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För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har gett EY i uppdrag att granska huruvida 
kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer att målstyrningen utformas på ett sätt som bi
drar till måluppfyllelse. 

Bedömningen är att målstyrningen i kommunen inte är fungerande. Vi grundar det på att det 
saknas en gemensam syn på målstyrningens syfte. Exempelvis har inte nämnderna brutit ner 
de övergripande målen så att de fungerar som styrsignaler i verksamheten. Ett ytterligare ex
empel är att insatserna i nämndplanerna är en blandning av aktiviteter, inriktningar och per
spektiv. Nämndplanernas utformning bidrar också till att uppföljning och rapportering av 
verksamhetens måluppfyllelse försvåras eftersom de saknar indikatorer eller mätmetoder. 
Dessutom saknas även uppföljningsrutiner för mål i policys, styrdokument och program. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

,.. initiera en översyn av kommunens målstyrning, samt 
,.. säkerställa att mål, policys och övriga styrdokument följs upp. 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 2019-02-27 med sär
skilt beaktande av ovanstående rekommendationer. 
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Building a better 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunallagens elfte kapitel anger att kommunen årligen ska upprätta en budget, och att 
denna ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. Kommunen har utifrån detta 
en utmaning i att utforma och arbeta i en målstyrningsprocess som dels kopplar ekonomiska 
och verksamhetsmässiga mål till varandra i nödvändig mån, dels säkerställer att 
styrmodellen fungerar ut i de enskilda verksamheterna. Vikten av en ändamålsenlig 
målstyrningsprocess gäller inte bara planeringen och upprättandet av budget, utan i lika stor 
utsträckning kontroll och stöd i följsamheten. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har 
säkerställt att målstyrningen utformas på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

i.- Har nämnderna brutit ned de övergripande målen så att de fungerar som styrsignaler 
till verksamheten? 

))> Bedriver nämnderna en tillräcklig uppföljning och rapportering av verksamhetens 
måluppfyllelse samt fattar beslut om åtgärder vid avvikelser? 

.,.. Har kommunstyrelsen säkerställt att arbetsformer och uppföljning av målarbetet sker 
enligt styrmodellen? 

1>- Utövar kommunstyrelsen en tillräcklig uppsikt över målstyrningen? 

1.3. Genomförande 

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Samtliga intervjuade 
har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd augusti 2018 -
september 2018. 
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2. Revisionskriterier 

Kommunal/agen 

Kommunallagens 5 kap. 1 § fastställer att fullmäktige ska besluta i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Som första punkt på listan av 
ärenden är mål och riktlinjer för verksamheten, därefter budget, skatt och andra viktiga 
ekonomiska frågor. 

Kommunallagens 6 kap. 6 § anger att nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 

Prop. 2003104:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting 

Propositionen syftade till att föra in ett tydligare arbetssätt hos kommuner att i samband med 
budgeten och de finansiella målen även ta fram mål och riktlinjer för verksamheten. 
Propositionen reglerar inte omfattningen och innehållet i sådana mål och riktlinjer, inte heller 
vilka områden av den kommunala verksamheten som ska omfattas. Istället ska varje 
kommun med utgångspunkt från sina egna förhållanden, med hänsyn till de nationella målen, 
fastställa egna mål och riktlinjer. Det står dock angivet att målen och riktlinjerna ska uttrycka 
realism och handlingsberedskap samt kontinuerligt utvärderas och omprövas och att en 
utvärdering av om målen har uppnåtts ska lämnas i årsredovisningen. På sidan 11 i 
propositionen finns följande förklarande text: 

"Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens eller landstingets förmåga att 
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att 
skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett 
klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta 
säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att 
åstadkomma detta krävs bl.a. en utvecklad planering med framförhållning och 
handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig 
redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare 
behövs resultatanalyser och kontroller som utvisar hur verksamhetens 
prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation 
som säkerställer må/uppfyllelsen." 

EY:s erfarenhet av målstyrning 

För att nå ett önskat framtida läge finns det olika modeller att styra på. Målstyrning är ett av 
de vanligare sätten inom offentlig verksamhet. Att styra med hjälp av mål innebär att 
verksamheten styrs med uppsatta mål istället för att styra processer inom organisationen. 
Andra modeller för styrning är resultatstyrning och värderingstyrning. Resultatstyrning är en 
vidareutveckling av målstyrning som syftar till att förflytta perspektivet i målstyrning från 
resurser och aktiviteter till resultat som uppnås i verksamheterna. Värderingsstyrning har 
värderingar som utgångspunkt och samlar alla medarbetare i samma riktning för att 
därigenom gemensamt nå bättre resultat för helheten. 

Inom verksamheter kan flera modeller av styrning råda samtidigt. Detta är inget ovanligt inom 
offentlig verksamhet som många gånger styrs av såväl uppsätta kommunala mål och 
fastställda värderingar. Utöver den kommunala styrningen tillkommer även statliga mål, 
riktlinjer och föreskrifter som påverkar verksamheters utformning och innehåll. 
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SMART-modellen 

SMART en vedertagen modell som används för att underlätta formulering av mål för bland 
annat projekt, försäljning eller personlig utveckling. Modellen är särskilt användbar när mål 
ska formuleras när flera är inblandade då den ger ett gemensamt ramverk att hålla sig inom. 

Specifika i meningen att de är enkla och begripliga. 
,_ Mätbara och indikerar en riktning av något slag. 

Accepterade och kända av de som berörs. 
Realistiska och rimliga att kunna nå. 
Tidsbestämda i den mån att det är enkelt att avgöra när de uppnåtts eller inte uppnåtts. 

Kommunens målstyrningskedja 

Kommunens vision 2030 är "Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara 
en attraktiv förebild, på alla sätt, i alla sammanhang". Målstyrningen i kommunen bygger på 
kommunens vision, kommunfullmäktigemål och nämndmål. Kommunfullmäktige fastställer 
dessa samt kommunens strategiska dokument. Bilden nedan illustrerar kommunens 
målstyrningskedja och är tagen ur kommunens miljö- och energiprogram. 

Målstyrning 

,_ 

Exempelv i ~ budget, 
övN; ikt;pf irn . i11r ikt 11 in5; · 
clokurnent , progr<i rr1, 
pc•licy mm. 

Vision 

Mål 
Kommunfullmäktige 

Nämndsmål 

Strategiska 
dokument 

Plan 

f 

~Verksamhetsplan . 
~-

lndlvlduell 
utvecklings plan 

A 
0 
3 
3 
c 
::i 
-n 

I t 

I 

Komrnumtyreben 
och n ~mn <le r 

Förv11 ltni11g 

l'.'1 ecl arbetare 
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3. Iakttagelser 

3.1. Nämndernas nedbrytning av målen 

Målstyrningen i kommunen bygger på kommunens vision, kommunfullmäktigemål och 
nämndmål (se tabell 1 och 2 nedan). Kommunfullmäktige fastställer 
kommunfullmäktigemålen och nämndmålen, därefter konkretiserar nämnderna nämndmålen 
i sina nämndplaner. 

Tabell 1. Kommunfullmäktigemålen 
Kommunfullmäktigemål 1 Kommunfullmäktigemål 2 Kommunfullmäktigemål 3 
Båstads kommun är attraktiv Båstads kommun är Båstads kommun är i 
att leva, bo och verka i välkomnande, professionell och ekonomisk balans 

tydlig 

Tabell 2. Nämndmål 
Nämndmål 1 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 
Nämndmål 2 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 1 O bästa kommuner inom vård och 

omsorg 
Nämndmål 3 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner 
Nämndmål 4 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom miljö och 

samhällsbyggande 
Nämndmål 5 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom trygghet och 

säkerhet 
Nämndmål 6 Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året runt 

genom att vara bland de 25 bästa kommunerna i Sverige 

Nämnderna ska utgå från en gemensam struktur när de upprättar sina nämndplaner. I 
nämndplanen ska nämnden först ange vilket av nämndmålen ovan (1-6) som avses, därefter 
ska resultatet för tidigare år och prognos för innevarande år uppges. Av nämndernas planer 
för verksamhetsåret 2018 framgår att detta inte görs av samtliga nämnder. 

I planerna anges insatserna som ska genomföras för att uppnå målet och vilken verksamhet 
som ska genomföra insatserna. Alla nämnder har insatser för samtliga av de sex 
nämndmålen som fullmäktige har fastställt. Det framgår inte hur insatserna ska bedömas 
vara uppfyllda eftersom nämnderna inte anger några mätmetoder eller indikatorer i 
nämndplanerna. 

Nedan redogör vi för ett exempel på hur nämndmålen framställts i nämndernas nämnplaner. 
Exemplet utgår från fullmäktiges nämndmål 1 "Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 
bästa skolkommuner'' och exempel på deras valda insatser för att uppnå målet. 

Bild 1. Kommunstyrelsen - verksamhetsområdet teknik och service 
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Mål 1: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skollcommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I 46 ~ EJ ~ ~ 
Prognos I I 
Kommunsstyrelse Skolans måltider ska vurn hållbara, kvalitetssäkrade och välsmakande. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Skolorna ska vara väl underhållna och anpassade till verksamheten och ha 
en attraktiv och trivsam yttre och inre miljö. 

Tel<nll< och Service 

Vid intervjuerna framkom att kommunstyrelsen inte har antagit någon nämndplan för 
verksamhetsåret 2018. Verksamhetsområdet teknik och service har ändå tagit fram en 
nämndplan för innevarande år. Det framgår inte av planen hur insatsernas resultat ska mätas 
och följas upp av nämnden. 

Bild 2. Kommunstyrelsen - verksamhetsområdet samhällsbyggnad 

j Mål 1: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ EJ EJ 
Prognos D DD 
Kommunsstyrelse Tydliggörande av den strategiska skolutvecklingen i den fysiska planeringen 

genom aktivt arbete med översiktsplanering och detaljplanering för att ha 
planberedskap när kommunen skall bygga skolor 
Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelse Kartor och G IS-analyser för bättre beslutsunderlag och för användning i 
verksamhetens löpande arbete. 
Samhällsbyggnad 

Detsamma gäller för planen som verksamhetsområdet samhällsbyggnad tog fram för 
kommunstyrelsen. I den här planen har inte målets resultat för 2016 och 2017 uppdaterats. 
Det framgår inte av planen hur insatsernas resultat ska mätas och följas upp av nämnden. 
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Bild 3. Utbildningsnämnden - verksamhetsområdena barn och skola samt bildning 
och arbete 

Mål 1 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skollkommuner 

Resultat 
2012-13 2013-14 201 4-1 5 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

EJEJEJEJOODOO 
Barnperspektivet visar vägen 
Vl utvecklar och genomför arbetssätt som utgär ifrån barnot/eleven för att öka kvaliten och 
säkerställa resultat inom prestation, motivation och delaktighet. 

Barn och skola/Bildning oct1 arbete/IOF 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Vi planerar, följer upp, analyserar, dokumenterar och utvecklar lärande och utbildning. 
VI förbättrar rutiner ooh strukturer l l<valltetsarbetet för djupare och bredare analyser. 

Barn och skola/Bildning och arbete/IOF 

Under skolmålet har utbildningsnämnden därutöver insatser såsom att stärka samverkan 
med olika skolenheter och vårdnadshavare, att fokusera på det pedagogiska ledarskapet och 
yrkesskickligheten samt att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter till 
inflytande och delaktighet. 

Utbildningsnämndens nämndplan lyfter fram det systematiska kvalitetsarbetet som 
genomförs i skolorna som en av insatserna som ska bidra till att uppnå målet. 
Tjänstemännen från verksamhetsområdena barn och skola samt bildning och arbete framhöll 
att nämndens nämndplan präglas såväl av skolans systematiska kvalitetsarbete samt lagens 
krav på verksamheten som av kommunens målstyrning. 

Bild 4. Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet 

Mål 1: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ ~ ~ 
Prognos D DD 
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Myndighetsnämnd Ökad uppföljning av den obllgatoriska ventilationskontrollen eftersom 

många av kommunens lokaler har undermålig Inomhusluft. 
Samhällsbyggnad 

Myndighetsnämnden Kontinuerlig tillsyn av skolor och förskolor inom ramen för miljömålen 
Giftfri miljö, Frisk luft och God bebyggd miljö. 
Samhällsbyggnad 

I myndighetsnämndens plan har inte målets resultat för 2016 och 2017 uppdaterats. 

Bild 5. Vård och omsorgsnämnden 

Verlcsamhet:Vård och omsorg Insats: 10 bästa slcollcommunen 

Öppna verksamheten för personer som vill prova på vård- och omsorgsyrket. 

Stärka samverkan med berörda aktörer i syfte att utveckla utbildning och 
verksamhet och hitta nya möjligheter att säkra framtida behov. 

Vård och omsorgsnämndens upplägg på nämndplanen skiljer sig åt från övriga 
nämndplaner. Nämndens övergripande mål i planen hänvisar till nämndmålet "Båstads 
kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom VO". I nämndplanen finns en 
beskrivning av insatserna för att nå målet, exempelvis lyfts frågan om kontinuitet inom 
hemvård och hemtjänst samt läkemedelshantering. Därefter redogör de för vilka insatser 
som ska genomföras för att bidra till kommunfullmäktiges övriga fem nämndmål. Bilden ovan 
som anger vilka insatser vård och omsorgsnämnden ska genomföra för att bidra till målen 
om en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 

Kommunfullmäktiges övriga fem nämndmål hanteras på liknande sätt som skolmålet 
nämndplanerna. 

Program och policys 

I den tidigare politiska organisationen, där det inte fanns traditionella facknämnder utan 
beredningar, skulle politiska program för vissa områden tas fram och beslutas av 
kommunfullmäktige. Detta element lever kvar i den befintliga politiska styrmodellen, gäller 
exempelvis: 

... Skol- och utbildningsprogrammet 2014-2021 

... Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 

... Kulturprogram för Båstads kommun, det befintliga programmet antogs 2017 av 
kommunfullmäktige och ska senast revideras 2025 

~ Vård- och omsorgsprogram 2017 att gälla till 2025 
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Samtliga program innehåller mål. Målen i skol- och utbildningsprogrammet samt 
kulturprogrammet betecknas som programmål. Målen i miljö- och energiprogrammet vård
och omsorgsprogrammet betecknas inriktningsmål. När skol- och utbildningsprogrammet 
skulle uppdateras valde verksamheterna att låta programmet till största del efterlikna 
nämndplanen. Av intervjuerna framkom att programmen för skol- och utbildningsprogrammet 
och miljö- och energiprogrammet inte följs upp. 

3.2. Uppföljning och rapportering 

Vi har inte tagit del av något underlag som redogör för att nämnderna följer upp sina egna 
nämndplaner med de valda insatserna. 

Det som följs upp är fullmäktigemålen och nämndmålen på fullmäktigenivå, detta görs per 
tertialuppföljning och vid årsbokslutet. Ekonomienheten skickar ut anvisningar om vad som 
ska ingå i uppföljningarna. Vad gäller måluppföljningen fastställer anvisningarna att 
målavstämningen ska göras i en gemensam fil samt att kommentarer ska lämnas. Vid 
delåret ska även en prognos om måluppfyllelsen för helåret göras. 

Eftersom nämndmålens indikatorer består av nationella rankingar är de flesta av dem inte 
tillgängliga förrän efter årets slut. Detta bidrar också till att det är svårt att följa upp 
delresultatet vid andra tertialuppföljningen. Tabellen nedan redogör för målredovisningen för 
nämndmål 1 för verksamhetsåret 2017. 

Tabell 3. Målredovisning 2017 - kommunfullmäktiges nämndmål 1 
Hämndsmål 1 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar 

Baslad ska vara en 1 O:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser 
avSVeriges 10 

RT e Grundskolan ligger pa plats 41. Resullatet 
baseras på 2017 års siffror enligt öppna 
jämförelser SKL 2016 placering 143. bä sia 

skolkommuner 
P.iiifiiiefiiviir-söm'fiiiffiiife-.=·iiYmn-iisliiHiiöiiliriilir --··- ··--·--· --,.r·--···c;-· · 79 iira·c:enirliiirnffi:ieTnöm-fre.ariiåCiii····--···--··-.. --·· 

högskoleförberedande programmen 
J\'ii.Ciei iiiiiversömiJlliiörjär .s!iiiiTervillö!isl<Oiä"iir -·-·- .. ·······-· ... v-·· ···o····- if4-iiiöce-rifliä-saiiiiiiiia·ilr.ö'iiiam··iiaii1ifJaiie···········-· 
universitet Inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning llögre studier Inom två år ener avslutad 

gymnasieutbildning. 
äif%-iiö1dii-iiiierii1ici<efriöJcfäeiiTi'Qf'eiiiiienl<äi·--····- --·---·-.. ·- ··R'r-· --0--·- S"1<01iiisiieiiffoii_e_ils-iii<ö.ieiii<äim'äfo'r·iio}iiii'efiör-·-· 

åk 5 som har 90% positiva svar. Enkät för åk 9 
har 83% positiva svar enligt Kolada. Nästa 
enkätomgång skervt2018. 

aö-%-riöJifä._eiiiiTm-Yck'eiii ö}ifaeiiTiiifvafriiiä'cfatiavareii'kät-·· - ··-R:r-· ···0 -- Avfofäff47orörs'köieb'äiii'iiär232röräiCfrar 
besvarat enkäten. Nytt underlag behöver 
utvecklas för att vidare kunna mäta nöjdhet 
bland vårdnadshavare I förskolan. 
Vårdnadshavare i grundskolan svarade kring 
övergripande nöjdhet hösten 2016 med 93% 
positiva svar. Nästa enkät omgång från 
Skolinspektionen sker vi 2018 för grundskolan. 

Aiia-ei.eiamiiiä ........... ............ _ .............. _ ........... --.----·--- --···-········· ·· ·····v··· ··· o·· a3%.toi:i-exaiiieii-iiiCi Y'ik'esiiölisi<öiän······-···--··········· 
Aii-iiei iiikesliibiiiiiiin!iäTiJei i iivaii.are-- .. -............. .... .. · ..... ·· ·v ·- ·0· ... ii'i'ii<esufiiTiaiifiiiiäi iiarifriiJuiiiis ..... ·· ..... .... -· ·· 
AiiCfeffar6efa-eifer·utiiliCiiiiiiii- - -· ·-· ---- ---········ ..... .. ··v -· · ··0 · .. - ai%.iiäreiiei ifiii'i'i'iiaiisTlifaii-lifriiiifiiiiigJiiilt>·--·-· 
"Geiiö-msfrömfii-iilii!ls'Fi .... _ --··-- ·-··-----·--·--·------·-···-·-······--· ·- ·· ·--E' ··- -0 --- 2r rani<a-iiievifr-fi-är·sruaerafiifs'Fi ......................... ····· 
NTVS-~3'F"i · ·-- -··---·-··---········· ·· ···--··· · ··········-····---···············-····--···-·-·· ·--·-··-··--··· .... .... ······E·--· ····-o·-··--·92 ·e-iev·e-r· ·;1·ä-iiiförrn·ä·nan·ei·fa ·p·röv:··c1··ö"t'.fö~·· ·i<"iär·ä1f· 

I tabellen ovan kan vi utläsa att utfallet för nio av tio mätmetoder avseende nämndmålet 
"Båstad ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner'' är grönfärgade pluppar och en 
plupp är rödfärgad. Målet är dock inte redovisats som uppfyllt i kommunens årsbokslut för 
2017. Det har inte redovisats som uppfyllt eftersom att nämndmålet och mätmetoden är 
samma. Detta innebär att den första mätmetoden är avgörande för om målet ska anses vara 
uppfyllt eller inte. 
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Building a better 
working world 

I exceldokumentet fullmäktige- och nämndmål 2017 redogörs resultatet för de nio målen som 
kommunfullmäktige har beslutat om. 

3.3. Kommunstyrelsens roll och uppsikt 

Av intervjuerna framkom att kommunstyrelsens roll i målstyrningen är att samla in 
nämndplaner och inhämta uppgifter för uppföljningen. Kommunstyrelsen inhämtar enbart 
uppgifter kring de av kommunfullmäktige beslutade nämndmål. Ekonomienheten på 
kommunkontoret inhämtar uppgifterna från nämnderna. Sammanställningen av nämndernas 
uppgifter kring nämndmålen sker i ett exceldokument. Kommunen har verksamhetsstöds
systemet Hypergene men enbart modulerna som avser personal och ekonomi. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende målstyrningen avser främst den ekonomiska 
uppföljningen som nämnderna lämnar in. Uppföljningen sker per tertial och vid årsbokslutet. 
Ekonomiavdelningen skickar ut anvisningar till nämnderna för vad redovisningen ska 
innehålla 
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Building a bet-ler 
working world 

4. Bedömning 

Målstyrningen i kommunen är inte fungerande. Bedömningen grundas på att det har framgått 
att det saknas en gemensam syn på målstyrningens syfte. 

Ett exempel på att detta är att nämnderna inte har brutit ner de övergripande målen så att de 
fungerar som styrsignaler i verksamheten. Ett ytterligare exempel på att det saknas en 
gemensam syn för hur målstyrningen ska fungera är att insatserna i nämndplanerna består 
av en blandning av aktiviteter, inriktningar och perspektiv. Nämndplanernas utformning bidrar 
också till att uppföljning och rapportering av verksamhetens måluppfyllelse försvåras 
eftersom de saknar indikatorer eller mätmetoder. 

Det är en brist att nämndernas egna planer inte följs upp. Det har inte heller framgått att det 
sker någon analys av nämndplanernas effekt eller av målresultaten, vilket även det är en 
brist. 

Kommunstyrelsen har inte säkerställt arbetsformer för att kommunens målarbete ska ske på 
ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap 1 § leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnderna. 
Detta har inte kommunstyrelsen uppnått avseende kommunens målstyrningsarbete. 

Det har under en tid saknats och saknas fortfarande en central samordning, som består av 
mer än inhämtning och sammanställning av underlag. Ett exempel på vad samordning skulle 
kunna bidra till är att nämnderna i större utsträckning tar vara på varandras kompetenser i 
processen, till exempel för att analysera resultatet tillsammans och för att redogöra för 
effekterna i kommunen. Det finns ett behov av att målstyrningsprocessen behöver 
tydliggöras och att samordningen och stödet till nämnderna behöver förbättras. 

I sammanhanget kan påminnas att utöver målen i målstyrningsprocessen tillkommer även 
övriga policys, styrdokument och program som ofta innehåller egna mål som också ska följas 
upp och utvärderas. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

.,.. initiera en översyn av kommunens målstyrning, samt 
~ säkerställa att mål, policys och övriga styrdokument följs upp. 

Båstad den 8 oktober 2018 

Malin Lundberg 
EY 

Negin Nazari 
EY 
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auilding a better 
working world 

Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

1> Jan Bernhardsson, chef för teknik och service 

1> Roger Larsson, chef för samhällsbyggnad 

,. Henrik Andersson, bildningschef 

1> Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. chef för barn och skola 

1> Elisabet Edner, ekonomichef 

1> Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 

Medverkat vid intervjuerna: 

1> Ingvar Andreasson, förtroendevald revisor 

11> Gert-Håkan Ericsson, förtroendevald revisor 

Dokument: 

1> Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhets nämndplan 2018 

1>- Kommunstyrelsens nämndplan 2017 

1>- Utbildningsnämndens nämndplan 2018 

"'" Vård och omsorgsnämndens nämnplan 2017 

1> Skol- och utbildningsprogrammet 2014-2021 

i> Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 

,,._ Kulturprogram för Båstads kommun 

1> Vård- och omsorgsprogram 2017 att gälla till 2025 

1>- Vision och mål 2018 

1>- Budget 2018 och plan 2019-2022 

1> Målredovisning AR 2017 

1>- Fullmäktige- och nämndmål 2017 
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1. Nämndens ordförande har ordet 
 

Vi har en resa att göra tillsammans. Samverkan och hållbarhet är viktiga ledord under den här 
resans gång. För att klara uppdraget måste vi tänka mer långsiktigt och arbeta tillsammans med 
andra och fokusera på innehållet i det vi levererar till våra medborgare och företagare. 
 
Samverkan och en hållbar framtid 
Båstads kommun måste nu samla krafterna kring en hållbar utveckling. Kommunstyrelsen behö-
ver vara motorn och driva på så att vi gör rätt prioriteringar på både kort och lång sikt. Vi agerar 
genom att utöva vår tillsynsplikt gentemot våra nämnder och styrelser. Vi arbetar med vår mål-
stuktur och lednings- och kvalitetsarbete. 
När vi samverkar med näringslivet, våra föreningar och andra offentliga organisationer kan vi 
samla oss kring en samsyn och med det bidra till en stark utveckling av vår kommun. 
Under året är det viktigt att vi har fokus på att jobba vidare i vårt viktiga arbete med barn- och 
unga för att skapa de bästa förutsättningarna att klara sig i livet. Här följer vi arbetet med vår nya 
skolstruktur som ska ge de bästa förutsättningarna för en modern kunskapsskola. Båstads kom-
mun ska återställa förtroendet för vår socialtjänst samt ge goda förutsättningar för förvaltningen 
att klara uppdraget. Inom vård- och omsorg fortsätter resan med vårt nya boende Haga Park som 
är efterlängtat och andra insatser som bidrar till en god äldreomsorg. 
Vi kommer att arbeta nära vårt lokala näringsliv och noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden 
för att säkerställa att fler får ett jobb att gå till. 
 
Vi måste tänka långsiktigt 
De ekonomiska utmaningarna i våra olika verksamheter, investeringsbehov, demografiska förut-
sättningar och minskad ökningstakt på våra intäkter ställer stora krav på alla i den kommunala 
organisationen men särskilt på oss som politiker. Vi ska möta dessa utmaningar genom att arbeta 
mer långsiktigt och effektivisera oss genom förändrat arbetssätt, samverkan med andra parter 
samt ny teknik. På så sätt har vi möjlighet till att skapa det engagemang och fokus som krävs för 
att frigöra medel för kommande satsningar och nödvändiga investeringar. 
 
Vi tar ansvar 
Från kommunstyrelsen sida är det tydligt att vi tar ansvar för att målen mäts på det vi som orga-
nisation levererar. För oss kommer 2020 bli ett spännande år präglat av arbete och utveckling av 
vårt målarbete och vår styrmodell. Dialogen inför budgetperioden 2020-2023 kommer att inten-
sifieras och prioriteras. 
 
 
 
 
Johan Olsson Swanstein(M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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2. Styrmodell för Båstads kommun 
 

Bilden nedan illustrerar kommunens styrningsprocesser.  Modellen är fortfarande under utveckl-
ing och kommer att vidareutvecklas under arbetets gång, vilket kan innebära eventuella ändring-
ar. 
 

 
 

 
 

 

2.1. Vision/ledstjärna 

 
Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning för hur vi vill att det fram-
tida Båstad ska se ut. 
Båstads ledstjärna är: ”Ett bättre sätt att leva”. För vidare beskrivning se: 
 
http://www.bastad.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/bastads-kommuns-vision-
2030/ 
 
I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Arbetet har initierats under 
2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, sociala och eko-
nomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 
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2.2. Värdegrund/kärnvärden 
 

Kommunens värdegrund/kärnvärden beskriver vårt förhållningssätt, agerande och beteende. 
Den ska genomsyra vår organisationskultur på alla plan.  Våra kärnvärden är: 
 

 Professionalism 
 Arbetsglädje 
 Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet) 

 
Mer information finns i Båstads kommuns personalpolitiska program. 
http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-
B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf 
 

 

 
2.3. Ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning  

 
Ett sätt att beskriva den kommunala styrningen är att dela upp den i tre parallella processer: eko-
nomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Dessa är förstås inte helt åtskilda utan överlap-
par, hänger ihop och är beroende av varandra. 

 
Ekonomistyrning 
kommunens olika verksamhetsområden Ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga re-
surser sätta finansiella mål och fördela resurser mellan.  
 

Målstyrning 
Målstyrning är politikernas verktyg för att styra verksamheten. Det är de förtroendevaldas upp-
gift att på övergripande nivå formulera mål som anger vad som ska levereras i form av tjänster till 
medborgarna. För att kunna följa upp måluppfyllelsen behövs mätbara resultatindikatorer. 
 
Kvalitetsstyrning 
 Kvalitetsstyrning utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av fullmäktige samt den 
lagstiftning som styr den aktuella verksamheten. Det är den kontinuerliga utvecklingen som sker i 
organisationen genom ständiga förbättringar av verksamheter. 
 
 
   2.4 .      Arbetsflöde: Planering – Uppföljning och analys – Åtgärder 

 
I Styrningsarbetet har vi i vissa delar hämtat inspiration från SKL:s guide för planering, uppfölj-
ning och åtgärder i kommunövergripande styrning 

 
 
Planering.  
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (bud-
getår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. För 
verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Förutom budget för nästkommande år ska det också finnas en ekonomisk plan för de nästkom-
mande två åren. Tjänstemannaorganisationens uppgift är att bestämma hur målen ska uppnås.  
 
 
 

http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf
http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf
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Uppföljning och analys. 
Systematisk uppföljning och analys är en viktig del av arbetsflödet. Månads- och delårsrapporten 
samt årsredovisningen är delar av den ekonomiska uppföljningen. Mål- och kvalitetsstyrningen 
följs upp genom mål- och kvalitetsindikatorer och nyckeltal.  
  

 
Åtgärder  
De slutsatser och förslag på åtgärder som kommit fram vid uppföljning och analys bildar underlag 
till vilka beslut som måste tas för att verksamheten ska kunna åstadkomma förbättringar och ut-
veckling. Besluten bygger dels på analysen, dels på prioritering utifrån politiska överväganden.  
 

 
3. Syfte med nämndsplan 

 
Nämndens verksamhetsplan visar hur nämnden bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktigens 
inriktningsmål samt vilka områden nämnden kommer att prioritera under 2020.  Verksamhets-
planen visar även hur nämnden fördelar ut sina ekonomiska resurser. I samband med att nämn-
den beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. 
Nämndens verksamhetsplan är en del av arbetsflödet enligt punkt 2.4. och är en del av plane-
ringsfasen. 
 
Kommunallagens 6 kap. 6 § 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten. 
 

 
4. Nämndens organisation och ansvarsområden 
 
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 kommunstyrel-
sen. Kommunstyrelsens arbetsutskott är även kommunens krisledningsnämnd. 
 
Förhandlingsutskott 

Kommunens förhandlingsutskott ansvarar för kommunens lönerevision och är tillika pensions-
myndighet för förtroendevalda. Utskottet består av samma 5 ledamöter som sitter i KSAU. 
 
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 

Handikapprådet är ett organ med uppgift att verka för att funktionshinderperspektiv beaktas i 
kommunens verksamheter, samt att vara referensorgan i de frågor som rör funktionsnedsatta. 
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Kommunledningskontor 
 
Kommunledningskontoret består av: 

 kommundirektör, biträdande kommundirektör 
 kommunikationsavdelningen med tillhörande kundcenterenhet 
 avdelningen strategi och utveckling 
 kansliavdelningen 
 ekonomiavdelningen,  
 upphandlingsavdelningen 
 HR-avdelningen 
 IT-avdelningen 

 
 
Kommunledningskontorets uppgift är att understödja den politiska ledningen och styrningen av 
kommunen samt ägna särskild kraft åt för kommunen strategiskt och långsiktigt viktiga utveckl-
ingsfrågor av såväl extern som intern karaktär. Kontoret arbetar aktivt för effektivisering, sam-
ordning 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 kommuni-
kation. Det inkluderar även PR och marknadsföring samt ansvar för den kommunikativa platt-
formen, grafiska profilen, varumärket Båstads kommun, kommunens officiella webbplats, offici-
ella 
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 kravverksam-
het samt försäkringsfrågor. Ekonomiavdelningen yttrar sig i ärenden till kommunstyrelsen och 
biträder verksamheterna med stöd i ekonomifrågor. 
 
Upphandlingsavdelningen 

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

HR-avdelningen ansvarar för övergripande frågor inom HR-området såsom chefs- och kompe-
tensförsörjning, 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 
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 service-
funktioner 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 bilar och arbetsmaskiner. 
 
Fritidsverksamhet 

Avdelningen ansvarar för simbassänger, föreningsbidrag, kommunens idrottshallar, arrangemang 
och vandringsleder. 
 
Räddningstjänst (ej myndighetsutövning) 

Räddningstjänstens verksamhet innebär förebyggande och förberedande arbete genom plane-
ring, utbildning, underhåll och övning samt genomförande av effektiva räddningsinsatser. Rädd-
ningstjänsten 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 extraordi-
nära händelser, vilket bland annat innebär risk- och sårbarhetsanalyser, krisplanering, övning 
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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 kommu-
nens 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 kommunsty-
relsen och myndighetsnämnden 
 
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 gymnasiekompe-
tens 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 samar-
bete 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 
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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 be-
står 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 aktivi-
teter 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 

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 kulturupple-
velser 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. 
 

 
 

5. Utmaningar och förutsättningar inför 2020 
 

Båstads kommun har stora ekonomiska och därav verksamhetsmässiga utmaningar de kom-
mande åren. En utmaning som delas av flertalet av Sveriges kommuner. Konjunkturen viker och 
som följd av det försämras arbetsmarknaden. Samtidigt ökar förväntningarna på välfärden. Över-
lag visar Båstads välfärdssektor goda resultat men genom den nu tuffa ekonomiska situationen 
krävs effektivisering i verksamheterna och fokus på att hitta andra lösningar för att servicen ska 
kunna bibehållas.  
 

Våra största utmaningar är: 
 
Demografi 
Båstad kommun växer och särskilt inom åldersgrupperna 0-19 år och över 80 år. Tyvärr växer 
inte gruppen i arbetsför ålder, 20-64 år, i samma takt vilket medför en stor ekonomisk utmaning. 
Utvecklingen är densamma i hela Sverige, men särskilt tydlig i Båstads kommun.  
 
Investeringsbehov 
Kommunens tillväxt medför ett ökat behov av investeringar. Särskilt stort är behovet av att 
investera i skolfastigheter på flera håll i kommunen. För att sänka våra uppvärmningskostnader 
är nu behovet stort av att investera i energisparande åtgärder.  
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Behov av arbetskraft - kompetensförsörjning 
Konkurrensen om arbetskraften är stor inom flera yrkesområden men särskilt stor inom 
förskola, skola samt vård och omsorg.  Det blir allt svårare att hitta arbetskraft med rätt kompe-
tens och det blir allt svårare att ersätta de medarbetare som nu går i pension.  
 
Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling involverar aktörer från alla sektorer - från den globala till den lokala nivån. Det 
handlar om en omställning till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Kommu-
ner har ett stort ansvar för att den önskvärda utvecklingen blir verklighet och bör därför vara ett 
föredöme inom sina respektive verksamheter. 
 
Ekonomi 
De senaste åren har Båstads kommun visat positivt ekonomiskt resultat men det är tack vare ex-
ploateringsintäkter medan verksamheterna gått med underskott. Sveriges kommuner och lands-
ting (SKL) gjorde under 2019 en analys av kommuns ekonomi för att utröna vilka utmaningar 
som kommunen står inför fram till 2025. Analysen visade på att de goda tiderna är förbi och att vi 
står inför ett ekonomiskt stålbad för att klara de utmaningar som kommunen står inför.  
 
 

6. Planerade ändringar i verksamheten 
Det stora ekonomiska och därav verksamhetsmässiga utmaningarna som kommunen nu står 

inför kräver ett nytt gemensamt arbetssätt baserat på helheten. För att bl.a. underlätta det dag-

liga arbetet inom förvaltningen flyttar nu verksamhetsområdescheferna och utvecklarna ihop i 

en gemensam kontorsmiljö. Genom det skapas bättre förutsättningar till ett fördjupat samarbete 

för att klara de utmaningar som vi gemensamt står inför from 2020.  

 

Ledningsgruppens arbete kommer nu tydligare att inriktas på uppföljning av verksamheternas 

resultat såväl kvalitativt som ekonomiskt. Därtill kommer arbetet långsiktigt att få en annan 

inriktning som innebär att fokus flyttas från att ha leverera flertalet av tjänster i egen regi till att 

göra det tillsammans med andra exempelvis civilsamhället och andra kommuner. Syftet är att 

kunna bibehålla den kommunala servicen men till en lägre kostnad. 
 

 

7. Kommunfullmäktiges Inriktningsmål 
 

 
Den 19 juni 2019 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra 
fokusområden: 
 
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 vuxna 

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

 
Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 
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Mål 5:   I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 
 
Mål 6:   Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott före-
tagsklimat 
 
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 
 

 
 

 
8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling 

 
Digitalisering 
För att få kommunens resurser att räcka till är det viktigt att genomlysa vilka arbetsmoment som 
kan automatiseras och digitaliseras. En digitaliseringsgrupp finns nu startad med uppdraget att 
identifiera områden som kan vara aktuella. 
Under 2019 har kommunen arbetat med flera olika digitaliseringsprojekt och ett antal större pro-
jekt kommer att fortlöpa även under 2020, bland annat implementering av Hypergene i kommu-
nens kvalitetslednings- och målstyrningsarbete samt personaladministration. 
 
Samverkan med civilsamhället och andra kommuner 
Kommunutredningen (Fi 2017:02) pekar på att det behövs samverkan mellan kommuner för att 
klara det kommunala uppdraget. Vi samverkar på flera sätt med kommuner som ingår i Familjen 
Helsingborg och även med kommuner norr om Båstad. Samverkan behöver vidareutvecklas och 
breddas att omfatta fler områden och funktioner.  
Kommunen behöver gå igenom den samverkan som sker inom Familjen Helsingborg för att be-
stämma vad som verkligen ger något i verkligheten. En tydlig inriktning blir nu att gå från tradit-
ionell samverkan till samarbete där kommunerna delar på tjänster eller hela verksamheter. 
 
Medborgarna i Båstads kommun har stor entreprenörsanda, är föreningsengagerade och samver-
kansvilliga. Det pågår flera samhällsprojekt där medborgarna är drivande. Genom samverkan och 
medskapande med civilsamhället kan vi klara uppdraget ”att ge välfärd till fler” (kommunutredning-

en). Även denna samverkan behöver utökas och vidareutvecklas.  
 
Agenda 2030 
Genom att agera lokalt tar vi ansvar för och bidrar till agenda 2030 och många av kommunens 
kärnverksamheter har bäring på hållbarhetsmålen. Agendans mål och delmål knyter till exempel 
an till arbetet med trygghet, äldreomsorg, utbildning, avfall och återvinning samt miljö och klimat. 
Genom bland annat projektet Glokala Sverige fortsätter kommunen att arbeta för att öka medve-
tenheten om hållbarhet internt och externt och med att integrera ett hållbarhetsperspektiv i våra 
processer. 
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Från deltid till heltid  
Heltidsarbete är avgörande för välfärdens kompetensförsörjning. Under 2020 kommer vi att fort-
sätta med projektet ”heltidsresan”. Målet med projektet är att heltidsanställningar ska bli norm i 
välfärdens kvinnodominerande verksamheter.  
 

Bättre företagsklimat 
Båstad är en av landets mest företagsamma kommuner och har den högsta företagsamheten i 
Skåne. Resultat i Svensk Näringslivs ranking visar däremot något annat. En sjunkande ranking och 
behovet är stort att göra något nytt som kan förbättra vårt samarbete med näringslivet. 
Samarbetet med Båstads Turism och Näringsliv (BTN) kommer nu att fördjupas i syfte att för-
bättra förutsättningarna för våra företagare och entreprenörer. Genom att inrätta en gemensam 
roll som näringslivslots tillsammans med BTN skapas bättre förutsättningar till dialog och möten 
med näringslivet. Samarbetet syftar också till att öka förståelsen för varandras villkor och utma-
ningar. 
 
Skolkommun Båstad 
Skolorna i Båstad visar fina resultat enligt olika kvalitetsundersökningar. 
Kostnadsläget i vår skolverksamhet är visserligen relativt högt, men det är en medveten satsning 
och utbildning kommer att vara ett prioriterat område även i fortsättningen. Vi satsar på färre 
enheter med bra lokaler och utemiljöer som är trygga och stimulerande. 
 
Satsning på Vård och omsorg 
Vi kommer att göra en särskild satsning inom verksamhetsområdet Vård och Omsorg. Vård och 
omsorgsnämnden har fått utökad budget för att kunna finansiera driften av ett nytt vårdboende, 
Haga Park i Förslöv. Kvalitetsarbetet ska stärkas och utvecklas och genom den ovannämnda pro-
jektet ”Heltidsresan” ökar vi tjänstgöringsgraden för våra medarbetare. 
 

  

8.1 Nämndsmål/effektmål 

 
Kommunstyrelsen tar till sig och följer upp samtliga kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
Kommunfullmäktiges indikatorer/nyckeltal kompletteras med ett antal egna mätvärden.  
En del mätvärden  bryts ner på nämndsnivå, exempelvis nyckeltalen som mäter måluppfyllelsen 
för mål 8. 
 

 
Bilaga: arbetsblad med indikatorer 

 
 
8.2. Uppföljning 
 
Uppföljning av nämndsplaner sker i samband med tertial- och årsbokslut och i samband med dia-
logmötet. Uppföljning av internkontrollplaner sker samtidigt om inget annat anges i kontrollplan  

        

 
9. Ekonomisk översikt 

 
Innehållet kommer när budgeten är klar 



Nyckeltalsbilaga
nämndsplan

kommunstyrelsen

onsdag den 27 november 2019



Förklaringar:

• nyckeltal på grå bottenfärg är KF:s 
nyckeltal/mättal

• nyckeltal på rosa bottenfärg är KS:s egna, 
kompletterande nyckeltal  

• nyckeltal vi följer upp är kopplade till 12 av FN:s 
17 globala mål för hållbar utveckling.

onsdag den 27 november 2019



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

onsdag den 27 november 2019

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kommuner

värde jmf med 
kommungr.

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 73 72 2018 76
Nöjd medborgarindex ‐ kultur (U09401) SCB: s 
medborgarundersökning 65 62 55 2017 66
Nöjd‐regionindex fritidsaktiviteter(medborgarundersökningen)
(U09408) SCB:s medborgarundersökning

67 61 59 2017 67
Nöjd‐medborgarindex bibliotek (U09407) SCB:s 
medborgarundersökning 77 74 72 2017 77

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

Indikatorer
KS



Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad

onsdag den 27 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.

onsdag den 27 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) 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
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år 
tidigare, andel (%)(N18409) SCB

48  45 39 2018 55
Yrkeshögskola‐ hur många i arbete ett år efter avslutad 
utbildning (egen undersökning)

Det är av vikt att vi under mandatperioden får 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:

Styrdokument: Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun

Indikatorer
KS



onsdag den 27 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) KKIK, Socialstyrelsen 85 82 83 2019 85
Fallskador bland personer 65+, 3‐årsm, antal /100 000 
(U20462)Patientregistret, Socialstyrelsen 2 505 3 129 3 209 2017 2 200
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

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:

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram



Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande

onsdag den 27 november 2019

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) Arbetsförmedlingen 2,9 3,5 2,3 2019 2,3
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera,
Andel (%)(N00973)SCB 32 47 58 2018 58
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel
(%) av befolkningen (N31816)Socialstyrelsen mm. 0,5 0,9 0,6 2018 0,5
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

Koppling till Agenda 2030:



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

onsdag den 27 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:

Styrdokument: Kommunens näringslivspolicy



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

onsdag den 27 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 (U07801) Avfall 
Sverige

560 499 578 2018 500
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 
(U07514) Ekomatcentrum 20 30 26 2018 35
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437)
Miljöfordons Sverige, KKIK 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:

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan



Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

onsdag den 27 november 2019

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde jmf 
med alla
kommune
r

värde jmf med 
kommungr.

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) novemberstatistik 13 12 12 2018 10
Arbeta med ovanstående nyckeltal på nämndsnivå

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:

Styrdokument: Personalpolitiska programmet

Indikatorer
KS



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

onsdag den 27 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:

Styrdokument: budget
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KSau § 96  Dnr KS 000326/2020 - 905 

Bjäre Klimatkonsortium - Förslag till initial organisation 

 
Beskrivning av ärendet Svenska Naturskyddsföreningens Bjärekrets – SNF Bjäre - tog ett initiativ 

hösten 2019 att etablera och utveckla Bjäre Klimatkonsortium. Konsortiet är en 
unik och lokal samverkansmodell som ska bidra till klimat- och miljöarbetet på 
Bjäre. Se bilagan ”lägesrapport” från 2020-02-06 för pågående aktiviteter.  

 
 En av de prioriterade aktiviteterna är att säkra ekonomiska medel för en 

översiktlig nulägesanalys av hur flödena av växthusgaser ser ut – avgränsat och 
exklusivt för Bjäre. Målet här är att få en gemensam bild av situationen som 
sedan kan diskuteras inom konsortiet för att kunna identifiera 
resultatorienterade aktiviteter. 

 
 Ytterligare aktivitet är att utveckla en tydlig organisation för konsortiet. 

Framväxten och utvecklingen av konsortiet sker enligt en öppen modell där 
erhållna resultat ligger till grund för nästa steg i arbetet. 

 
 SNF Bjäre, som tagit initiativet, föreslås fortsatt vara formell organisatorisk 

hemvist och koordinator för konsortiet/nätverket. Förväntningar på och från 
medlemmar i konsortiet kommer att konkretiseras och formuleras i dialog med 
de organisationer som idag visat intresse att vara med och bygga upp 
konsortiet.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av kommundirektör Erik Lidberg med tillhörande bilagor, 

2020-05-20.    
 
Föredragande Erik Lidberg föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att SNF Bjäre ska vara den 

formella organisatoriska hemvisten och koordinator för Bjäre 
klimatkonsortium. 
 
2. Kommunstyrelsen delfinansiera uppstarten av konsortiet med 28.000 kronor 
ur Kommunstyrelsen oförutsedda anslag. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att SNF Bjäre ska vara den 

formella organisatoriska hemvisten och koordinator för Bjäre 
klimatkonsortium. 
 
2. Kommunstyrelsen delfinansiera uppstarten av konsortiet med 28.000 kronor 
ur Kommunstyrelsen oförutsedda anslag.     
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-20 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Erik Lidberg 

Dnr: KS 000326/2020 – 905 
 
 

Bjäre Klimatkonsortium - Förslag till initial organisation 

 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att SNF Bjäre ska vara den formella organisa-
toriska hemvisten och koordinator för Bjäre klimatkonsortium. 
 
2. Kommunstyrelsen delfinansiera uppstarten av konsortiet med 28.000 kr ur Kommunstyrel-
sen oförutsedda anslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Svenska Naturskyddsföreningens Bjärekrets – SNF Bjäre - tog ett initiativ hösten 
2019 att etablera och utveckla Bjäre Klimatkonsortium. Konsortiet är en unik och 
lokal samverkansmodell som ska bidra till klimat- och miljöarbetet på Bjäre. Se 
bilagan ”lägesrapport” från 2020-02-06 för pågående aktiviteter.  
 
En av de prioriterade aktiviteterna är att säkra ekonomiska medel för en översiktlig nulägesa-
nalys av hur flödena av växthusgaser ser ut – avgränsat och exklusivt för Bjäre. Målet här är att 
få en gemensam bild av situationen som sedan kan diskuteras inom konsortiet för att kunna 
identifiera resultatorienterade aktiviteter. 
 
Ytterligare aktivitet är att utveckla en tydlig organisation för konsortiet. Framväxten och ut-
vecklingen av konsortiet sker enligt en öppen modell där erhållna resultat ligger till grund för 
nästa steg i arbetet. 
 
SNF Bjäre, som tagit initiativet, föreslås fortsatt vara formell organisatorisk hemvist 
och koordinator för konsortiet/nätverket. Förväntningar på och från medlemmar i konsortiet 
kommer att konkretiseras och formuleras i dialog med de organisationer som idag visat in-
tresse att vara med och bygga upp konsortiet.     
 
 
 
Erik Lidberg, kommundirektör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
SNF Bjäre 
Kommundirektör 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Organisation och finansiering 
2. Lägesrapport 
 
 
 



	

	

Bjäre	Klimatkonsortium	–	
Förslag	till	initial	organisation	och	finansiering	200309	
	
Bakgrund	
Svenska	Naturskyddsföreningens	Bjärekrets	–	SNF	Bjäre	-	tog	ett	initiativ	hösten	
2019	att	etablera	och	utveckla	Bjäre	Klimatkonsortium.	Konsortiet	är	en	unik	och	
lokal	samverkansmodell	som	ska	bidra	till	klimat-	och	miljöarbetet	på	Bjäre.	Se	
lägesrapport	från	200206	för	pågående	aktiviteter.		
	
En	av	de	prioriterade	aktiviteterna	är	att	säkra	ekonomiska	medel	för	en	översiktlig	
nulägesanalys	av	hur	flödena	av	växthusgaser	ser	ut	–	avgränsat	och	exklusivt	för	
Bjäre.	Målet	här	är	att	få	en	gemensam	bild	av	situationen	som	sedan	kan	diskuteras	
inom	konsortiet	för	att	kunna	identifiera	resultatorienterade	aktiviteter.	
	
Ytterligare	aktivitet	är	att	utveckla	en	tydlig	organisation	för	konsortiet.	Framväxten	
och	utvecklingen	av	konsortiet	sker	enligt	en	öppen	modell	där	erhållna	resultat	
ligger	till	grund	för	nästa	steg	i	arbetet.	
	
Organisation	
SNF	Bjäre,	som	tagit	initiativet,	föreslås	fortsatt	vara	formell	organisatorisk	hemvist	
och	koordinator	för	konsortiet/nätverket.	Förväntningar	på	och	från	medlemmar	i	
konsortiet	kommer	att	konkretiseras	och	formuleras	i	dialog	med	de	organisationer	
som	idag	visat	intresse	att	vara	med	och	bygga	upp	konsortiet.		
	
Finansiering		
För	närvarande	är	följande	kostnadsposter	(exkl.	moms)	identifierade		
	

• Klimatberäkning	över	utsläppen	på	Bjärehalvön		
samt	klimatbudget	fram	till	år	2045.		
Enligt	offert	från	konsultbolag	med	erfarenhet		
av	klimatberäkningar	 110	000
	 	

	
• Två	möten	med	konsortiet,		

lokal	och	enklare	förtäring	 16	000	
	
	

• Produktion	av	hemsida	och	innehåll	
samt	etablering	av	ytterligare	två		 	
sociala	kanaler	 10	000
	 	

	
	
Under	etableringsfasen	av	konsortiet	arbetar	personer	från	SNF	Bjäre	ideellt.	
	
	
/Björn	Dahlbäck	och	Pål	Abrahamsson	
SNF	Bjäre	



Bjäre	Klimatkonsortium	-	
Lägesrapport	200206	
	
Bakgrund	
Svenska	Naturskyddsföreningens	Bjärekrets	–	SNF	Bjäre	-	tog	ett	initiativ	
hösten	2019	att	etablera	och	utveckla	Bjäre	Klimatkonsortium.	Konsortiet	är	
en	unik	och	lokal	samverkansmodell	som	ska	bidra	till	klimat-	och	
miljöarbetet	på	Bjäre.		
	
	
Resultat	från	ett	idémöte	hösten	2019	
I	en	inbjudan	från	SNF	Bjäre	till	ett	idémöte	stod	det:	”Hur	kan	man	
arbeta	lokalt	med	en	global	miljöfråga	som	klimatförändringarna?		Där	
tror	vi	en	nyckel	är	att	samverka	mellan	olika	aktörer	för	att	kunna	
identifiera	konkreta	och	kanske	oprövade	aktiviteter”.	
	
SNF	Bjäres	ambition	är	att	aktiviteter	som	initieras	genom	den	nya	
samverkansmodellen	leder	till	synliga	och/eller	mätbara	resultat.	
	
Vid	mötet	deltog	ledningarna	för	fem	av	de	största	industrierna	på	Bjäre,	
kommunledningen	för	Båstads	kommun,	Båstad	Turism	&	Näringsliv	
samt	SNF	Bjäre.	Initiativet	från	SNF	Bjäre	fick	ett	mycket	gott	mottagande	
och	mötet	formulerade	några	viktiga	förutsättningar	för	det	fortsatta	
arbetet:	
	

• Bygg	vidare	på	den	tradition	och	kultur	av	att	samverka	över	
organisationsgränser	som	finn	spå	Bjäre	

• Utnyttja	att	många	av	Bjäres	företag	driver	ett	framgångsrikt	
miljöarbete	

• En	fördel	att	Bjäre	har	etablerat	sig	som	en	bygd	för	aktiv	livsstil	
• Den	fortsatta	samverkan	bör	utgå	från:	

o Gemensamma	förväntningar	
o Avgränsning	till	hanterbarhet		
o Konkreta	insatser	där	effekt	går	att	se	

• Klimat	kan	vara	en	attraktiv	ingång	–	men	det	får	inte	utesluta	
andra	aspekter	av	miljön	

• Stora	såväl	som	små	organisationer	skall	kunna	attraheras	av	
samverkan	inom	konsortiet	

• Bygg	vidare	på	en	öppen	atmosfär	där	de	olika	aktörerna	delar	
kunskap,	erfarenhet	och	lyfter	fram	varandra	i	olika	sammanhang	

• En	första	aktivitet	bör	vara	en	grov	helhetsbild	för	Bjäre.	Det	kan	
vara	en	analys	av	mängden	växthusgaser	som	släpps	ut	och	binds	
på	Bjäre	och/eller	en	analys	vad	de	olika	organisationerna	har	
gjort,	gör	och	ser	som	utmaningar.		

	
	



	
Utökad	dialog	och	fler	intresserade	aktörer	
SNF	Bjäre	har	efter	idémötet	haft	ingående	diskussioner	kring	initiativet	
med	bl.a.	Naturvårdsverkets	klimatavdelning	och	institutionen	för	Miljö-	
och	energisystem	vid	Lunds	tekniska	högskola	och	där	fått	goda	råd	för	
det	fortsatta	arbetet.		
	
Vidare	har	diskussioner	med	LRF	och	Svenska	Kyrkan	lett	till	att	dessa	
organisationer	även	vill	delta	i	det	fortsatta	arbetet.	
	
Det	betyder	att	konsortiet	idag	har	intresserade	aktörer	från	

• Näringslivet,	inklusive	jordbruket	
• Det	offentliga	–	Båstad	kommun	
• Civilsamhället	genom	SNF	Bjäre	
• Svenska	kyrkan	

	
	
Pågående	aktiviteter	
A.	SNF	Bjäre	har	haft	diskussioner	och	förhandlingar	med	konsultföretag	
som	har	stor	erfarenhet	av	miljö-	och	klimatarbete.	Nu	finns	ett	väl	
genomarbetat	förslag	med	kostnadsuppskattning	för	att	genomföra	en	
översiktlig	nulägesanalys	av	hur	flödena	av	växthusgaser	ser	ut	–	
avgränsat	och	exklusivt	för	Bjäre.	Analysen	kommer	kunna	utgöra	en	
viktig	förutsättning	för	ett	fortsatt	konkret	samverkansarbete	som	kan	
leda	till	aktiviteter	som	ger	resultat.	
	
B.	SNF	Bjäre	arbetar	nu	för	att	säkra	ekonomiska	medel	för	att	
genomföra	denna	analys.		
	
C.	SNF	Bjäre	arbetar	för	närvarande	även	med	ett	förslag	för	formerna	
och	framtida	arbetssätten	Bjäre	Klimatkonsortium.		
	
D.	Vidare	arbetar	SNF	Bjäre	med	en	plan	för	hur	initiativet	kan	
presenteras	och	marknadsföras	på	olika	sätt.	
	
E.	Adresserna	www.bjareklimat.se	och	www.bjareklimat.com	är	inköpta	
	
F.	Nästa	lägesrapport	från	konsortiet	planeras	till	mitten	på	mars.	
	
	
	
/Björn	Dahlbäck	och	Pål	Abrahamsson	
SNF	Bjäre	



 

Kommunstyrelsens socialutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
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KS § 10  Dnr KS 000331/2020 - 600 

Information om Inspektionen för vård och omsorgs pågående tillsyn 
av Barn och unga-enheten inom individ- och familjeomsorgen  

 
Beskrivning av ärendet Tillsynen av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, omfattar såväl ett enskilt 

ärende samt den lex Sarah anmälan som Båstad kommun gjorde under 2019, 
som handlade om myndighetsutövning för barn och unga. Inspektionen har 
återkopplat beslut att avsluta ärendet, eftersom nämnden har vidtagit och 
planerat åtgärder för de allvarliga brister som konstaterats i verksamheten. IVO 
kommer att följa upp resultatet av nämndens åtgärder. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Lena Täringskog, tf. IoF-chef, daterad 2020-05-15 med 

tillhörande bilaga.  
 
Föredragande Lena Täringskog, tf. IoF-chef, föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens socialutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Ta till sig informationen och lägga det som rör tillsynsärendet till 
handlingarna. 

2. Kontinuerligt följa upp verksamhetens kvalitet genom att efterfråga resultat 
från egenkontroller och intern kontroll. 

 
  

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-15 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000331/2020 – 600 
 
 

Information om Inspektionen för vård och omsorgs pågående tillsyn av Barn 
och unga-enheten inom Individ och familjeomsorgen i Båstad 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen ta till sig informationen och lägga det till handlingarna som rör tillsynsä-
rendet. 
 
2. Kommunstyrelsen följer kontinuerligt upp verksamhetens kvalitet genom att efterfråga re-
sultat från egenkontroller och intern kontroll 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tillsynen av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, omfattar såväl ett enskilt ärende samt den 
lex Sarah anmälan som Båstad kommun gjorde under 2019, som handlade om myndighetsut-
övning för barn och unga. Inspektionen har återkopplat beslut att avsluta ärendet, eftersom 
nämnden har vidtagit och planerat åtgärder för de allvarliga brister som konstaterats i verk-
samheten. IVO kommer att följa upp resultatet av nämndens åtgärder. 
 

Bakgrund 
Händelserna och anmälan om lex Sarah inom barn och unga har inneburit en svår och utdragen 
process för de medarbetare som har blivit kvar i verksamheten, inte minst p.g.a. den stora me-
diala uppmärksamhet som händelserna medförde. Fortfarande pågår insatser från Företags-
hälsovården, för att stärka gruppen barn och unga och ge dem verktyg att hantera det som va-
rit och en ny situation. IVO ser att nämnden har sett allvarligt på de brister som uppmärksam-
mats och de delar den bilden. Bristerna i handläggningen har inneburit allvarliga konsekvenser 
för barn och unga, som har haft behov av akut och långsiktigt skydd och stöd och som de inte 
fått. IVO menar dock att det i dagsläget inte är möjligt att avgöra om åtgärderna är tillräckliga 
för att säkra kvaliteten i verksamheten och vill därför särskilt poängtera vikten av att nämnden 
genom-förs och får avsedd effekt, genom egenkontroller och intern kontroll. IVO påpekar vik-
ten av att ledningssystem upprättas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter anser att det är an-
märkningsvärt att nämnden inte har använt IVO:s tidigare tillsynsbeslut från 2017 samt 2019 i 
syfte att förbättra verksamheten. Deras bedömning är också att det sedan en längre tid saknats 
tillräcklig ledning och styrning. 
 
Lena Täringskog 
Tf chef individ och familj 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschef vård och omsorg samt individ och familjeomsorg 
Tf chef IoF 
IT-chef 
Ekonom  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ärendet Tillsyn av verksamheten för barn och unga i Båstad      
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Utbildningsnämnden Båstad 
Båstads kommun 
269 80 BÅSTAD 

Ärendet 
Tillsyn av verksamheten för barn och unga i Båstad. 

Tillsynen inleddes efter ett enskilt klagomål som handlade om 
uppföljning av placering. Fokus i tillsynen ändrades efter att nämnden 
under akta ber månad 2019 inkom med ett flertal lex Sarah-anmälningar 
som handlade om myndighetsutövning för barn och unga. 

Syftet med tillsynen är att ta reda på om nämnden har vidtagit och 
planerat åtgärder för att komma tillrätta med de missförhållanden och 
brister som nämnden har identifierat i sina egna utredningar. 

Tillsynen bygger på de uppgifter från den granskning som nämnden 
gjort under utredning av missförhållande (lex Sarah) och klagomål. 
IVO har inte granskat något individärende. IVO har inte gjort någon 
bedömning av de brister som nämnden har identifierat. 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet, eftersom 
nämnden har vidtagit och planerat åtgärder för de allvarliga brister som 
konstaterats i verksamheten. 

IVO kommer att rolja upp resultatet av nämndens åtgärder. 

Skälen för beslutet 
Tillsynen har visat att nämnden ser allvarligt på de brister som 
uppmärksammats i myndighetsutövningen för barn och unga bland 
annat genom lex Sarah-utredningar. IVO delar nämndens bedömning. 
Brister i handläggningen har inneburit allvarliga konsekvenser för barn 
och unga som har haft behov av akut och långsiktigt skydd och stöd 
som de inte fått. IV 0 bedömer att de åtgärder som nämnden har 
redovisat minskar risken för att liknande missförhållanden uppstår igen. 

Det är i dagsläget inte möjligt att avgöra om åtgärderna är tillräckliga 
för att säkra kvaliteten i verksamheten. IVO vill därför särskilt 
poängtera vikten av att nämnden följer upp att åtgärderna genomförs 
och får avsedd effekt. Nämnden är skyldig att genomföra egenkontroll 
för att säkerställa att barn och unga f'ar det skydd och stöd behöver. 

Fax 

Individ och familj 
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Nämnden har det övergripande ansvaret för kvaliteten i verksamheten 
och för att den systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras 
(3 kap. 3 §socialtjänstlagen (2001:453), SoL). 

Nämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten 
(3 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2011 :9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete). Med stöd 
av ledningssystemet ska nämnden planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten (3 kap. 2 § SOSFS 2011 :9). 
Nämnden ska säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enlighet 
med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet ( 6 kap. 1 § 
SOSFS 2011:9). 

Nämnden ska utöva den egenkontroll som krävs för att säkra 
verksamhetens kvalitet (5 kap. 2 § SOSFS 2011:9). Med egenkontroll 
menas systematisk uppföljning och utvärdering av den egna 
verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och 
rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem (2 kap. 1 § SOSFS 
2011:9). 

IVO anser att det är anmärkningsvärt att nämnden inte har använt 
IVO:s tidigare tillsynsbeslut (dnr 8.5-32855/2017 och dnr 8.5-
774/2019) för att förbättra verksamhetens kvalitet för de enskilda som 
verksamheten är tillför. IVO bedömer att det visar att det sedan en 
längre tid saknats tillräcklig ledning och styrning. 

Sammanfattning av brister och missförhållanden 

Handläggnings brister 
Av lex Sarah-utredningen, som inkom till IVO den 10 december 2019, 
framgår att flera anmälningar om att barn far illa, inte har registrerats i 
det digitala dokumentationssystemet eller bedömts. Anmälningarna har 
inte gått att finna varför nämnden inte kunnat identifiera vilka barn det 
handlar om. 

Vid dialogmöte med företrädare från nämnden den 21 januari 2020, 
:framgick att det inte fanns någon rutin för hur registrering av 
anmälningar ska gå till. Enhetschefen och 1 :e socialsekreteraren, som 
vid tillfället var socialsekreterarnas närmaste arbetsledare, har :framfört 
till medarbetarna att alla anmälningar ska registreras ochjoumalföras. 
De upplevde att socialsekreterarna gjorde på sitt eget sätt och hänvisade 
till det som tidigare ledning sagt var rätt. 

Enligt enhetschefen och 1 :e socialsekreteraren fanns det omfattande 
brister i kunskap om hur handläggningen ska gå till, t ex kring 
skydds bedömning och förhandsbedömning. 1 :e socialsekreteraren 
upplevde att det inte längre fanns några allvarliga missförhållanden, 
som drabbade individerna, men det fanns missförhållanden såsom att 
lagstadgade tider inte följdes. 

2020 -05- 0 5 
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I lex Sarah-utredningen framkommer missförhållanden som rör barn i 
familjer där våld förekommer. Det handlar bland annat om att 
orosanmälan avseende våld aktualiserats för ett syskon, och antingen 
dröjt eller inte aktualiserats alls för resterande barn i familjen. Det 
saknas ordentliga bedömningar av behov av omedelbart skydd. I ett fall 
uppges att en standardfras som inte ska användas när det kan ha eller 
förekommer våld har använts i skydds bedömningen. Det har 
förekommit att samtal har genomförts med föräldrarna före barnet. 

·Föräldrarna har då fått möjlighet att tala om för barnet vad hen får och 
inte får säga till socialtjänsten. Utredande aktiviteter har dröjt, bland 
annat då fördelning till handläggare har tagit tid. Utredningarna har 
brister som få utredningssamtal, ofullständigt innehåll och att 
utredningstiden överskrids. 

Vid dialogmötet uppgav arbetsledning att utredning inleds direkt vid 
anmälningar med uppgifter om våld som berör barn. Det görs en 
bedömning av behov av omedelbart skydd och det säkerställs att barnet 
är skyddat. Information inhämtas från barnet om det är möjligt. All 
information och handläggning dokumenteras i det digitala systemet 
direkt. 

Av lex Sarah-utredningen framgår att det har konstaterats i flera 
ärenden att det finns stora brister i handläggning som rör 
utredningsförfarandet. Det handlar om brister i att påbörja och fullfölja 
utredningar. I ett ärende har utredningen inte beaktat barnets behov i 
tillräcklig utsträckning, utan tillsett förälderns behov i första hand. 
Barnets utsatthet uppmärksammades inte trots upprepade 
orosanmälningar och barnet fick inte det skydd som hen behövde. 

Lex Sarah-utredningen har visat att nämnden har saknat en rättssäk:er 
och fungerande rutin för orosanmälningar i pågående ärende. Det har 
förekommit att anmälningar inte har registrerats och inte heller 
hanterats av mottagning eller ansvarig socialsekreterare. 

I lex Sarah-utredningen har det uppmärksammats missförhållanden i 
nämndens bedömningar under pågående placering. Ett exempel är att 
nämnden gjort bedömning att avvakta med beslut om vård enligt LVU, 
trots att ungdomen avvikit från sin placering och använt droger vid 
flertal tillfällen. Ett annat exempel är att socialjouren inte hade 
informerats om var en avviken ungdom, som använde droger, hörde 
hemma. Det resulterade i att polisen inte kunde göra något när 
ungdomen påträffades. 

Lex Sarah-utredningen har visat brister i uppföljning av insatser för 
barn som är placerade utom hemmet. Det handlar både om inkomna 
orosanmälningar som inte har hanterats och att samtal med barn inte 
genomförts under cirka ett års tid. 

Arbetsledarna uppgav vid dialogmötet att när oro inkommer under 

l.ndivid och famllUj 
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pågående placering, tas beslut om det ska inledas en ny utredning eller 
inte. De vet att ny utredning ska inledas om det finns behov av att ändra 
insatserna. De uppgav att det för handläggarna var ny kunskap att 
utredning ska inledas om en vårdnadshavare vill ha hem sitt placerade 
barn eller om ett barn kan behöva omplacering. 

Vid dialogmötet framgick att verksamheten inte hade fastställt någon 
rutin för hur ofta någon handläggare ska träffa barnet under en 
placering. Ambitionen är en gång i kvartalet vilket de inte klarar att 
hålla för alla placerade barn. 

I lex Sarah-utredningen framgår brister i uppföljning av insatser för 
barn och föräldrar som f'ar öppenvårdsinsatser inom kommunen. 
Exempel finns om att det helt har saknats uppföljning av insatsen från 
handläggaren. Det har inneburit att det enskilda barnets stödbehov inte 
har tillgodosetts och att barnets säkerhet riskerats. 

Personalens kompetens och bemanning 
I lex Sarah-utredningen framgår brister i kunskap hos personal och 
arbetsledning inom området våld och hedersrelaterat våld som gjort att 
nämnden brustit i handläggningen på olika sätt. Det har bland annat fått 
till följd att barn har fortsatt att vistas i en miljö präglad av 
hedersrelaterat våld. 

Det har uppmärksammats att tjänster inom förvaltningen under åren har 
tillsatts med personer utan adekvat utbildning. Det fanns medarbetare 
inom myndighetsutövning barn och unga som saknade socionom
utbildning. Det har varit brister i introduktion av nyanställd personal 
och bristande stöd och handledning av arbetsledande enhetschef. Det 
framgick även kunskapsbrist hos arbetsledningen om handläggning vid 
L VU samt oförmåga att våga och fatta beslut. 

I lex Sarah-utredningen uppges att de socialsekreterare och arbetsledare 
som varit inblandade vid större delen av bristerna i handläggningen, har 
avslutat sina anställningar. 

LexSarah 
Under lex Sarah-utredningen framkom att det finns brister i kunskap 
om lex Sarah inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Det saknas 
tydlig riktlinje och rutin när missförhållanden ska rapporteras och av 
vem samt hur rapporten ska tas emot och utredas. Det har inte skett 
någon rutinmässig återkoppling till medarbetarna eller nämnden. Lex 
Sarah har inte använts som ett led i att utvärdera och förbättra 
verksamhetens kvalitet. 

Utredaren har konstaterat att det inte finns några lex Sarah-rapporter för 
de anmälningar som ingår i lex Sarah-utredningen. Som underlag till 
lex Sarah-anmälningarna till IVO har anmälaren använt uppgifter som 
kommit fram vid granskning av akter samt av dokument funna i 
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aktskåp. Vid den senare lex Sarah-utredningen har det för flertalet av 
lex Sarah-anmälningarna inte gått att få fram underlaget. Det 
grunddokument, t ex orosanmälan, som hittats i aktskåp har försvunnit 
efteråt. Det har skett efter att 1 :e socialsekreteraren och en medarbetare 
gått igenom tidigare medarbetares akter och aktskåp. Ingen har kunnat 
ge svar på hur dessa dokument därefter har försvunnit. 

Vid dialogmötet med nämnden framkom att verksamheten sedan flera 
år har en rutin för lex Sarah. Den har inte följts och tillförordnade 
chefen för IFO uppgav att det finns behov av att komplettera rutinen 
något. Rutinen var inte känd för alla medarbetare. Information om lex 
Sarah ska enligt ledningen lämnas av enhetschefen till medarbetarna 
vid arbetsplatsträff (APT). Vid dialogmötet lämnades en beskrivning av 
hur förloppet skulle ha sett ut om verksamhetens lex Sarah-rutin hade 
följts. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Nämnden har i lex Sarah-utredningen angett att missförhållandena 
grundar sig i ett större systemfel som rör bristande dokumentation, 
bristande arbetsledning och arbetsmiljö, avsaknad av riktlinjer, rutiner 
och egenkontroll. Det framkommer att verksamheten har få 
kontrollpunkter vilket gör att brister inte upptäcks i tid. 

Av lex Sarah-utredningen :framgår att verksamheten saknar 
ledningssystem och ett systematiskt kvalitetsarbete. Det saknas 
processbeskrivningar och rutiner alternativt är rutinerna inaktuella. 
Brister som rör rutin för klagomål, orosanmälan och skydds
bedömningar är särskilt uppmärksammade. 

I lex Sarah-utredningen framgår att det inte finns någon rutin för 
utredning av synpunkter och klagomål. Vid tidigare tillsyn våren 2019 
(dnr 8.5-774/2019) uppgav nämnden till IVO att det fanns rutiner för 
utredning av klagomål men att problemet varit att de hade brist på 
personal att genomföra det. Vid dialogmötet vidhöll chefen och den 
biträdande chefen för IFO att det inte finns någon sådan rutin. De kan 
inte svara på varför denna uppgift lämnats till IVO tidigare. 

Lex Sarah-utredaren har uppmärksammat att IVO genomfört tillsyn 
inom barn och unga enheten med beslut den 10 januari 2018 (dnr 8.5-
32855/2017). De utvecklingsområden som IVO uppmärksammade 
nämnden på då har inte omhändertagits. Brister som framkom i lex 
Sarah-utredningen, kan tydligt kopplas till de områden som beskrevs då 
och är ett resultat av brister i ledning och styrning enligt utredningen. 

Samverkan 
Av lex Sarah-utredningen :framgår att en orsak till missförhållanden är 
tidigare samarbetssvårigheter mellan socialsekreterare och behandlare 
inom kommunens öppenvård. 
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Nämndens vidtagna åtgärder 

Handläggning 
Vid dialogmötet framgick att 1 :e socialsekreteraren i den dagliga 
arbetsledningen följde upp att medarbetarna inom mottagning arbetar 
enligt gällande bestämmelser och brukarnas behov. Det förekom att 
lagstadgade tider inte följdes. 

I nämndens svar till IVO den 4 mars 2020, om åtgärder efter 
dialogmötet, redovisas att rutiner för hur inkomna anmälningar eller 
ansökningar ska registreras är gjort. Arbetssättet med struktur för 
agerande i samband med oros anmälan har klargjorts. 

Personalens kompetens och bemanning 
Av lex Sarah-utredningen framgår att en ny tjänst som enhetschef för 
mottagningen har inrättats och att mottagningen har fått en förstärkning 
av inhyrd konsult med erfarenhet. Nämnden har redovisat ett antal 
vidtagna åtgärder under 2019 som rör rekrytering av chefer på olika 
nivåer och handläggare. Det har även skett förändringar på chefsnivåer 
under2020. 

Vid dialogmötet uppgav ledningen att nämnden sedan missförhållanden 
uppdagades, gjort ett arbete på ledningsnivå för att lösa problemen 
långsiktigt. Vid mötet var det tydligt att det har gjorts för lite vad det 
gäller "situationen här och nu" för handläggarna och det arbete som 
berör brukarna. Kommundirektören ansåg att nämnden behövde göra 
en tidsplan för hur de ska hantera det dagliga arbetet. 

I nämndens svar till IVO har nämnden redogjort för att verksamheten 
tidigare arbetat under en tillfällig organisation och nu gått över i 
stabilitet med chefsfunktioner i samtliga grupper. Nämnden uppgav att 
mottagningsenheten inte var längre organiserad under Barn och unga
enheten. En ny enhetschef för mottagningen var i tjänst. Denna har 
daglig genomgång av nya och pågående ärenden samt är aktiv i 
ärendehandläggningen. Arbetsledningen för Barn och unga-enheten 
hade genom den nya chefsstruktur färre medarbetare att handleda. 

Av svaret framgick även att det fanns en arbetsmiljöproblematik inom 
barn och unga som även berörde handläggarna inom mottagning och 
vuxna. Insatser från företagshälsovården och intervjuer med 
medarbetare hade påbörjats. Berörd enhetschef hade tagits ur tjänst 
under utredningen och 1 :e socialsekreteraren hade fått andra 
arbetsuppgifter. Biträdande chef för IFO hade ersatt enhetschefen. 
Konsulten som hyrts in tidigare har gått in i rollen som 1 :e 
socialsekreterare. Konsulten skulle senare få ett vikariat som biträdande 
chef för IF 0, då den nuvarande kommer att avsluta sin tjänst under 
våren. Ledningen för barn och unga uppgavs ha dagliga avstämningar i 
ärenden. 
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LexSarah 
I nämndens svar till NO framgår att alla medarbetare fått ta del av lex 
Sarah-utredningen och nämndens rutin för lex Sarah vid gruppmöten 
med enhetschef. 

Samverkan 
I nämndens svar till IVO framgår att en ökad samverkan med 
öppenvården har påbörjats och gett effekt genom att tidiga insatser 
initieras av handläggare. 

Nämndens planerade åtgärder 

Handläggning 
Verksamheten har haft ett verksamhetssystem som inte stödjer 
handläggningsprocessen. Av nämndens handlingsplan, daterad den 13 
januari 2020, framgår att nämnden köpt in en ny version av 
verksamhetssystemet. Detta ska åtgärda brister i dokumentation och i 
hantering av inkomna och upprättade handlingar. 

Vid dialogmötet framgick att alla handläggare kommer att behöva 
utbildning i det nya digitala verksamhetenssystemet. Verksamheten 
kommer få stöd av systemförvaltaren från vård- och omsorg. 

I nämndens svar till NO framgår att verksamheten ska gå igenom 
ärenden inför implementering av nytt verksamhetssystem. Syftet är att 
skapa strukturer om följ er lagstiftning kring dokumentation under 
handläggningsprocessen. En plan för genomförandet har 
kommunicerats med all personal. De kommer att vara delaktiga i 
implementering och utbildningar under 2020. Det kommer även skapas 
mallar för handläggning av olika ärendetyper. 

Personalens kompetens och bemanning 
Enligt nämndens handlingsplan behöver socialsekreterarna kompetens
utveckling för att möta människor med en bredd av komplexitet. 
Planeringen är att upprätta en kompetensutvecklingsplan där 
grundutbildning i BBIC (barns behov i centrum) ingår, samt utbilda 
BBIC-utbildare. Nämnden ska utveckla de krav som ställs vid 
rekrytering och skapa en introduktionsplan för nyanställda. 

I lex Sarah-utredningen framgår att bemanningen i verksamheten var 
otillräcklig och att rekrytering av socialsekreterare påbörjades. Vid 
dialogmötet redogjorde nämnden för behov av förstärkningar till vilka 
nämnden äskat medel från Kommunfullmäktige. Dessa förstärkningar 
gällde att permanenta en fjärde tjänst i mottagningen, en tjänst att dela 
mellan barnsekreterare och familjehemssekreterare samt en 
socialsekreterare till vuxenenheten. Kommunfullmäktige har utökat 
nämndens budget enligt handlingsplanen. 

~r;!Jlvid och famHj 
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I nämndens svar till NO uppges att handläggare inom barn och unga 
samt personal inom förebyggande och öppenvården ska få utbildning 
under mars 2020. Utbildningen handlar om BBIC och uppdrag. 
Grundutbildning i BBIC kommer att ske under hösten 2020. Det har 
även planerats in utbildningar för metodutveckling under året. 

Tre handläggare kommer att utbildas i en metod som fokuserar på risk 
och skydd i familjer (Signs of safety). Utbildningen återkommer för 
ytterligare handläggare under hösten. 

Lex Sarah 
I nämndens svar till IV 0 framgår att en temadag planerats under våren 
2020 där personal tillsammans ska titta på händelser och fallbeskriv
ningar som är relevanta för verksamheten. Ledningen kommer beskriva 
den genomförda lex Sarah-utredningen och dess resultat. De kommer 
uppmärksamma rutinen och processen. En diskussion kommer att föras 
om vad som är händelser som kan rapporteras enligt lex Sarah i 
förhållande till andra former av avvikelser. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Verksamheten ska med stöd av inhyrd konsult arbeta med att skapa ett 
ledningssystem. Enligt handlingsplanen påbörjades arbetet i januari 
2020. Vid dialogmötet framgick att konsulten är processutvecklare för 
att skapa ledningssystemet. Tillsammans med medarbetarna ska de 
arbeta med ledningssystemet och skapa rutinerna. Detta för att de ska 
bli förankrade hos medarbetarna. Då arbetet med ledningssystemet är 
långsiktigt konstaterar deltagarna i dialogmötet att verksamheten 
behöver arbeta med rutiner under tiden. 

Vid dialogmötet :framgick att uppbyggnad av ledningssystem åven 
inkluderar att identifiera kontrollpunkter. Den egenkontroll som 
:framöver ska göras rör bland annat förhandsbedömning och utredning. 

Enligt nämndens handlingsplan ska verksamhetsplanen kompletteras 
med mätbara mått och aktiviteter som kan följas upp systematiskt och 
redovisas fortlöpande till nämnden. Av svar till IVO framgår att ett 
antal nyckeltal kommer att följas upp varje månad i verksamheten, så 
snart verksamhetssystemet är implementerat. Det rör anmälningar, 
utredningstid, uppföljning av insatser, våld i nära relation, avvikelser 
etc. Vid tertialuppföljningar kommer nyckeltalen att redovisas för 
nämnd samt hur arbetet fortlöper kopplat till upprättad handlingsplan. 

Samverkan 
Enligt nämndens handlingsplan behöver Individ- och familjeomsorgen 
utveckla det förebyggande arbetet för barn och unga och deras 
föräldrar. Nämnden planerar för en utbyggd öppenvård i samverkan 
inom kommun och att utveckla föräldrautbildningarna. Samverkan 
utifrån individens behov ska under 2020 öka mellan individ- och 
familjeomsorg, skola, fritid, LSS, socialpsykiatri och BUP. 
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Verksamheten har svårigheter att rekrytera kvalitativa familjehem och 
jourhem och följa upp insatsen. Planeringen är att inleda samverkan 
kring en gemensam familjehems- ochjourhemsverksamhet med andra 
kommuner i Nordvästra Skåne. 

övrigt 
Av handlingsplanen framkommer även andra åtgärder och vägval inom 
Individ- och familjeomsorgen. Det handlar bland annat om 
barnperspektivet genom barnets delaktighet, möjlighet till information 
och hur barnkonventionen implementeras i utredningsarbetet. Det rör 
också stöd till våldsutsatta och våldsutövare där en standardiserad 
bedömningsmetod kommer att användas för både barn och unga samt 
vuxna. 

Nämnden har utrett det enskilda klagomålet 
IVO bedömer att nämnden har utrett det enskilda klagomålet som IVO 
överlämnade till nämnden den 17 oktober 2019 (5 kap. 3 § SOSFS 
2011 :9). Av inskickade handlingar framgår att klagomålet har utretts av 
en socionomkonsult som även har utrett nämndens lex Sarah
anmälningar. Utredaren har tagit del av klagomålet och gjort en 
genomgång av dokumentationen i personakten. Utöver det har samtal 
förts med den vid aktuell tidpunkt ansvariga enhetschefen och 1 :e 
socialsekreterare. Den senare i egenskap av ansvarig socialsekreterare 
för berörd person efter att tidigare socialsekreterare avslutat sin tjänst 
innan klagomålet inkom. 

Klagomålet handlade om missnöje med beslut, bemötande, avsaknad av 
utlovad insats och missnöje med hantering av ärendet generellt. 

Underlag 
Handlingar som har inkommit från nämnden: 

• Begärd redovisning av det enskilda klagomålet, inkom den 10 
december 2019. 

• Lex Sarah-utredning, inkom den 10 december 2019. I 
utredningen finns en handlingsplan. 

• Begärda uppgifter om personal inom Individ och familjeomsorg 
från och med den 1januari2017, inkom den 16 januari 2020. 

• Handlingsplan för åtgärder och vägval inom Individ och familj 
daterad den 13 januari 2020. Överlämnad till IVO vid 
dialogmöte den 21januari2020. 

• Svar till IVO efter begäran om ytterligare uppgifter, inkom den 
4mars 2020. 

• Yttrande över revisionsrapport som avser granskning av Individ 
och familj, inkom den 27 mars 2020. 

• Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll från den 25 mars 
2020. 
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Anledning till tilfsyn 
IVO inledde tillsyn efter ett enskilt klagomål som inkom den 4 
september 2019. 

Den 11 oktober 2019 inkom åtta lex Sarah-anmälningar till IVO ( dnr 
34648/2019, 37662/2019, 37667/2019, 37701/2019, 37728/2019, 
37732/2019, 37759/2019 och 37762/2019). En vecka senare inkom 
ytterligare nio lex Sarah-anmälningar ( dnr 40394/2019,40401/2019, 
40415/2019, 40416/2019, 40518/2019, 40571/2019, 40572/2019, 
40573/2019 och 40574/2019). 

Tillsynens genomförande 
IVO överlämnade det enskilda klagomålet till nämnden den 17 oktober 
2019. IVO begärde att nämnden skulle redovisa hur de tagit emot 
klagomålet och utrett det samt även nämndens uppfattning kring det 
som inträffat och eventuella vidtagna åtgärder. Nämnden informerades 
samtidigt om att de förhållanden som nämns i nämndens lex Sarah
anmälningar också skulle ingå i verksarnhetstillsynen. 

IVO aviserade också att genomföra ett dialogmöte med företrädare för 
nämnden. IVO avsåg att invänta nämndens olika utredningar och 
utifrån dessa ta ställning till hur den fortsatta tillsynen skulle 
genomföras och vad som skulle behandlas under dialogmötet. 

IVO genomförde den 21januari2020 ett dialogmöte med nämnden. 
Följande personer deltog: Nämndens ordförande och vice ordförande, 
kommundirektör, personalchef, tillförordnad chef och biträdande chef 
för IFO, enhetschef, 1 :e socialsekreterare och processutvecklare 
(socionomkonsult). Syftet med dialogmötet var att fördjupa sig i vilka 
åtgärder nämnden behövde vidta för att komma till rätta med de 
missförhållanden och brister som framgick av nämndens utredningar. 

Protokoll från mötet och ytterligare information från medarbetare inom 
förvaltningen som inkommit därefter kommunicerades skriftligen till 
nämnden den 7 februari 2020 med möjlighet att lämna synpunkter. IVO 
begärde även svar på frågor som uppstått efter dialogmötet och som 
handlade om förtydligande av åtgärder. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Joonas Terje. I den 
slutliga handläggningen har inspektörerna Mariana Marmol och 
Catharina Nilsson deltagit. Inspektören Ameli Strömblad Uhlin har 
varit föredragande. 
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KS § 9  Dnr KS 000318/2020 - 600 

Förslag att ingå avtal kring samverkande familjerätt med 
socialförvaltningen i Helsingborgs stad 

 
Beskrivning av ärendet Familjerättsverksamhet är en obligatorisk uppgift för kommuner att erbjuda 

sina invånare. Sedan några år så har ett antal mindre kommuner valt att ingå 
avtal med Helsingborgs stad gällande familjerätt, då det är sårbart och ofta 
avhängigt att en person har detta uppdrag i en liten kommun. När flera 
kommuner går samman i denna fråga så kan det familjerättsliga området 
stärkas och utvecklas, tillgängligheten ökar även under helg och utbudet av 
stödformer ökar i och med att resurser samlas vid en större enhet. 

 
 Stödformerna erbjuds främst i familjerättsenhetens lokal i Helsingborg, men 

ombesörjer vid behov även sina tjänster på hemmaplan i Båstads kommun. 
Avtal är möjligt att ingå fr.o.m. 201001. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Lena Täringskog, tf. IoF-chef, daterad 2020-05-08.  
 
Föredragande Lena Täringskog, tf. IoF-chef, föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens socialutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Ingå samverkansavtal gällande familjerätt med Helsingborgs stad.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal enligt ovan med Helsingborgs 
stad. 

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-08 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000318/2020 – 600 
 
 

Förslag att ingå avtal kring samverkande familjerätt med socialförvaltningen 
i Helsingborgs stad 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Ingå samverkansavtal gällande familjerätt med Helsingborgs stad.  
 
2. Godkänna förslag till avtal enligt bifogat dokument.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Familjerättsverksamhet är en obligatorisk uppgift för kommuner att erbjuda sina invånare. 
Sedan några år så har ett antal mindre kommuner valt att ingå avtal med Helsingborgs stad 
gällande familjerätt, då det är sårbart och ofta avhängigt att en person har detta uppdrag i en 
liten kommun. När flera kommuner går samman i denna fråga så kan det familjerättsliga om-
rådet stärkas och utvecklas, tillgängligheten ökar även under helg och utbudet av stödformer 
ökar i och med att resurser samlas vid en större enhet. 
 
Stödformerna erbjuds främst i familjerättsenhetens lokal i Helsingborg, men ombesörjer vid 
behov även sina tjänster på hemmaplan i Båstads kommun. Avtal är möjligt att ingå fr.o.m. 
201001. 
 

Bakgrund 
 
Ett avtal om samverkande familjerätt regleras med stöd av socialtjänstlagens 2 kap 5 §  
och innebär inte att Båstads kommun överlåter det övergripande och yttersta ansvaret för 
verksamheten till annan kommun. 
 
Förslaget har sin grund i att samverkan ska vara till ömsesidig nytta för att utveckla och stärka 
det familjerättsliga perspektivet i respektive kommun och att det ska gagna kommunens invå-
nare. En gemensam drift möjliggör att långsiktigt säkerställa kontinuitet, kompetensförsörj-
ning, barnperspektiv, likabehandling, rättssäkerhet och god kvalitet i den familjerättsliga verk-
samheten. 
 
Förslaget innebär att verksamhetsområdet familjerätt med vissa avgränsningar som kvarstår i 
hemkommunen, överlämnas till värdkommunen Helsingborgs stad. Se bifogat förslag till avtal. 
 
Båstads kommun åtar sig att utge ersättning motsvarande nuvarande bemanning till värd-
kommunen, att ge behörighet till verksamhetssystem samt att tillhandahålla lokal för besök 
som sker i Båstad.  
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Aktuellt 
 
Familjerätten i Båstad bedrivs idag med kvalitet av kompetent personal, vilket är av stor vikt 
att poängtera. Våra möjligheter att anpassa stödet efter invånares önskemål är dock begrän-
sade, såväl till bredd och tillgänglighet. Den samverkande familjerätten i Helsingborg erbjuder 
stöd även under helger, vilket har visat sig vara tilltalande för föräldrar som ofta har överläm-
ning av barnen under helger. 
 
Det som även är tilltalande är att det förebyggande perspektivet är klart uttalat, att förekomma 
konflikter mellan parterna är en prioriterad del av arbetet. Värdkommunen erbjuder därför 
medhandläggning då ärendet uppkommer vilket har visat sig haft en positiv inverkan på att 
förhindra långdragna konflikter mellan föräldrar. Barnperspektivet är klart uttalat i verksam-
hetens olika delar. 
 
Representanter från individ och familjeomsorgen har genomfört studiebesök vid familje-
rättsenheten i Helsingborg och fått information via verksamhetschef Lisbeth Davidsson. Stu-
diebesöket visade bredden av stödinsatser som kan erbjudas Båstad kommuns invånare samt 
fick vi även ta del av utvecklingstankar som är möjliggöra att genomföra ju fler kommuner som 
ingår i samverkansavtalet. 
 

Personal 
 
Vid ett eventuellt avtal ska arbetsrättsliga regler gälla. Befintliga medarbetare i Båstad går inte 
med automatik över till värdkommunen, utan ska erbjudas likvärdigt arbete i hemkommunen. 
Befintliga medarbetare har under våren informerats om att det finns tankar om att ingå sam-
arbetsavtal gällande Familjerätten. Risk och konsekvensanalys och handlingsplan har upprät-
tats som innehåller planering kring berörda medarbetares fortsatta uppdrag. Berörda medar-
betare har uttryckt önskan om att familjerätten ska finnas kvar i Båstad samt att även om an-
ställning kvarstår så blir arbetsuppgifterna förändrade.  
 

Ekonomi 
 
Ersättningen är baserad på hemkommunens bemanningsgrad för familjerättsärenden, vilket i 
praktiken är 1,0 eftersom uppgifter som ingår inom ramen för avgränsningen kvarstår hos 
socialsekreterare som finns inom hemkommunen. Kostnaden för umgängesstöd utgår från 
faktisk kostnad, kostnader för tolk motsvarande faktisk kostnad ersätts av hemkommunen. 
Kostnaden revideras årligen till följd av sedvanlig löne- och prisuppräkning, se i övrigt bifogat 
avtalsförslag. Fakturering sker ett halvår i förskott. 
 

Uppföljning 
 
Båstad kommun har rätt att följa upp verksamheten och värdkommunen är då skyldig att med-
verka. Vid eventuella klagomål så utreder värdkommunen dessa. Årlig verksamhetsberättelse 
upprättas av värdkommunen och 2 gånger per år genomförs samverkansmöten med behöriga 
företrädare för respektive nämnd. 
 

Sammanfattande konklusion 
 
Under det senaste decenniet har mindre kommuner i allt större utsträckning sett behovet av 
samverkan inom flera olika områden, vilket även är ett uppmärksammat behov i Båstad. Invå-
nare ställer krav på en hög servicenivå och tillgänglighet, samtidigt som kommunerna strävar 
efter effektivitet och minskad sårbarhet inom områden där uppdraget är begränsat.  
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Omvärldsbevakning med andra samverkande kommuner har skett, där samtliga uttrycker en 
hög grad av nöjdhet och beredvillighet hos värdkommunens verksamhet. De uppger även att 
en befarad missnöjdhet från invånarna att behöva ta sig till Helsingborg för att få stödet, helt 
har uteblivit. I stället uttrycker berörda föräldrar att de upplever en högre grad av anonymitet, 
då besöket inte sker vid den lokala socialtjänsten. Det är få som efterfrågar att värdkommu-
nens personal ska ta sig till hemkommunen, men när detta sker så genomförs det enligt föräld-
rarnas önskemål. 
 
Slutligen är barnperspektivet det viktigaste i sammanhanget, vilket genomgående är temat i 
beskrivningen av värdkommunens olika stödformer och som väger tungt i avgörandet av sam-
verkan eller ej.  
 
 
Lena Täringskog 
Tf chef Individ och familj 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschef vård och omsorg samt individ och familjeomsorg 
Tf chef IoF 
IT-chef 
Ekonom 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtal om samverkande familjerätt 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 6  Dnr KS 000334/2020 - 900 

Uppföljning av Intern kontrollplan tertial 1 avseende individ och 
familjeomsorg 

 
Beskrivning av ärendet En intern kontrollplan för verksamheterna inom nämndens ansvarsområde ska 

upprättas och beslutas av nämnden varje år. Individ- och familjeomsorgen 
presenterade förslag för utbildningsnämnden, vilket antogs där. De delar som 
berör individ- och familjeomsorgen överflyttas nu till kommunstyrelsens 
socialutskott för uppföljning och redovisning. Intern kontroll avseende 
ekonomiskt bistånd har sedan tidigare legat under kommunstyrelsens 
ansvarsområde och redovisats där. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Lena Täringskog, tf. IoF-chef, daterad 2020-05-15 med 

tillhörande bilaga.  
 
Föredragande Lena Täringskog, tf. IoF-chef, föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens socialutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Ta till sig rapporteringen och lägga den till handlingarna. 

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-15 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000334/2020 – 900 
 
 

Uppföljning av Intern kontrollplan tertial 1 avseende individ och familje-
omsorg 
 
 
Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen tar till sig rapporteringen och lägga den till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
En intern kontrollplan för verksamheterna inom nämndens ansvarsområde ska upprättas och 
beslutas av nämnden varje år. Individ och familjeomsorgen presenterade förslag till Utbild-
ningsnämnden, vilken antogs där. De delar som berör individ och familjeomsorgen överflyttas 
nu till kommunstyrelsens socialutskott för uppföljning och redovisning. Intern kontroll avse-
ende ekonomiskt bistånd har sedan tidigare legat under kommunstyrelsens ansvarsområde 
och redovisats där. 
 

Bakgrund 
I reglementet för intern kontroll stadgas att respektive nämnd och styrelse har det yttersta an-
svaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. 
 
Aktuellt 
Individ och familjeomsorgen blev under 2019 föremål för granskningar av såväl Inspektionen 
för vård och omsorg samt revisionen. Där uppdagades det ett antal brister som ligger till grund 
för att antagen handlingsplan kommer att kompletteras med ytterligare kontrollpunkter. Tidi-
gare har dessa kontrollpunkter varit ytterst få som inför 2020 kompletterades med någon 
punkt. I nuläget kontrolleras placeringar av vuxna och barn inom Individ och familj samt hand-
läggningstider. Med anledning av byte av verksamhetssystem, så saknas möjlighet att i nuläget 
ta ut informationen ur systemet. Dessa kommer därför att redovisas vid tertial 2. Inom ekono-
miskt bistånd hade kontrollerna av utbetalningar inte hunnits med till sista april. De genom-
förs just nu och kan redovisas vid nästa socialutskott i juni. 
 
 
 
Lena Täringskog 
Tf IoF chef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Tf IoF chef 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen  
Kansliet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning av intern kontrollplan 2020 
 



Symbolförteckning aktuellt resultat

Intern kontrollplan återrapportering T1 2020 Grön - inga avvikelser

Gul - mindre betydelsefulla avvikelser

Återrapporteringsdatum 2020-xx-xx Röd - avvikelser - risk föreligger

Återrapportering
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Aktuellt 
resultat

T
e

rtia
l 1

T
e

rtia
l 2

T
e
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l 3

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

Bildning och arbete

1 Ekonomiskt bistånd

Kontroll av att det är 
rätt belopp som 
betalas ut, uppfyller 
mottagaren rätt 
kriterier, går kontot 
till rätt person samt 
två attester för 
utbetalning

Handläggare i 
grupp

2 ggr/år
Stickprov minst 5 
ärenden

Ja Nej
Rutiner och riktlinjer finns men är under 
uppdatering och ej färdiga. Arbete pågår 
med implementering av nytt system.

2

Ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd - 
tillfälligt stöd som ska 
återbetalas

Kontroll att avtal 
finns om 
återbetalning och 
rutin för 
återbetalningen

Handläggare i 
grupp i samråd 
med ekonom

2 ggr/år
Stickprov minst 5 
ärenden

Ja Nej
Rutiner och riktlinjer finns men är under 
uppdatering och ej färdiga.



 

Kommunstyrelsens socialutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-27 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 5  Dnr KS 000333/2020 - 905 

Verksamhetsuppföljning individ- och familjeomsorg tertial 1 

 
Beskrivning av ärendet Det första tertialet har inneburit en period av att bemanna verksamheten 

samtidigt som ett aktivt arbete har genomförts för att utifrån handlingsplanen 
åstadkomma förbättringar gällande såväl ledning och styrning, rutiner och 
arbetsmiljö. Revisionen har under perioden presenterat sin rapport, som 
innebär ytterligare definierade problemområden som ska tillföras 
handlingsplanen och genomföras. Inspektionen för vård och omsorg återkom 
med ett godkännande av åtgärder vidtagna med anledning av lex Sarah-
utredningen, de avslutar ärendet men kommer att  följa upp om vidtagna 
åtgärder får den effekt som åsyftats. Verksamheten har framfört ett önskemål 
om att den fortsatta tillsynen ska ske i form av dialogmöten, där även 
socialsekreterare kan delta och tillföra ett lärande för individ- och 
familjeomsorgen. Arbetet med att skapa ett lagenligt ledningssystem har 
påbörjats och kommer att fortlöpa under hela året samt under 2021.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Lena Täringskog, tf. IoF-chef, daterad 2020-05-15 med 

tillhörande bilaga.  
 
Föredragande Lena Täringskog, tf. IoF-chef, och Annica Nilsson, ekonom, föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens socialutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Godkänna verksamhetsredovisningen och lägga den till handlingarna. 

2. Godkänna att vissa kontrollpunkter redovisas vid senare tillfälle, juni och 
september.  

 

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-15 Till: Kommunstyrelsens socialutskott 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000333/2020 – 905 
 

Verksamhetsuppföljning individ- och familjeomsorg tertial 1 
 
Förslag till beslut 
 
1. Godkänna verksamhetsredovisningen och lägga den till handlingarna. 
2. Godkänna att vissa kontrollpunkter redovisas vid senare tillfälle, juni och september.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det första tertialet har inneburit en period av att bemanna verksamheten samtidigt som ett 
aktivt arbete har genomförts för att utifrån handlingsplanen åstadkomma förbättringar gäl-
lande såväl ledning och styrning, rutiner och arbetsmiljö. Revisionen har under perioden pre-
senterat sin rapport, som innebär ytterligare definierade problemområden som ska tillföras 
handlingsplanen och genomföras. Inspektionen för vård och omsorg återkom med ett godkän-
nande av åtgärder vidtagna med anledning av lex Sarah-utredningen, men fortsätter sin tillsyn 
under det kommande året för att tillse att verksamheten genomför det förbättringsarbete som 
krävs. Den fortsatta tillsynen ska ske i form av dialogmöten, där även socialsekreterare kan 
delta och tillföra ett lärande för individ och familjeomsorgen. Arbetet med att skapa ett lagen-
ligt ledningssystem har påbörjats och kommer att fortlöpa under hela året samt under 2021.  
 

Bakgrund 
Klicka här för att ange text. Individ och familjeomsorgen har genomfört en ny organisation och 
fokuserar på det förebyggande perspektivet, för att så långt som är möjligt fånga upp behov av 
stöd i ett tidigt skede. Placeringarna ökade markant under 2019, vilket påverkar den negativa 
prognos som redovisas i rapporten. En del av dessa har kunnat avslutas under tertialen, vilket 
vi fortsättningsvis fokuserar på även framöver. Utifrån kraven från Inspektionen för vård och 
omsorg gällande brister i handläggning, ledning och styrning, så togs handlingsplan fram avse-
ende bemanningskrav för att komma tillrätta med detta. Kommunfullmäktige beslutade att 
tilldela detta utökade anslag, med start 1 juli 2020 och därefter på helårsbasis 2021-2022. 
Handlingsplanen var enbart kopplad till att säkerställa IVO:s krav och därför har sedan ett äs-
kande avseende placeringskostnader utöver budget gjorts till Utbildningsnämnden. 
Pandemin/covid 19 påverkar redan i nuläget utfallet av ekonomiskt bistånd och kommer med 
all sannolikhet att öka framöver och kvarstå över en längre tid. Vi följer ärendeantal och kost-
nadsutveckling noggrant, för att se effekten över tid. Vi ser även påverkan inom 
vuxen/missbruk – en uttalad psykisk ohälsa över den situation som råder. Även anmälningar 
rörande oro för barn har ökat. Individ och familjeenheten har behov av resurser för att komma 
tillrätta med såväl tidigare bris-ter som för nya tillkommande behov, resurser som verksam-
heten kommer att förvalta väl för att erbjuda invånaren stöd med kvalitet. 
 
Lena Täringskog, Tf chef individ och familj 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschef vård och omsorg samt individ och familjeomsorg 
Tf chef IoF 
IT-chef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsuppföljning T1      
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Sociala utskottet – Individ och familj 

 

 

Individ och familj 

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS – INDIVID 

OCH FAMILJ -17 824 -36 272 -55 790 -19 518 

Individ- och 

familjeomsorg -13 881 -27 008 -45 476 -18 468 

Ekonomiskt 

bistånd  -3 943 -9 264 -10 314 -1 050 

Summa -17 824 -36 272 -55 790 -19 518 

INVESTERING 0 -300 -300 0 

 

Hänt i verksamheten 
Individ och familj 
Början av året har inneburit att arbeta aktivt med 

att genomföra den beslutade handlingsplanen för 

organisationen. Enheten har granskats av revis-

ion och inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

och bägge rapporterna visar på ett stort behov av 

förbättringsåtgärder.  

Enheten har genomfört en ny organisation och 

arbetar numera utifrån mottagningsenhet, barn 

och unga enhet, vuxen/ekonomiskt bistånds en-

het samt förebyggande enhet. Det har beviljats 

utökade resurser till förstärkning av personal 

från 1 juli. Rekrytering pågår. Parallellt pågår ar-

betsmiljöåtgärder och det finns dubbla personal-

kostnader. 

Den nya organisationen med att arbeta i större 

utsträckning förebyggande och med att mottag-

ningsenheten kan koppla på insatser i ett tidigt 

skede med syfte att undvika och behöva göra ex-

empelvis institutionsplaceringar. 

Det är främst enheten för barn och unga som har 

fortsatt i hög grad präglats av den tidigare rap-

porteringen av missförhållanden enligt Lex Sarah 

och påföljande utredning. Det har varit ett inten-

sivt arbete med att gå igenom samtliga ärenden 

för kvalitetssäkra insatserna. Detta har medfört 

att ett antal tidigare institutionsplaceringar har 

avslutats till förmån för öppenvårds insatser på 

hemmaplan.  

Vuxenenheten arbetar med ärenden av hög kom-

plexitet kring exempel vis missbruk, samsjuklig-

het, våld i nära relationer samt handlägger eko-

nomiskt bistånd. Flera ärenden kräver kost-

samma institutionsplaceringar.  

Den pågående pandemin kommer sannolikt på-

verka utvecklingen av ekonomiskt bistånd ytterli-

gare då fler medborgare förlorar sina arbeten och 

möjlighet till egen försörjning. Gällande ekono-

miskt bistånd har det märkts ett ökat inflöde av 

ärende likväl som ökade kostnader från mars må-

nad. En möjlig väg till att vända denna trend är 

att utöka samarbetet med arbetsmarknadsen-

heten (AME) för att fler individer ska ges möjlig-

het till egen försörjning. 

Andra effekter av pandemin har varit en ökad ar-

betsbelastning och kostnader för enheten. Den 

huvudsakliga ökningen är främst gällande ökat 

försörjningsstöd som sannolikt ökar ytterligare 

kommande månader när effekten på arbetsmark-

naden får full effekt. Det har även varit ett ökat 

flöde på ansökning av boende, missbruksbehand-

lingar, relationskonflikter samt psykisk ohälsa, 

suicid. Exempelvis för 2019 års första tertial in-

kom 70 anmälningar i ålder 0-20 och motsva-

rande för år 2020 är ca 135 ärende. 

Arbetet med att genomföra nedläggningen av 

stödboendet SKUTAN avslutades under mars må-

nad.  

Individ och familj enheten behöver resurser för 

att utöva en ändamålsenlig myndighetsutövning 

enligt Socialtjänstlagen. Kommunen har det yt-

tersta ansvaret för att personer inom detta om-

råde får det stöd och den hjälp de behöver. Barn-

perspektivet är en viktig del av individ- och famil-

jeomsorgens handlingsplan, där fokus läggs på ti-

diga insatser och samordning mellan olika aktö-

rer. Tidigare och snabbare insatser är det arbets-

sätt som ska förebygga dyra placeringar på in-

stitutioner. 
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Ekonomi 
Den huvudsakliga avvikelsen för individ och fa-

milj avser kostnader för placeringar utöver bud-

geterat -16,5 mkr. Ökningen under år 2019 med 

13 fler helårsplaceringar varav flera av dem LVM 

och LVU-placeringar med höga kostnader har fått 

fortsatt påverkan under år 2020. Under mars och 

april har flera kostsamma främst konsulent-

stödda familjehem avslutats med nya lösningar 

på hemmaplan. Avvikelsen -1,5 mkr gällande per-

sonalkostnader beror dels på de pågående ar-

betsmiljöutredningar med dubbla personalkost-

nader samt den personal på numera avvecklade 

boendet SKUTAN som det ej fanns nya anställ-

ningar till inom kommunen. Inledningsvis under 

året fanns det ett fortsatt behov av konsulter för 

att stötta verksamheten, varav en av konsulterna 

numera anställts på en av de vakanta tjänsterna 

från budgetförstärkningen. Beräknad avvikelse 

konsulter -0,7 mkr. I övrigt arbetar verksamheten 

vidare på att fortsätta anpassa organisationen 

och kostnaderna utifrån att schablonintäkter från 

Migrationsverket minskar även under år 2020. 

Ekonomiskt bistånd beräknar ett underskott 

motsvarande 1,05 mkr.  

Investeringar 

Årets investeringar är planerade att användas till 

uppdatering av personlarm, inköp av säkra arkiv-

skåp, inventarier till arbetsplatserna samt kom-

pletterande IT system. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-

kelse 
Det finns en beslutad handlingsplan - åtgärdsplan 

för att komma tillrätta med tidigare brister. Det 

har tillförts extra resurser för att förstärka orga-

nisationen och ge möjlighet till att arbeta mera 

förebyggande. Underskottet består även av kost-

nader för de arbetsmiljörelaterade åtgärder och 

avgångsvederlag som blivit överenskomna. Inled-

ningsvis under året har konsulter varit inne och 

förstärkt för att komma tillrätta med handlägg-

ningen av aktuella ärenden. 

Gällande aktuellt underskott för placeringar har 

det under perioden arbetats intensivt med att 

hitta alternativ på hemmaplan och mera förebyg-

gande. Enheten bedömer att det behövs ytterli-

gare resurser för att kunna finansiera de stödin-

satser som är lagstadgade. Det har äskats budget-

tillskott för år 2020 för placeringar. Insatserna är 

lagstyrda där Socialtjänstlagen står över budget-

ansvar. Kommunen ytterst ansvarig för att indivi-

der i behov får det stöd som är nödvändigt. Arbe-

tet med att ha tidigare och snabbare insatser är 

det arbetssätt som ska förebygga framtida dyra 

placeringar på institutioner. 

Genom att införa ett nytt ledningssystem som ska 

kvalitetssäkra en säkrare handläggning och få ett 

bättre flöde effektiviseras processen. Enheterna 

kommer även arbeta aktivt med att månadsvis 

följa upp väsentliga nyckeltal för att få en tidigare 

signal när kostnader ökar. Riktlinjer för ekono-

miskt bistånd ses över för att hamna på nation-

ella riktvärden.  

När det gäller pandemin/civid-19 påverkan så 

kommer de ekonomiska effekterna sannolikt öka 

framöver. Det finns en farhåga för att allt fler 

kommer drabbas av att det psykiska måendet blir 

sämre, den ökade konsumtionen av droger och 

alkohol finns risk att det framöver kommer krä-

vas ökade insatser samt att hemfridsbrotten troli-

gen ökar och det kan bli aktuellt med fler skydds-

placeringar. Individ och familj enheten kommer 

troligen få en ökad arbetsbelastning vilket med-

för ökade personalkostnader, ökad psykisk 

ohälsa m.m. medför ökade kostnader för place-

ringar samt sämre ekonomi för medborgarna 

medför ökade kostnader ekonomiskt bistånd/för-

sörjningsstöd. Rutiner och riktlinjer gällande eko-

nomiskt bistånd håller på att ses över för att kon-

trollera att de överensstämmer och är i nivå med 

nationella riktlinjer.   

Antal placeringar    

 
2020 

-apr 
2019 2018 

HVB-vård, barn och unga 5 4 2 

Familjehemsvård barn och unga 26 31 23 

Behovsprövad öppen vård barn 2 1 1 

Institutionsvård vuxna 9 5 4 

Övriga insatser vuxna 6 5 2 

Öppna insatser vuxna 0 0 1 

Totalt 48 46 33 

Placering avser 12 månader, ej antalet enskilda individer 
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Sida 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 8  Dnr KS 000295/2020 - 600 

Begäran av resurser för placeringar 2020  

 
Beskrivning av ärendet Verksamheten individ- och familjeomsorgen har under flera år avvikit från 

budget. För år 2017 redovisades en budgetavvikelse på -12,9 mkr, år 2018 en 
budgetavvikelse på – 7,7 mkr och för år 2019 en budgetavvikelse på – 16 mkr. 
Avvikelsen i mars månadsuppföljning visar på ett befarat underskott drygt 21 
mkr. Underskotten hänvisas till ökade kostnader för placeringar enligt beslut 
fattade med stöd enligt Socialtjänstlagens regler SoL, LVU och LVM.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Lena Täringskog, tf. IoF-chef, daterad 2020-05-20 med 

tillhörande bilagor.  
 
Föredragande Lena Täringskog, tf. IoF-chef, och Annica Nilsson, ekonom, föredrar ärendet.  
 
Förslag till beslut Begära att kommunfullmäktige ska bevilja ett tilläggsanslag motsvarande 19 

mkr till de ökade kostnaderna för institutionsplaceringar, i samband med nästa 
budgetprocess. 

 
Yrkande Gösta Sandgren (M): Kommunstyrelsens socialutskott tar till sig informationen 

och lämnar ärendet vidare utan ytterligare beredning då det är berett av 
utbildningsnämnden sedan tidigare. 

 
Proposition Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att detta bifalls. 
 
Beslut Kommunstyrelsens socialutskott beslutar: 
 
 Ta till sig informationen och lämna ärendet vidare utan ytterligare beredning 

då det är berett av utbildningsnämnden sedan tidigare.  
 
  
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-20 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS000295/2020-600 

 
 

Begäran resurser för placeringar 2020 individ och familj 
 
 
Förslag till beslut 
 
Verksamheten för bildning och arbete - individ och familjeomsorg, föreslår kommunstyrelsen 
besluta att: 
 
Begära att Kommunfullmäktige ska bevilja ett tilläggsanslag motsvarande 19 mkr till de ökade 
kostnaderna för institutionsplaceringar, i samband med nästa budgetprocess. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten individ och familjeomsorgen har under flera år avvikit från budget. För år 2017 
redovisades en budgetavvikelse på -12,9 mkr, år 2018 en budgetavvikelse på – 7,7 mkr och för 
år 2019 en budgetavvikelse på – 16 mkr. Avvikelsen i mars månadsuppföljning visar på ett 
befarat underskott drygt 21 mkr. Underskotten hänvisas till ökade kostnader för placeringar 
enligt beslut fattade med stöd enligt Socialtjänstlagens regler SoL, LVU och LVM.   
 

Bakgrund 
Under år 2019 framkom det att det inom verksamheten individ och familjeomsorgen funnits 
brister som inte var kända utanför avdelningen. EY har på uppdrag från kommunrevisionen 
genomfört en granskning under perioden november 2019 till februari 2020 (bilaga 1). 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en inspektion utifrån anmälningar om 
missförhållande samt företagshälsovården har under perioden genomfört en 
arbetsmiljöutredning. Granskningsresultaten visar att resurser måste tillsättas för att 
säkerställa en ändamålsenlig myndighetsutövning. Avdelningen för hållbar utveckling har 
analyserat verksamhetens ekonomi och kvalitet och gör bedömningen att tilläggsanslag behövs 
(bilaga 2).  
 
”Det är inte uteslutet att verksamheten inom Individ- och familjeomsorgen kommer att  
återkomma med ytterligare resurskrav. Detta beror dels på att den samlade bilden av IVO:s,  
företagshälsovårdens och kommunrevisionens utredningar ännu inte är klar, dels på att  
placeringskostnaderna under början av 2020 varit fortsatt höga”. 
 
Individ och familj arbetar för närvarande utifrån den av utbildningsnämndens beslutade 
handlingsplan med åtgärder och vägval. Inför 2023 års budget kommer genomföras en 
utvärdering och analys.  
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Aktuellt 
Budgeten år 2020 som är avsedd för placeringskostnader är ca 12 mkr. Snittkostnaden per år 
för de aktuella olika placeringsformerna är;  
HVB vård, barn och unga  1 725 tkr 
Familjehem, barn och unga      465 tkr 
Behovsprövad, öppen vård barn     405 tkr 
Institutionsvård, vuxna  2 175 tkr 
Övriga insatser vuxna        55 tkr 
 
Det innebär att budgeten ca 12 mkr ”räcker till” ca 1 HVB placering, 13 familjehemsplaceringar, 
1 placering öppenvård barn, 1 placering institutionsvård vuxen samt några öppna insatser 
vuxna eller tillfälliga placeringar.  
 
Aktuella placeringar i april 2020; 4 HVB placeringar, 27 familjehemsplaceringar, 3 öppenvård 
barn, 9 institutionsvård vuxen samt 3 övriga insatser vuxna. En simulering att samtliga aktuella 
placeringar får helårseffekt till ovanstående snittkostnad beräknas kostnaden för året bli drygt 
40 mkr och därmed risk för ett underskott motsvarande 28 mkr. 
. 
Statistik från årsredovisning år 2019 
Antal placeringar    

 2019 2018 2017 

HVB-vård, barn och unga 4 2 2 

Familjehemsvård barn och unga 31 23 22 

Behovsprövad öppen vård barn 1 1 2 

Institutionsvård vuxna 5 4 9 

Övriga insatser vuxna 5 2 1 

Öppna insatser vuxna 0 1 1 

Totalt 46 33 37 

Placering avser 12 månader, ej antalet enskilda individer 

 
Äskad budget för placeringar år 2020; 

 Placering 
snitt 

kostnad Summa  

HVB-vård barn och unga 3 1 725 5 175  

Familjehemsvård 25 465 11 625  

Öppen vård barn 2 405 810  

Institutionsvård vuxna 6 2 175 13 050  

Öppna insatser 6 55 330  

 42  30 990 Äskad budget 2020 

   12 000 Budget 2020 

   18 990 Äskat tilläggsanslag 2020 

 
 
Vid jämförelser av kostnader i Kolada har Båstad kommuns kostnader varit lägre än 
referenskostnaden vilket visar att kostnaderna inte varit högre än förväntat i förhållande till 
befolkningsstrukturen i Båstad kommun. Budgeten för placeringar har inte följt med den 
kostnadstrenden.   
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Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
 
Ekonomiska konsekvenser av beslutet innebär att Båstads kommun måste dra ned på 
kostnader i andra verksamheter för att finansiera äskat tilläggsanslag alternativt finansiera till 
viss genom det extra anslaget från staten som inryms i regeringens vårändringsbudget. 
 

 
Samhälle 
 
Tilläggsanslaget krävs för att säkerställa att enheten individ och familj ges de resurser de 
behöver för att utöva en ändamålsenlig myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen. 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer inom detta område får det stöd och den 
hjälp de behöver. Barnperspektivet är en viktig del av individ- och familjeomsorgens 
handlingsplan, där fokus läggs på tidiga insatser och samordning mellan olika aktörer. Tidigare 
och snabbare insatser är det arbetssätt som ska förebygga dyra placeringar på institutioner. 
 
 
Individ och familj 
Lena Täringskog 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen, vård och omsorgschef Christin Johansson, tf individ och familje 
omsorgschef Lena Täringskog, ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Annica Nilsson  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. EY granskningsrapport, Båstads kommun granskning av individ och familj 
Bilaga 2. Tjänsteskrivelse, Handlingsplan och vägval inom Individ och familj 
 
Samråd har skett med: 
Vård och omsorg Christin Johansson, Individ och familj Lena Täringskog, Ekonomiavdelningen 
Annica Nilsson 



BÅSTADS KOMMUN 
Ulbildningsnämnden 

2020 -030 1 18 
anr .... V.N ... 0 ... .0 ... Y.0./ 
............ 2.0.20.:~.0.@ 

Gransknings rapport 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
november 2019-februari 2020 

BÅSTAD KOMMUN 
REVISIONEN 

2020 -oJ- 1 e 
'REV oooos~/ 

201°1- q11 

Båstads kommun 
Granskning av individ och familj 

EV 
Building a better 
working world 



,\ 

Bui ldinq 11 better 
. , " . . >'J{lrh ~n!J worlcl", , ·, ... 

: • ~ ' • • • • '1' 

Innehåll 

Sammanfattning .................................................................................................................. 2 

1. Inledning ..................................................................................................................... 3 
1.1. Bakgrund .. ........ ................ .... .............. .......... .. ..... .................................................... 3 
1.2. Syfte och revisionsfrågor ..... ....... ........ ..................................................................... 3 
1.3. Ansvarig nämnd ........... ................................ .... ............ ... .. ..... .......... ........ ... .. .. ... ..... 4 
1.4. Metod och avgränsning .......... ............... .... ....... .. ............. .. .......... ......... ................... 4 
1.5. Revisionskriterier ....... ........ ....... ......... ...... ...... .... ..... .. .... .... ...... ... .... .. .... ............... ..... 4 

2. Händelseförlopp ......................................................................................................... 7 
2.1. Sammanfattning av genomförd lex Sarah-utredning .......................... .. ...... ...... .. ..... 10 

3. Beskrivning av organisation och nyckeltal ............................................................. 12 
3.1. Organisation ............... ... ............................ .. .......................... ..... .. .......................... 12 
3.2. Kostnader ..... .......... ......................... ... ... ..... ...... ..... ......... .... ...... ... ....... .... .. ... ... .. ...... 13 
3.3. Volymer ...... ............ ......... ......... ....... ............................ ... .. ........ ......... .. .. ......... .... ... . 14 
3.4. Öppna jämförelser .............. ........ .... .. ... ........ .............. ............. ..... ................ .. .... ..... 16 

4. Granskningsresultat ................................................................................................. 18 
4.1. Nämndens styrning och uppföljning .. ...... ...... .. .......................... ......... ..... ........... ... .. 18 
4.2. Systematiskt kvalitetsarbete .................. ........ ............ .. .......... .... ............ ..... ............ 25 
4.3. Myndighetshandläggning .. ... ............ ........ .... ... ...... ........ ... ...... ..... .. ................... .... ... 28 
4.4. Personalresurser och arbetsmiljö ........................................................................... 34 

5. Sammanfattande bedömning ................................................................................... 35 
5.1. Rekommendationer ............................................. .... .... ..... .... ...... ........ ............. ....... 35 

6. Bilagor ........................................................................................................................ 37 

1 



Bullding a better 
working world 

Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat om 
utbildningsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
verksamheten individ och familj samt en ändamålsenlig myndighetshandläggning inom 
verksamheten. Granskningen avser verksamhetsåret 2019. 

I granskningen framkommer att risker och brister har varit kända på olika nivåer i verksamheten 
sedan åtminstone juni 2019. Flera funktioner i tjänstemannaorganisationen har avslutat sina 
anställningar under 2019 mot bakgrund av identifierade brister. 

Utbildningsnämnden anmälde i oktober 2019 17 risker för allvarligt missförhållande till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Riskerna har utretts i enlighet med bestämmelserna 
om lex Sarah och delgetts IVO. Utbildningsnämnden har beslutat om en handlingsplan med 
planerade åtgärder utifrån identifierade riskområden. 

Granskningen visar att utbildningsnämnden inte har beslutat om specifika mål och riktlinjer 
avseende den sociala barn- och ungdomsvården. Uppföljning av verksamheten individ och 
familj utgår till största del från ekonomiskt utfall. Det har tagits fram åtgärdsplaner för att nå en 
budget i balans, men dessa har inte gett avsett resultat. 

Inom nämndens verksamhet finns inget ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i 
enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Det saknas till stora delar gällande processer och 
rutiner, och riskanalyser och egenkontroller utifrån verksamhetens kvalitet genomförs inte. 

I granskningen framkommer brister avseende nämndens myndighetshandläggning. Det finns 
orosanmälningar som inte hanterats, flertalet utredningstider överskrider fyramånadsgränsen 
och dokumentation i ärenden är bristfällig. Granskningen visar vidare på att följsamhet till 
lagstiftning och gällande föreskrifter inte kontrolleras och följs upp systematiskt. 

Det är således vår sammanfattande bedömning att utbildningsnämnden uppvisar stora brister 
i styrning och uppföljning av verksamheten individ och familj i Båstads kommun. Nämnden 
saknar ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med gällande föreskrifter och har inte 
säkerställt en ändamålsenlig myndighetshandläggning inom individ- och familjeomsorgen som 
följer lagstiftningen. Det bedöms särskilt allvarligt då verksamheten har att hantera barn och 
unga i särskilt utsatta livssituationer. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi utbildningsnämnden att skyndsamt: 

Säkerställa en ändamålsenlig styrning genom att exempelvis besluta om mål för 
nämndens samtliga verksamheter. 
Säkerställa en ändamålsenlig uppföljning genom att tillse att strukturer för styrning och 
kontroll skapas där informationsflöden bygger på korrekta uppgifter. 
Tillse att erforderlig kunskap och kompetens finns i organisåtionen. 
Säkerställa en ändamålsenlig myndighetsutövning. 
Tillse att det upprättas ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Besluta om rutiner för lex Sarah. 
Säkerställa att relevanta nyckeltal och mått ligger till grund för analys av verksamhetens 
kvalitet och ekonomi. 
Tillse att en översyn av delegationsordningen sker och att följsamhet till ordningen 
säkerställs. 
Säkerställa att risker i verksamheten uppmärksammas och hanteras systematiskt 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

I oktober 2019 informerades utbildningsnämndens ordförande om brister i rättssäkerhet, 
handläggning och genomförande samt utförande av insatser inom nämndens verksamhet. 
Information fanns sammanställd i en rapport som var daterad i juni 2019 och som innehöll 
uppgifter om generella brister samt brister i specifika individärenden. Utbildningsnämnden 
beslutade den 15 oktober 2019, utifrån inkommen information, att anmäla nio ärenden som 
sammanställts i rapporten till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enlighet med 
lagstiftningen om lex Sarah. 

Den 17 oktober 2019 upprättades ytterligare en rapport som innehöll exempel på ärenden där 
klienter har riskerat att fara illa på grund av felaktig handläggning. Utifrån rapporten anmäldes 
ytterligare åtta ärenden till IVO. Dokumenterat beslut om denna anmälan står inte att finna i 
protokoll. Information om att rapporten behandlats i utbildningsnämnden framgår av protokoll 
för den 12 november 2019. 

Den 14 oktober 2019 valde chefen för individ- och familjeomsorgen (loF) att säga upp sig. Den 
17 oktober 2019 beslutades att verksamhetsområdeschef skulle stängas av en månad från sin 
tjänst. Tjänstemannaorganisationen arbetade i stabsläge med kommundirektör som 
tillförordnad verksamhetsområdeschef och biträdande loF-chef som tillförordnad loF-chef. 

Det beslutades att anmälda risker för allvarligt missförhållande enligt lex Sarah skulle utredas 
av extern utredare. De förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun beslutade om 
föreliggande granskning. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om utbildningsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av verksamheten individ och familj samt en ändamålsenlig 
myndighetshandläggning inom verksamheten. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

Har utbildningsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
verksamheten individ och familj? 

Har utbildningsnämnden säkerställt en ändamålsenlig myndighetshandläggning 
inom verksamheten individ och familj? 

För att besvara revisionsfrågorna har nedan kontrollfrågor använts: 

Arbetar individ- och familjeomsorgen i enlighet med ett ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete? 

Finns det riktlinjer, processer och rutiner som är kända i verksamheten? 
Genomförs riskanalyser och egenkontroller utifrån dessa? 

Bedrivs det ett systematiskt förbättringsarbete inom verksamheten? 

Finns det en fungerande avtalsuppföljning inom verksamheten? 

Finns det en fungerande upphandlingsprocess inom verksamheten? 
Beaktas barnets bästa och barns delaktighet i utredning och bedömning? 

Följer verksamheten tidsfrister avseende skyddsbedömning, förhandsbedömning 
och utredning? 
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Därtill ska det händelseförlopp som föregått utredningen beskrivas och ledning och styrning 
av verksamheten tydliggöras. 

1.3. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser utbildningsnämnden. 

1.4. Metod och avgränsning 

Granskningen är baserad på intervjuer, aktgranskning och dokumentstudier som 
sammanställs i aktuell rapport. Rapporten samlar utredningens iakttagelser med bedömning 
utifrån ovan frågeställningar. Granskningen avgränsas till barn- och uhgdomsenheten och 
avser verksamhetsåret 2019. För att skapa ett större sammanhang har intervjuer delvis 
innefattat verksamhetens arbete sedan 2017 och aktgranskning har avsett ärenden från 2018 
och 2019. 

Granskningen har pågått från november 2019 till februari 2020. 

Följande funktioner har intervjuats: 
Utbildningsnämndens arbetsutskott (separata intervjuer) 
Verksamhetsområdeschef bildning och arbete 
Tidigare individ- och familjeomsorgschef 
Tillförordnad individ- och familjeomsorgschef 
HR-chef 
Biträdande individ- och familjeomsorgschef/Utvecklingschef 
Enhetschef barnenheten 
Vik. Enhetschef vuxenenheten 
Förste socialsekreterare barnenheten 
Socialsekreterare barnenheten 
Familjehemssekreterare barnenheten 
Barnsekreterare barnenheten 
Familjerättssekreterare barnenheten 
Lex Sarah-utredare (extern konsult) 

Utredare har tagit del av rapporterade avvikelser för 2018 och 2019 (fram till november). 

1.5. Revisionskriterier 

För kommunens socialtjänst finns en stark central styrning med verksamhetsspecifika och 
förvaltningsrättsliga regelverk att förhålla sig till. Nedan beskrivs revisionskriterier översiktligt. 

I bilaga 2 utvecklas revisionskriterierna ytterligare. 

1.5.1. Kommunal/ag (2017:725) 

Nämnder ska enligt 6 kap 6 § KL inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, samt i enlighet med lagar och författningar 
som gäller för verksamheten. Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och 
att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. 
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1.5.2. Socialtjänst/ag (2001 :453) 

Socialtjänstlagen (Sol) är den ramlag som styr socialtjänstens arbete. Enligt 1 kap. 1-3 §§ 
Sol ska socialtjänsten främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för 
människornas självbestämmanderätt och integritet och vid åtgärder som rör barn ska barnets 
bästa särskilt beaktas. Varje kommun ansvarar enligt 2 kap. 1 § Sol för socialtjänsten inom 
sitt område, och har det yttersta ansvaret för att personer inom detta område får det stöd och 
den hjälp de behöver. 

Socialtjänstlagen gör även gällande att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet 
och att kvaliteten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras (3 kap. 3 § Sol). 

1.5.3. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
Jedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011 :9) ska den som bedriver socialtjänst ansvara för att det finns ett 
ledningssystem för verksamheten. ledningssystemet ska användås för att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Den som bedriver verksamheten ska 
med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten. 

Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och bör sammanställas i en årlig kvalitetsberättelse. 

1.5.4. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah. 

Bestämmelserna om lex Sarah regleras i 14 kap. Socialtjänstlagen och kompletteras med 
föreskrifter och allmänna råd. Av bestämmelserna framgår att var och en som fullgör uppgifter 
inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som 
genomförs är av god kvalitet (14 kap 2 § Sol). 

Verksamhet som omfattas av bestämmelserna om lex Sarah ska ha rutiner för tillämpning av 
bestämmelserna. Rutinerna ska dokumenteras och fastställas av den nämnd som har ansvar 
för verksamheten. Det åligger den som bedriver verksamheten att informera de 
rapporteringsskyldiga om deras skyldighet. Hur detta ska ske bör framgå av rutinerna. 

1.5.5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om 
dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, L VU, LVM och LSS. 

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom 
socialtjänsten. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om 
dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av Sol, lVU, lVM och lSS reglerar och 
konkretiserar detta. Det finns även allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av 
ärenden som gäller barn och unga. 

Socialnämnden kan få kännedom om att ett barn kan vara i behov av skydd och stöd främst 
genom en ansökan, anmälan eller information på annat sätt (exempelvis egna iakttagelser). 
Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning enligt 11 kap. 1 § Sol utifrån vad som 
kommit till nämndens kännedom. 
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1.5.6. Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 

Båstad kommuns Vision 2030 anger att Båstad kommun skapar ett bättre sätt att leva genom 
att vara en attraktiv förebild, på alla sätt, i alla sammanhang. Kommunens övergripande slogan 
är "Ett bättre sätt att leva". För 2019 beslutade kommunfullmäktige om tre övergripande mål 
samt sex nämndmål med mätmetoder i form av indikatorer. 

Fullmäktigemål 
Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i. 
Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig. 
Båstads kommun är i ekonomisk balans. 

Nämndmål 
Båstads kommun ska vara en av Sveriges 1 O bästa skolkommuner. 
Båstads kommun ska vara en av Sveriges 1 O bästa kommuner inom vård och omsorg. 
Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner. 
Båstads kommun skall vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom miljö och hållbart 
samhällsbyggande. 
Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom trygghet och 
säkerhet. 
Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året runt. 

1.5. 7. Reglemente för utbildningsnämnden 

Av 1 § i utbildningsnämndens reglemente framgår att nämnden är socialnämnd med ansvar 
för socialtjänsten avseende individ- och familjeverksamheten förutom försörjningsstöd för 
vuxna. Nämnden fullgör därvid kommunens uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen, 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (L VU), lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM), lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, föräldrabalken 
och äktenskapsbalken. 

Utbildningsnämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning samt 
myndighetsutövning inom nämndens ansvarsområden. 
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2. Händelseförlopp 
Samtliga intervjuade har ombetts redogöra för aktuellt händelseförlopp och vilken information 
respektive funktion hade att tillgå vid olika tillfällen. I följande kapitel beskrivs den samlade bild 
som förmedlas. Därefter sammanfattas den lex Sarah-utredning som genomförts och antagits 
av utbildningsnämnden i december 2019. 

Bakgrund 
Flertalet av de intervjuade berättar om en turbulent tid inom verksamheten individ och familj 
sedan 2017 och att det sedan flera år innan dess varit omsättning av chefer och medarbetare. 
Uppgifter om detta går tillbaka till 2013. 

loF-chef som anställdes 2017 saknade formell kompetens inom socialt arbete. loF-chefen tog 
sig an uppgiften att förbättra brister i arbetsmiljö och skapa effektivare flöden genom förändrad 
organisation, vilket också uppges ha varit syftet med rekryteringen. Enligt loF-chefen var störst 
fokus efter tillträdet att sänka placeringskostnaderna. Vid intervju beskriver loF-chefen en 
misskött verksamhet med många konsulter i omlopp och konflikter i arbetsgruppen. loF-chefen 
fick information från sin chef om att dåvarande nämnd inte skulle informeras om allt som pågick 
i verksamheten. Nämndens primära fokus uppgavs vara ekonomin och att minska kostnaderna 
för placeringar. 

Samtliga intervjuade handläggare upplevde att loF-chefen inte var särskilt synlig i 
verksamheten. Dåvarande enhetschef hade kännedom om aktuella ärenden inom 
verksamheten. Från handläggarnas perspektiv saknades det dock tydlighet från chef i hur 
utredningar, bedömningar och beslut skulle hanteras. Ledningen och styrningen upplevdes 
som otydlig. 

Individ och familj beskrivs av de intervjuade som en konfliktfylld arbetsplats och flera av dem 
uppger att de uppmärksammat brister i ärenden och system under tiden de arbetat där. Det 
uppges ha inkommit återkommande klagomål från brukare och samverkanspartners. Därtill 
uppger de intervjuade att handläggningstiderna varit långa. Nedan följer en sammanfattning 
av vad som under utredningen framkommit avseende aktuellt händelseförlopp. 

Mars, april 2019 
Under våren 2019 beslutades att tidigare enhetschef skulle omplaceras till biträdande loF
chef/utvecklingschef. Det genomfördes ingen regelrätt rekryteringsprocess vid tillsättandet av 
ny enhetschef. Ny enhetschef kom från utbildningsverksamheten i kommunen. Enhetschefen 
tillträdde i mars 2019, men tog över arbetsledaransvaret för barn- och ungdomsenheten först 
den 1 april 2019. Enhetschefen var utbildad inom juridik och skulle stödjas av förste 
socialsekreterare (socionom) i sin arbetsledning av personalen. 

Juni2019 
Under perioden mellan april till juni upplevde de intervjuade att det var otydligt vem de skulle 
vända sig till för arbetsledning. Tidigare enhetschef var kvar i organisationen, men med andra 
arbetsuppgifter. En förste socialsekreterare anställdes i början av juni 2019. 

Det skedde ingen överlämning eller introduktion till ny enhetschef och/eller förste 
socialsekreterare. Ny enhetschef informerades om att det fanns arbetsmiljöproblem på 
enheten som skulle vara i särskilt fokus. Det fanns ett antal socialsekreterare som stod i särskilt 
fokus för att ha misskött sina tjänster. Fyra socialsekreterare avslutade sina anställningar 
under juni månad. 

7 



Building il better 
working world 

Den nya enhetschefen berättar vid intervjuer om en hårt belastad verksamhet. Det fanns ingen 
att fördela ärenden till. Ny enhetschef hade inte kunskap om verksamhetssystemet och kunde 
såldes inte genomföra några ärendegenomgångar. När förste socialsekreterare tillträdde blev 
första uppdraget att gå genom samtliga ärenden med särskilt fokus på ärenden som tidigare 
handlagts av de socialsekreterare som nyligen slutat. 

Vid genomgången uppmärksammades flera brister och enligt enhetschef lyftes detta till loF
chef när det uppmärksammades. loF-chef uppger att hon fick information om brister i ärenden 
i slutet av juni 2019 och att de avsåg avsaknad av dokumentation, ärenden som inte hanterats 
och att barn inte hade fått insatser de hade rätt till. Förste socialsekreterare och enhetschef 
informerade om att det i en del ärenden var möjligt att sammanställa dokumentation och 
avsluta ärendet medan andra ärenden behövde hanteras genom kontakt med barn och 
vårdnadshavare. loF-chef efterfrågade en sammanställd rapport som kunde ligga till grund för 
beslut om hur de skulle gå vidare. Rapporten kommunicerades till loF-chef per mail den 26 
juni 2019. 

Tidigare samma vecka hade loF-chef haft möte med skolledare och verksamhetsområdeschef 
för barn och skola tillsammans med utbildningsnämndens ordförande. Mötet föranleddes av 
uppmärksammade brister i samverkan mellan verksamheterna avseende enskilda individer. 
Ärende som diskuterades vid mötet återfanns senare under veckan i rapporten som 
upprättades1. Utifrån rapporten identifierades enligt loF-chef tre ärenden som skulle utredas 
enligt lex Sarah. 

loF-chef uppger vid intervju att hon var i kontakt med kommunens HR-chef inför sin semester 
och informerade om brister i verksamheten. Enligt HR-chef var uppgifterna relaterade till 
personal- och arbetsmiljöproblem. 

Verksamhetsområdeschef informerades inte om uppgifterna i juni 2019. 

Juli, augusti 2019 
Under sommaren 2019 beordrades förste socialsekreterare övertid och arbetade vidare med 
att granska ärenden och dokumentera och avsluta ärenden där det var möjligt. Enligt loF-chef 
skulle förste socialsekreterare också utreda ärenden enligt lex Sarah. Förste socialsekreterare 
instämmer inte i att detta var ett uppdrag som tilldelades henne. 

I augusti 2019 var verksamhetsområdeschef, loF-chef och enhetschef åter i tjänst. loF-chef 
samt verksamhetsområdeschef hade ett möte i början av augusti. Intervjuer visar att 
personerna uppfattade mötet på olika sätt. 

loF-chef uppger att hon vid mötet hade med rapporten och informerade dels om innehållet, 
dels om att tre av ärendena skulle utredas enligt lex Sarah. loF-chef uppger vidare att hon 
informerade om att verksamheten nu hade kontroll på samtliga ärenden och att inget barn for 
illa. Enligt loF-chef diskuterades utifrån rapporten att tidigare enhetschef hade del i bristerna 
och behövde avsluta sin tjänst. Verksamhetsområdeschef uppger att mötet handlade om 
personalproblem och att någon rapport inte presenterades. loF-chef och 
verksamhetsområdeschef delar bilden av att mötet resulterade i att loF-chef skulle arbeta för 
att avsluta tidigare enhetschefens tjänst. 

Senare under augusti hade loF-chef möte med tidigare enhetschef (dåvarande biträdande loF
chef/utvecklingschef) utifrån uppmärksammade brister i ärendena, vilket resulterade i att 
tidigare enhetschef valde att säga upp sig. 

1 Daterad 26 juni 2019. 
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Parallellt pågick ett arbete med att analysera och motverka stigande placeringskostnader inom 
verksamheten. Chefer och medarbetare upplevde sig hårt pressade och enligt förste 
socialsekreterare och enhetschef var det särskilt frustrerande då de visste att hanteringen av 
uppmärksammade brister i handläggningen bidrog till kostnadsökningen. De var nya i 
organisationen och uppmärksammade att det inte fanns ett fungerande system för prognos 
och uppföljning av ekonomin. Samtliga intervjuade uppger att det tillkom nya kostnader för 
externa konsulter och pågående familjehemsvård som påverkade prognosen för helåret. 
Dessa hade inte uppmärksammats tidigare under verksamhetsåret. 

I intervjuer framkommer att det finns olika bilder av diskussionen kring hur nämnden skulle 
informeras om situationen. Chefer och medarbetare med kännedom om det ekonomiska läget 
fick information om att nämnden inte skulle informeras om de nya kostnader som påvisades. 
loF-chef uppger att detta var hållningen från verksamhetsområdeschef. 
Verksamhetsområdeschef instämmer inte i beskrivningen. 

Nämndens ordförande uppger vid intervju att det under mandatperioden har blivit tydligt att 
tjänstepersoner inte "lägger alla kort på bordet". 

Oktober 2019 
Utifrån frustration över det ekonomiska läget och upplevelsen av att information undanhölls 
beslutade enhetschef och förste socialsekreterare att informera nämndens ordförande om 
bristerna i verksamheten den 8 oktober 2019. Detta skedde genom att rapporten som 
upprättades i juni överlämnades till nämndens ordförande. loF-chef var på semester vid 
tidpunkten. 

Utbildningsnämndens ordförande fick den 6 oktober 2019 information om brister i 
individärende inom individ och familj via ett telefonsamtal från en medborgare. När enhetschef 
och förste socialsekreterare kontaktade ordförande bekräftades informationen. 

Den 9 oktober informerades verksamhetsområdeschef om rapporten av nämndens 
ordförande. Verksamhetområdeschef uppgav att det var första gången rapporten 
presenterades för honom. Därefter följde ett arbete med att säkerställa att berörda barns 
situation var hanterad och säker. 

Det hölls flera möten inom verksamheten och mellan tjänstepersoner och politiker. 
Pressrelease förbereddes och skickades ut. Verksamhetsområdeschef hade möte med berörd 
personal inom individ och familj den 11 oktober 2019. Vid möte mellan 
verksamhetsområdeschef och loF-chef den 14 oktober valde loF-chef att säga upp sig. 

På nämndssammanträde den 15 oktober beslutade utbildningsnämnden att anmäla samtliga 
ärenden i upprättad rapport (från juni 2019) till Inspektionen för vård och omsorg i enlighet med 
bestämmelserna om lex Sarah. Vid sammanträdet föredrog verksamhetsområdeschef 
ärendet. På fråga från ledamöterna om de fått all information om brister i verksamheten 
svarade verksamhetsområdeschef att så är fallet. Enligt enhetschef och förste 
socialsekreterare hade de dagen innan sammanträdet informerat verksamhetsområdeschef 
om att uppgifterna i rapporten som sammanställdes i juni 2019 endast är "toppen på ett isberg" 
och att de uppmärksammat ytterligare brister under fortsatt ärendegenomgång. Ingen nämnde 
detta vid nämndssammanträdet. 

Den 17 oktober 2019 presenterade förste socialsekreterare ytterligare en rapport med exempel 
på ärenden där klienter har riskerat att fara illa på grund av felaktig handläggning. Även dessa 
ärenden anmäldes enligt uppgift till IVO i enlighet med bestämmelserna om lex Sarah. Beslutet 
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står inte att finna i något protokoll. Utifrån att verksamhetsområdeschef vid sammanträde den 
15 oktober uppgav att det inte fanns mer information om brister i verksamheten beslutades att 
stänga av honom från sin tjänst under en månad. Avstängningen förlängdes därefter med två 
veckor. Under turbulensen beslutades att bedriva verksamheten i stabsläge, vilket bland annat 
innebar att kommundirektör gick in som verksamhetsområdeschef för bildning och arbete. 

Utbildningsnämndens ordförande informerade kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om 
händelserna inom verksamheten vid ett flertal tillfällen under oktober. 

November, december 2019 
Extern lex Sarah-utredare upphandlades. Lex Sarah-utredning inleddes den 23 oktober 2019 
och färdigställdes den 9 december 2019. 

I november tillförordnades ny loF-chef från verksamhetsområdet vård och omsorg i 
kommunen. Tidigare verksamhetsområdeschef återgick i arbete, men med andra 
arbetsuppgifter. 

Utbildningsnämndens ordförande informerade om händelseutvecklingen vid 
kommunstyrelsens sammanträden. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 
2019 beslutades att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att återkomma med förslag till 
hur den politiska styrningen rörande individ- och familjeomsorgen ska se ut på både kort och 
lång sikt. Samråd skulle ske med utbildningsnämndens ordförande. 

Utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2019 om att avge svar (lex Sarah-utredning) 
till IVO. 

Januari 2020 
Den 21 januari 2020 genomförde IVO ett tillsynsbesök i verksamheten. 

Den 28 januari 2020 beslutade utbildningsnämnden att fastställa förvaltningens förslag till 
handlingsplan för åtgärder och vägval inom individ- och familjeomsorgen, inklusive 
organisation, dimensionering och resurssättning av densamma. 

2.1. Sammanfattning av genomförd lex Sarah-utredning 

Extern utredare har genomfört utredning av 17 anmälda risker för allvarligt missförhållande i 
enlighet med lex Sarah. Utredningen har sänts till IVO. 

Fem av lex Sarah-anmälningar avsåg felaktig hantering av inkomna orosanmälningar. I 
samband med mottagandet av orosanmälningarna hade det inte inletts några utredningar och 
anmälningarna hade varken registrerats eller dokumenterats på ett tillfredsställande sätt. 
Ärenden hade således blivit liggande och inga åtgärder vidtagits. 

Vidare avsåg lex Sarah-anmälningar brister i hantering av L VU-ärenden. Det handlade dels 
om misstag under ansökningsprocessen, dels om underlåtenhet att omhänderta med stöd av 
LVU trots att barnet i fråga hade utsatt sig själv för stor fara. 

En anmälan avsåg ett missförhållande där handläggarna hade underlåtit att informera 
socialjour och polis om att en flicka hade rymt från ett HVB-hem. Två anmälningar avsåg 
bristande uppföljning av barn och ungdomar placerade i familjehem. Missförhållandena 
handlade om att ansvariga handläggare inte hade genomfört barnsamtal, hembesök och 
uppföljningssamtal under en period på 1-1,5 år. 
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Vidare avsåg anmälningar händelser där dåvarande ansvarig handläggare hade underlåtit att 
handla trots att det fanns starka skäl för att detta skulle vara nödvändigt. En av anmälningarna 
avsåg tre syskon som lämnats i ett hem där hedersrelaterat våld föregick och där endast den 
äldsta flickan hade omhändertagits enligt LVU. Det genomfördes ingen ordentlig 
skyddsbedömning av övriga syskon och barnen fortsatte vistas i ett hem präglat av våld och 
förtryck. Därtill avsåg anmälningar barn som lämnats utan stöd trots att socialtjänsten hade 
vetskap om förälders alkoholmissbruk och barn som for illa utifrån att förälderns behov 
tillgodosetts i första hand. 

Två anmälningar avsåg underlåtenhet att rapportera risk för missförhållande/missförhållande i 
enlighet med bestämmelserna i lex Sarah. 

I lex Sarah-utredningen identifierades en rad olika orsaker till anmälda risker för 
missförhållanden/missförhållanden. Den mest framträdande orsaken var bristande 
handläggning av ärenden som inkommit till individ- och familjeomsorgen som bedömdes ha 
försatt barn i en rättsosäker handläggningsprocess. Därtill identifierades orsaker i form av 
bristande arbetsledning och bristande rutiner för fördelning av arbetet, bristande 
dokumentation samt avsaknad av rutiner, riktlinjer och egenkontroll. En bakomliggande orsak 
uppgavs vara bristande kunskap och kompetens hos medarbetare och arbetsledare. 

För ett antal anmälningar gick det inte att utreda vilka konsekvenser missförhållandet hade fått 
för den enskilde då underlag för anmälningarna saknades. Detta då noteringar inte genomförts 
och då underlag och dokument på oförklarligt vis hade försvunnit från verksamhetssystemet. 
Huruvida försvinnandet berodde på misstag eller en medveten handling framgår inte. 

Utredningen visar att missförhållanden likt de som rapporterats och anmälts har inträffat både 
innan, under och efter den tidsperiod som aktuella missförhållanden och risker för 
missförhållanden har avsett och att IVO genomfört tillsyn vid ett flertal tillfällen. Utredaren 
bedömde att uppmärksammade brister är så pass omfattande att det kommer att ta tid och 
kräva stora resurser innan de är åtgärdade. Det bedömdes finnas risk för att något liknande 
skulle kunna inträffa igen innan bristerna är åtgärdade. Utredaren framhöll att aktuella lex 
Sarah-anmälningar inte föregåtts av lex Sarah-rapporter i enlighet med bestämmelserna. 

Det redogörs för vidtagna åtgärder under 2019. Åtgärderna avser nyrekryteringar av chefer 
och medarbetare. 

Därtill redogörs för en handlingsplan för planerade åtgärder utifrån identifierade riskområden. 
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3. Beskrivning av organisation och nyckeltal 
I följande kapitel beskrivs hur individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun är organiserad. 
Därefter följer en redogörelse av utvalda nyckeltal kring kostnader och volymer inom 
verksamheten. 

3.1. Organisation 

Utbildningsnämnden i Båstads kommun utgör socialnämnd med ansvar för individ- och 
familjeomsorg samt all utbildning för barn och unga i kommunen. 

I kommunen finns en förvaltning med sex olika verksamhetsområden. Individ- och 
familjeomsorgen är organiserad under verksamhetsområde Bildning och arbete som leds av 
verksamhetsområdeschef (bildningschef). Bildning och arbete bedriver verksamhet gentemot 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Av figuren nedan framgår vad som ingick i 
verksamhetsområdet under 2019. 

Bildnlngschef 

Kultur Bibliotek 
Akademi Båstad Akademi Båstad 

Gymnasium VUX/YH 
Fritidsgårdar Arbetsmarknad individ och 

familj 

Individ och familj är sedan hösten 2018 uppdelat i fyra enheter och leds för närvarande av 
tillförordnad loF-chef. Uppdrag för respektive enhet framgår av tabell nedan. 

Tbll1Eht a e n e er oc h d . d" "d h f T upp rag inom in IVI oc am11 
Enhet Uppdrag 
Barn- och ungdomsenheten Myndighetsutövning barnutredning, 

familierätt och familiehemsvård. 
Mottagningsenhet Mottar ansökningar och anmälningar och 

utför en första bedömning av inkomna 
ärenden. Inom enheten organiseras också 
verksamhetens administration. 

Vuxenenhet Myndighetsutövning vuxenutredning (främst 
missbruk), handläggning ekonomiskt 
bistånd2 

Förebyggande enhet Förebyggande insatser, öppenvård och 
stödboende3

. 

På grund av omsättning av chefer har antalet enhetschefer varierat över tid. Vid 
granskningstillfället ansvarade enhetschef för barn- och ungdomsenheten under en period 
även för mottagningsenheten och vuxenenheten (mot bakgrund av vakans respektive 
föräldraledighet). Ny enhetschef för mottagningsenheten tillträdde 1 februari 2020. 

Inom barn- och ungdomsenheten finns sammanlagt nio heltidstjänster fördelat enligt följande: 
1 enhetschef 
1 förste socialsekreterare 

2 Kommunstyrelsen ansvarar för handläggning av ekonomiskt bistånd. 
3 Stödboendet kommer efter beslut i utbildningsnämnden att läggas ner. 
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4 socialsekreterare, utredare 
1 familjehemssekreterare 
1 barnsekreterare 
1 socialsekreterare, familjerätt 

Förvaltningen uttrycker behov av ytterligare en heltidstjänst inom enheten i form av utredande 
socialsekreterare. Ytterligare behov har också identifierats för övriga enheter (sammanlagt fem 
heltidstjänster). 

3.2. Kostnader 

Nationell statistik visar att kostnad för barn och ungdomsvård i Båstads kommun uppgick till 
1 336 kr per invånare år 20184 . Kostnaden är lägre än snittet för riket och snittet för Skånes 
kommuner5 . Trenden för Båstad visar att kostnaderna har ökat med drygt 220 procent sedan 
2011. Störst ökning uppvisas mellan åren 2015 och 2017. Mellan 2017 och 2018 minskade 
kostnaderna med 20 procent. 

5000 

4 000 

3 000 

. ..RJ~~~!~!~L------------------------·-------------------------------------------------------------------------------·--··--
2 000 

1 000 

1111111 llU 
Diagram 1. Kostnad för barn och ungdomsvård 2018 (kr/invånare)6. Jämförelse med Skånes kommuner. Markering 
visar resultat för Båstad. Källa: Kolada 

Individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun uppvisade en nettokostnadsavvikelse7 på 6,3 
procent år 2018. Avvikelsen är lägre än år 2016 och 2017, men över snittet för riket och för 
Skånes kommuner. Detta innebär att den totala kostnaden för total individ- och familjeomsorg 
per invånare översteg den beräknade referenskostnaden för kommunen. 

4 Det finns ännu inte några siffror presenterade för 2019. Källa: Kolada. 
5 Snitt för Skåne kommuner 2018: 1983 kr/inv. Källa: Kolada. 
6 Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för barn och 
ungdomsvård, dividerat med antal invånare i kommunen den 31/12. Avser vård och stöd som socialtjänsten ger 
till barn och ungdomar 0-20 år i form av vård på hem för vård eller boende (HVB), familjehem, individuellt 
behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser. Kostnader för den utredningsverksamhet som ligger till 

. grund för insatserna redovisas inom respektive delverksamhet. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s 
Räkenskapssammandrag. 
7 Awikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för individ- och familjeomsorg, kr/inv. Nettokostnad 
är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för individ- och familjeomsorg i 
riket, andel arbetslösa utan ersättning, andel lågutbildade 20-40-åringar födda i Sverige, tätortsgrad, andel 
boende i flerfamiljshus byggda 1965-75 samt andel i befolkningen med ekonomiskt bistånd längre än 6 månader. 
Uppgifter för ekonomiskt bistånd bygger på föregående års utfall. Därutöver tillkommer del av 
standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden 
indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt 
förväntat. Källa: SKR. 
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Diagram 2. Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg(%) 2018. Källa: Kolada 

Uppgifterna som rapporteras från kommunen och ligger till grund för nationell statistik uppges 
inte vara kvalitetssäkrade. 

3.3. Volymer 

Individ och familj mottar, utreder och fattar beslut i ärenden avseende barn och unga mellan 0 
och 20 år. En sammanställning8 visar att antalet ansökningar om bistånd i stort är konstant 
över perioden 2017-2019. Däremot finns en större variation i antalet anmälningar. Under 2018 
avsåg flest anmälningar barn 0-12 år och fram till november 2019 hade det inkommit flest 
anmälningar avseende ungdomar 13-20 år. 

Antalet inkomna anmälningar och ansökningar som registrerats och behandlats under 
perioden 2017 till november 20199 framgår av tabell nedan. Flera aktualiseringar kan avse 
samma barn inom och mellan perioderna. 

Aktualisering 2017 2018 2019* 

Anmälan barn 0-12 år 126 114 145 

Anmälan ungdom 13-20 år 104 148 90 

Ansökan 31 28 28 

Totalt 261 290 263 
.. .. 

Tabell 2. Antal inkomna anmälningar och ansokningar. Kalla: Sökning 1 verksamhetssystemet Procapita 191121 . 

Det framgår av tabell nedan att inkomna anmälningar fram till 21 november 2019 främst har 
kommit från skola och fritids. Individ- och familjeomsorgen upprättar ett flertal aktualiseringar 
utifrån egna iakttagelser. 

Anmälan från vem Ålder År Antal (behandlade) 

Individ och familjeomsorg 0-12 2019 33 
Skola/fritids 0-12 2019 30 
Sjukvård 0-12 2019 22 
Anhörig/ enskild 0-12 2019 20 
Polis 0-12 2019 16 

8 EY har sökt och sammanställt information avseende anmälningar, ansökningar, utredningar och insatser i 
verksamhetssystemet Procapita. 
9 *Sökning i verksamhetssystemet Procapita 2019-11-21. 
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Skola/fritids 

Individ och familjeomsorg 

Polis 

Anhörig/enskild 

Sjukvård 

13-20 2019 21 

13-20 2019 15 

13-20 2019 14 

13-20 2019 10 

13-20 2019 6 
Tabell 3. Anmälare. Källa: Sökning i verksamhetssystemet Procapita 191121. 

Under 2018 och 201910 fördelar sig antal utredningar11 enligt nedan. Socialtjänstlagen gör 
gällande att utredningar ska bedrivas skyndsamt och slutföras senast inom fyra månader. 
Nämnden kan i undantagsfall besluta om att förlänga utredningen en viss tid om det finns 
särskilda skäl. Vid tiden för sökning i verksamhetssystemet fanns fyra pågående utredningar 
som var inledda under 2018. Därtill hade 28 av de pågående utredningarna 2019 varit öppna 
i mer än fyra månader. Under 2018 finns det fem registrerade beslut om förlängd utredningstid 
och från. januari fram till 21 november 2019 finns det två sådana beslut registrerade i 
verksamhetssystemet. Flera utredningar kan avse samma barn inom och mellan perioderna. 

Utredning År Aktuella inom Öppnade Avslutade Utredningstid (avser 
perioden under under avslutade 

perioden perioden utredningar) 
BOU Utredning 2018 176 129 113 1 dag till 15 månader 
11kap1 §Sol (medel 5 månader) 
BOU Utredning 2019 185 122 112 1 dag till 21 månader 
11kap1 §Sol (medel 7 månader) 

.. .. Tabell 4. Antal utredningar. Kalla: Sokning 1 verksamhetssystemet Procap1ta 191121 . 

Andelen utredningar som är avslutade inom fyramånadersgränsen är fler 2018 än 2019. Detta 
kan bero på att förste socialsekreterare, efter genomgång av tjänster, haft i uppdrag att 
summera och avsluta utredningar som inte längre pågick i praktiken, vilket framkommer i 
kapitel 2. 

Vid jämförelser med övriga kommuner i riket 2018 har endast elva kommuner längre 
genomsnittliga utredningstider än Båstad kommun 12. 

10 Sökning i verksamhetssystemet Procapita 2019-11-21. 
11 Utredningens syfte är att socialnämnden, i samarbete med vårdnadshavare och barn, ska klargöra barnets 
situation och behov samt, när det är befogat, föreslå insatser. 
12 Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom (0-20 år, 
medelvärde. Källa: Kolada. 
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Diagram 3. Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 
år, medelvärde. Markering avser Båstads kommun i jämförelse med övriga kommuner i landet. Källa: Kolada 

Antalet pågående insatser har vidare eftersökts i verksamhetssystemet. 
verksamhetssystemet kan observeras att insatser benämns på olika sätt och att dessa varierar 
över åren. Det går inte att särskilja familjehemsvård från andra placeringar utanför hemmet, 
såsom HVB och stödboende, genom sökning på insats i verksamhetssystemet. Det bekräftas 
vid intervjuer att systemet är rörigt och inte möjliggör en ändamålsenlig uppföljning. Sökningar 
likt de som presenteras i utredningen genomförs vanligen inte av verksamheten. Flera insatser 
kan avse samma barn inom och mellan perioderna. 

I tabellen nedan visas hur många insatser som pågått under respektive år utifrån valda 
kategorier. 

Insats 2017 2018 2019 

BOU Öppenvård 29 40 22 

BOU Vård med placering utom hemmet enl. 4 kap. 1 § SoL13 73 49 52 

BOU Råd och Stöd internt/socialsekreterare 4 7 3 
BOU LVU Vård 8 9 20 

BOU Kontaktperson-/familj 12 11 5 

BOU Intern stödinsats 0 0 16 

BoU Extern individuell stödinsats 2 3 4 

Tabell 5. Antal insatser för åldrarna 0-20 år. Källa: Sökning i verksamhetssystemet Procapita 191121. 

3.4. Öppna jämförelser 

Från Socialstyrelsens Öppna Jämförelser14 framgår att barn- och ungdomsvården inte har 
några aktuella rutiner för intern samordning i enskilda ärenden i enlighet med det som 
efterfrågas. Det finns heller inte aktuella överenskommelser om extern samverkan i enskilda 
ärenden. Det framgår att barnutredare har fått fortbildning om våld i nära relationer och 
använder sig av standardiserad bedömningsmetod för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda 
vuxna. I övrigt uppges inga standardisera bedömningsmetoder eller manualbaserade insatser 
i öppenvård i enlighet med vad som efterfrågas och verksamheten genomför ingen systematisk 

13 Inkluderar familjehem och placering i HVB. 

14 Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Källa: 

https:/iwwN.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/ 
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uppföljning som ligger till grund för utveckling. Öppna jämförelser avseende individ och familj 
redovisas inte för utbildningsnämnden. 

Individ- och familjeomsorgen deltar inte i den nationella brukarundersökningar som samordnas 
av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och det finns således inget övergripande resultat 
att tillgå. Det genomförs inte heller någon lokal brukarundersökning. 
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4. Granskningsresultat 
I följande kapitel framgår granskningens iakttagelser och bedömningar. 

4.1. Nämndens styrning och uppföljning 

Målstyrningen i Båstads kommun bygger på kommunens vision, kommunfullmäktigemål och 
nämndmål. Kommunfullmäktige fastställer dessa samt kommunens strategiska dokument. 
Nämnderna ska ta fram nämndplaner där de kan konkretisera målen. Förvaltningen ska 
konkretisera nämndplanen i en verksamhetsplan. Under 2019 har kommunen arbetat med att 
ta fram en ny styrmodell. 

4.1.1. Mål och riktlinjer 

Utbildningsnämnden har tagit fram en nämndplan för 2019 som konkretiserar 
kommunfullmäktiges mål. Utifrån kommunfullmäktiges mål om att Båstads kommun ska vara 
en av Sveriges 1 O bästa skolkommuner anger utbildningsnämnden i nämndplan att 
barnperspektivet, systematiskt kvalitetsarbete och samverkan för barn och unga 0-19 år är 
prioriterat för individ och familj och barn och skola under året. Övriga nämndmål konkretiseras 
främst för barn och skola. Av protokoll från den 17 september 2019 framgår att uppföljning av 
nämndplan i samband med delår avsåg barn och skola. 

loF-chef och biträdande loF-chef/utvecklingschef refererar vid intervjuer till en framtagen 
verksamhetsplan för individ och familj avseende år 2019. Verksamhetsplanen uppges vara ett 
arbetsdokument. Övriga intervjuade medarbetare känner inte till den. Det är oklart om och på 
vilken nivå verksamhetsplanen är beslutad och kommunicerad samt om mål och aktiviteter har 
följts upp under året. 

I arbetsdokument med verksamhetsplan framgår att ledningsgruppen har satt mål för 2019 i 
form av vad de måste komma tillrätta med: 

Minska sjuktalen 
Förbättrad arbetsmiljö 
Kommunikation och ledarskap 
Utveckla medarbetarskap 
Utveckla samarbetet intern och externt 
Organisation, roller och arbetsprocesser. 

Det framgår vidare att aktiviteter ska sättas för respektive mål och följas upp på ledningsgrupp 
och arbetsplatsträffar (APT) månadsvis. Respektive enhetschef har redogjort för utmaningar i 
arbetet för år 2019. För barnenheten avser utmaningarna att skapa en stabil personalsituation 
så att de klarar att följa lagar och att det finns en för hög arbetsbelastning i gruppen, vilket 
bland annat lett till att familjehemsplacerade barn inte kan besökas fyra gånger per år i enlighet 
med Socialstyrelsens riktlinjer. 

Det finns inga politiskt beslutade riktlinjer för den sociala barn- och ungdomsvården inom 
individ och familj. 

4.1.2. Intern kontroll 

Utbildningsnämnden beslutade den 14 januari 2019 om internkontrollplan för verksamhetsåret. 
Det framgår inte av intervjuer eller protokoll hur risker identifierats och värderats under 
processen. Förvaltningen tar fram ett förslag till en internkontrollplan som presenteras för 
nämnden. 
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En av de beslutade kontrollpunkterna var uppföljning av kostnader för placeringar av vuxna 
och barn inom individ och familj. Kontroll har skett av om utförda debiteringar är korrekta. Vid 
intervjuer framkommer att kontrollpunkten inte är känd bland chefer och medarbetare i 
verksamheten. Varken intervjuade tjänstepersoner eller ledamöter i arbetsutskottet kan 
redogöra för om det finns en kontrollpunkt som rör individ och familj i internkontrollplanen. 

Av återrapportering för 2019 framgår att kostnader för placeringar har varit felkonterade under 
stora delar av året och därmed redovisats under felaktig verksamhetskod. Det har 
uppmärksammats brister då kostnader och placeringar inte har registrerats när de uppkommit, 
vilket påverkat prognostisering. Vid uppföljning av internkontrollplanen framkommer också att 
individ och familj använt ej upphandlade verksamheter till en hög kostnad. 

Arbetet med intern kontroll följs upp i nämnd en gång årligen. Uppföljningen av 
internkontrollplan 2019 fastställdes av utbildningsnämnden den 28 januari 2020. 

4.1.3. Uppföljning 

Uppföljning till utbildningsnämnden sker främst genom redovisning av ekonomiskt utfall och 
prognos vid tertial och delår samt årsredovisning. Årsredovisning och delårsrapport innefattar 
verksamhetsberättelse för respektive område inom Bildning och arbete. 

Vid varje nämndssammanträde lämnar verksamhetsområdeschef muntlig information om 
verksamheten. Det åligger verksamhetsområdeschef att bedöma vilken information som är av 
relevans. Nämndens presidium föreslår ibland för verksamhetsområdeschef vilken information 
som ska presenteras. Vid genomgång av utbildningsnämndens protokoll för 2019 framgår att 
information främst avsett organisering av social jour samt information om ekonomiska läget 
och personalförändringar. Av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 17 
september 2019 framgår av allmän information att ekonomi och placeringskostnader är mest 
aktuellt. Det framgår vidare att verksamheten är väl fungerande med stabilitet bland personal 
och verksamhet. 

Informationen som presenterats vid sammanträden uppges av arbetsutskottets ledamöter till 
· stor del ha varit den som efterfrågats, men det finns ledamöter som ifrågasätter att uppgifter 

de begärt inte har kunnat presenteras i tid, eller inte alls. Ofta med hänvisning till att arbetet 
varit pågående eller att det varit för hög arbetsbelastning i verksamheten. Exempel på detta är 
domar i individärenden och sammanställning av antalet placeringar. 

Nuvarande och tidigare nämndsordförande uppger vid intervjuer att nämndens presidium har 
haft återkommande möten med verksamhetsområdeschef och loF-chef där de diskuterat läget 
inom verksamheten. Vid intervjuer framkommer vidare att utbildningsnämndens nuvarande 
och tidigare ordförande inte anser sig ha fått relevant information från förvaltningen. Det har 
förmedlats en bild av att det tidigare varit problem i verksamheten, men att det förbättrats 
sedan organisationen förändrades under 2018. 

Det finns inga nyckeltal som ligger till grund för uppföljning till nämnd. Ledamöter i 
utbildningsnämndens arbetsutskott uppger att de har förlitat sig på att tjänstepersonerna 
förmedlat en korrekt bild av verksamheten och att den information som delgetts dem i 
individärenden är i förenlig med gällande lagstiftning, så även uppföljningens frekvens. 
Samtliga intervjuade ledamöter betonar vikten av att kunna lita på tjänstepersonernas 
uppgifter. 
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Protokollsgranskning samt muntliga uppgifter vid intervju visar att det inte rapporterats några 
ej verkställda biståndsbeslut i enlighet med 16 kap. 6 f-h §§ Sol under 2019. Enligt 
paragraferna ska socialnämnden till Inspektionen för vård och omsorg och kommunens 
revisorer rapportera gynnande biståndsbeslut som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för beslutet samt gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbrutits varje kvartal. 

Sjukfrånvaro för kommunens verksamhetsområden följs upp vid årsbokslut. Under 2019 var 
sjukfrånvaron inom individ och familj 11,32 procent (6,51 procent i kommunen). Sjukfrånvaron 
var högst inom gruppen socialsekreterare (14,42 procent). Under 2018 genomfördes en 
kommunövergripande medarbetarundersökning i Båstads kommun. Resultat visade att 
individ- och familjeomsorgen hade ett lägre resultat för Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) jämfört med övriga verksamheter i kommunen. Inom individ och familj var resultatet 64 
och inom kommunen i stort 7715. Det som avvek kraftigast i förhållande till 
verksamhetsområdet och kommunen var indexområdena för styrning och ledarskap. 

Enligt HR-chef är det ett utvecklingsområde inom kommunen att möjliggöra för chefer att få 
kvalitetssäkrade underlag med nyckeltal att fatta beslut utifrån. 

4.1.4. Ekonomi 

För 2019 beslutade kommunfullmäktige om 39 549 tkr i driftbudget för Bildning och arbete 
inom utbildningsnämnden. Av detta tilldelades individ och familj en total budget på cirka 23,3 
mkr, vilket var en förstärkning med fyra miljoner kronor sedan föregående år. Cirka 12 mkr var 
avsedda för placeringskostnader. 

För uppföljning av budget har individ och familj en central ekonom att tillgå. Budget är fördelad 
på personal- och placeringskostnader och baseras på utfallet från föregående år. I en särskild 
placeringsfil ska samtliga placerade individer finnas. Det ska framgå datum för placering och 
hur lång placeringen väntas bli samt dygnskostnad. Ekonom använder informationen för sin 
sammanställning av utfall och prognos. Det framkommer vid intervjuer att ansvaret att 
uppdatera placeringsfilen varit otydligt och att den inte alltid stämt överens med verkligheten. 

Verksamheten individ och familj har under flera år avvikit från budget. För år 2017 redovisades 
en budgetavvikelse på -12,9 mkr och för år 2018 en budgetavvikelse på -7,7 mkr. 
Underskotten hänfördes till kostnader för externa placeringar i familjehem och på institution. 
Under 2018 hänvisades även till ökade kostnader för behovsprövad öppenvård för barn. 

Under 2019 har kostnader avseende individ och familj varit i särskilt fokus. 

Utifrån intervjuer och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens protokoll för 2019 
framkommer följande information avseende ekonomi inom nämndens verksamhet: 

Period Information Beslut 
19 mars Individ och familj prognostiserade ett underskott Utbildningsnämnden 

om 6, 1 mkr för helåret med anledning av att beslutade att översända 
kostnader för familjehems-, HVB- samt informationen till kommun-
institutionsplacerade barn och vuxna var högre styrelsen. 
än budgeterat. Detta hänfördes till upplevelse av 
fler kvinnofridsärenden och ärenden med 
hedersproblematik. I tjänsteskrivelsen framQick 

15 Resultatet är ett medelbetyg på skala mellan 0 och 100. 
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17 april 

14 maj 

4juni 

17 september 

att långsiktigt främjande och förebyggande 
arbete samt öppenvårdsarbete på hemmaplan 
på sikt kan sänka placeringskostnaderna. För 
detta bedömdes det sannolikt att ytterligare 
resursförstärknino skulle behövas oå låno sikt. 
Utbildningsnämnden fick vid presidiets 
dialogmöte med kommunstyrelsen i uppdrag att 
ta fram åtgärder utifrån det redovisade 
underskottet. 

I samband med tertialuppföljning 1 
prognostiserades det ett fortsatt underskott om 
6, 1 mnkr för individ- och familjeomsorgen. 

I redogörelse för åtgärder/konsekvenser vid 
avvikelse mot budget framgår att en förändrad 
organisation inom individ- och familjeomsorgen 
(från 2018) väntas skapa förutsättningar för att 
identifiera och ge människor i behov av stöd 
individanpassade insatser i ett så tidigt skede 
som möjligt för att undvika dyra placeringar i ett 
senare skede. Därtill ska dyra skyddsplaceringar 
i kvinnoboenden ersättas av placering i 
lägenheter som hyrs och konsulentstödda 
familjehem ska ersättas av kommunala 
familjehem. Under året planerades även för 
satsningar på att stärka och utveckla ledar- och 
medarbetarskapet och att modell för mål- och 
resultatstyrning skulle införas under hösten 
2019. 
Kommunstyrelsen hanterade 
utbildningsnämndens förslag från 14 maj och 
beslutade enligt förslaget. 

Det framgår i kommunstyrelsens 
sammanfattning av ärendet att det ska ställas 
förnyat krav på utbildningsnämnden att inkomma 
med en handlingsplan för budgetåret 2020, och 
efterföljande år, som bygger på det 
förändringsarbete som presenterats. 

I ekonomisk uppföljning av utfall januari -
augusti 2019 framgår att det prognostiserade 
underskottet uppgår till 9,8 mnkr. Av detta avser 
9 mnkr placeringskostnader och 800 tkr 
personalkostnader utifrån att enheten för barn 
och unga haft problem med ärendehandläggning 
och genomströmningstider och fått genomföra 

Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 maj att ta 
till sig informationen. 

Dialogmötet är inte 
protokollfört. 

Utbildningsnämnden 
beslutade att ta till sig 
informationen och 
överlämna den till 
kommunstyrelsen med 
förslag att prognostiserat 
underskott (6, 1 mnkr) 
skulle täckas 
kommunövergripande. 

Kommunstyrelsen 
beslutade i enlighet med 
utbildningsnämndens 
förslag. I beslutet ingick 
att genomföra de åtgärder 
som beskrivits (se rad 
ovan) samt att uppdra åt 
kommunstyrelsens 
presidium och 
utbildningsnämndens 
presidium att löpande 
stödja och följa 
förändringsarbetet inom 
socialtjänsten. 
Utbildningsnämnden 
beslutade att fastställa 
tertialrapporten med 
åtgärdsplan och 
översända den till 
kommunstyrelsen samt att 
ställa sig bakom förslag till 
åtgärder. 
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15 oktober 

personalförändringar. Resultat av genomförda 
förändringar uppges kunna synas först nästa år. 

I tertialrapporten framgår vidare en ekonomisk 
risk utifrån minskad schablonfinansiering från 
Migrationsverket. Effekten av detta fanns med i 
prognos för 2019, men väntas bli större under 
2020. 

Till prognosen finns analys och redovisning av 
planerade åtgärder. Dessa är fortsatt inriktade 
på förebyggande arbete och 
familjehemsplaceringar i egen regi, men också 
på att strukturera arbetet kring 
hedersproblematik och utveckla arbetet med 
samverkan intern och externt. Av åtgärdsplan 
framgår att det ska ske en tätare uppföljning av 
ärenden och placeringar samt att nyanställningar 
ska beslutas av loF-chef. Åtgärderna väntas 
bidra till en långsiktig och varaktig sänkning av 
placeringskostnader. Det framgår inte i vilken 
omfattning detta ska ske utifrån föreslagna 
åtgärder och det konkretiseras inte hur 
uppföljning ska ske. 

Beskrivna åtgärder/konsekvenser vid avvikelse i 
delårsrapport kompletteras med en 
tjänsteskrivelse utifrån loF:s placeringskostnader 
som en del av nämndens kommentar till T2. I 
ärendet analyseras orsaker och det framgår att 
en ökad resurssättning sannolikt kommer 
behövas. 

Efter nämndens beslut den 17 september 
framkom att det fanns ytterligare kostnader för 
individ- och familjeomsorg som inte hade tagits 
upp i tertialrapporten. Detta avsåg lönekostnader 
för familjehem som inte funnits med i 
verksamhetens placeringsfil samt 
konsultkostnader. De intervjuade uppger att 
underskott därmed prognostiserades till 11 mkt. 
Beloppet finns inte dokumenterat i protokoll. 

Det förändrade läget föranledde täta möten 
mellan presidiet och ansvariga chefer där 
diskussioner om orsak och åtgärder fördes. Inga 
protokoll fördes vid dessa möten. 

Det framkommer i intervjuer att det fördes 
diskussioner i förvaltningen kring vilken 
information som skulle delges nämnden utifrån 
det ekonomiska läqet och att det fanns uooaifter 

Utbildningsnämnden 
beslutade att ge 
förvaltningen i uppdrag att 
ta fram en åtgärdsplan för 
den del av underskottet 
som tidigare upprättad 
åtgärdsplan inte omfattar. 

22 



Buildinq a hi;tter 
working world 

22 oktober 

12 november 

10 december 

som undanhölls. De intervjuade är dock inte 
samstämmiqa i detta. 
Med anledning av händelserna inom individ- och 
familjeomsorgen sker ett extra sammanträde för 
information och dialog. 

Vid sammanträdet presenterade tillförordnad 
loF-chef förslag till åtgärdsplan utifrån 
uppmärksammade brister. Planen innehöll inte 
primärt åtgärder utifrån det ekonomiska läget 

Lex Sarah-utredning utifrån anmälda risker för 
allvarligt missförhållande föredras 
utbildningsnämnden. 

Vid sammanträdet presenteras en 
sammanställning av antal placeringar enligt L VU 
och LVM. Placeringarna är kostsamma och 
sammanställningen syftar till att ge 
utbildningsnämnden en överblick. 
Sammanställning ska delges nämnden varje 
månad framöver. 

Utbildningsnämnden 
beslutade att uppdra åt 
arbetsutskottet att följa 
händelseutvecklingen 
inom individ- och 
familjeomsorgen. 
Utskottet ska bereda 
ärenden och föreslå 
åtgärder inom området 
och löpande informera 
nämnden om arbetet. 
Utbildningsnämnden 
beslutade att återremittera 
ärendet till arbetsutskottet 
med motivering att planen 
ska göras mätbar, tidsatt 
och strukturerad för 
respektive område. 
Utbildningsnämnden 
beslutar att ställa sig 
bakom lex Sarah-
utredningen och avge 
svaret till IVO. 

I utbildningsnämndens protokoll från den 28 januari 2020 framgår att förvaltningen återkommit 
med ett förslag till handlingsplan för åtgärder och vägval inom individ- och familjeomsorgen, 
inklusive organisation och dimensionering och resurssättning av densamma. 
Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget. 

Av förslaget framgår att kommunfullmäktige föreslås anslå 4,7 mkr för att stärka det 
förebyggande arbetet i förhållande till nuläget och därmed förhindra onödiga 
institutionsplaceringar. 

Det föreslås att ett uppföljningsdokument ska följa handlingsplanen för månatlig uppföljning 
och att en extern uppföljning ska göras en gång i halvåret. 

Vid sammanträde 25 februari 2020 beslutar utbildningsnämnden om att godkänna individ- och 
familjeomsorgens verksamhetsberättelse för 2019. Det framgår av verksamhetsberättelsen att 
det ekonomiska resultatet för året visar på ett stort underskott, där ett ökat antal placeringar är 
en del av den negativa utvecklingen. Det framgår vidare att stora delar av verksamheten 
finansierats av externa medel som inte längre är tillgängliga för verksamheten. 
Verksamhetsberättelsen hänvisar till antagen handlingsplan med äskande om medel, se ovan. 
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4.1.5. Bedömning 

Utbildningsnämnden ska enligt kommunallagen se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, samt i enlighet med lagar och författningar. 
Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär möjligheter för respektive kommun att utforma 
verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar och behov. I lagen anges målen 
för verksamheten och vilka resultat som ska åstadkommas, men inte hur de ska uppnås. För 
detta krävs att kommunens ambition och riktning tydliggörs genom exempelvis mål och 
riktlinjer. 

Granskningen visar att utbildningsnämnden inte har beslutat om specifika mål för 
verksamheten individ och familj. Nämnden har inte heller beslutat om några riktlinjer avseende 
barn- och ungdomsvården. På chefsnivå finns en upprättad verksamhetsplan med utmaningar 
och mål, men denna är inte känd och förankrad i verksamheten eller nämnden. 

Kommunfullmäktiges mål anger att kommunen ska vara i ekonomisk balans. Granskningen 
visar att individ och familj har redovisat ekonomiskt underskott under flera år. Orsaken hänförs 
framförallt till ökade placeringskostnader. Nämndens främsta fokus under 2019 har varit 
budget i balans. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner och 
nämnden har haft fortlöpande dialog med förvaltningen kring underskottet. Granskningen visar 
dock att framtagna åtgärdsplaner endast delvis är förankrade i de behov och utmaningar som 
är specifika för individ- och familjeomsorgen i kommunen och att åtgärderna inte är 
kostnadsberäknade. 

Nämnden har löpande under året framförallt följt upp det ekonomiska utfallet. I granskningen 
har framkommit uppgifter om att nämnden periodvis har upplevt att uppföljningen från 
förvaltningen inte har motsvarat nämndens behov och att nämnden saknat väsentlig 
information. Granskningen visar dock att nämnden inte har gett förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ytterligare uppföljning. 

Utbildningsnämnden ska enligt kommunallagen se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
och att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. 

Granskningen visar att nämnden har beslutat om plan för internkontroll i enlighet med 
kommunens anvisningar. Nämnden har även följt upp internkontrollplanen. Det är oklart om 
nämnden har tillsett att det sker en värdering av risker i verksamheten (riskanalys) inför beslut 
om internkontrollplan. Uppföljningen visar att betydande kostnader har felkonterats och att 
upphandlingar inte har följt gällande ramavtal. 

Vi finner i en sammanvägd bedömning utifrån ovanstående att nämnden inte har tillsett en 
ändamålsenlig styrning av verksamheten individ och familj. Vi grundar bedömningen på att 
nämnden dels inte har beslutat om specifika mål eller annan styrning för verksamheten, dels 
att nämnden under längre tid redovisat underskott samt att beslutade åtgärdsplaner inte är 
kostnadsberäknade och inte heller gett önskvärd effekt. 

När det gäller uppföljning bedömer vi följande. Nämnden har löpande följt upp ekonomi. 
Verksamhetsuppföljning har inte skett i tillräcklig utsträckning. Nämnden har inte, trots 
tveksamheter om uppföljningens kvalitet, gett förvaltningen i uppdrag att komplettera eller 
fördjupa uppföljningen. Utifrån ovanstående finner vi att nämnden delvis tillsett en 
ändamålsenlig uppföljning. 
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4.2. Systematiskt kvalitetsarbete 

Utbildningsnämnden har inte beslutat om ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
för individ och familj i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011 :9). Kvalitetsarbetet 
dokumenteras inte. 

Vid intervju med arbetsutskottets ledamöter framkommer att de har förutsatt att det funnits 
processer och rutiner som stöd för handläggare i verksamheten. 

Vid diskussion om processer och rutiner hänvisar intervjuade tjänstepersoner till en gemensam 
mapp på kommunens interna server som benämns T-katalogen. Mappen beskrivs som rörig 
och samtliga intervjuade inom verksamheten framhåller att det saknas struktur för vilka 
processer och rutiner som är gällande för vilken verksamhet. 

Vid undertecknads genomgång av mappen bekräftas bilden. Mappen är upplagd utifrån enhet 
och innehåller externt och internt informationsmaterial, checklistor, processer och rutiner. Det 
finns olika versioner av dokument och det framgår inte alltid när materialet är upprättat och 
avses följas upp. Det finns mallar för bland annat placeringsavtal, polisanmälan om misstänkt 
barnmisshandel och begäran om registerutdrag. Det framgår av flera processer och rutiner att 
de är upprättade av en annan kommun än Båstad och vid klick på länkar hamnar man på den 
kommunens hemsida. Det genomförs inga riskanalyser kopplat till de processer och rutiner 
som finns och följsamheten kontrolleras inte. 

IVO genomförde under senhösten 2017 en tillsyn av individ- och familjeomsorgen i Båstads 
kommun. Beslut att avsluta ärendet inkom till kommunen den 1 O januari 2018. IVO bedömde 
att det fanns förutsättningar att bedriva verksamhet av god kvalitet, men att det fanns anledning 
att uppmärksamma nämnden på utvecklingsområden. Dessa avsåg bland annat att utveckla 
det systematiska kvalitetsarbetet och att säkerställa att tidsfrister hålls. Informationen delgavs 
dåvarande nämnd16 , som beslutade att lägga informationen till handlingarna. Det upprättades 
ingen handlingsplan eller liknande utifrån identifierade utvecklingsområden. Därmed är det 
oklart om något specifikt arbete har bedrivits utifrån identifierade utvecklingsområden och 
någon uppföljning är inte gjord. 

4.2.1. Hantering av avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och klagomål 

I den gemensamma T-katalogen finns rutiner och checklistor för lex Sarah som är upprättade 
och beslutade av vård och omsorg. För individ och familj finns det sedan 2019 riktlinjer för 
avvikelser med tillhörande blanketter för rapportering av avvikelser och lex Sarah, mottagande 
av avvikelser samt återrapportering av avvikelser. Riktlinjerna är beslutade av 
ledningsgruppen. 

I delegationsordning framgår att arbetsutskott har delegation att anmäla allvarligt 
missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg. 
Enligt riktlinjer ska avvikelser utredas av utvecklingschef och behandlas i ledningsgruppen där 
eventuellt beslut om lex Sarah-anmälan ska fattas. 

Under 2019 tog förvaltningen också fram rutiner för hantering av synpunkter och klagomål. I 
rutinen framgår att klagomål/synpunkter/förslag ska dokumenteras. Utvecklingschef utreder 
och ansvarig chef ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas. I januari varje år ska 
utvecklingschefen göra en sammanställning av föregående års inkomna synpunkter och 

16 Vid sammanträde den 6 mars 2018. 
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redovisa vilka åtgärder som har vidtagits. Det framgår inte om sådan sammanställning ska 
delges nämnden. Vid sakgranskning tillägger utbildningsnämndens ordförande att sådan 
sammanställning har efterfrågats av utbildningsnämndens arbetsutskott. 

4.2.1.1 Rapporterade avvikelser och risker för missförhållanden (lex Sarah) 

Utredaren har tagit del av inkomna avvikelser för 2018 fram till november 2019. Det är oklart 
om antalet avvikelser är fullständiga. 

Rapporterade avvikelser handlar framför allt om brister i rättssäkerhet och brister i 
rutin/riktlinjer. Det har också rapporterats brister i bemötande. De rapporterade avvikelser som 
utredaren tagit del av har bland annat handlat om att klienters telefonnummer och e
postadresser har blandats ihop och brister i dokumentation. Ledningsgruppens beslutade 
åtgärder i dessa ärenden har varit att upprätta och tydliggöra rutiner samt att tillsätta extra 
personal eller konsulter för att minska arbetsbelastningen och möjliggöra uppdaterad 
dokumentation. Det finns också en dokumenterad åtgärd om att ta fram ett program för en 
förbättrad arbetsmiljö genom att visa respekt och förståelse för varandra. Under våren 2019 
rapporterades avvikelser kring bemanning av receptionen och att personal varit ensamma på 
våningsplanet där klienter tas emot. Vid ett tillfälle råkade socialsekreterare röja uppgifter till 
ett skyddat boende. 

Utbildningsnämnden har innan hösten 2019 inte anmält några allvarliga missförhållanden 
enligt lex Sarah till IVO. Det är oklart om några utredningar i enlighet med lex Sarah har 
genomförts. Nuvarande tillförordnad loF-chef (tidigare chef inom vård och omsorg) har vid 
ledningsgruppsmöten uppmärksammat brister i verksamheten individ och familj som borde 
utredas enligt lex Sarah, men så har inte skett. 

4.2.2. Egenkontroller 

Det genomförs inte några egenkontroller som utgör en del i ett systematiskt förbättringsarbete 
inom verksamheten individ och familj. 

Intervjuade handläggare lyfter behov av egenkontroller kopplat till att skyddsbedömningar är 
gjorda, att tidsfrister vid förhandsbedömning och utredningar följs och att överväganden och 
omprövningar hanteras inom tid. 

4.2.3. Personalens medverkan i kvalitetsarbetet 

Samtliga socialsekreterare inom barn- och ungdomsenheten är socionomer. Flertalet kommer 
direkt från socionomutbildningen eller har tidigare erfarenhet av arbete inom verksamhet för 
ekonomiskt bistånd. Verksamhetsområdeschef, tidigare loF-chef och nuvarande enhetschef 
har inte utbildning som innefattar ämnet socialt arbete. Tidigare enhetschef var utbildad 
socionom. 

Vid intervjuer uppger både chefer och medarbetare att de påbörjat anställning inom individ och 
familj utan introduktion. Då det också saknas skriftliga rutiner för arbetet har de förlitat sig på 
tidigare kollegors kompetens, sökt information på nätet och kontaktat andra kommuner för att 
få vägledning i hur arbetet ska bedrivas. 

Intervjuade medarbetare uppger att de känner till lex Sarah, men att de inte vet vilket ansvar 
som åligger dem och vilka rutiner som gäller inom individ och familj. Tillvägagångssättet vid 
anmälan av 17 ärenden enligt lex Sarah visar att inte heller utbildningsnämnden har kunskap 
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om bestämmelserna om lex Sarah, vilket bekräftas i intervjuer med ledamöter i nämndens 
arbetsutskott. 

Samtliga handläggare har extern handledning en gång per månad. Sedan förste 
socialsekreterare anställdes har de stående ärendegenomgång varje vecka. Utifrån den 
turbulens som varit i verksamheten har ärendegenomgången enligt de intervjuade inte skett 
som planerat. 

Individ och familj ska arbeta utifrån Barnets Behov i Centrum 17 (BBIC). Det finns i nuläget ingen 
utbildare i BBIC att tillgå för handläggare i verksamheten. 

4.2.4. Bedömning 

Socialtjänstens insatser ska enligt socialtjänstlagen vara av god kvalitet. Ett systematiskt 
kvalitetsarbete ska enligt SOSFS 2011 :9 bygga på framtagna processer och rutiner där 
dokumenterade riskanalyser och uppföljning i form av egenkontroller och analys av inkomna 
och rapporterade avvikelser, synpunkter/klagomål och eventuella risker för missförhållande 
bidrar till att förbättra verksamheten. 

Granskningen visar dels att nämnden inte har tillsett att det finns ett ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete vilket är i strid med gällande föreskrifter, dels att det saknas ett 
systematiskt kvalitetsarbete i nämndens verksamhet. Det framkommer flera exempel på behov 
av processer och rutiner för såväl handläggning av ärenden som uppföljning och kontroll av 
att det bedrivs en rättssäker verksamhet. Rapporterade avvikelser och nyligen genomförd lex 
Sarah-utredning bekräftar bilden. 

Vi bedömer utifrån ovanstående att utbildningsnämnden inte har tillsett ett ändamålsenligt 
systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med gällande föreskrifter. 

17 Barns behov i centrum, BBIC, beskriver i första hand ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens 
regelverk. Det är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning. Källa: Socialstyrelsen. 

27 



Suildinq a better 
working world 

4.3. Myndighetshandläggning 

4.3.1. Ansvarsfördelning 

Intervjuade ledamöter i utbildningsnämndens arbetsutskott lyfter vid intervjuer att 
ansvarsområdena utbildning och socialtjänst är stora att ha i en och samma nämnd. Det har 
varit stort fokus på utbildningsverksamheten och skollokaler i kommunen, vilket enligt 
ledamöter i arbetsutskottet kan ha medfört att socialtjänstverksamheten fått mindre 
uppmärksamhet. Protokollsgranskning bekräftar detta även om nämndssammanträden i större 
utsträckning än tidigare innefattat verksamheten individ och familj under 2019. 

Inför nuvarande mandatperiod uppger intervjuade ledamöter i utbildningsnämndens 
arbetsutskott att de inte fått någon specifik utbildning avseende socialtjänst. De har informerats 
om syftet med och skyldigheterna i den tvångslagstiftning (LVU18 och LVM19) de har ansvar 
för. 

Verksamhetsområdeschef deltar vid utbildningsnämndens sammanträden och vid 
sammanträden med nämndens arbetsutskott. I de fall ärenden ska föredras arbetsutskottet 
deltar enhetschef och ansvarig handläggare. Tidigare loF-chef deltog vid 
nämndssammanträde om särskilda ärenden kring verksamhetens ekonomi skulle föredras 
eller om verksamhetsområdeschef eller enhetschef hade förhinder att närvara. Vid intervju 
framhålls att enhetschef har varit ansvarig för ärendehandläggning och budget. 
Ansvarsfördelning mellan chefsleden finns inte dokumenterad. 

4.3.2. Delegation 

I delegationsordning för utbildningsnämnden framgår att flertalet beslut i individärenden är 
delegerade till socialsekreterare eller enhetschef. Beslut om bistånd i form av placering i hem 
för vård eller boende (HVB) är delegerat till enhetschef. Enhetschef undertecknar således avtal 
med privata HVB. Enhetschef är också den som godkänner fakturor. Beslut om bistånd i form 
av placering i enskilt hem (familjehem) är delegerat till utbildningsnämndens arbetsutskott, 
som också fattar flertalet beslut i enlighet med tvångslagstiftning. 

Det framkommer vid intervjuer att det delegeras beslut i delegationsordningen som inte är 
tillåtna att delegera, inga exempel ges. Det framgår av protokoll att utbildningsnämnden den 
22 januari 2019 beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att se över delegationsordningen. 
översynen har inte inkluderat individ- och familjeomsorgen. Utbildningsnämnden har fått 
information om att detta beror på personal- och kompetensbrist. 

Vid intervjuer framkommer vidare att enhetschef undertecknar avtal med familjehem och 
konsulenter för familjehemsvård. Samtliga familjehemsplaceringar uppges inte vara godkända 
av nämnden i enlighet med gällande delegationsordning. 

Socialsekreterare har delegation på att fatta beslut om ersättning till kontaktperson, 
kontaktfamilj och familjehem i de fall ersättning beslutas enligt kommunförbundets riktlinjer. 
För belopp över riktlinjerna åligger det loF-chef att fatta sådana beslut. Enligt de intervjuade 
saknas stringens kring vilka kontaktpersoner/familjer och familjehem som får vilken ersättning. 
Det uppges inte vara en tydlig koppling mellan behov och ersättning/arvode. 

18 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
19 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. 
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För att skapa tydlighet och stringens i ersättning till externa aktörer inrättades under 2019 
funktionen placeringsansvarig. Placeringsansvarig skulle bevaka och följa upp samtliga avtal 
och hjälpa till vid matchning av behov och utförare i samband med placering. Personen som 
bemannade funktionen såg till att barn placerades i bolag som personen själv var engagerad 
i. Personen har avslutat sin anställning och det diskuteras hur funktionen som 
placeringsansvarig ska hanteras framöver. 

4.3.3. Hantering av individärenden 

Orosanmälningar 
Intervjuade handläggare framhåller att det förekommer brister i rättssäkerhet inom 
verksamheten. Exempel som förs fram avser hantering av inkomna orosanmälningar. 
Orosanmälningar inkommer till mottagningsenheten som registrerar dem i systemet. Ifall en 
orosanmälan avser ett barn i ett redan pågående ärende informeras inte alltid ansvarig 
handläggare om detta. Om handläggaren inte systematiskt söker genom den digitala akten 
riskerar de att missa nyinkomna orosanmälningar. 

Fördelning av nya ärenden uppges fungera bättre nu än tidigare. Tidigare mailades information 
mellan handläggare på mottagningsenheten och barn- och ungdomsenheten. Nu läggs 
orosanmälan i socialsekreterares fack och ska kompletteras med personlig kontakt. 

Utredning och uppföljning 
Handläggare efterfrågar rutiner att hålla sig till, särskilt vid handläggning enligt LVU. Hur en 
utredning ska bedrivas är enligt de intervjuade upp till respektive socialsekreterare. Tidigare 
enhetschef uppges inte ha varit så noga med att handläggningen skulle vara korrekt och det 
fanns en kultur av att "rycka på axlarna" kring att tidsfrister inte hölls. Ibland gick chefens 
rekommendationer och arbetsledning emot lagen. 

Samtliga intervjuade handläggare uppger att det talats om vikten av att barn ska vara delaktiga 
i utredningar som berör dem, men att de ofta hamnat i att utreda föräldrarnas behov. 
Barnsekreterare20 har uppmärksammat placeringar som skett utan att handläggare har träffat 
berört barn. Det har genomförts utbildningar kring barnkonventionen och barnrättsperspektivet 
under 2019. 

Det skrivs inte tidsbestämda bistånd. Vården ska följas upp var sjätte till åttonde vecka, men 
samma bistånd gäller tills vården är klar. Det genomförs ingen aggregerad uppföljning av 
insatsers resultat. 

Det saknas en samlad uppföljning av i vilken utsträckning förvaltningsrättsliga domar går 
nämnden emot. Det är de intervjuades uppfattning att förvaltningsrätten bifaller flertalet 
ansökningar om LVU. Ingen sammanställning eller uppföljning sker. Vid sakgranskning 
framkommer att arbetsutskottet delgetts informationen sedan februari 2020. 

Placering utanför hemmet 
Intervjuade handläggare har i varierande grad kännedom om Kommunförbundet Skånes 
ramavtal avseende upphandlad vård. Ofta väljs HVB och/eller konsulentstödd familjehemsvård 
som de känner till och har goda erfarenheter av sedan tidigare. Avtal har tidigare funnits i 
respektive ärendes fysiska akt. Sedan hösten 2019 finns de samlade i avtalspärm. Det finns 
inga rutiner för avtalsuppföljning i de fall placeringar sker utanför ramavtal. 

20 Handläggare med ansvar gentemot familjehemsplacerade barn. 
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Avseende familjehem framgår att det finns · familjehem som inte har träffat 
familjehemssekreterare21 på två år. De intervjuade är inte samstämmiga kring om individ och 
familj har flest konsulentstödda familjehem eller familjehem som är kontrakterade direkt av 
kommunen. Flertalet nya familjehemsplaceringar har skett genom konsulentstödd verksamhet. 
Anledningen är att det är svårt att få tag på familjehem och att rekryteringar tar tid. Det uppges 
vara oklart om samtliga familjehem är utredda och om utredningarna har godkänts av nämnd. 

Enligt intervjuade handläggare har familjehemsplaceringar och placeringar enligt L VU inte 
alltid övervägts/omprövats inom lagstadgad tid22. Det åligger respektive handläggare att ha 
koll på när det är tid för uppföljning och inga ytterligare kontroller har skett. Barnsekreterare 
och familjehemssekreterare är nya på tjänsterna från sommaren 2018 respektive sommaren 
2019. Rutiner och ansvarsfördelning dem emellan och mellan barnsekreterare och utredande 
socialsekreterare är ännu inte helt tydliga, vilket påverkar överblick och kontroll av antalet barn 
i familjehemsvård. 

4.3.3. 1 Aktgranskning 

Inom ramen för denna granskning har ett slumpmässigt urval av 1 O utredningar (pågående 
under 2018 och 2019) och 15 insatser (pågående under 2018 och 2019) tagits fram 
verksamhetssystemet. Undertecknad har granskat ärendenas digitala akter för avsett år23

. 

Ut d . re rnngar h k t r t d ar grans a s en 1g ne an: 
Kontrollpunkt Resultat 
Anmälan/ansökan Samtliga granskade utredningar har inletts utifrån 

orosanmälan. 
Typ av ärende Orosanmälningar avser exempelvis hot- och våldsärenden, 

misstänkt missbruk hos ungdom, misstänkt missbruk hos 
förälder, oro från skola, konflikter i familjen, oro från barn- och 
unQdomspsykiatrin och misstänkt barnmisshandel. 

Antal dagar till beslut Avseende ett av barnen fattas beslut att inleda utredning 26 
om utredning dagar efter inkommen anmälan. I resterande ärenden inleddes 

utredning inom 14 dagar24• 

Skydds bedömning I ett av ärendena saknas dokumenterad skyddsbedömning. I 
övriga ärenden är skyddsbedömning genomförd och inga 
behov av omedelbart skydd framkommer. 

Utredningsplan I tre av utredningarna finns en dokumenterad utredningsplan. 
En av utredningsplanerna är upprättad fyra. månader efter 
inledd utredning. 

Samtal med barn I två av utredninQarna saknas dokumenterade barnsamtal. 
Utredningstid Ingen av utredningarna är avslutad inom tidsfristen (4 

månader). En utredning inleddes i november 2019 och var vid 
granskningstillfället pågående. övriga utredningar var 
avslutade efter 11 månader, 9 månader, 7 månader, 6 
månader, 5 månader och drygt 4 månader. Ytterligare två av 
utredningarna var påaående sedan januari 2019 respektive juli 

21 Handläggare med ansvar gentemot kontrakterade familjehem. 
22 Vård i familjehem ska övervägas var sjätte månad. Vid vård enligt LVU ska insats omprövas löpande inom sex 
månader från den föregående omprövningen. 
23 Aktgranskning genomfördes 2020-01-14. 
24 Beslut att inleda eller inte inleda utredningen ska, om det inte finns synnerliga skäl, fattas inom fjorton dagar 
efter det att en anmälan har kommit in. (11 kap. 1 a §andra stycket Sol) 
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Beslut 

Uppdrag till utförare 

Iakttagelser utifrån 
dokumentation 

2019. Det fanns inga dokumenterade beslut om förlängd 
utredningstid. 
I en avslutad utredning finns inga beslut. I pågående 
utredningar finns inga beslut. I övriga utredningar finns beslut 
om insats alternativt beslut att avsluta utredning utan åtgärd. 
I samtliga utredningar med beslut om insats finns 
dokumenterat uppdrag till utförare alternativt vårdplan. I en 
utredning där insats avsett placering utanför hemmet var 
vårdplan upprättad tre månader efter placering. 
Generellt iakttas brister i journalföring. Dessa avser långa 
perioder utan dokumentation. I en av utredningarna framgår att 
den fördelats först två månader efter anmälan och i en annan 
framgår att den fördelats efter 25 dagar. I fem av utredningarna 
inkom ytterligare anmälningar under utredningens gång. 

Generellt är flera av utredningarna svåra att följa utifrån 
dokumentationen. Exempel på detta är att det i ett ärende finns 
dokumenterad utredning med beslut om insats som inte 
verkställts och där utredning sedan avslutats utan vidare 
information. I flera ärenden finns dokumentation i början av 
utredningen som sedan upphör och i ett ärende finns beslut 
om placering utan skriftligt beslutsunderlag. Det framgår att 
förste socialsekreterare varit inne i fyra av de granskade 
ärendena och dokumenterat och avslutat pågående 
utredningar. 

I två av utredningarna finns dokumentation som gör det tydligt 
att följa ärendet. 

nsa ser h k t r t d ar Qrans a s en IQ ne an: 
Kontrollpunkt Resultat 
Insats Granskade insatser avser placering i hem för vård eller boende 

(HVB) och familjehem, intern öppenvård och 
kontaktperson/familj. 

Tid i insats Placering i familjehem varar generellt längre tid än övriga 
insatser. En flicka har varit placerad i HVB under två års tid. 
Granskade insatser i intern öppenvård har varit pågående i 1-
1,5 år och kontaktperson och kontaktfamilj i drygt ett år. 

Genomförandeplan I fyra granskade ärenden finns . dokumenterad 
genomförandeplan i digital akt. Dessa avser familjehemsvård, 
intern öppenvård och placering i HVB. 

Uppföljning I samtliga granskade insatser som avser dygnsvård finns 
dokumenterad uppföljning/överväganden i enlighet med 
gällande lagstiftning. Vid intern öppenvård finns dokumenterad 
uppföljning med behandlare, men inte alltid med ansvarig 
socialsekreterare. 

Iakttagelser utifrån Intern öppenvård: Generellt observeras löpande anteckningar 
dokumentation av behandlare i öppenvård. Uppföljning från socialsekreterare 

finns inte dokumenterad. I tre ärenden framgår att klient 
önskar avsluta insats och därefter upphör dokumentationen 
trots att verkställighet förblir pågående. 
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Placering: Vid placering observeras under 2018 och 2019 
löpande anteckningar. För en placering i HVB framgår inga 
barnsamtal under pågående insats av dokumentation. Istället 
sker samtal med föräldrar och boendepersonal. Avseende 
insatser i enlighet med LVU observeras att beslut ibland fattas 
av utbildningsnämnden och ibland av utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 

4.3.4. Information och system 

Individ och familj använder verksamhetssystemet Procapita. Det finns få uppdaterade 
manualer för hur registrering i systemet ska ske. Leverantören har utvecklat ett nytt system för 
socialtjänstens verksamhet som individ och familj enligt de intervjuade har planerat att byta till. 
Det är oklart huruvida sådant byte kommer att behöva föranledas av en offentlig upphandling. 

Det finns utsedda systemförvaltare för Procapita. Dessa uppger sig inte ha haft tid att 
genomföra några förändringar i systemet. Systemet uppfattas som rörigt och det är svårt att 
söka statistik utifrån nuvarande struktur. Vid undertecknads sökning efter underlag för 
stickprov och verksamhetsstatistik bekräftas bilden. Exempel på detta är att handläggare som 
inte längre arbetar i verksamheten ligger kvar i systemet och att det finns olika benämningar 
på insatser som är valbara i systemet. Vissa av dem ska enligt uppgift inte längre användas. 

Det genomförs ingen systematisk loggkontroll i verksamhetssystemet. All information är 
tillgänglig för samtliga medarbetare med inloggning systemet utan särskild 
behörighetsstyrning. 

Det finns ingen dokumentation kring hur verksamheten förhåller sig till bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen25 och således hantering av personuppgifter. Vid undertecknads 
genomgång av den gemensamma T-katalogen uppmärksammas att där finns listor med 
personuppgifter avseende nuvarande och tidigare klienter. 

Diarieföring avseende information utanför individärendet hanteras i en pärm. Verksamheten 
har inte tillgång till kommunens övergripande diariesystem. 

4.3.5. Bedömning 

Utbildningsnämnden har som socialnämnd det yttersta ansvaret för att personer får det stöd 
och den hjälp de behöver och ansvarar bland annat för att myndighetsutövning sker i enlighet 
med gällande lagstiftning. 

Myndighetshandläggning inom socialtjänstens verksamhet regleras av såväl socialtjänstlagen, 
L VU och LVM som förvaltningslagen och därtill föreskrifter som tydliggör hur handläggning och 
dokumentation ska ske. Offentlighets- och sekretesslagen, lag om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten och dataskyddsförordningen reglerar hantering av 
information och data. 

Granskningen visar att orosanmälningar inte alltid hanteras, att flertalet utredningstider 
överskrider fyramånadersgränsen och att dokumentation i ärenden är bristfällig. Det framgår 
att det saknas dokumenterade barnsamtal i en del ärenden, att handläggare tenderar att utreda 
föräldrars behov snarare än barnens och att ärenden inte följs upp i löpande. Granskningen 

25 Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas 
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. 
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visar vidare på att följsamhet till lagstiftning och gällande föreskrifter inte kontrolleras och följs 
upp systematiskt. 

Därmed är det vår bedömning att utbildningsnämnden inte har säkerställt en ändamålsenlig 
myndighetshandläggning inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet. 

Granskningen visar vidare att verksamhetssystemet upplevs vara rörigt och att det är svårt att 
få ut statistik för uppföljning. Det framkommer att det inte genomförs någon systematisk 
loggkontroll. Vi bedömer därmed att utbildningsnämnden inte säkerställer att strukturen i 
befintligt verksamhetssystem i tillräcklig grad motsvarar lagstiftningens krav och vi ser positivt 
på byte av system. Det är av vikt att beakta såväl regler om dataskydd och 
informationssäkerhet som den starka offentlighets- och sekretesslagstiftning som 
socialtjänsten har att förhålla sig till vid utveckling eller byte av verksamhetssystem. 

Inga register av personuppgifter avseende klienter får finnas på kommunens intranät. Vi vill 
framhålla att en översyn av verksamhetens hantering av dataskydd och informationssäkerhet 
behöver ske även utanför verksamhetssystemet. 
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4.4. Personalresurser och arbetsmiljö 

Alla personalresurser i Båstads kommun är samlade i kommunstyrelsens förvaltning. Beslut 
om anställning är enligt kommunstyrelsens delegationsordning delegerat till tjänstepersoner i 
linjeorganisationen. Beslut om exempelvis omplacering av verksamhetsområdeschef och 
beslut om uppsägning på grund av personliga skäl/avsked är delegerat till kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott. Kommundirektör anges som övergripande ansvarig för att 
arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Det framgår att kommundirektören har rätt att 
vidaredelegera denna punkt. 

Arbetsbelastningen på myndighetens utredande socialsekreterare uppges vara hög. Vid tiden 
för intervju uppgavs varje handläggare hantera uppskattningsvis 30 ärenden varav 25 var 
pågående utredningar. 

Intervjuade medarbetare talar om en konfliktfylld arbetsplats där en del har känt sig utsatta för 
upprepad kränkande behandling av kollegor. Enligt intervjuade medarbetare signalerades 
detta till tidigare enhetschef och loF-chef. Enhetschefen upplevdes hålla berörda kollegor 
"bakom ryggen" i sina försök att komma till rätta med problemen. Det är oklart för handläggarna 
hur loF-chefen hanterade informationen som förmedlats. 

Vid intervju med loF-chef bekräftas bilden av återkommande konflikter i arbetsgruppen. loF
chef har sökt stöd hos verksamhetsområdeschef och HR-chef för detta. loF-chef begärde offert 
från företagshälsovården för stöd i arbetet med konfliktlösning. Kostnaden godkändes inte av 
verksamhetsområdeschef, men det genomfördes en workshop om förändringsarbete för 
samtliga medarbetare. Konflikterna fortsatte trots detta. I juni 2019 avslutade medarbetare som 
uppgavs stå för kränkande behandling sina tjänster. 

Den psykosociala arbetsmiljön uppges vara ett fortsatt problem inom enheten. Flera av de 
intervjuade uppger att de inte fått tillräckligt stöd i den situation som förelegat sedan oktober 
2019. 

4.4.1. Analys 

Då utbildningsnämnden inte har arbetsmiljöansvar för medarbetare inom individ och familj görs 
ingen bedömning av ovan information. 

Vi vill dock betona att nämnden, för att kunna fullgöra sitt ansvar, behöver tillgång till personal 
med god kompetens. Att kunna bedriva en verksamhet av hög kvalitet bygger till stor del på 
goda förutsättningar för handläggare, arbetsledare och chefer att utveckla verksamheten och 
att rätt personal finns att tillgå. Således behöver ledningsstrukturer innefatta hur information 
kring medarbetarnas arbetsmiljö och utveckling av denna når utbildningsnämnden. 
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5. Sammanfattande bedömning 
Granskningens syfte är att bedöma om utbildningsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av verksamheten individ och familj samt en ändamålsenlig 
myndighetshandläggning inom verksamheten. 

Det är vår sammanfattande bedömning att utbildningsnämnden uppvisar stora brister i styrning 
och uppföljning av verksamheten individ och familj i Båstads kommun. Nämnden saknar ett 
systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med gällande föreskrifter och har inte säkerställt en 
ändamålsenlig myndighetshandläggning inom individ- och familjeomsorgen som följer 
lagstiftningen. Det bedöms särskilt allvarligt då verksamheten har att hantera barn och unga i 
särskilt utsatta livssituationer. 

Vi grundar vår bedömning på att nämnden inte har beslutat om mål eller annan styrning för 
verksamheten, att nämnden under längre tid redovisat underskott samt att beslutade 
åtgärdsplaner inte är kostnadsberäknade och inte heller gett önskvärd effekt. 
Utbildningsnämnden har löpande följt upp ekonomi, men verksamhetsuppföljning har inte skett 
i tillräcklig utsträckning. 

Vår bedömning grundas också på information om brister i myndighetshandläggning som 
kommit granskningen till del genom intervjuer, lex Sarah-utredning, avvikelsehantering och 
aktgranskning. Brister observeras också avseende informationssäkerhet och dataskydd. 

Vi vill framhålla att en tillitsfull organisation ska eftersträvas, men att denna bör innefatta 
kontroll av vad som utgör särskilda risker i verksamheten. För att skapa förändring och 
utveckling vill vi betona vikten av uppföljning och analys, som utöver ekonomi innefattar 
verksamhetens volym och kvalitet avseende process och resultat. Kvalitetssäkrade mått och 
nyckeltal bör ligga till grund för analys tillsammans med resultatet av ett systematiskt 
förbättringsarbete som identifierar och hanterar risker i verksamheten. 

Vi vill slutligen framhålla att brister observeras i tjänstemannaorganisationens organisering, 
styrning och ledning av verksamheten. Information om verksamheten har inte nått nämnden i 
tillräcklig utsträckning och bristande kunskap och kompetens avseende socialtjänstens 
verksamhet och den statliga styrning som reglerar verksamheten observeras i samtliga led i 
linjeorganisationen. Utbildningsnämnden är dock ytterst ansvarig för verksamheten. 

5.1. Rekommendationer 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi utbildningsnämnden att skyndsamt: 

Säkerställa en ändamålsenlig styrning genom att exempelvis besluta om mål för 
nämndens samtliga verksamheter. 

Säkerställa en ändamålsenlig uppföljning genom att tillse att strukturer för styrning och 
kontroll skapas där informationsflöden bygger på korrekta uppgifter. 

Tillse att erforderlig kunskap och kompetens finns i organisationen. 

Säkerställa en ändamålsenlig myndighetsutövning. 

Tillse att det upprättas ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Besluta om rutiner för lex Sarah. 
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Säkerställa att relevanta nyckeltal och mått ligger till grund för analys av verksamhetens 
kvalitet och ekonomi. 

Tillse att en översyn av delegationsordningen sker och att följsamhet till ordningen 
säkerställs. 

Säkerställa att risker i verksamheten uppmärksammas och hanteras systematiskt. 

Båstad den 18 mars 2020. 

Sofia Holmberg, EY. 
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6. Bilagor 

Bilaga 1. Källförteckning: 

Kommunstyrelsens protokoll 
0 2019-05-08 
0 2019-06-04 
0 2019-11-06 

Utbildningsnämndens protokoll 
0 2018-03-06 
0 2019-01-02 
0 2019-01-22 
0 2019-02-12 
0 2019-03-19 
0 2019-04-16 
0 2019-05-14 
0 2019-08-13 
0 2019-09-17 
0 2019-10-15 
0 2019-10-22 
0 2019-11-12 
0 2019-12-10 
0 2020-01-28 
0 2020-02-25 

Reglemente för utbildningsnämnden 
Delegationsordning för utbildningsnämnden 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 
Årsredovisning 2018. 
Budget 2019. Plan 2020-2021 
I nternkontrollplan 2019 
Aterrapportering Intern kontrollplan 2019. 
Nämndsplan 2018 
Nämndsplan 2019 
Verksamhetsberättelse 2018 
Olika versioner och dokument för verksamhetsplanering 2019 
Utredning av lex Sarah, daterad 2019-12-09 
Riklinjer för avvikelser inom socialtjänsten 
Blankett för avvikelser och Lex Sarah 
Mottagande av avvikelserapportering 
Aterrapportering av avvikelserapportering 
Riktlinjer för klagomålshantering inom socialtjänsten 
Aterrapportering efter inlämnade avvikelserapport för avvikelser 2018 och 2019. 
Sökning av statistik samt stickprovsgranskning i verksamhetssystemet Procapita. 
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Bilaga 2. Utveckling av revisionskriterier. 

1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska bestå av de processer och rutiner som 
behövs i verksamheten för att säkra kvalitet och det ska framgå vilka processer som kräver 
samverkan och hur detta ska ske. Föreskrifterna anger också att ett systematiskt 
förbättringsarbete med riskanalyser, egenkontroll och utredning av avvikelser ska säkerställa 
att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt. I samband med detta finns påminnelser om 
lagreglerade skyldigheter att rapportera och utreda missförhållanden (lex Sarah). 

Personalens kompetens betonas som en viktig del för utförande av uppgifter med god kvalitet 
inom socialtjänsten. Den som bedriver socialtjänst ska säkerställa att verksamhetens personal 

·arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet. Det är viktigt 
att den som bedriver verksamhet uppmuntrar personalen att delta i kvalitetsarbetet genom ett 
öppet klimat och att personalen har kunskap om vart de ska vända sig med rapporter, klagomål 
och synpunkter. 

2. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah. 

Enligt bestämmelserna om lex Sarah är anställda med flera är skyldiga att genast rapportera 
missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden som rör den som får eller kan 
komma ifråga för insatser i verksamheten. En sådan rapport brukar benämnas lex Sarah
rapport. Den som bedriver verksamhet är skyldig att utreda rapporten och avhjälpa eller 
undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för missförhållande utan dröjsmål. Om 
en påtaglig risk för missförhållande eller missförhållande bedöms vara allvarligt ska det snarast 
anmälas till Inspektionen för omsorg, IVO. En utredning ska bifogas anmälan. Utredningen ska 
klarlägga händelseförlopp och påverkande faktorer och leda fram till beslut om 
allvarlighetsgrad samt om/vilka åtgärder som behöver vidtas för att avhjälpa eller undanröja 
missförhållandet samt för att förhindra att liknande missförhållande inträffar igen. 

3. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om 
dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av Sol, L VU, L VM och LSS. 

Socialnämnden får kännedom om att ett barn kan vara i behov av skydd och stöd främst genom 
en ansökan, anmälan eller information på annat sätt (exempelvis egna iakttagelser). 
Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning enligt 11 kap 1 § Sol utifrån vad som 
kommit till nämndens kännedom. I förarbeten framgår att en utredning inte bör inledas om det 
redan från början står klart att nämnden inte kan eller bör vidta några åtgärder. För detta görs 
en så kallad förhandsbedömning. Förhandsbedömningen ska ta kortare tid än 14 dagar och 
resultera i beslut att inleda utredning eller beslut att inte inleda utredning. 

Vid inkommen anmälan ska socialnämnden genast26 göra en bedömning av om barnet eller 
den unge är i behov av omedelbart skydd, en så kallad skyddsbedömning. 
Skyddsbedömningen kan leda till att en utredning behöver inledas omgående. 

Utredningens syfte är att socialnämnden, i samarbete med vårdnadshavare och barn, ska 
klargöra barnets situation och behov samt, när det är befogat, föreslå insatser. En utredning 

26 Samma dag eller senast dagen efter om anmälan kommer in sent på dagen enligt prop. 2012/13:10. 
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ska bedrivas skyndsamt och slutföras senast inom fyra månader. Nämnden kan i undantagsfall 
besluta om att förlänga utredningen en viss tid om det finns särskilda skäl. 

Vid utredning ska en personakt upprättas. Denna ska innehålla journalanteckningar och 
upprättade samt inkomna handlingar av betydelse för handläggning. Akten ska hållas ordnad 
så att det enkelt går att följa och granska handläggningen av ärendet. Det är viktigt att det av 
dokumentation framgår vilka åsikter som barnet eller den unga har framfört. 

En utredning avslutas med ett beslut om bistånd eller att avsluta utredning utan åtgärd. Vid 
beslut om bistånd ska det utformas ett uppdrag till utföraren. Utifrån uppdraget bör uppgifter 
om hur insatsen ska genomföras dokumenteras i en genomförandeplan. 

Ett beslut om bistånd kan vara förenat med tidsbegränsning. Oavsett detta är det av vikt att 
biståndet följs upp regelbundet, på ett strukturerat sätt och dokumenteras. Uppföljning av 
socialnämndens insatser syftar till att ge struktur, kontinuitet och delaktighet i insatsen och 
skapar underlag för kunskaps- och metodutveckling. Vid beslut om placering i familjehem finns 
bestämmelser om att vården ska övervägas var sjätte månad. Vid vård enligt LVU ska insats 
omprövas löpande inom sex månader från den föregående omprövningen. 

Exempel på annan viktig lagstiftning som kommunens socialtjänst har att förhålla sig till är: 
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
Lag (2001 :454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
Förvaltningslag (2018:900) 
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Datum: 2020-03-03 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Sari Bengtsson/Elisabet Edner 

Dnr: KS 000794/2019-600 

 
 
Handlingsplan och vägval inom Individ och familj 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
 
Fastställa utbildningsnämndens förslag till handlingsplan för åtgärder och vägval inom  
individ- och familjeomsorgen med följande ändringar/tillägg: 
 

 Individ och familj får en tillfällig utökning av budget med 2 350 tkr under 2020, 
4 700 tkr  under 2021 samt 4 700 tkr under 2022.  Finansiering ska ske genom det  
aviserade extra anslaget från staten som inryms i regeringens vårändringsbudget 

 Uppföljning av verksamheten, både kvalitet och ekonomi, ska ske månadsvis under 
2020 med fördjupade analyser tre gånger per år. 

 Inför 2023 års budget genomför kommunstyrelsen en utvärdering av handlingsplanen 
inklusive analys av det ekonomiska utfallet. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har beslutat godkänna handlingsplanen som tagits fram med anledning 
av de brister som kommit till nämndens kännedom. Handlingsplanen innehåller en yrkan på 
utökning av budget med 4 700 tkr.  
Ekonomiavdelningen har tillsammans med Avdelningen för hållbar utveckling analyserat verk-
samhetens ekonomi och kvalitet och gör bedömningen att ett tilläggsanslag behövs. 

 
Bakgrund 
Under 2019 har missförhållanden inom individ- och familjeomsorgen uppdagats, vilket har fått 
följden att ett stort antal Lex Sarah –rapporter inkom till nämnden. En extern utredare har ut-
rett rapporterna och utredningen har efter beslut i Utbildningsnämnden anmälts till IVO – In-
spektionen för vård och omsorg. IVO har valt att öppna ett tillsynsärende och förvaltningen har 
ombetts att redovisa såväl akuta som planerade åtgärder för att komma tillrätta med missför-
hållande och brister som uppmärksammats.  
 

Under 2020 har utbildningsnämnden kostnader för avveckling av Skutans stödboende, vilket 
beror på att avvecklingsbeslutet kom i ett sent skede under 2019. Dessa kostnader hanteras 
separat och täcks av till det ändamålet reserverade balansmedel. 
 
Det totala antalet tjänster inom individ- och familjeomsorgen beräknas inte öka, men eftersom 
den statliga finansieringen har minskat och vissa tjänster inte varit finansierade fullt ut, krävs 
en utökad budget för att kunna bygga en långsiktigt hållbar organisation. 
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Aktuellt 

För att komplettera de övriga utredningarna av verksamheten har ekonomiavdelningen till-

sammans med avdelningen för hållbar utveckling analyserat verksamheten avseende eko-

nomi och kvalitet. Jämförelser har gjorts både över tid (trend) och i förhållande till andra 

kommuner (både kommuner med liknande struktur och kommuner i Skåne och i Sverige). 

 

Av analysen framgår att den totala kostnaden för Individ- och familj, kr per invånare, är 

bland de 25 % lägsta i Sverige. Samtidigt är det just så det förväntas vara, eftersom Båstads 

referenskvot är låg, 59,9 % under 2018, vilket innebär att Båstads kostnader för Individ- och 

familjeomsorg beräknas vara 59,9% av normalkostnaden. Detta innebär att kostnadsläget 

inom individ och familj var 6,3 % högre än statistiskt förväntat under 2018. 

Vad gäller kvalitetsaspekter utöver individärenden som utreds av IVO, system för diariefö-

ring mm., finns det uppenbara brister. Ett exempel på detta är att enligt nyckeltalen i 

KOLADA är handläggnings- och utredningstiderna bland de längsta i landet. Nyckeltalen 

visar också att det saknas helhetssyn och samordning mellan olika insatser. 

 

För att komma till rätta med bristerna, krävs det personal med rätt kompetens, struktur och 

verksamhetssystem för kvalitetsledning. Nära samarbete med kommungemensamma stöd-

funktioner såsom ekonomi- och HR-funktionerna är också nödvändigt. Bedömningen är att 

det behövs en tillfälligt utökad budget för att arbeta i kapp och upprätta en välfungerande or-

ganisation med tydliga roller och rutiner. Finansieringen föreslås ske genom det extra stat-

liga bidraget till kommunerna som inryms i regeringens vårändringsbudget. 

 
Det är inte uteslutet att verksamheten inom Individ- och familjeomsorgen kommer att  
återkomma med ytterligare resurskrav. Detta beror dels på att den samlade bilden av IVO:s,  
företagshälsovårdens och kommunrevisionens utredningar ännu inte är klar, dels på att  
placeringskostnaderna under början av 2020 varit fortsatt höga. 
 
 
Konsekvenser av beslut 

 
Personal 
Enligt medarbetarundersökningen från våren 2019 uppgick HME –index (hållbart 
medarbetarengagemang) till 63 inom Individ- och familjeomsorg, vilket är det lägsta betyget 
bland Skånska kommuner som deltagit i undersökningen under 2018 och 2019. 
Undersökningen har genomförts under våren 2019 innan missförhållanden uppdagats.  
Personalomsättningen har varit hög och arbetsmiljön pressad.  
Att inte bevilja utökning av budgetmedel kan leda till negativa konsekvenser genom att 
handlingsplanen måste revideras, vilket i sin tur kan leda till oro och försämrad arbetsmiljö. 

 
Ekonomi 
Nettokostnadsavvikelsen, dvs. avvikelsen  från referenskostnaden var 6,3 % under 2018 
(senast tillgängliga uppgift), vilket indikerar att det kan finnas utrymme för effektivisering 
inom verksamheten. Man måste dock beakta att detta är endast en statistisk beräkning och att 
verkligheten kan se annorlunda ut.  
 
Såsom läget inom individ och familj är förnärvarande är en utökad budget motiverad. 
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Viktigt är att budgetmedlen används på rätt sätt, att kontering och redovisning är korrekta och 
att man effektiviserar verksamheten där det är möjligt. Eventuella synergimöjligheter i 
samband med förflyttningen till Vård och omsorg ska undersökas. 
 
Det aviserade extra anslaget från staten som inryms i regeringens vårändringsbudget innebär 
att kommunen kommer att få ett tillskott på skatteintäkterna. Individ och familjs äskande om 
utökad budget ryms inom tillskottet till kommunen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnperspektivet är en viktig del av individ- och familjeomsorgens handlingsplan, där fokus 
läggs på tidiga insatser och samordning mellan olika aktörer. 
 
 
Sari Bengtsson   Elisabet Edner 
Utvecklingsstrateg   Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Utbildningsnämnden 
Lena Täringskog 
Erik Lidberg 
Elisabet Edner 
Sari Bengtsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från UN 2020-01-28  
Tjänsteskrivelse från UN 2020-01-28  
Handlingsplan för planerade åtgärder inom Individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun 
Handlingsplan Individ och familj - PPT 
 
Samråd har skett med: 
Elisabet Edner 
Erik Lidberg 
 
 



 

Kommunstyrelsens socialutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-27 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 7  Dnr KS 000366/2020 - 600 

Uppdrag till förvaltningen gällande målstyrning 

 
Beskrivning av ärendet Ordförande redogör för förslag till uppdrag till förvaltningen gällande 

målstyrning.  
 
Yrkanden Ordförande Gösta Sandgren (M) yrkar att uppdraget formuleras enligt följande:  
 
 Förvaltningen får i uppdrag att senast den 1 september 2020 komma med 

förslag på tre till fem smarta, relevanta och mätbara mål som sedan ska 
redovisas.    

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget yrkande gällande uppdrag till 

förvaltningen och finner att detta bifalls. 
 
Beslut Kommunstyrelsens socialutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Ge förvaltningen i uppdrag att senast den 1 september 2020 komma med 
förslag på tre till fem smarta, relevanta och mätbara mål som sedan ska 
redovisas.  

 
 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 99  Dnr KS 000337/2020 - 906 

Budgetuppföljning 2020-04-30 

 
Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning per 2020-04-30. 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på +7,3 mkr, en negativ 
avvikelse mot budget med 9,7 mkr. 

 
 Bedömningen för helåret 2020 är att kommunen uppfyller det lagstadgade 

balanskravet. Be-dömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla något 
utav kommunfullmäktige fast-ställda finansiella mål. Kommunen bedöms inte 
uppfylla målet om att kommunens överskott ska uppgå till 2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Med ett prognostiserat resultat på 7,3 
mkr uppgår överskottet till 0,9 procent. Målet att investeringar (exklusive VA) 
ska finansieras till 50 procent med skattemedel prognostiseras inte uppfyllas. 
Investeringarna be-räknas kunna täckas till 45 procent av skattemedel.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilaga, 2020-

05-20.    
 
Föredragande Elisabet Edner föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag 1. Budgetuppföljning per 2020-04-30 för Båstads kommun godkänns. 

 
2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2020-04-30. 
 
3. Nämnder med avvikelse uppdras att inkomma med beloppsatta 
handlingsplaner inklusive tidsplan för att nå budget i balans. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Budgetuppföljning per 2020-04-30 för Båstads kommun godkänns. 

 
2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2020-04-30. 
 
3. Nämnder med avvikelse uppdras att inkomma med beloppsatta 
handlingsplaner inklusive tidsplan för att nå budget i balans. 
 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-19 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000337/2020 – 906 
 
 

Budgetuppföljning 2020-04-30 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Budgetuppföljning per 2020-04-30 för Båstads kommun godkänns. 
 
2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2020-04-30. 
 
3. Nämnder med avvikelse uppdras att inkomma med beloppsatta handlingsplaner inklusive 
tidsplan för att nå budget i balans. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning per 2020-04-30. Resultatet för helå-
ret beräknas bli ett överskott på +7,3 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 9,7 mkr. 
 
Bedömningen för helåret 2020 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Be-
dömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla något utav kommunfullmäktige fast-
ställda finansiella mål. Kommunen bedöms inte uppfylla målet om att kommunens överskott 
ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med ett prognostiserat 
resultat på 7,3 mkr uppgår överskottet till 0,9 procent. Målet att investeringar (exklusive VA) 
ska finansieras till 50 procent med skattemedel prognostiseras inte uppfyllas. Investeringarna 
be-räknas kunna täckas till 45 procent av skattemedel. 
 

Bakgrund 
Under flera års tid har förvaltningen instruerats att inkomma med handlingsplaner vid budget-
avvikelser i samband med tertialboksluten, vilket inte har skett i önskad omfattning. Inför 
tertialbokslutet poängterades för nämnder och förvaltningen behovet av handlingsplaner och 
åtgärdsplaner vid budgetavvikelse. Inkomna handlingsplaner är återgivna i verksamhetsberät-
telserna. 
 
 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Budgetuppföljning 2020-04-30 
 
Samråd har skett med: 
Kommundirektör Erik Lidberg 
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Miljöredovisning 

Miljöredovisning

Miljömålsättningar 

Enligt kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 ska 
Båstads kommun ha en rik natur- och kultur-
miljö och arbeta klimatsmart för ett hållbart 
samhälle.   

I Båstads Kommuns miljö- och energiprogram 
2012-2022  pekas inriktningen för miljöarbetet i 
kommunen ut inom fem övergripande områden 
vilka baseras på de nationella miljökvalitetsmå-
len. Under varje område finns ett antal lokala 
mål identifierade. 

Inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp 
på regional nivå bedöms kunna nås till 2020 i 
Skåne län vilket går igen på lokal nivå. Endast 
två mål, Frisk	luft och God	bebyggd	miljö, bedöms 
ha en positiv utveckling. Två mål, Ett	rikt	odlings‐
landskap och Ett	rikt	växt‐	och	djurliv, har en 
fortsatt negativ utveckling (Källa: Länsstyrelsen 
Skåne).  

I Aktuell Hållbarhets ranking av miljökommuner 
2020 hamnar Båstads kommun på plats 14 av 
136 i vår kommungrupp och på plats 9 av 33 i 
Skåne vilket är samma placering som för 2019. 
På den totala nationella listan tappar vi 6 place-
ringar och hamnar på plats 59 av 290 (Källa: Ak-
tuell Hållbarhet).  

Vad har hänt  

Arbete och åtgärder kopplade till miljömålsätt-
ningarna har fortsatt. Under första delen av 
2020 har till exempel en våtmark färdigställts i 
Sinarpsdalen, anläggning av ängsmark vid ban-
vallen i Grevie startas upp och en ny del av gång- 
och cykelleden på gamla banvallen öppnats. 
Kommunens skolor och måltidsverksamheten 
har haft en klimatvecka med fokus på klimat-
smart mat och även deltagit i skräpplockardagar. 

En förstudie med syfte att undersöka bästa sät-
tet ur kund- och miljösynpunkt att samla in 
grovavfall och trädgårdsavfall med fokus på ser-
vice nära bostaden har startats upp. Målbilden är 
att öka service och tillgänglighet, minska trans-
porter, förbättra sortering och öka återbruk. An-
delen lokalproducerade livsmedel i måltidsverk-
samheten har ökat genom nya upphandlingar. 
Framtagande av styrdokument för resor i tjäns-
ten och fordonshantering samt klimatanpass-
ning och cykelstrategi har initierats.   

Orsaker och åtgärder framåt 

Med nuvarande resurser i personal samt eko-
nomi ligger vi förhållandevis bra till i vårt miljö-
målsarbete men för att upprätthålla goda resul-
tat, utveckla miljömålsarbetet och nå våra mål 
krävs ett tydligare sammanhållet, strukturerat 
och strategiskt arbete där prioriteringar av mål-
sättningar kopplat till resurser beaktas. Åtgärder 
och arbetssätt som bidrar till ökad medvetenhet 
och samverkan kring miljö-och hållbarhetsfrå-
gor brett inom kommunen är viktiga för en posi-
tiv utveckling. 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en tydlig och översiktlig bild av Båstads kommuns verksamhet 
under det gångna året. I tabellen redovisas fem år i sammandrag. 

 Verksamhetens utveckling 

Kommunen Prognos 2020 2019 2018 2017 2016  

Kommunal skattesats 20:23 20:23 20:23 20:23 20:23  

Årets resultat (mkr) 7,3 4,1 15,1 16,5 14,8  

Investeringar (netto) (mkr) 1) 226 167 171 120 121  

Självfinansieringsgrad 2) 45 46 44 150 23  

1) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinve-
steringar med avdrag för investeringsbelopp som 
finansierats med offentliga bidrag. 

2) Självfinansieringsgrad definieras som kassa-
flöde från den löpande verksamheten före för-
ändring av rörelsekapital dividerat med nettoin-
vesteringar. Tidigare år har detta mått definierats 
som årets resultat och avskrivningar från gamla 
investeringar inom skattefinansierad verksamhet 
dividerat med nya investeringsutgifter inom skat-
tefinansierad verksamhet. Siffrorna som redovi-
sas här följer den nya definitionen. 

Båstads kommun prognostiserar ett resultat på 
7,3 mkr för 2020 vilket är en negativ avvikelse 
jämfört med budget. Resultatet för 2019 var 4,1 
även det en negativ avvikelse i förhållande till 
budget. Det svaga resultatet förklaras främst med 
avvikelser inom individ och familj inom sociala 
utskottet och negativ avvikelse inom vård och 
omsorgsnämnden. Att årets resultat ändå pro-
gnostiseras bli positivt beror till störst del på rea-
vinster i samband med exploatering.  

Kommunens nettoinvesteringar prognostiseras 
uppgå till 226 mkr år 2020 vilket är en ökning 
med 28 procent, 2019 uppgick investeringarna 
till 176 mkr. Under 2020 investerar kommunen 
bland annat i nybyggnation av skola i Förslöv. Av 
investeringarna prognostiseras 71 mkr avse VA 
investeringar, motsvarande siffra för 2019 var 
57 mkr. Samtliga investeringar har i stor ut-
sträckning finansierats genom ökad upplåning. 

Självfinansieringsgraden prognostiseras bli 45 
procent. 

Den kommunala koncernen 
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i 
kommunens nämnds- och verksamhetsorganisat-
ion och i ett helägt bolag, Båstadhem AB. Båstad-
hem har till uppgift att inom Båstads kommun 
förvärva, sälja, äga, förvalta och upplåta fastig-
heter och tomträtter med bostäder, affärs-, och 
kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. 
Bolaget äger samtliga kommunens omsorgsbostä-
der och tillhörande servicelokaler. 

Därtill ingår kommunen i sex samverkansföretag. 
NSVA som sköter kommunens vatten och av-
loppsverksamhet. NSR som sköter kommunens 
renhållningsverksamhet. Kommuninvest Ekono-
misk förening genom vilken Båstads kommun fi-
nansierar en betydande del av sina investeringar.  
Kommunassurans Syd som hanterar delar av 
kommunens försäkringar. Medelpunkten som 
hjälper kommunen att få en effektiv hjälpmedels-
försörjning. AV Media som är en teknisk och pe-
dagogisk resurs som driver verksamhet kring att 
använda digitala verktyg och film och böcker som 
läromedel. 

I det fria skolvalet får vårdnadshavare, barn och 
elever välja vilken förskola och skola som be-
döms vara bäst. Genom detta så köper kommu-
nen tjänster i föräldrakooperativ och Montessori i 
Båstads kommun.  
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En tredjedel av kommunens elever som går i 
gymnasieskola väljer att gå på Akademi Båstad. 
Resterande väljer att gå i annan gymnasieskola 
som erbjuds av en annan kommun eller av en pri-
vat utförare. För grundskolan väljer 88 procent 

Båstads kommun och ca 12 procent en annan hu-
vudman. För barnomsorgen är motsvarande siff-
ror 75 procent väljer kommunens verksamheter 
medans 25 procent väljer annan huvudman.

 

Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning 
Världsekonomin  (1) 
Världsekonomin upplever en exceptionellt snabb 
konjunkturnedgång, i samband med coro-
napandemin. På global nivå syns ett brant fall i 
produktion, inkomster och sysselsättning. Efter-
frågekollapsen sker mer eller mindre parallellt 
för det stora flertalet av länder och regioner. Ut-
vecklingen de senaste månaderna är helt unik, 
och högst dramatisk. Osäkerhetsfaktorerna är så 
pass många och stora att det i nuläget knappast 
är möjligt att göra sedvanliga konjunkturprogno-
ser. 

Svensk ekonomi (1) 
Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda 
på ett år med en ansträngd ekonomi, till följd av 
att konjunkturen försvagats kombinerat med ett 
högt demografiskt tryck. Ingen kunde då förutspå 
den nu pågående coronapandemin, som fått stor 
påverkan på såväl verksamheten som de ekono-
miska förutsättningarna.  

 

Kommunernas ekonomi (1) 
De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset 
kommer att bli stora på både kostnads- och in-
täktssidan för kommunerna. Det är dock ännu 
inte möjligt att ge en samlad bild av effekterna. 
Inom äldreomsorgen är påfrestningarna på flera 
håll stora med många smittade och hög sjukfrån-
varo. Många kommuner har beslutat att skjuta 
upp budgetbeslutet till i höst. De beslutade och 
föreslagna ökningarna av statsbidragen för 2020 
verkar i nuläget matcha de lägre skatteintäkterna, 
men ser däremot inte ut att täcka de merkostna-
der som uppstår. Det står därmed inte klart om 
kommunerna kan upprätthålla verksamhet och 
investeringar för att dämpa nedgången i sam-
hällsekonomin. 

Den snabba konjunkturnedgången försvagar det 
kommunala skatteunderlaget markant, både i år 
och efterföljande år. Vi räknar med att den under-
liggande ökningstakten i år blir den lägsta sedan 
1990-talskrisens bottenår 1993. Den reala ut-
vecklingen, där vi bara har jämförbara data från 
och med 2002, beräknas bli den svagaste på mer 
än 15 år. 

 (1)  Källa: SKRs Ekonomirapport maj 2020. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Ett antal större investeringsprojekt genomförs 
under 2020 där det största är om- och nybygg-
nationen av Förslövs skola där flera av de äldre 
byggnaderna revs och två byggnader renovera-
des, projektet väntas bli klar år 2021, byggnation-
erna beräknas totalt kosta ca 148 mkr vilket 
krävt nyupplåningar för kommunen. En omfat-
tande renovering av Köpmansgatan som löper ge-
nom tätorten Båstad beräknas färdigställas under  
våren 2020. Renoveringen av Västra Karups skola 
bedöms påbörjas under hösten 2020. Detta pro-
jekt prognostiseras kosta 134 mkr och även för 
detta kommer kommunen behöva uppta nya lån 
för finansiering. 

Under året har kommunen justerat budgetpro-
cessen med hänsyn till osäkerheten på grund av 
den pågående coronapandemin.  

 

Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten 
Ansvarsstruktur 
Inom Båstads kommunkoncern finns flera nivåer 
av politiskt styrande instanser – kommunfull-
mäktige, kommunstyrelse, och nämnder samt sty-
relse för det kommunala bolaget. 

Budget  
Varje år beslutar kommunfullmäktige om en bud-
get för kommunens kommande år med tillhö-
rande två planår för driften och tillkommande 
fyra år för investeringar. I budgeten framgår full-
mäktiges prioriterade mål för en god ekonomisk 
hushållning, mål och uppdrag. 

Uppföljning 
Båstads kommun följer upp mål och budget vid 
nio tillfällen om året och mer utförligt vid tre till-
fällen. Dessa tre tillfällen är delårsrapport, delårs-
bokslut och årsredovisningen.  

Uppsiktsplikt och intern kontroll 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt 
över hela den kommunala koncernen. Uppsikts-
plikten tar utgångspunkt i budget, flerårsplan, 
ägardirektiv, nämnds och affärsplaner samt dia-
logmöten. Väsentliga avvikelser mellan utfall och 
plan analyseras och bedöms för att eventuella åt-
gärder ska beslutas. Särskilda dialogmöten har 
införts under 2019 för att stärka kommunstyrel-
sens uppsiktsplikt över nämnderna och bolaget. 

Återrapportering av intern kontroll genomförs 
tre gånger om året i samband med tertialrappor-
terna. 

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning 
Båstads kommun har nio övergripande inrikt-
ningsmål fördelade på fyra olika fokusområden 
och har under året arbetat efter den budget som 
Kommunfullmäktige beslutade om. 

 

Fokusområde Medborgaren 
 
 
 

 

	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Enligt den senaste medborgarundersökningen är 
invånarna i Båstad nöjdare än genomsnittet med 
sin kommun. Över hälften skulle rekommendera 
sina vänner och bekanta att flytta till Båstad. Ett 
område där vi lyckats väl enligt denna undersök-
ning är bland annat fritidsaktiviteter. Även på 
kulturområdet är resultaten goda jämfört med 
kommunsverige. Ett område som vi behöver bli 
bättre på, precis som andra kommuner, är att ut-
öka invånarnas möjlighet till inflytande på kom-
munens verksamheter. 

 

 
	
	
	
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt 
 
Enligt den senaste servicemätningen (ingår i 
undersökningen kommunens kvalitet i korthet, 
KKiK) har den kommunala servicen blivit mycket 
bättre och snabbare. Det gäller både kontakter 
via telefon och e-post. Även bemötandet får ett 
toppbetyg enligt undersökningen. Trots ovanstå-
ende har vi behov av kontinuerlig verksamhets- 
och kvalitetsutveckling. Enligt Medborgarunder-
sökningen har vi ett genomsnittligt resultat avse-
ende hur nöjd man är med kommunens verksam-
heter - men vi siktar högre än så. 

 

Fullmäktigemål 1  

Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och 

verka i 

Fullmäktigemål 2  

Båstads kommun är välkomnande, professionell 

och tydlig 
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Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Trots en negativ trend har vi fortsatt bra resultat 
inom grundskolan. Andel elever i årskurs 9 som 
är behöriga till yrkesprogram uppgår till 86 %, 
vilket är bättre än snittet i Sverige samt snittet 
bland liknande kommuner. Känslan av trygghet i 
grundskolan har minskat, vilket bör uppmärk-
sammas och åtgärdas. Inom gymnasiet har ge-
nomströmningen av elever sjunkit. Av eleverna 
tar 74 procent examen inom fyra år (86 procent 
2018). Däremot är genomsnittsbetyget högre, vil-
ket är glädjande. 

 

 

 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt 
 
Inom verksamhetsområdet vård och omsorg har 
utvecklingen varit positiv inom flera områden. 
Antalet fallskador bland äldre fortsätter att 
sjunka, inom LSS- och SOL-verksamheterna är 
brukarna nöjdare än tidigare. Inom delområden 
särskilt boende och hemtjänst är andelen nöjda 
85 respektive 90 procent, en liten försämring 
jämfört med tidigare år, men fortsatt goda resul-
tat.  

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling 
 
 
 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Enligt den senast tillgängliga statistiken (från 
2019) i KOLADA uppgick långtidsarbetslösheten 
till 2,9 procent i Båstad, en minskning med 0,5 
procentenheter jämfört med året innan. Efter co-
ronapandemins utbrott är vi i ett helt nytt läge, 
särskilt med tanke på att Båstads många restau-
rang- och hotellentreprenörer, som tappat en stor 

andel av gästerna. Före coronautbrottet såg sta-
tistiken lovande ut även vad gäller vuxna med 
försörjningsstöd med låg andel personer som var 
beroende av bidrag. Med all sannolikhet kommer 
utvecklingen vara negativ under resterande året. 

 

 

 
 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Båstad är en av Sveriges mest företagsamma 
kommuner med en hög andel företagare i befolk-
ningen. Ett av delmålen som vi lyckats nå är att 
alltid ha ledig tomtmark planlagd för verksam-
heter. Arbetet att utveckla och vässa kommunens 
företagsklimat fortsätter. Under året har vi skrivit 
ett nytt avtal med Båstads turism och näringsliv 
avseende näringslivslotstjänsten. Allt för att för-
bättra och förenkla kontakterna med företagarna 
i Båstad. 

 

 

 

	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Inom målområdet finns det både positiva och ne-
gativa trender. Mängden insamlat hushållsavfall, 
kg per person, har minskat och är lägre än i andra 
kommuner med besöksnäring. Vi har även utökat 
andelen skyddad natur som i nuläge uppgår till 
nästan 10 procent av landarealen. Andelen miljö-
bilar har minskat något jämfört med tidigare år, 
men är fortfarande högre än i övriga kommuner i 
Sverige och mycket högre jämfört med andra 
landsbygdskommuner med besöksnäring. 

Arbetet med Agenda 2030 fortsätter även om co-
ronautbrottet har ändrat förutsättningarna. 

Fokusområde Medarbetaren 
 
 

 

 

	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 

Fullmäktigemål 3  

Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga sko-

lor och en trygg, stimulerande miljö för barn och 

vuxna 

Fullmäktigemål 4 

Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med 

god kvalité – jämlikt, tillgängligt och efter den en-

skildes behov. 

Fullmäktigemål 5 

I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga 

självförsörjande. 

Fullmäktigemål 6  

Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar 

för entreprenörskap och har ett gott företagskli-

mat 

Fullmäktigemål 7  

Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö 

och  arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle. 

 

Fullmäktigemål 8 

Båstads kommun är  en attraktiv och utvecklande  

arbetsplats. 
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Enligt den senaste medarbetarenkäten uppgick 
HME-index (hållbart medarbetarengagemang) till 
78, vilket är ett medelbetyg jämfört med andra 
kommuner. Just nu pågår projektet Heltidsresan 
inom vård och omsorg, med syfte att kunna er-
bjuda heltidstjänster till alla som så önskar. Sjuk-
frånvaron i Båstad är låg i jämförelse med andra 
kommuner medan personalomsättningen har va-
rit högre än önskat. Under 2020 kommer HR-av-
delningen att starta projektet medarbetarskap.	

Fokusområde Hållbar ekonomi 
 
 
 
 
 

	
Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt 
 
Kommunen har satt upp följande finansiella mål: 
Överskott	ska	uppgå	till	2	procent	av	skattein‐
täkter	och	generella	bidrag.		

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt 

Efter första tertialen prognostiseras ett resultat 
på 7,3 mkr för 2020, vilket innebär 0,9 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är 
verksamhetsområdet vård och omsorg som drar 
resultatet neråt medan överskottet på den finan-
siella sidan gör att vi totalt redovisar ett över-
skott. 

Investeringarna	ska	finansieras	till	50	pro‐
cent	med	skattemedel.	Härmed	avses	de	skat‐
tefinansierade	investeringarna	samt	medfi‐
nansiering	av	statlig	infrastruktur.	

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Endast 45 procent av investeringarna beräknas 
kunna täckas med skattemedel. Båstads kommun 
har för närvarande ett mycket stort investerings-
behov, vilket medför att det egna kapitalet inte 
räcker till att finansiera allt. Kommunen har ett 
stort projekt, Förslövs skola, som förväntas upp-
arbeta kostnader på 90 mkr under 2020. 

Det är dock viktigt att på längre sikt kunna finan-
siera investeringarna utan att öka skuldsättnings-
graden. 

Utvärdering god ekonomisk hus-
hållning 
Kommunen når upp till två av de nio uppsatta 
fullmäktige målen, uppnår delvis sex av de nio 
målen och uppnår inte ett mål.  

Utifrån målredovisningen görs bedömningen att 
Båstads kommun åtminstone delvis uppfyller 
kravet på god ekonomisk hushållning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fullmäktigemål 9  

Båstads kommun investerar för framtiden – med 

god ekonomisk hushållning och ett effektivt re-

sursutnyttjande. 
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Målredovisning

Kommunfullmäktigemål

Fokusområde: medborgaren
KF-mål 1 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och Bo på. (SCB, 
medborgarundersökning).

64 66 Nöjd-Region-Index är 64, vilket är något bättre än genomsnittet 
för samtliga kommuner. 

Nöjd inflytandeidex för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter 
och beslut i Båstads kommun. (SCB, 
medborgarundersökning)

38 48 Nöjd-Inflytande-index är 38. Samtliga kommuners medelindex är 
39. Mest nöjd är man inom frågeområdet information . Under året 
kommer vi att undersöka hur vi kan förbättra vår dialog med 
medborgarna. 

SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U00408) 71 76 Totalt NKI 71 (73). Förbättring inom delområden bygglov, något 
nedåt inom miljö- och hälsoskydd. Gott betyg inom bemötande, 
men lägre vad gäller effektivitet

Nöjd medborgarindex- kultur (U09402) 62 66 Nöjd medborgarindex - kultur är 62, ett bra värde över 
genomsnittet i Sverige. Båstads kommun har tillsammans med 
föreningslivet och privata aktörer åstadkommit mycket med små 
medel.

KF-mål 2 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är 
välkommnande, 
professionell och tydlig

Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de 
kommunala verksamheterna  i Båstads kommun (SCB, 
medborgarundersökning U00401)

51 62 Nöjd-Medborgar-Index är 51, vilket är något högre än 
genomsnittet för liknande kommuner , men något lägre än 
genomsnittet för alla kommuner. Mest nöjda är våra medborgare 
med räddningstjänsten och det näst högsta betyget får 
förskoleverksamheten.

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-
post och får svar inom två arbetsdagar. (KKIK U00442))

85 80 85 % får ett svar inom två arbetsdagar. Kommunen har arbetat 
hårt med denna fråga och lyckats höja resultatet rejält.

Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med 
handläggareför att få svar på en enkel fråga . (KKIK 
U00486))

67 62 67% (61 % 2018) får ett svar på en enkel fråga vid kontakt via 
telefon. Utvecklingen går åt rätt håll!

Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott 
bemötandenär de via telefon ställt en enkel fråga till 
kommunen. (KKIK U00486) 

94 90 Hela 94 %(89 % 2018) uppfattar att de får ett gott bemötande när 
de ställt en enkel fråga via telefon. Medelvärde för samtliga 
kommuner är 88 %.

KF-mål 3 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%)(N15428, SCB, Skolverket, KKIK)

85,6 89 Andelen behöriga elever har sjunkit från 88,4 % till 85,6 %, men är 
på fortsatt hög nivå jämfört med övriga kommuner.

Elever i årskurs 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva 
svar, andel (%) (N15557, Skolinspektionen)

86,8 89 Färre känner sig trygga i skolan. År 2018 kännde hela 94,5 % av 
eleverna sig trygga i skolan, året efter har andelen sjunkit till 86,8 
%

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel 
(%)(N17457 SCB)

73,5 87 Färre klarar gymnasiet inom 4 år. 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
hemkommun, (N17500, SCB och skolverket)

15,3 15 Betygspoäng 15,3 i snitt, vilket är högre än 2018 (14,5) . 

KF-mål 4 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn. 
Andel nöjda (%) (U23471, KKIK , Socialstyrelsen)

85 85 Något lägre andel nöjda (89 % 2018)men resultatet är fortfarande 
högre jämfört med samtliga kommuners genomsnittliga resultat.

Fallskador bland personer 65+,3-årsm, antal/100 000 
(U20462, Patientregistret, Socialstyrelsen)

2 223 2200 Trenden är positiv, fallskadorna minskar (2505 2018). Antal 
fallskador i Båstad är mycket lägre än genomsnittet (3109)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, 
andel nöjda(%)(U21468 KKIK Socialstyren)

90 85 90% (92 % 2018) av brukarna är nöjda med hemtjänsten, ett gott 
betyg, som är i linje med snittbetyget bland svenska kommuner.

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS-brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%)(U28532 SKL:s 
undersökning anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.

89 85 Undersökningen indikerar mycket goda resultat och förbättring 
jämfört med förra mätning (77 % 2018).

Brukarbedömning boendestöd SOL - brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U26420 SKR)

93 85 Även inom SOL-området är andelen nöjda mycket högre än 
tidigare. (63% 2018)

Båstads kommun är 
attraktiv att leva bo och 
verka i

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

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

10



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30

Fokusområde: Hållbart samhälle
KF-mål 5 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen (%) 
(N00955 arbetsförmedlingen)

2,9 2,3 Långtidsarbetslösheten i Båstad är låg jämfört med genomsnittet i 
Sverige men något högre än genomsnittet för liknande kommuner. 
På grund av coronapandemin förväntas arbetslösheten stiga 
kraftigt under 2020.

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera.

32 10

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel (%) av befolkningen (N31816 Socialstyrelsen m.fl.)

0,5 0,5 Även om utgångsläget i vår kommun är bra, med en låg andel 
biståndstagare befarar vi att andelen kommer att öka på grund av 
ökad arbetslöshet under coronakrisen.

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel 
(%)(N17434 SCB och Skolverket)

82,4 82 I jämförelse med andra kommuner studerar eller arbetar en högre 
andel av Båstads  ungdomar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning. På grund av coronakrisen kan tänkas att fler 
satsar på studier på grund av en osäker arbetsmarknad.

KF-mål 6 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Företagsklimat enl. ÖJ(Insikt) totalt NKI, (U07451) 71 76 Totalt NKI 71 (73). Förbättring inom delområden bygglov, något 
nedåt inom miljö- och hälsoskydd. Gott betyg inom bemötande, 
men lägre vad gäller effektivitet

Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande omdöme 
(enkätI Svenskt Näringsliv)

3,1 4 Resultat 3,1 i en 5-gradig skala, ett något lägre resultat jämfört 
med genomsinittet för kommunerna i Sverige (3,4).

Andel företagsamma personer av befolkningen, 16-74 år (%) 
Svenskt Näringsliv, UC

22,2 22 Båstad tillhör Sveriges mest "företagsamma" kommuner med en 
hög andel företagare bland befolkningen. Med anledningen av 
coronakrisen är prognosen är mycket osäker.

Det finns minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för 
verksamheter Ja/nej

Ja Ja Ja Det finns >15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för verksamheter 

KF-mål 7 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07801 Avfall 
Sverige)

560 500 Mängden hushållsavfall kg/person minskar i vår kommun och är 
lägre än i andra liknande kommuner. Jämfört med snittet i svenska 
kommuner är den hög. En av anledningarna är att många har 
semesterhus i vår kommun. Vid beräkning av indikatorn tar man 
hänsyn till detta, men troligtivs ges inte tillräcklig kompensation 
eftersom landsbygdskommuner med besöksnäring har mycket 
större mängd hushållavfall i snitt än övriga kommuner har.

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 
(U07514 Ekomatcentrum). 

20 35 Vi räknar inte nå upp till målet under 2020

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 42,1 50 Under 2020 har vi anskaffat ett antal nya elbilar som ska 
användas vid tjänsteärenden (bl.a. av vård- och omsorgs- samt 
personalen inom miljöavdelningen). Troligtvis kommer vi dock inte 
nå upp till 50%.

Skyddad natur totalt, andel (%)(N85054) 9,7 9,7 Vi når målet och det finns inga planer på att minska andelen 
skyddad natur.

Fokusområde: medarbetaren
KF-mål 8 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen. 
Totalindex (U00200) egen undersökning

78 80 Vi ligger i linje med övriga kommuners värden.

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, 56 56 Vi har nått målet, men ligger lågt jämfört med andra kommuner, 
Målsättningen bör höjas i efterhand. Just nu pågår projektet 
heltidsresan inom vård och omsorg.

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)( egna uppgifter 
i ÅR)

5,5 5,2 I Båstad har sjukfrånvaron varit relativt låg. I dagens läge ser det 
annorlunda ut med anledning av coronapandemin.

Personalomsättning (avgångna) (%) (N00216 
Novemberstatistiken)

12 10 Personalomsättningen har minskat från 13 till 12 % och vi ser 
gärna att den sjuker något mer för att kunna ha kontinuitet och 
långsiktighet i verksamheterna.

Fokusområde: Hållbar ekonomi
KF-mål 9 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommuns överskott ska uppgår till 2,6 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås under 
mandatperioden.

0,9% 2,6% Efter första tertialen prognostiseras ett resultat på 7,3 mkr för 
2020, vilket innebär 0,9 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Det är verksamhetsområdet vård och omsorg som 
drar resultatet neråt medan överskottet på den finansiella sidan 
gör att vi totalt redovisar ett överskott, dock inte tillräckligt stort 
för att uppnå målet.

Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt uppgå till 
högst 2 x (resultat + avskrivningar). Att uppnås under 
mandatperioden.

45% 50% Endast 45 procent av investeringarna beräknas kunna täckas med 
skattemedel. Båstads kommun har för närvarande ett mycket 
stort investeringsbehov, vilket medför att det egna kapitalet inte 
räcker till att finansiera allt.

Båstads kommun 
investerar för framtiden -
med god ekonomisk 
hushållning och ett 
effektivt 
resursutnyttjande

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

Båstads kommun är en 
attraktiv och 
utvecklande arbetsplats

I Båstads kommun är alla 
med arbetsförmåga 
självförsörjande

Båstads kommun 
erbjuder goda 
förutsättningar för 
entreprenörskap och 
har ett gott 
företagsklimat
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Budgetföljsamhet bland nämnderna 

 Avvikelser mot budget (mkr) 

 

 

 

 

Balanskravsresultat 
Balanskravet är kommunallagens regelverk för 
krav på ekonomisk balans mellan intäkter. Om 
kostnaderna är större än intäkterna ett år upp-
står ett underskott som ska återställas inom tre 
år. Balanskravet avser kommunens nämnds och 
förvaltningsorganisation. 

Båstads kommun har de senaste fem åren upp-
fyllt balanskravet, senast kommunen inte gjorde 
det var 2008. Det finns därför inget underskott 
att återställa. Balanskravsjusteringar innebär 
bland annat att vissa realisationsvinster inte tas 
med i bedömningen om årets resultat uppfyller 
balanskravet. Under 2020 har kommunen per 
den 30 april avyttrat maskiner som genererar en 
reavinst på 0,1 mkr. Enligt huvudprincipen ska 
realisationsintäkter räknas bort vid en balans-
kravsjustering.  

Årets balanskravsresultat prognostiseras uppgå 
till 7,2 mkr (3,5 mkr) vilket lever upp till lagens 
krav. Kommunen har inte använt sig av resultat-
utjämningsreserv (RUR).  

 Balanskravsutredning (mkr)  

 

Prognos 

2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 7,3 

- Samtliga realisationsvinster -0,1 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - 

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 

+- Återföring av vinster och förluster i värdepapper - 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 7,2 

= Balanskravsresultat 7,2 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Personalkostnaderna för perioden har uppgått 
till 225 mkr, vilket är en ökning med 1 procent 
jämfört med motsvarande period förra året. I per-
sonalkostnaderna ingår, utöver löner och se-
mesterersättning till våra medarbetare, även ar-
vode till politiken.  

0,1

0,0

0,5

0,0

0,0

-0,4
-19,5

0,0

-0,1

-0,5

0,0

0,5

1,0

-2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

-3,8

-10,5

-0,1

3,1

20,7

-9,7

0,0

0,0

0,0

-1,0

0,0

0,0

-20,9
0,0

0,0

0,0

0,0
0,5

1,0

-1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-4,2
-8,4

0,0

4,6

35,3

5,1

KF - KF
KS - kommunstyrelse

KS - kommunledningskontor
KS - teknik och service sk.fin.

KS - samhällsbyggnad
KS - bildning och arbete

KS - individ och familj, sociala utskottet
MN - myndighetsnämnd

MN - teknik och service sk.fin.
MN - samhällsbyggnad

UN - utbildningsnämnd
UN - skolpeng bo/grsk

UN - skolpeng gymn
UN - barn och skola ram
UN - BS resultatenheter

UN - BS resultatenheter gymnasium
UN - bildning och arbete ram

VN - vård och omsorgsnämnd
VN - hemvårdspeng

VN - boendepeng
VN - vård och omsorg

Valnämnd, Överförm, Komrev
Finansförvaltning

Engångsposter
Total avvikelse
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Antalet månadsavlönade medarbetare uppgår 
per den 30 april 2020 till 1 269, vilket är 4 perso-
ner färre jämfört med 30 april 2019. Antalet tills-
vidareanställda har minskat med 17 personer 
medans antalet visstidsanställda har ökat med 13 
personer. 

Den totala sjukfrånvaron per den 30 april 2020 
har ökat till 7,27 procent jämfört med den 30 
april 2019 då den var 6,40 procent. Av den totala 
sjukfrånvaron för tertial 1 2020 är 36 procent 
långtidssjukfrånvaro.  

Coronapandemin påverkar sjukfrånvaron och 
rapporteringen i personalsystemet. Det är den 
rapporterade sjukfrånvaron som chef attesterar 
som generar procentsiffrorna. Med anledning av 
coronapandemin kommer sjuktalen med största 
sannolikhet att falla ut högre än vad siffrorna sä-
ger i tertial 1 rapporten, detta beror på en viss 
fördröjning av rapporteringen. 

För att verksamheten under tertial 1 skulle kunna 
följa frånvaron på daglig bas, skapades en från-
varoenkät som chefer rapporterade daglig sjuk-
frånvaro och vård av barn. Dessa siffror är dock 
inte jämförbara med sjukfrånvaro siffrorna i stort 
då det handlar om flera olika anställningsformer i 
redovisningen. 

Av den totala registrerade sjukfrånvaron är det 
fördelat per verksamhet enlig följande. 

Sjukfrånvaro per verksamhet  

Verksamhet % 

Kommunkontor 3,59 

Teknik och service 6,77 

Samhällsbyggnad 2,14 

Barn och skola 6,74 

Bildning och arbete 7,99 

Vård och omsorg 8,51 

 

Förväntad utveckling 
Omvärldsrisker  (1) 
Coronapandemin har på bara några månader fått 
globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsför-
hållanden, utbildning och ekonomi. Osäkerheten 
om den fortsatta utvecklingen är stor och pande-
mins slutliga effekter kommer ta lång tid att över-
blicka. Det är inte heller lätt att bedöma det aktu-
ella läget. Den statistik som finns i dagsläget är 
långtifrån heltäckande och kan samtidigt vara 
svårtolkad.  

  (1)  Källa: SKRs Ekonomirapport maj 2020. 
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FINANSIELLA RAPPORTER BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 

Resultaträkning, Kassaflödesanalys 

Resultaträkning 
    Budget Prognos Bokslut 

(mkr) 2020 2020 2019 

Verksamhetens intäkter 202 224 261 

Verksamhetens kostnader  -966 997 -1 011

Avskrivningar  -68 -68 -54

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -832 -842 -805

Skatteintäkter  697 697 687

Generella statsbidrag och utjämning  153 153 121

VERKSAMHETENS RESULTAT 19 9 4

Finansiella intäkter 2 3 4

Finansiella kostnader -4 -4 -3

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 17 7 4

Extraordinära poster 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 17 7 4

Kassaflödesanalys 
(mkr)    

Prognos 
2020 

Bosklut 
2019 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat 7 4

Justering för ej likviditetspåverkande poster 

     Avkrivningar 62 53

     Nedskrivningar/Utrangeringar 6 1

     Gjorda avsättningar 0 -3

     Återförda avsättningar 0 3

     Orealiserade kursförändringar 0 0

     Upplösning av bidrag till infrastruktur 3 3

     Upplösning av investeringsbidrag -3 -3

Övriga likviditetspåverkande poster 

     Utbetalning av bidrag till infrastruktur 9 2

Poster som redovisas i annan  sektion 

     Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar -0 -1

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 84 60

Minskning/ökning kortfristiga fordringar 0 -21

Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter 36 -6

Minskning/ökning kortfristiga skulder 0 23

Kassaflöde från den löpande verksamheten 120 56 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i materiella anläggningstillgångar -219 -164

Investeringsbidrag till anläggningstillgångar 0 3

Anslutningsavgifter VA 7 16

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 1

Förvärv av  finansiella tillgångar 0 0

Avyttring av finansiella tillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -211 -144

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 120 132 

Amotering av skuld -22 -21

Ökning av långfristiga fodringar 0 0

Minskning av långfristiga fordringar 0 1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  98 112 

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR 

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -9 -2

Årets kassaflöde -1 22

Likvida medel vid periodens början 22 0

Likvida medel vid periodens slut 21 22
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Driftredovisning 

 
 
Driftredovisning
Kommunens	driftsredovisning	beskriver	hur	
nämnder	och	styrelser	under	året	har	hante‐
rat	de	medel	de	har	fått	för	att	utföra	sina	
uppdrag.		

En god budgetföljsamhet är en förutsättning för 
en ekonomi i balans. Verksamhetsområdenas 
budgetavvikelser uppgick till -34 (-35) mkr. Det 
är i paritet med avvikelsen verksamheterna upp-
visat åren 2017-2019. Årets prognostiserade av-
vikelse motsvarar 4 procent av nettokostna-
derna. 

 

Budgetföljsamhet bland nämnderna 

Kommunstyrelsen lämnade en negativ avvi-
kelse på 19,5 mkr. Det finns avvikelser inom 
kommunstyrelsen där den största negativa avvi-
kelsen är inom individ och familj sociala utskot-
tet, -19,5 mkr. Kostnaderna för placeringar 
ökade under 2019 och för 2020 prognostiseras 
dessa överskrida budget med 16,5 mkr. Övriga 
avvikelser inom sociala utskottet är inom ekono-
miskt bistånd, ökade lönekostnader kopplade till 
arbetsmiljöutredningar och fortsatt behov av 
stöd av konsulter under början av året. 

Myndighetsnämndens budgetavvikelse pro-
gnostiseras bli -0,6 mkr där miljö och hälso-
skydd prognostiserar en negativ avvikelse 
med -0,5 mkr. Den förväntade avvikelsen beror 
på att den pågående pandemin gör att tillsyn 
inte kan genomföras som planerat samt arbete 
med smittskyddstillsyn som inte ger intäkter. 

Budgetavvikelsen för Utbildningsnämnden 
prognostiseras bli -0,8 mkr. De största avvikel-
serna inom utbildningsnämnden är barn och 
skola ram som prognostiserar en negativ avvi-
kelse om -2,3 mkr där -1,6 mkr beror på lokal-
kostnader utöver budget. 

Budgetavvikelsen för Vård‐	och	omsorgsnämn‐
den prognostiseras bli -12,6 mkr. Utförarna, re-
sultatenheterna inom Vård och omsorgsboende 
och hemvård prognostiserar en negativ avvi-
kelse på -5,8 mkr. En översyn av bemanningen 
har påbörjats men arbetet har delvis behövts 
pausats med hänsyn till coronapandemin. Köpta 

platser inom Stöd och omsorg prognostiserar en 
negativ avvikelse på -3,4 mkr.  Hälso- och sjuk-
vårdsenheten prognostiseras överskrida budget 
med 2,2 mkr kopplat till för hög bemanning un-
der årets första månader och till att behovet av 
bemanningssjuksköterskor under sommaren. 
Boendepengen prognostiserar en negativ avvi-
kelse mot budget med -3,5 mkr på grund av ex-
ternt köpta korttidsplatser. 

En	närmare	beskrivning	av	varje	nämnds	resultat	och	
verksamhet	finns	att	läsa	i	kapitlet	Verksamhetsberät‐
telse. 

Finansförvaltningen som består av övriga 
kommungemensamma poster samt finansför-
valtningen prognostiserar en avvikelse på 
+23,8 mkr. Avvikelsen beror till största del på 
prognostiserade exploateringsintäkter om 
15 mkr. Dessa är för försäljning av tomter och är 
således engångsintäkter. Resultatpåverkan av 
exploateringsintäkterna har justerats ner jäm-
fört med föregående månads prognos på grund 
av hänsyn till coronapandemins effekter och 
osäkerheten som den skapar på marknaden.  

Bidrag för de bryggor som färdigställs under 
året kommer att tillfalla driften under 2020 vil-
ket ger en positiv avvikelse om +5,3 mkr.  

Riksdagen och regering har aviserat om ökat 
statsbidrag till kommuner och regioner samt för 
kostnader kopplat till corona. Totalt för Båstads 
kommun innebär det ca 30,7 mkr. Dock sjunker 
skatteprognoserna i samband med den på-
gående pandemin varför ca 27,8 mkr av ök-
ningen redan raderats. Utöver detta så hade 
kommunen redan tagit hänsyn till ökade skat-
teintäkter och satt av 2,4 mkr till utökning för in-
divid och familj. Med hänsyn till beslut i krisled-
ningsnämnden om tillfälliga åtgärder, sätts pro-
gnosen för skatteintäkterna till +0,1 mkr. Detta 
är dock en högst osäker prognos som bygger på 
SKRs scenario som kan bedömas vara något op-
timistiskt.  

Pensionskostnaderna beräknas bli något lägre 
än budgeterat vilket ger en positiv avvikelse om 
+2,6 mkr. Övriga finansiella poster prognostise-
rar en avvikelse på +0,3 mkr. 
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Driftredovisning 

 
 
  

 Driftredovisning (mkr)        

 

Budget 

 

2020 

Prognos 

intäkter 

2020 

Prognos 

kostnader 

2020 

Prognos 

netto 

2020 

Budget- 

avvikelse 

2020 

Utfall 

Intäkter 

2019 

Utfall 

kostnader 

2019 

Kommunfullmäktige -2,2 0 -2,1 -2,1 0,1 0,0 -2,1 

Kommunstyrelsen -186,8 148,5 -354,7 -206,2 -19,5 168,9 -366,4 

- varav kommunstyrelse -2,8 0,0 -2,8 -2,8 0,0 0,0 -2,9 

- varav kommunledningskontor -53,0 0,5 -53,0 -52,5 0,5 1,2 -52,6 

- varav teknik och service -59,8 106,9 -166,7 -59,8 0,0 110,3 -168,3 

- varav samhällsbyggnad -3,1 7,5 -10,5 -3,1 0,0 7,7 -9,8 

- varav bildning och arbete -31,8 24,5 -56,7 -32,3 -0,4 30,1 -62,2 

- varav individ och familj sociala utskottet -36,3 9,1 -64,9 -55,8 -19,5 19,6 -70,6 

Myndighetsnämnd -3,5 10,1 -14,3 -4,2 -0,6 10,2 -11,8 

- varav myndighetsnämnd -0,3 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -0,3 

- varav teknik och service -0,3 0,0 -0,5 -0,4 -0,1 0,0 -0,2 

- varav samhällsbyggnad -2,9 10,0 -13,5 -3,4 -0,5 10,2 -11,2 

Utbildningsnämnd -345,4 243,1 -589,3 -346,2 -0,8 272,8 -595,6 

- varav utbildningsnämnd -0,4 0,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 -0,5 

- varav skolpeng, barnomsorg/grundskola -203,9 14,4 -217,8 -203,4 0,5 14,0 -211,9 

- varav skolpeng, gymnasium -53,7 0,8 -53,5 -52,7 1,0 1,0 -50,0 

- varav barn och skola ram -84,5 3,3 -90,1 -86,5 -2,3 5,2 -79,9 

- varav BS resultatenheter 0,0 204,4 -204,4 0,0 0,0 229,4 -227,2 

- varav BS resultatenheter gymnasium 0,0 19,5 -19,5 0,0 0,0 23,0 -23,1 

- varav bildning och arbete ram -2,9 0,7 -3,6 -2,9 0,0 0,2 -3,0 

Vård- och omsorgsnämnd -255,8 192,5 -460,9 -268,4 -12,6 190,2 -261,9 

- varav vård- och omsorgsnämnd -0,4 0,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 -0,5 

- varav hemvårdspeng -56,4 7,1 -61,9 -54,8 1,6 7,5 -62,8 

- varav boendepeng -64,7 14,1 -82,5 -68,4 -3,8 14,3 -80,6 

- varav vård- och omsorg -134,3 171,4 -316,2 -144,8 -10,5 168,3 -308,2 

Valnämnd -0,0 0,0 -0,0 -0,0 0,0 0,4 -0,5 

Överförmyndare -1,2 0,0 -1,2 -1,2 0,0 0,0 -1,4 

Kommunrevision -0,8 0,0 -0,9 -0,9 -0,1 0,0 -0,9 

Summa verksamheter -795,7 594,2 -1 423,4 -829,2 -33,5 643,1 -1 447,1 

Övriga kommungemensamma poster -36,1 17,8 -30,4 -12,6 23,6 19,1 -19,8 

Summa verksamhetens nettokostnad -831,8 612,0 -1 453,8 -841,8 -10,0 662,3 -1 466,9 

Finansförvaltning 848,8 853,2 -4,2 849,1 0,3 811,6 -3,0 

SUMMA 17,0 1 465,2 -1 457,9 7,3 -9,7 1 473,9 -1 469,8 

VA 0,0 54,7 -54,7 0,0 0,0 47,5 -47,5 

TOTALT 17,0 1 520,0 -1 512,7 7,3 -9,7 1 521,4 -1 517,3 
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Investeringsredovisning 

 
 

Investeringsredovisning
Investeringar, försäljningar och självfinansie-
ringsgrad 
Kommunens investeringar (skattefinansierade, 
avgiftsfinansierade samt medfinansiering) under 
2020 beräknas uppgå till 226 (167) mkr. Det är 
6 mkr högre än budgeterat. Överföring från 
2019 är ännu ej beslutad i kommunfullmäktige. I 
budget finns 220 mkr avsatta. För projekt som 
inte blev färdiga under 2019 har verksamhets-
områdena begärt att investeringsmedel för 
27 mkr ska överföras till 2020 hela beloppet rör 
VA-investeringar. 

Bland de större investeringarna prognostiseras 
VA-investeringar till 71 mkr och fastighetsrelate-
rade investeringar till 104 mkr.  

 Skattefinansierat, VA-investeringar 

(mkr) 

Prognos 

2020 2019 2018 2017 2016 

Investering (netto) 226 167 171 120 121 

- varav skattefinansierat 146 108 80 79 77 

-varav medfinansiering 

av statlig infrastruktur 9 2 16 -5 6 

- varav VA-investeringar 71 57 75 47 44 

 

Ett av kommunens finansiella mål 2020 är att in-
vesteringar inom skattefinansierad verksamhet 
ska finansieras till 50 procent med egna medel. 
Det innebär i så fall att kassaflödet från den lö-
pande verksamheten före förändring av rörelse-
kapital ska täcka nya investeringsutgifter inom 

skattefinansierad verksamhet till 50 procent. Ti-
digare år har detta mått definierats som årets re-
sultat och avskrivningar från gamla investe-
ringar inom skattefinansierad verksamhet ska 
täcka nya investeringsutgifter inom skattefinan-
sierad verksamhet. Siffrorna som redovisas här 
följer den nya definitionen. Om självfinansie-
ringsgraden uppgår till 100 procent behöver 
inga nya lån tas upp för att täcka utgifterna för 
de nya investeringarna. En självfinansierings-
grad på 100 procent är något kommunen bör ef-
tersträva att nå efter nuvarande investerings-
puckel. 

Självfinansiering årets investeringar 

(%) 

Prognos 

2020 2019 2018 2017 2016 

Samtliga investeringar* 38 41 43 66 57 

Investeringar, 

skattefinansierad 

verksamhet* 45 46 62 89 78 

*	inklusive	bidrag	till	medfinansiering	av	statliga	infrastruk‐
tursatsningar	som	i	kommunens	redovisning	upplöses	över	ba‐
lansräkningen. 

Kommunen klarar inte målet att självfinansiera 
investeringar inom skattefinansierad verksam-
het till 50 procent 2020 utan den uppgår endast 
till 45 procent. Sett över den senaste femårspe-
rioden hamnar självfinansieringsgraden över 
50 procent. Dock är det först 2019 som målet är 
sänkt  från en självfinansieringsgrad på 100 pro-
cent till det nuvarande 50 procent.  
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Investeringsredovisning 

 
 

 Investeringsredovisning per verksamhet     

(mkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

mot budget 

KOMMUNKONTOR -2 -3 -3 0 

TEKNIK OCH SERVICE     

Skattefinansierad verksamhet     

  Gata -2 -8 -7 1 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -0 -10 -9 2 

  Fastighetsservice -42 -105 -104 1 

  Övrigt -4 -8 -9 -1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -49 -121 -120 1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -0 -10 -9 2 

Taxefinansierad verksamhet     

  Reinvesteringar -6 -25 -24 1 

  Landsbygdsinvesteringar -1 -2 -2 0 

  Nyinvesteringar -5 -11 -38 -27 

  Exploatering VA -3 -26 -7 19 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -15 -64 -71 -7 

Anslutningsavgifter 3 8 7 -1 

Exploateringsområden (ej VA)     

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -3 -9 -10 -2 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) medfinansiering 0 0 0 0 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 1 45 48 2 

TS Summa (exploateringsområden ej VA)  -2 37 37 0 

TEKNIK OCH SERVICE summa -66 -204 -211 -7 

SAMHÄLLSBYGGNAD -0 -1 -1 0 

BARN OCH SKOLA -1 -8 -8 0 

BILDNING OCH ARBETE -0 -1 -1 0 

VÅRD OCH OMSORG -1 -4 -4 0 

TOTALT (inklusive exploatering, exklusive anslutningsavgifter) -69 -175 -179 -4 

varav     

Skattefinansierad investering -55 -146 -148 -1 

Medfinansiering statlig infrastruktur -0 -10 -9 2 

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exklusive anslutningsavgift) -15 -64 -71 -7 

Exploatering 1 45 49 3 

     

Summa anslutningsavgifter 3 8 7 -1 

Avgiftsfinansierad investering (netto, inklusive anslutningsavgifter) -12 -56 -64 -8 
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Investeringsredovisning 

 
 

Investeringsredovisning fleråriga projekt       

 

Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar 

(mkr) 

Beslutat 

totalutgift 

Ack utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

TEKNIK OCH SERVICE       

Skattefinansierad verksamhet       

  Gata -16 -9 7 -8 -7 1 

 - varav: GC-väg Banvallen -12 -9 3 -4 -4 0 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -6 -3 3 -10 -9 2 

  Fastighetsservice -112 -98 14 -105 -104 1 

 - varav: Om- och tillbyggnad Förslövs skola F-6 -50 -49 1 -90 -90 0 

  Övrigt -13 -11 2 -8 -9 -1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -90 -75 14 -121 -120 1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -6 -3 3 -10 -9 2 

Taxefinansierad verksamhet       

  Exploatering VA -61 -31 30 -26 -7 19 

 - varav: Exploatering Åstad Bas VA  -24 -12 12 0 -1 -1 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -61 -31 30 -64 -71 -7 

Anslutningsavgifter 35 40 4 8 7 -1 

 - varav: Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv 17 11 -7 3 3 0 

Exploateringsområden (ej VA)       

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -119 -58 -61 -9 -11 -3 

 - varav: Östra Karup -42 -22 20 0 -0 -0 

 - varav: Heden, Hemmeslöv 10:10 -43 -20 23 0 -0 -0 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 66 49 -16 45 49 3 

 - varav: Heden, Hemmeslöv 50 48 -1 -0 -0 0 

TS Summa exploateringsområden (ej VA)  -53 -8 44 37 37 0 

TEKNIK OCH SERVICE summa -275 -167 108 -204 -211 -7 
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Exploateringsredovisning 

 
 

 
 

* Kommunalt markinnehav som enligt översiktsplan (ÖP08) pekats ut som utvecklingsbart 

 

 
 

Exploateringsredovisning 
Exploatering är en process varigenom råmark 
omvandlas till färdiga bostads- eller verksam-
hetsområden. 

Under 2020 har utbyggnad av allmän plats inom 
området Heden, etapp III, färdigställts och över-
låtelsehandling tecknats för fastigheterna Hem-
meslöv 10:208 och 10:209.   

Byggnation inom den överlåtna fastigheten 
Hemmeslöv 5:65 har påbörjats och byggnation 
inom fastigheten Hemmeslöv 5:60 har skjutits 
på framtiden på grund av coronautbrottet. 

Längs inre kustvägen har kommunen tre tomter 
för olika ändamål kvar att omsätta.  

I Östra Karup, inom exploateringsområdet Stine-
hov, pågår projektering av 6 hyresrätter och 24 
bostadsrätter på tomter som kommunen upprät-
tat överlåtelseavtal för.  

Genomförandet av detaljplanen Sunnan 10 med 
flera är under uppstart, i enlighet med ingånget 
exploateringsavtal.  

Detaljplanarbete pågår för två mycket viktiga ex-
ploateringsområden i Båstads kommun; ”Peters-
berg” som kommer att inrymma byggrätter för 

bostäder, skola, förskola, handel och centrum-
ändamål och ”Vistorp väst väg 105” som kom-
mer att inrymma byggrätter för ett stort antal 
verksamhetsetableringar.  

I Förslöv pågår projektering av kommande bygg-
nation inom fastigheten Slammarp 64:60. Över-
låtelseavtal tecknas under hösten 2020 när pro-
jekten sålts in till marknaden. 

En strategi för övertagande av vägföreningars 
huvudmannaskap har lyfts för politisk bered-
ning. Strategin omfattar åtta geografiska områ-
den som föreslås få ny huvudman.  

Exploateringens resultatpåverkan 
2020 års budget för kommunens skattefinansi-
erade investeringar uppgår till 8,5 mkr, och pro-
gnostiseras till 10,1 mkr. 

Budgeterade intäkter från försäljning av kom-
munal mark 2020 uppgår till 45,4 mkr och pro-
gnostiseras till 51,8 mkr, med tillhörande kost-
nader om 11,0 mkr. Exploateringens resultatpå-
verkan prognostiseras dock till ett lägre över-
skott om 15,4 mkr, då tillträdestidpunkter för 
vissa försäljningar är osäkra.  

 

Exploatering       

  

 Yta vid årets 
början, ha 

Yta vid 
årets slut, 

ha  
prognos 

2020 

Avstyckade 
tomter till 

försäljning 

Antal sålda 
tomter jan-

apr 2020 

Antal sålda 
tomter 

prognos 
2020 

Bostadsmark*  113 113 23 2                  23 

Verksamhetsmark*  78 80 4 0                     2 

Markreserv  416 416     

TOTAL  607 609 27 2                    25 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING  2020-04-30

Kommunfullmäktige – Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige
Driftredovisning 

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Kommunfullmäktige   

inklusive beredningar  

och partistöd -678 -2 173 -2 123 50 

Hänt i verksamheten 
Kommunfullmäktige är kommunens högst beslu-
tande organ och beslutar i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. Kommunfullmäktiges 41 mandat är 
fördelade på Moderaterna (10), Bjärepartiet (9), 
Centerpartiet (6), Socialdemokraterna (6), Libe-
ralerna (4), Sverigedemokraterna (3), Miljöpar-
tiet (2) och Kristdemokraterna (1). Kommun-
fullmäktige har ett majoritetsstyre genom sam-
verkan mellan Moderaterna, Socialdemokrater-
na, Liberalerna och Kristdemokraterna.	

Under perioden januari-april har kommunfull-
mäktige haft 4 ordinarie sammanträden. Vid 
sammanträdena har det behandlats 79 ärenden 
(73 ärenden under samma period 2019). Kom-
munfullmäktiges sammanträden har i genom-
snitt varat i 2,4 timmar (3 timmar under samma 
period 2019). 

Kommunfullmäktiges presidium har arrangerat 
fem gruppledarträffar där förvaltning och in-
bjudna gäster informerat partiernas grupple-
dare. Forumet används även för utveckling av 
fullmäktiges arbetsformer. 

Corona 
Till följd av pandemin initierade ordförande 
tidigt en överenskommelse mellan de politiska 
partierna om kvittning av platser i fullmäktige. 
Det har medfört att fullmäktige är reducerad till 
23 ledamöter. Utöver det har kommunfullmäk-
tige beslutat att samtliga nämnder kan genomfö-
ras med distansdeltagare för att minska smitt-
spridningen. 

Via kommunfullmäktiges sammanträden har 
ledamöter och åhörare kontinuerligt informerats 
om kommunens arbete med pandemin. 

Pandemin har gjort att evenemang som borg-
mästarkaffe och bussutflykt för invånare har 
ställts in. 

 Sammanträden kommunfullmäktige 
2020 

-apr 
2019 

-apr 

Ordinarie sammanträden 4 4 

Behandlade ärenden 79 73 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2,4 3 

Ekonomi 
Kommunfullmäktige prognosticerar en positiv 
avvikelse mot budget om motsvarande 50 tkr. 
Anledningen är påverkan av pandemin, vilket 
lett till minskning av mötesarvoden och inställda 
evenemang. 

Om Coronapandemin fortsätter efter sommaren 
kommer det prognostiserade överskottet att 
öka. 
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Kommunstyrelse – Kommunstyrelse 

Kommunstyrelse
Driftredovisning 

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Kommunstyrelse -915 -2 762 -2 782 -20

Hänt i verksamheten 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ 
med 13 ledamöter. Kommunstyrelsen ansvarar 
för samordning, planering och uppföljning av 
samtliga kommunala verksamheter, dess ut-
veckling och ekonomi, samt har uppsikt över 
kommunala verksamheter som bedrivs i hel- 
eller delägda bolag. Kommunstyrelsen har två 
utskott (arbetsutskottet och förhandlingsutskot-
tet) samt tre råd (pensionärsråd, tillgänglighets-
råd, ungdomsråd och kulturråd). 

Arbetsutskottet består av fem ledamöter som 
ansvarar för beredning av kommunstyrelsens 
ärenden.  

Förhandlingsutskottet består av fem ledamö-
ter som ansvarar för kommunens lönerevision 
och är tillika pensionsmyndighet för förtroende-
valda.  

Under perioden januari-april har kommunsty-
relsen haft fyra ordinarie och två extra samman-
träden. Vid dessa har det behandlats 106 ären-
den, vilket är en mindre ökning jämfört med 
samma period 2019.   

Kommunstyrelsens sammanträden har i genom-
snitt varat i 3,3 timmar, vilket är i paritet med 
samma period 2019 då sammanträdestiden var 
3 timmar.  

I likhet med kommunstyrelsen har dess arbets-
utskott även haft extra sammanträden, men 
minskat sammanträdestiden från 4,7 timmar till 
2,5 timmar. Det kan vara en konsekvens av änd-
rad beredningsprocess för kommunstyrelsen. 

Under perioden har kommunstyrelsens arbets-
utskott genomfört dialogmöten inom ramen för 
sin uppsiktsplikt. Dialogmötena har behandlat 
budget- och måluppfyllelse samt påverkan av 
coronapandemin. 

Sammanträden kommunstyrelse 
2020 

-apr 
2019 

-apr 

Ordinarie sammanträden 4 4 

Extra sammanträden 2 - 

Behandlade ärenden 106 87 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3,3 3 

Sammanträden kommunstyrelsens arbetsutskott 
2020 

-apr 
2019 

-apr 

Ordinarie sammanträden 4 4 

Extra sammanträden 2 - 

Behandlade ärenden 78 93 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2,5 4,7 

Corona 
I ett tidigt skede av pandemin initierade kom-
munstyrelsen ärende för att möjliggöra för di-
stansdeltagande på sammanträden. En frivillig 
kvittning av platser har även skett i kommunsty-
relsen, vilket medfört att styrelsen är reducerad 
till nio ledamöter. 

Kommunstyrelsen informeras kontinuerligt om 
pandemins påverkan på sitt ansvarsområde. 
Kommunalrådet informerar kommunfullmäktige 
om åtgärder som görs för verksamheterna, med-
borgarna och näringslivet.  

Till följd av pandemin har kommunens råd ställt 
in sina sammanträden. 

Ekonomi 
Kommunstyrelsen prognostiserar en negativ 
avvikelse om -20 tkr. Avvikelsen beror främst på 
coronapandemin, där den aktiverade krisled-
ningsnämnden belastar kommunstyrelsen. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Om restriktioner till följd av corona fortsätter 
efter sommaren kommer det att leda till en posi-
tiv avvikelse. Dialog om budgetläget förs mellan 
kommunstyrelsen ordförande och förvaltningen 
om eventuella åtgärder som kan vidtas.
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Kommunstyrelse – Kommunledningskontor 

 
 
 

Kommunledningskontor
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS - 

KOMMUNLED-

NINGSKONTOR -17 565 -52 998 -52 498 500 

Kommundirektör -2 160 -6 256 -6 256 0 

Kommunikations-

avdelning -1 545 -5 659 -5 659 0 

Avdelningen för 

hållbar utveckling -595 -2 447 - 2 297 150 

Kommunkansli -1 227 -4 156 -3 756 400 

Ekonomiavdelning -3 582 -10 366 -10 366 0 

HR-avdelning -3 747 -11 017 -11 017 0 

IT-avdelning -3 944 -10 935 -10 985 -50 

Upphandlings-

avdelning -765 -2 162 -2 162 0 

INVESTERING -1 568 -3 230 -2 951 279 

 

Hänt i verksamheten 
Kommundirektör 
År 2020 är på intet sätt ett vanligt år. När det 
gäller kommunledningskontorets uppdrag att 
leda och utveckla kommunen så har det fått stå 
tillbaka för att operativt klara insatserna när det 
gäller Coronapandemin och insatser för att 
komma tillrätta med de kvalitetsbrister som fun-
nits inom IFO-verksamheten.  

Arbetsbelastningen med anledning av pandemin 
har ökat för alla avdelningar på kontoret då det 
gäller att hitta nya lösningar såväl när det gäller 
nya arbetssätt och att beslut snabbt behöver 
fattas. Beslut om införande av krislednings-
nämnd har fattats. Fokus för krisledningsnämn-
den har varit att hålla ihop kommunen och fatta 
beslut för helheten med anledning av pandemin. 
Nämnden har dock inte tagit över beslutsmandat 
från nämnderna. 

Krisledningsstaben har sedan mars haft tre mö-
ten i veckan och har svarat för ledning- och styr-
ning av kommunens arbete för att förhindra 
smittspridning. Hittills har vi varit framgångs-
rika och har inte haft något fall inom vår äldre-
omsorg men vi har en planering för att kunna 
hantera det när det händer. Vi arbetar därför 

både på kort och längre sikt för att förhindra 
smittspridningen och har kontinuerliga avstäm-
ningar med Länsstyrelsen, SKR med flera. Ett 
stort problem initialt har varit bristen på 
skyddsutrustning till personalen. Nu är till-
gången på skyddsutrustning acceptabel. 

Pandemin har drabbat näringslivet i olika stor 
omfattning. För att stötta det lokala näringslivet 
har krisledningsnämnden beslutat att betala fak-
turor så snabbt det är möjligt samt lämna kredit-
tid på 90 dagar på fakturor från kommunen. 

Kommunikationsavdelningen 
Kommunikationsavdelningen har fortsatt med 
det utvecklings- och moderniseringsarbete som 
påbörjades under 2019. Ett digitalt pressrum 
har upphandlats och ett nytt arbetssätt för han-
teringen av profilprodukter har utarbetats. 

En stor del av årets första månader har ägnats åt 
att kommunicera pandemin via både nya och 
etablerade kanaler. Arbetsbelastningen på avdel-
ningen har varit hård men resultatet av arbetet 
gott. Såväl videohälsning med Hasse Andersson, 
radiointervjuer och nyheter har blivit uppskat-
tade och fått stor spridning.  

Även kundcenter har påverkats av pandemin 
och en rad åtgärder har vidtagits för att säker-
ställa att verksamheten kan bedrivas med alter-
nativa lösningar. Parallellt med övrigt arbete har 
arbetet med att omvandla kundcenter till ett mo-
dernt kontaktcenter fortlöpt. Samarbetet med 
Båstad turism och näringsliv har utvecklats 
bland annat genom att företagslotsen kommit på 
plats. 

Avdelningen för hållbar utveckling 
I början av februari internrekryterades en ny 
medarbetare till avdelningen. Samtidigt bytte av-
delningen namn från Strategi och Utveckling till 
Avdelningen	för	hållbar	utveckling	som bättre be-
skriver avdelningens arbete med att utveckla 
den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbar-
heten. På grund av pandemin har mycket av re-
surserna lagts på krisledningsstabens arbete. 
Trots detta har avdelningen kunnat genom-
föra/påbörja flera aktiviteter enligt avdelning-
ens verksamhetsplan. 
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Kommunstyrelse – Kommunledningskontor 

 
 

Kommunkansli 
Året har inletts med fortsatt arbete enligt anta-
gen verksamhetsplanering med bland annat 
stärkt ärendeberedning och digitalisering. Där-
utöver ingår nu kansliet i kommunens signals-
skyddsorganisation. Personalmässigt förs nu di-
alog med Höganäs kommun om delad 
kommunjurist och chefssekreterartjänsten är nu 
placerad under avdelningen. 

Kansliet har berett och verkställt ärendet om 
den politiska organiseringen av socialnämndsan-
svaret. Kansliet arbetar vidare med att översyn 
av hela den politiska organisationen med mål-
sättning att förändra den politiska styrningen 
och förbättra villkoren för förtroendevalda.  

Pandemin har såväl som övrigt arbete inneburit 
stora konsekvenser för den politiska organisat-
ionen och dess arbetsformer. För att motverka 
negativa konsekvenser har kansliet intensivt ar-
betat med deltagande över distans för att för-
ändra mötesformer med formella riktlinjer, tes-
ter och utbildning. Kansliet deltar aktivt som 
stöd till krisledningsnämnden. 

Ekonomiavdelningen 
Utvecklingen av kommunens budgetprocess på-
går. Årets process har justeras med hänsyn till 
den pågående pandemin. Trots delvis ändrade 
arbetssätt har avdelningen fortsatt arbetet med 
att stötta kommunens chefer i budget och upp-
följningsarbete. 

Under året har digitaliseringsarbete genomförts 
som underlättar betalning av kommunens faktu-
ror för privatpersoner. 

HR-avdelningen  
HR-avdelningen har under årets första tertial lik-
som övriga avdelningar haft fokus på pandemin. 
I förebyggande syfte har HR genomfört en kom-
munövergripande kompetensinventering där 
samtliga medarbetare ges möjlighet att lämna 
uppgifter om kompetenser i händelse av att vi 
hamnar i ett större personalbortfall och behöver 
omfördela resurserna mellan verksamheterna. 

HR har trots den ökade arbetsbelastningen fort-
satt med chefsträffar, workshops om arbets-
platsträffar och samverkansavtalet, arbetsmiljö-
utbildning och hållit en central chefsintrodukt-
ion inom HR området. HR har också inlett ett  

nytt projekt om medarbetarskap som pågår året 
ut. Vidare har HR med till exempel företagshäl-
sovården haft särskilt fokus på Individ och famil-
jeomsorgen. Avdelningen leder rekryteringen av 
ny kommundirektör tillsammans med externt 
rekryteringsföretag. 

IT-avdelning 
Fokus för avdelningens arbete har varit att 
stödja verksamheternas krisarbete genom att 
snabbt utveckla ett nytt digitalt arbetssätt för di-
stansutbildning och distansarbete. Genomföran-
det har lyckats över förväntan där det digitala 
arbetssättet att mötas nu blivit vardag. Arbets-
belastningen har ökat då avdelningen har mins-
kat med en person samt att det kommer många 
frågor angående nya arbetssätt. Investeringar 
har gjorts i videoutrustning och programvaror. 

Det nya vårdboendet Haga Park har utrustats 
med teknik och tagits i drift. Flera projekt har 
genomförts för att automatisera identitetshante-
ringen i syfte att spara arbetstid och höja kvali-
teten/säkerheten, det kan även nämnas ett nytt 
digitalt låssystem till vården, koppling mellan 
skol-system och kommunens gemensamma be-
slutsstödsystem.  

Upphandlingsavdelningen 
Perioden har till stor del präglats av att lösa 
akuta uppkomna upphandlings- samt material-
försörjningsbehov till följd av pandemin. En re-
dan hårt belastad arbetssituation har frestats på 
ytterligare. 

Under tertial 1 har ett verktyg införskaffats som 
ger oss möjlighet att arbeta mer proaktivt gente-
mot verksamheterna vilket innebär att vi kan 
fånga upp kommunens upphandlingsbehov i ett 
tidigare skede.  

Nya sätt att upphandla på har genomförts under 
perioden, främst inom livsmedelsområdet. Kvali-
tetsfaktorer såsom exempelvis klimatpåverkan 
och närproducerade varor har givits stor tyngd 
eller hela tyngden vid utvärderingen av anbud. 

Ekonomi 
Kommunledningskontoret 
För kommundirektör, kommunikationsavdel-
ningen, ekonomiavdelningen, HR-avdelningen 
och upphandlingsavdelningen prognostiseras 
ingen avvikelse mot budgeten. 
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Avdelningen för hållbar utveckling Avdelningen 
kommer att erhålla högre bidrag än tidigare 
planerat för deltagande i EU-projekt. To-talt 
beräknas det innebära 100 tkr. Den positiva 
avvikelsen beror även på vakanser, 50 tkr. 

Kommunkansli 
Kansliet prognostiserar en positiv avvikelse med 
+400 tkr för år 2020. Det beror på aktivt val att 
avvakta med att nyrekrytera vakans till efter 
sommarperioden, förskjutning av process med 
samverkansavtal om kommunjurist och särskild 
planering av föräldraledighet under kommande 
period.

IT-avdelningen  
Med anledning av pandemin kommer avdel-
ningen att få högre kostnader än tidigare plane-
rat, totalt 50 tkr. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Det ekonomiska läget i Sverige och i världen är 
mycket ansträngt. Prognos för hur pandemin 

kommer att drabba den svenska ekonomin är 
väldigt osäker. Hur det kommer att påverka Bå-
stads kommuns tidigare budgeterade kostnader 
och intäkter är nu oklart. Därtill kommer extra 
kostnader med anledning av pandemin. Led-
ningsgruppen beslutade därför att kollegialt fö-
reslå att våra verksamhetsområden exklusive 
Vård- och omsorg och IFO ska sänka sina kostna-
der med 1 procent. Fokus så långt det är möjligt 
ska ligga på kostnader som kan få effekt under 
året. För kommunledningskontoret innebär det 
att kostnaderna för kontoret behöver sänkas 
med 500 tkr. Det innebär att bland budgeten för 
resor och logi i samband med kompetensut-
veckling inte nyttjas. Avdelningarna nedan redo-
visar avvikelser i förhållande till budget som to-
talt innebär att prognosen för året håller sig 
inom den föreslagna ramen. 

Investeringar 
Kommunledningskontoret 
Prognosen visar en positiv avvikelse som beror 
på att dessa investeringsprojekt har flyttats fram 
till senare år.
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Kommunstyrelse – Teknik och service  

 

Teknik och service 

Driftredovisning   

 

Hänt i verksamheten 
Skattefinansierad verksamhet 
Park och gata, 
Den milda vintern har inneburit minimal snö- och 
halkbekämpning. Resurser har då istället lagts på 
ett större antal planterade gallringar i kommu-
nala tätortsnära skogar. Även ett större antal för-
yngringsbeskärningar i parkmark än normalt har 
kunnat utföras. 

En renoveringsinsats har genomförts på Strand-
promenaden. Insatsen omfattar de delar av 
Strandpromenaden som inte har biltrafik. Åtgär-
den sträcker sig från Hotell Riviera till Norrviken. 

Grönyteskötseln som tidigare upphandlats i ent-
reprenadform är beslutad att från och med maj 

bedrivas i egen regi. Det omfattar grönyteskötsel 
inom kommunala verksamhetsfastigheter i Förs-
löv, Västra Karup och Grevie. Två nya medarbe-
tare har därför rekryterats för att kunna hantera 
det tillkommande skötseluppdraget. 

Trots rådande situation gällande covid -19 plane-
rar avdelningen att fortsätta med sedvanliga sä-
songsförberedelser inför kommande sommar- 
och evenemangsperiod, för att på så sätt vara väl 
förberedda på att kunna hantera eventuella för-
ändringar i råd och riktlinjer från Folkhälsomyn-
digheten.  

Naturvård 
Förvaltning har sedan tidigare blivit beviljade 
LONA-medel för projektering/utredning av våt-
marker i Sinarpsdalen tillsammans med Sinarps-
dalens intresseförening. Även Naturskyddsför-
ening har varit medfinansiär. Under perioden har 
förslag till 6 våtmarker tagits fram och en färdig-
ställts. Ytterligare två våtmarker beräknas kunna 
utföras inom ramen för finansieringen under 
2020. 

Fastighets- och fritidsverksamhet 
De stora fastighetsprojekten med nya skolor  i 
Förslöv och Västra Karup dominerar insatserna 
på fastighetssidan.  

Arbetet med om- och tillbyggnationen i Förslöv 
pågår som planerat enligt tidplan. Det innebär att 
den nya skolbyggnaden och ombyggnaden av 
högstadiet är klart under mars månad 2021. Efter 
det kvarstår rivning av en byggnadsdel samt åter-
ställning av mark och den yttre miljön. 

För Västra Karups skola har förfrågningsunderlag 
för upphandling tagits fram och annonserats. Pla-
neringen är att rivning av befintlig skola genom-
förs till hösten och byggnation av ny skola är klar 
våren 2022. 

Inom fritidsverksamheten har fortsatt stort fokus 
lagts på det rörliga friluftslivet. Ett nytt vind-
skydd har uppförts längs Skåneleden vid Hovs 
Hallar. Arbetet med utveckling av cykelleder för 
mountainbike i samarbete med Båstad Turism 
och Näringsliv har intensifierats.  

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

TEKNIK OCH 

SERVICE -22 218 -59 850 -59 850 0 

Tekniska kontoret -579 -611 -351 260 

Park, gata och 

natur -8 204 -24 068 -24 108 -40 

Fastighet -4 022 -13 246 -13 246 0 

Fritidsverksamhet -3 823 -9 045 -8 975 70 

Service, (fordon, 

kontor, lokalvård 

och måltid) -1 546 -1 881 -2 221 -340 

Räddningstjänst -4 044 -11 600 -11 150 450 

Renhållningsverk-

samhet 0 600 200 -400 

VA-verksamhet -7 824 0 0 0 

Återställning VA-

regleringsfond 7 824 0 0 0 

Resultat VA 0 0 0 0 

INVESTERING     

Skattefinansierad 

verksamhet -51 536 -129 850 -130 277 -427 

Medfinansiering 

statlig infra-

struktursatsning -195 -10 000 -8 500 1 500 

VA-verksamhet -14 536 -63 775 -70 953 -7 178 

Övrig exploate-

ringsverksamhet 958 45 400 47 506 2 106 
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Kommunstyrelse – Teknik och service  

 

Räddningstjänst och säkerhetsarbete 
Verksamheten har haft två vakanta tjänster som 
nu är tillsatta. Det är en brandmästare och en 
brandman som har rekryterats för att få in den 
kompetens som behövs för att klara dagtidsverk-
samhetens arbetsuppgifter. 

Det är fortsatt svårigheter med rekryteringar av 
deltidsbrandmän, framförallt i Torekov. För att 
klara svårigheten med bemanningen har en orga-
nisation med en kallad RFG (Räddningsförstärk-
ning) bildats. Det innebär att en brandman som 
inte arbetar i Torekovs samhälle har möjlighet att 
ha liten brandbil med sig på jobbet dagtid. Detta 
medför en delning av utryckningsstyrkan men 
samtidigt utlokaliseras brandmännen till andra 
tätorter på Bjärehalvön med möjlighet att vara 
snabbt framme vid en olycka eller sjukvårdsin-
sats. Under dessa första fyra månader har RFG 
varit framme först vid minst tre tillfällen och kun-
nat påbörja insatsen tidigare.  

Anställning av två RiB-anställda brandmän har 
genomförts och grundutbildning har påbörjats 
med målet att dessa två kan vara i beredskap un-
der sommaren. 

 

Larmstatistiken visar förändringar under rå-
dande covid 19-tider. Statistik från Trafikverket 
visar en minskning med färre trafikolyckor på ca 
26 procent.  

Utredning pågår av hur en optimal och kostnads-
effektiv framtida räddningstjänstorganisation för 
Båstads kommun kan se ut med det ökade sam-
hällsuppdraget kring RUHB (Räddningstjänst un-
der höjd beredskap) och med den rekryterings-
problematik för RiB-anställda brandmän som 
finns. 

Säkerhetsverksamheten har haft all fokus med att 
hantera covid-19 med samordning, samverkan 
och ledning av stabsarbete. Inom säkerhets-
skyddsarbetet har en riktad säkerhetsutbildning 
utförts och uppdatering av prioriterad elförsörj-
ning är genomförd. Även genomgång av evene-
mangssäkerhet samt uppstart av rådet för brotts-
förebyggande arbete är utfört.  

Måltids-, lokalvård och fordonsverksamhet 
Måltidsverksamheten har tillämpat en rad åtgär-
der i följd av covid-19. Två rätter dagligen inom 
vård och omsorg erbjuds numera en valbar rätt. 
Inom förskola och skola har åtgärder vidtagits 
inom servering, mängden av salladsbuffén har 
minskat för att undvika köbildning. Måltidsperso-
nal från förskola och skola lärs upp inom vård 
och omsorg för att vid hög sjukfrånvaro känna till 
varandras områden.  

Gymnasiet har varit stängt sedan mitten på mars 
vilket innebär mindre externa kunder för mål-
tidsverksamheten. Måltidsklubben som förvänta-
des startas i mars har förskjutits och det finns i 
nuläget inget nytt startdatum.  

Kyld måltid levereras numera ut till vård och om-
sorgstagare i ordinärt boende, övergången har 
fungerat på ett bra sätt.  

Lokalvården har till följd av covid-19 lagt mer re-
surser för att öka nivån på städningen med tätare 
intervaller och ökade hygienåtgärder.  

Fordonsorganisationen har under april månad 
startat upp en ny kommunal bilpool med miljö-
vänliga el och gasbilar. Gasbilarna har tyvärr bli-
vit försenade då leveranser av fordonsdetaljer 
stoppats upp av covid 19-utbrottet. Byte av som-
mar och vinterdäck har genomförts i egen regi 
tillsammans med centralförrådet. Utveckling av 
uppdraget inom fordonsorganisationen görs för 
att minska behovet av externa aktörer. 

Investeringar 
Flera större investeringsprojekt har varit i utfö-
randefasen under kvartal 1.  

Anläggning av gång-, cykel- och rekreationsled på 
Banvallen har i stort färdigställts under perioden.  

Antal ärenden/larm i eget insatsområde 

Station/år 
2020 

-apr 
2019 2018 2017 2016 

Båstad 81 246 258 242 257 

Förslöv 21 65 66 66 64 

Torekov 27 92 80 77 44 

Kommunala uppdrag. 
TiB/chef i beredskap 

 48 22   

Summa  451 426 387 365 
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Byggnation av två nya badbryggor i Torekov samt 
tillgänglighetsanpassat bad har fortgått. Bryg-
gorna var till största del färdigställda redan vid 
årsskiftet och under kvartal 1 har fokus varit på 
det tillgänglighetsanpassade badet. Projektet har 
stött på vissa problem på grund av ogynnsamt vä-
der samt försening på grund av covid-19. 

Ombyggnation av Köpmansgatan har pågått med 
full intensitet. Projektet har löpt på väl men det 
har skapat stora störningar i trafiken på grund av 
avspärrningar.   

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Renhållningsverksamhet 
Projektet kring framtidens återvinningstjänst 
drog igång i början på året. En delrapportering 
ska göras under första kvartalet och projektet ska 
slutrapporteras under andra kvartalet. Under maj 
månad kommer en referensgrupp för projektet, 
med deltagare från främst föreningar och nä-
ringslivet att formas. 

I april öppnade NSR upp en miljöbod på Boarps 
handelsområde i samarbete med grönsakshallen, 
där det finns möjlighet att lämna farligt avfall, ex-
empelvis batterier, färg och kemikalier och små-
elektronik. En kommunikationsinsats är planerad 
att genomföras för att belysa denna möjlighet. 

NSR har hittills inte aviserat någon större påver-
kan på deras verksamhet, till följd av covid-19. 

VA-verksamhet 
Arbetet med att koppla in Sydvatten till kommu-
nens södra delar fortlöper. Projektet är indelat i 
fyra etapper, där den första etappen handlar om 
att Torekov med omnejd ska vara kopplas in till 
Sydvattens ledningsnät i början av 2022. 

Ett större reinvesteringsprojekt med att byta ut 
ledningar på Heimers gata i Torekov startar i maj 
månad och beräknas pågå året ut. 

NSVA har hittills inte aviserat någon större på-
verkan på deras verksamhet till följd av covid-19. 

Ekonomi 
Teknik och service prognostiserar ingen bud-
getavvikelse på helheten. 

 

Skattefinansierad verksamhet 
En negativ avvikelse om -0,3 mkr prognostiseras 
rörande budgeterade intäkter i samband med nya 
markavtal för ledningsägare. 

Volymerna för Båstad Kommunrestauranger 
(BKR) inom äldreomsorgen minskar och det är 
framför allt portioner inom hemvården som upp-
visar en nedåtgående trend. BKR prognostiserar 
härmed en avvikelse rörande lägre intäkter 
om -0,5 mkr. Vårdboendet Haga park har inte 
öppnat så många platser som tidigare aviserat, 
vilket medför en minskad intäkt för BKR. Då osä-
kerhet råder, prognostiseras det inte någon ytter-
ligare negativ avvikelse avseende denna volym-
minskning. 

Tillsättning av ett antal tjänster inom Räddnings-
tjänst och BKR senareläggs, detta tillsammans 
med tjänstledighet och sjukskrivning av personal 
inom tekniska kontoret medför en positiv pro-
gnostiserad avvikelse om +1,1 mkr. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Renhållningsverksamhet 
Intäkter för markarrende för provisorisk återvin-
ningscentral finns medtagen i budget men an-
läggningen kommer troligtvis inte genomföras, 
och prognosticerar därmed en minskad intäkt 
om -0,4 mkr. Tomten kommer istället läggas ut 
till försäljning. 

Årets investeringar 
Skattefinansierad verksamhet 
Överföring av budgetmedel 2019 och justering av 
innevarande års investeringsbudget pågår och är 
ej uppdaterat i budget ännu. Dock är det medta-
get i prognos vilket förklarar en stor del av redo-
visade avvikelser.	

Intäkt på ca 600 tkr redovisas för projektet Cykel-
väg Vistorpsvägen, vilket avser ersättning från 
Trafikverket. Enligt avtal mellan Båstads kom-
mun och Trafikverket skulle kostnader fördelas 
lika mellan parterna. Båstads kommun byggde ut 
del av gc-vägen i samband med byggnation av 
Pågatågsstation i Förslöv 2015, vilket nu slutre-
glerats enligt avtal då projektet i dess helhet är 
avslutat.	
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Negativ avvikelse prognostiseras för reinveste-
ringsprojekt offentliga toaletter, eftersom ett 
stort antal dörrar behöver bytas ut.	

Kostnaderna för ombyggnation av Köpmansgatan 
underskrider budget tack vare att NSVA:s andel 
är högre än beräknat samt väldigt lite oförut-
sedda kostnader. Totalt prognostiseras en positiv 
avvikelse på 1,5 mkr mot budget.	

De stora skolprojekten i Förslöv och Västra Karup 
löper på i stort sett enligt plan. I Västra Karup ti-
digareläggs ombyggnad av idrottshall för att möj-
liggöra rivning av den gamla skolan, vilket med-
för ökad kostnad med 2 mkr 2020.	

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Utbyggnad av VA i samband med exploatering av 
Förslöv 2:4 visar en positiv avvikelse på 3,0 mkr.	

Avvikelser avseende investeringar i samband 
med anslutning av Sydvatten –26,9 mkr är över-
flyttat från 2019 då tidsplanen för genomföran-
det är förskjuten. 	

För Sydvattens anslutningskostnad prognostise-
ras en positiv avvikelse med +17,0 mkr, då tids-
planen för genomförandet är framskjutet.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Verksamhetsområdet som helhet prognostiserar 
ingen budgetavvikelse, negativa avvikelser är åt-
gärdade inom teknik och service. 
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Samhällsbyggnad

Driftredovisning   

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Pandemin covid-19 har inneburet omställningar 
för samhällsbyggnads verksamhet under mars 
och april. Pandemiplanering och riskanalyser har 
genomförts och Folkhälsomyndighetens före-
skrifter och allmänna råd påverkar hur verksam-
heten kan bedrivas. Sedan den 2 april ska perso-
nal som har möjlighet jobba hemifrån. 

Ärendemängden är fortsatt god för plan- bygg- 
och geodataverksamheten medan miljöavdel-
ningen påverkas genom svårigheter att utföra till-
syn enligt tillsynsplaner och genom att många 
evenemang riskerar ställas in. Sedan den 29 april 
utför miljöavdelningen även en proaktiv tillsyn av 
restauranger och andra verksamheter som serve-
rar mat för att kontrollera att de följer smitt-
skyddsföreskrifterna för covid-19.  

Översiktsplanen är färdigställd och på väg till 
kommunfullmäktige för antagande. Administrat-
ionen har tillsammans med miljöavdelningen 
börjat utveckla verksamhetsstödssystemet för 
miljöärenden och arbetet med att införa nya e-
tjänster och digitalt arkiv. Nya e-tjänster har in-
förts för bygglov. 

Planarbete 
Översiktsplanen har varit inne i ett intensivt slut-
skede och är på väg för antagande i kommunfull-
mäktige. Andra strategiska dokument som arbe-
tas med under perioden är framtagande av en ny 
regionplan och en ny befolkningsprognos för Bå-
stads kommun, perioden 2020-2029.  

Planavdelningen har medverkat tillsammans med 
bygglovsavdelningen och teknik och service i ge-
nomförandet av markanvisningstävlingen i Östra 
Karup samt i Förslöv.  

Under första kvartalet av 2020 har avdelningen 
arbetat med 18 detaljplaner innehållande allt 
från bostäder till verksamhetsmark. En detaljplan 
har vunnit laga kraft och en plan har överklagats 
till Mark- och miljööverdomstolen. 

Geodata 
Ärendemässigt har året varit normalt, jämfört 
med de två tidigare åren, då det producerades 
många nybyggnadskartor på Heden och Tu-
velyckan. Samverkan med Ängelholms kommun 
har fungerat bra. Kommunerna har upphandlat 
ett nytt gemensamt verksamhetssystem för MBK-
verksamheten (Mätning, Beräkning och Karte-
ring) som håller på att införas. Gemensamt upp-
handlingsarbete med nytt GIS-system har påbör-
jats. 

Ledning och administration 
Administrationen har stöttat miljöavdelningen 
med att uppgradera ärendeprogrammet Ecos 2. 
Administrationen har också arbetat med införan-
det av nya e-tjänster till bygglov samt hanterat en 
ny version av roboten Atom som automatiserar 
vissa utskick.  

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Under perioden följer plan, geodata och bygglov 
förväntat budgetutfall. Miljösidan bedöms gå med 
underskott under 2020 dels på grund av att pan-
demin gör att tillsyn inte kan utföras som plane-
rat och evenemang ställs in, dels på grund av 
smittskyddstillsynen är ofinansierad och tar re-
surser från annan tillsyn samt innebär högre 
kostnader eftersom tillsynen delvis utförs på 
kvällar och helger. 

Plan 
Planverksamheten följer budgeten väl. Förutsätt-
ningarna kan förändras på grund av covid-19 
men eventuella effekter på bostadsmarknaden 
väntas nationellt först till hösten. 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS – SAMHÄLLS-

BYGGNAD -772 -3 066 -3 066 0 

Planarbete -458 -1 629 -1 629 0 

Geodata -342 -1 269 -1 269 0 

Hållbar utveckling -40 -169 -169 0 

Ledning och 

administration 68 0 0 0 

INVESTERING -119 -550 -532 18 
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Geodata 
Följer budgeten väl. 

Ledning och administration 
Visar på ett överskott som i huvudsak beror på 
outnyttjade konsulttjänster. 

 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Återhållsamhet med kostnaderna kommer att ske 
under resten av året så att samhällsbyggnads 
prognostiserade underskott på myndighets-
nämndsdelen (0,5 mkr) kan minimeras. Konse-
kvenserna blir att det finns begränsat utrymme 
för att anlita konsulter och för fortbildning av 
personal under resten av året. 
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Bildning och arbete 

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS – BILDNING 

OCH ARBETE -11 115 -31 820 -32 261 -441 

Verksamhets-

övergripande -166 -894 -1 335 -441 

Yrkesutbildning 

och SFI -2 741 -8 117 -8 117 0 

Yrkeshögskola och 

Yrkesvux -877 -883 -883 0 

Arbetsmarknad -2 831 -7 463 -7 463 0 

Bibliotek -2 860 -8 673 -8 673 0 

Kultur -441 -2 349 -2 349 0 

Ungdomens hus -1 198 -3 442 -3 442 0 

INVESTERING -44 -1 000 -1 000 0 

 

Hänt i verksamheten 
Vuxenutbildning och SFI 
Vuxenutbildningen fortsätter att erbjuda under-
visning på dagtid och kvällstid för att möta mål-
gruppens behov. Men med covid-19 ställdes allt 
på sin spets. Detta har inneburit att alla lektioner 
numera är förlagda på distans. Lärarna håller 
kontakt med eleverna via lärplattformen och tele-
fonsamtal, men även via bokade möten med små 
grupper för att hålla genomgångar och lektioner. 
Antalet elever har ökat, 166 elever är inskrivna 
vid komvux, jämfört med 100 vid årets slut 2019. 
Upplägget med kursstarter var 5:e vecka har fort-
satt med goda resultat. 

Antalet elever inom SFI (svenska för invandrare) 
är oförändrat med 125 elever. Endast språkun-
dervisning har erbjudits under 2020. Med bespa-
ringen förra året, har inga kombinationskurser 
kunnat genomföras. Kurserna B,C,D fungerar väl 
med distansupplägg för de flesta eleverna. Med 
analfabeter och gruppen A, språkväg 1 har upp-
lägg med träffar i mindre grupper genomförts.  

Antalet kommuninvånare som behöver studie- 
och yrkesvägledning har fortsatt öka. Drop-in har 
fått ställas in, i väntan på andra rekommendat-
ioner från folkhälsomyndigheten. Endast enskilda 
bokade möten genomförs för studie- och yrkes-
vägledning,  

Yrkeshögskola och yrkesvux 
En ny yrkeshögskoleutbildning har blivit beviljad: 
ekotjänster inom trädgård och trädgårdsanlägg-
ning på 50 Yh-poäng. Myndigheten för yrkeshögs-
kola, har i och med covid-19, erbjudit fler varian-
ter på yrkeshögskoleutbildningar, bland annat 
kortare kurser. Totalt har skolan 175 studerande, 
då två klasser har avslutats i mars. Utbildningen 
arbetsledare inom trädgård, har inte fått ytterli-
gare utbildningsstarter och har avslutats. Verk-
samheten har bedrivits helt på distans sedan mit-
ten av mars, vilket har fungerat väl. 	

Enligt samverkansavtalet med Familjen Helsing-
borg fortsätter arbetet med att erbjuda kommun-
invånare i regionen möjlighet att läsa yrkesut-
bildning på gymnasial nivå, med fritt sök.  

Under året har utbildningarna till undersköterska 
och trädgårdsmästare startat. En kombinations-
utbildning, yrkes-sfi inom naturbruk har fortsatt 
och avslutas i juni. Totalt studerar 50 elever i Bå-
stad på yrkesvux. 

Arbetsmarknad (AME) 
Nedmonteringen av arbetsförmedlingen blir allt-
mer märkbar. AF har svårt att fatta beslut och en-
heten upplever att det är svårt att få kontakt med 
handläggare. Rutiner förändras ständigt. Under 
senare delen av 2019 togs möjligheten att få en 
extratjänst bort för att öppnats upp igen under 
våren 2020. Under årets rekryteringsmässa i feb-
ruari mötte 30 lokala företag cirka 1 000 jobbsö-
kare. Kompetenshubben startade verksamheten i 
februari med utökade öppettider och antalet be-
sök ökade för varje vecka. Utbudet utökades till 
att förutom studie-och yrkesvägledning, CV hjälp, 
blankettsupport erbjuda besökaren social rådgiv-
ning, språkstöd och möjlighet att anmäla sig till 
Samhällsorienteringskurser (SHO). SHO är kurser 
med 80 timmars samhällsinformation om indivi-
dens skyldigheter, rättigheter och möjligheter 
som ny i Sverige. Kurserna sker på arabiska. För 
andra språk erbjuds digitala kurser. Allt i syfte att 
förkorta kundens väg till egenförsörjning. Under 
våren påbörjade AME även en volontärsamver-
kan för att nå ut till civilsamhället, arbetet pågår 
att matcha volontärer och hjälpsökande. Tills idag 
har 38 volontärer matchats med 27 hjälpsökande. 
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Arbetet med uppbyggandet av ett Digidelcenter 
har pausats under pandemin, men ska återupp-
tas. Feriejobben har påbörjats under våren och 
35 inkomna platser ska matchats till ett 50-tal 
ungdomar. I slutet av april kom besked om Som-
marjobbssatsningen 2020 där regeringen tillsät-
ter extra medel till kommunerna för att få fram 
ännu fler sommarjobb för behövande ungdomar i 
åldern 16-18 år. Det pågår ett intensivt arbete att 
hitta verksamheter som kan ta emot, då ung-
domsarbete inte får förekomma på äldreboende.  

På arbetscenter Jv9 har arbetet med att nedmon-
tera BIBI (Båstads inventarier brukas igen) på 
grund av besparingskravet  påbörjats och lokalen 
töms. I nuläget anvisas ytterst få personer som är 
i behov av praktik- och arbetsträning av arbets-
förmedlingen. Arbetsmarknadsenhetens verk-
samhet har fått ställa om och visa på flexibilitet 
när coronapandemin blev verklighet. Arbetscen-
ter har blivit centrallager för skyddsutrustnings-
material. Skyddsutrustning tillverkas och en söm-
nadsverkstad har startat i gymnasieskolans loka-
ler där kafépersonal arbetar med att sy skydds-
kläder. 

Avdelningen arbetsmarknadsenheten blir all vik-
tigare då arbetsförmedlingen inte är tillgänglig på 
samma sätt. Samverkan med socialtjänst, vuxen-
utbildning, näringslivet blir alltmer viktigt. Under 
det finansiella samordningsförbundet NNV Skå-
nes paraply (FINSAM) finns processen ”Klient-
support” och från årsskiftet 2020 finns processle-
daren på arbetsmarknadsenheten. Fokus är att 
flytta från klienter till samverkan mellan olika ak-
törer för att finna metoder som underlättar klien-
tens resa från bidrag till försörjning. 

Bibliotek 
Bibliotekets verksamhet under januari till mitten 
av mars pågick som vanligt med aktiviteter för 
stora och små. Från den 13 mars ställdes alla ak-
tiviteter på biblioteken in med anledning av coro-
napandemin. Från den 23 mars har biblioteken 
begränsade öppettider och tillgänglighet. Sedan 
den 14 april erbjuder biblioteket hämtkasse med 
böcker för den som inte kan eller vill gå in på 
biblioteket.  

Kultur 
Cirka hälften av kulturavdelningens personal har 
under en längre period varit heltidssjukskriven. 

Detta har påverkat verksamheten negativt, till-
sammans med corona har merparten av arrange-
mang för vuxna och barn under perioden januari–
april skjutits fram. Dock har en kulturweeekend 
genomförts i januari i samverkan med alla kom-
muner i Familjen Helsingborg. Båstads kommun 
genomförde fyra arrangemang varav ett i sam-
verkan med Scalabiografen. Kultursektorn har 
varit snabb att ställa om och därför har Båstads 
kommun genomfört en digital konstrunda och Fa-
miljen Helsingborg genomför tillsammans sats-
ningen ”Rampljus” där varje kommun medverkar 
i en film varje vecka med lokalt kulturellt utbud. 
Helsingborgs kommun står som projektledare.  	

Nationaldagen planeras genom en film med med-
verkan av Carolina Söderman, elever från kultur-
skolan och med tal av kommunalrådet Johan Ols-
son Swanstein och skolchef Inga-Britt Henriksson 
samt  turism och näringslivschef Karin Bengts-
son. Kulturmagasinet ses över för att kunna fun-
gera fullt ut som förråd för kommunens samlade 
löskonst.  Den måntliga broschyren som samlar 
kommunens kulturutbud sammanställs och er-
bjuds medborgarna som vanligt. Kommunerna 
erhåller inte bidrag 2020 från staten för sommar-
lovsaktiviteter för unga, varför den planerade 
verksamhet som påbörjats i januari kommer att 
avslutas. Ett projekt i samverkan med Teknik & 
Service påbörjades avseende konst i tunneln mel-
lan torget Lyckan och Strandängsskolan. Kultur-
hotellet från Helsingborg tillsammans med ung-
domar från åk 7 och 8 på Strandängsskolan tar 
fram idéer för konstnärlig utformning av tunneln 
som vidarbefordras och effektueras av relevant 
konstnär. Utställning av ungdomarnas idéer sker 
på torget Lyckan den 2 juni. KS fattade beslut om 
att tilldela Amanda och Adina Romare kultursti-
pendiet. Utdelning sker vid näringslivsfesten i 
höst. 	

En handlingsplan för underhåll av offentlig konst 
har tagits fram. 

Fritidsgårdar 
Verksamheten flyter på som tidigare. Den stora 
åldersgruppen som besöker verksamheten är ele-
ver från högstadiet.  Det har varit en minskning 
av besök sedan Coronarestriktioner infördes. 
Gårdarna har infört vissa restriktioner som tvätt 
av händer när man besöker verksamheten, det 
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finns även affischer om att hålla distans till 
varandra och allt som lånas ut rengörs innan ung-
domarna får tillgång. På grund av Corona har 
verksamheten inte planerat några större evene-
mang och några återkommande evenemang  har 
flyttats till hösten. Det finns planer om att arran-
gera 3 aktivitetsdagar under sommaren, men på 
grund av Corona är det mycket osäkert om det är 
möjligt att genomföra. Inför hösten har verksam-
heten i samarbete med Freezone Sweden sökt 
projektmedel för ett arbete kring hedersrelaterad 
problematik som innebär att personalen utbildas 
inom området och att det skall startas upp grup-
per inom verksamheten kring ämnet.  

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande för bildning och ar-
bete finns dubbla kostnader gällande tjänsten 

som verksamhetschef från 1 mars 2020. I övrigt 
beräknar bildning och arbete sammantaget att 
klara hålla årets budget. Årets investeringsbudget 
är planerad att användas till datorer till personal 
och elever vid vuxenutbildningen, diverse utrust-
ning för att undervisa digitalt, bibliotekets utlå-
ningsdatorer, fritidsgårdarnas digitala utrustning 
samt inventarier till arbetsmarknadsenheten, 
biblioteken och vuxenutbildningen. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Vakanser och övrig frånvaro inom bildning och 
arbete kanske inte kan återbesättas för att finan-
siera underskottet. 

 

 

Nya undersköterskor yrkeshögskolan Akademi Båstad, usk19 
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Individ och familj 
Driftredovisning 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS – INDIVID 

OCH FAMILJ -17 824 -36 272 -55 790 -19 518

Individ- och 

familjeomsorg -13 881 -27 008 -45 476 -18 468

Ekonomiskt 

bistånd  -3 943 -9 264 -10 314 -1 050

INVESTERING 0 -300 -300 0

Hänt i verksamheten 
Individ och familj 
Början av året har inneburit att arbeta aktivt med 
att genomföra den beslutade handlingsplanen för 
organisationen. Enheten har granskats av revis-
ion och inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
och bägge rapporterna visar på ett stort behov av 
förbättringsåtgärder.  

Enheten har genomfört en ny organisation och 
arbetar numera utifrån mottagningsenhet, barn 
och unga enhet, vuxen/ekonomiskt bistånds en-
het samt förebyggande enhet. Det har beviljats 
utökade resurser till förstärkning av personal 
från 1 juli. Rekrytering pågår. Parallellt pågår ar-
betsmiljöåtgärder och det finns dubbla personal-
kostnader. 

Den nya organisationen med att arbeta i större 
utsträckning förebyggande och med att mottag-
ningsenheten kan koppla på insatser i ett tidigt 
skede med syfte att undvika och behöva göra ex-
empelvis institutionsplaceringar. 

Det är främst enheten för barn och unga som har 
fortsatt i hög grad präglats av den tidigare rap-
porteringen av missförhållanden enligt Lex Sarah 
och påföljande utredning. Det har varit ett inten-
sivt arbete med att gå igenom samtliga ärenden 
för att kvalitetssäkra insatserna. Detta har med-
fört att ett antal tidigare institutionsplaceringar 
har avslutats till förmån för öppenvårds insatser 
på hemmaplan.  

Vuxenenheten arbetar med ärenden av hög kom-
plexitet kring exempel vis missbruk, samsjuklig-
het, våld i nära relationer samt handlägger eko-
nomiskt bistånd. Flera ärenden kräver kost-
samma institutionsplaceringar.  

Den pågående pandemin kommer sannolikt på-
verka utvecklingen av ekonomiskt bistånd ytterli-
gare då fler medborgare förlorar sina arbeten och 
möjlighet till egen försörjning. Gällande ekono-
miskt bistånd har det märkts ett ökat inflöde av 
ärende likväl som ökade kostnader från mars må-
nad. En möjlig väg till att vända denna trend är 
att utöka samarbetet med arbetsmarknadsen-
heten (AME) för att fler individer ska ges möjlig-
het till egen försörjning. 

Andra effekter av pandemin har varit en ökad ar-
betsbelastning och kostnader för enheten. Den 
huvudsakliga ökningen är främst gällande ökat 
försörjningsstöd som sannolikt ökar ytterligare 
kommande månader när effekten på arbetsmark-
naden får full effekt. Det har även varit ett ökat 
flöde på ansökning av boende, missbruksbehand-
lingar, relationskonflikter samt psykisk ohälsa, 
suicid. Exempelvis för 2019 års första tertial in-
kom 70 anmälningar i ålder 0-20 och motsva-
rande för år 2020 är ca 135 ärende. 

Arbetet med att genomföra nedläggningen av 
stödboendet SKUTAN avslutades under mars må-
nad.  

Individ och familj enheten behöver resurser för 
att utöva en ändamålsenlig myndighetsutövning 
enligt Socialtjänstlagen. Kommunen har det yt-
tersta ansvaret för att personer inom detta om-
råde får det stöd och den hjälp de behöver. Barn-
perspektivet är en viktig del av individ- och famil-
jeomsorgens handlingsplan, där fokus läggs på ti-
diga insatser och samordning mellan olika aktö-
rer. Tidigare och snabbare insatser är det arbets-
sätt som ska förebygga dyra placeringar på in-
stitutioner. 

37



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 

KS sociala utskottet – Individ och familj 

 
 

Ekonomi 
Den huvudsakliga avvikelsen för individ och fa-
milj avser kostnader för placeringar utöver bud-
geterat -16,5 mkr. Ökningen under år 2019 med 
13 fler helårsplaceringar varav flera av dem LVM 
och LVU-placeringar med höga kostnader har fått 
fortsatt påverkan under år 2020. Under mars och 
april har flera kostsamma, främst konsulent-
stödda, familjehem avslutats med nya lösningar 
på hemmaplan. Avvikelsen -1,5 mkr gällande per-
sonalkostnader beror dels på de pågående ar-
betsmiljöutredningar med dubbla personalkost-
nader samt den personal på numera avvecklade 
boendet SKUTAN som det ej fanns nya anställ-
ningar till inom kommunen. Inledningsvis under 
året fanns det ett fortsatt behov av konsulter för 
att stötta verksamheten, varav en av konsulterna 
numera anställts på en av de vakanta tjänsterna 
från budgetförstärkningen. Beräknad avvikelse 
konsulter -0,7 mkr. I övrigt arbetar verksamheten 
vidare på att fortsätta anpassa organisationen 
och kostnaderna utifrån att schablonintäkter från 
Migrationsverket minskar även under år 2020. 
Ekonomiskt bistånd beräknar en negativ avvi-
kelse motsvarande -1,05 mkr.  

Investeringar 
Årets investeringar är planerade att användas till 
uppdatering av personlarm, inköp av säkra arkiv-
skåp, inventarier till arbetsplatserna samt kom-
pletterande IT system. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Det finns en beslutad handlingsplan - åtgärdsplan 
för att komma tillrätta med tidigare brister. Det 
har tillförts extra resurser för att förstärka orga-
nisationen och ge möjlighet till att arbeta mera 
förebyggande. Underskottet består även av kost-
nader för de arbetsmiljörelaterade åtgärder och 
avgångsvederlag som blivit överenskomna. Inled-
ningsvis under året har konsulter varit inne och 
förstärkt för att komma tillrätta med handlägg-
ningen av aktuella ärenden. 

Gällande aktuellt underskott för placeringar har 
det under perioden arbetats intensivt med att 
hitta alternativ på hemmaplan och mera förebyg-

gande. Enheten bedömer att det behövs ytterli-
gare resurser för att kunna finansiera de stödin-
satser som är lagstadgade. Det har äskats budget-
tillskott för år 2020 för placeringar. Insatserna är 
lagstyrda där Socialtjänstlagen står över budget-
ansvar. Kommunen är ytterst ansvarig för att in-
divider i behov får det stöd som är nödvändigt. 
Arbetet med att ha tidigare och snabbare insatser 
är det arbetssätt som ska förebygga framtida 
dyra placeringar på institutioner. 

Genom att införa ett nytt ledningssystem som ska 
kvalitetssäkra en säkrare handläggning och få ett 
bättre flöde effektiviseras processen. Enheterna 
kommer även arbeta aktivt med att månadsvis 
följa upp väsentliga nyckeltal för att få en tidigare 
signal när kostnader ökar. Riktlinjer för ekono-
miskt bistånd ses över för att hamna på nation-
ella riktvärden.  

När det gäller pandemin/covid-19 påverkan så 
kommer de ekonomiska effekterna sannolikt öka 
framöver. Det finns en farhåga för att allt fler in-
satser kommer att behövas som en följd av pan-
demin. Det finns en ökad risk att det psykiska må-
endet blir sämre, att konsumtionen av droger och 
alkohol kommer öka, hemfridsbrotten ökar samt 
försämrad ekonomi hos medborgarna. Individ 
och familj enheten kommer troligen därmed få en 
ökad arbetsbelastning och ökade kostnader för 
ekonomiskt bistånd och det finns risk att antalet 
placeringar kommer öka. 

Rutiner och riktlinjer gällande ekonomiskt bi-
stånd håller på att ses över för att kontrollera att 
de överensstämmer och är i nivå med nationella 
riktlinjer.   

Antal placeringar    

 
2020 

-apr 
2019 2018 

HVB-vård, barn och unga 5 4 2 

Familjehemsvård barn och unga 26 31 23 

Behovsprövad öppen vård barn 2 1 1 

Institutionsvård vuxna 9 5 4 

Övriga insatser vuxna 6 5 2 

Öppna insatser vuxna 0 0 1 

Totalt 48 46 33 

Placering avser 12 månader, ej antalet enskilda individer 
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Myndighetsnämnd
Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Myndighetsnämnd -91 -325 -325 0 

 

Hänt i verksamheten 
Myndighetsnämnden består av sju ledamöter. 
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning 
inom miljö, bygg och säkerhet.  

Under perioden januari-april har nämnden haft 
fyra ordinarie sammanträden och behandlat 40 
ärenden (48 ärenden under samma period 
2019). Nämndens sammanträden har i genom-
snitt varat 2,7 timmar (3,5 timmar under samma 
period 2019). 

Myndighetsnämnden har deltagit i dialogmöte 
med kommunstyrelsen den 23 mars. På mötet 

avhandlades budget- och måluppfyllelse, samt 
framtida påverkan av coronapandemin.  

Corona 
Myndighetsnämnden har genomfört samman-
träden med ledamöter som deltagit över distans, 
för att på det viset minska risken för smittsprid-
ning. 

Nämnden informeras kontinuerligt om coro-
napandemins påverkan på sitt ansvarsområde. 

Sammanträden myndighetsnämnd   

 
2020 

-apr 
2019 

-apr 

Ordinarie sammanträden 4 4 

Behandlade ärenden 40 48 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2,7 3,5 
 

Ekonomi 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget.  
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Teknik och service
Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Räddningstjänst -36 -285 -285 -130 

 

Hänt i verksamheten 
Då vakant tjänst som brandinspektör inte blivit 
tillsatt har inga tillsyner genomförts under första 
tertialet. Tjänsten blir tillsatt under juni. Samt-
liga inkomna ärenden har behandlats enligt ru-
tin. 

 

 

 

 

 

 

Sammanträden myndighetsnämnd      

Ärenden 
2020 

-apr 
2019 2018 2017 2016 

Tillsyn LSO/LBE 0 1 46 53 42 

Serveringstillstånd 7 36 14 8 25 

Begagnande av offentlig plats 19 39 29 34 32 

Konsert/musikevenemang, offentlig tillställning 3 22 17 22 36 

Tillstånd hantering brandfarlig/explosiv vara 2 4 7 8 6 

Bygglov 10 13 16 27 16 

Övriga ärenden 8 43 21 22 53 

Summa 49 158 150 174 187 

 
 
Ekonomi 
Prognostiserar en negativ avvikelse på -130 tkr. 
Detta beror på ej tillsatt Brandinspektörstjänst 
som skulle utfört tillsyner under första halvåret 
2020.  

 

 
Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Ny tillsynsplan tas fram under andra tertialet 
med ökad omfattning av tillsyner för att minska 
den negativa avvikelsen.  
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Samhällsbyggnad

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

MN – SAMHÄLLS-

BYGGNAD -627 -2 929 -3 429 -500 

Bygglov 983 1 040 1 040 0 

Bostadsanpassning -395 -1 441 -1 441 0 

Miljö- och 

hälsoskydd -1 196 -2 350 -2 850 -500 

Alkohol och tobak -19 -177 -177 0 

INVESTERING 0 0 0 0 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Pandemin covid-19 har inneburet omställningar 
för samhällsbyggnads verksamhet under mars 
och april. Pandemiplanering och riskanalyser 
har genomförts och Folkhälsomyndighetens fö-
reskrifter och allmänna råd påverkar hur verk-
samheten kan bedrivas. Sedan den 2 april ska 
personal som har möjlighet jobba hemifrån. 

Ärendemängden är fortsatt god för plan- bygg- 
och geodataverksamheten medan miljövdel-
ningen påverkas genom svårigheter att utföra 
tillsyn enligt tillsynsplaner och genom att många 
evenemang riskerar ställas in. Sedan den 29 
april utför miljöavdelningen även en proaktiv 
tillsyn av restauranger och andra verksamheter 
som servarar mat för att kontrollera att de följer 
smittskyddsföreskrifterna för covid-19.  

Översiktsplanen är färdigställd och på väg till 
kommunfullmäktige för antagande. Administrat-
ionen har tillsammans med miljöavdelningen 
börjat utveckla verksamhetsstödssystemet för 
miljöärenden och arbetet med att införa nya e-
tjänster och digitalt arkiv. Nya e-tjänster för 
bygglov lanseras inom kort. 

Bygglov 
Byggaktiviteten i kommunen är fortsatt hög. An-
talet ärenden om tillsyn, anmälan, bygglov, för-
handsbesked och strandskyddsdispenser har 
ökat 20 procent jämfört med motsvarande pe-
riod 2019.  

Ytterligare e-tjänster för bygglovsprocessen har 
införts vilket ger en bättre och snabbare service 
samt förbättrad kvalitet på arbetet.  

Efter vakans är nu avdelningen sedan 27 april 
fulltalig. Under våren har vi även handlett två 
LIA-praktikanter från bygglovhandläggarutbild-
ningen i Helsingborg. 

Bostadsanpassning 
Den första ansökan har kommit in via e-tjänsten 
för ansökan om bostadsanpassningsbidrag som 
infördes hösten 2019.  

Antal inkomna ärenden har ökat från 20 till 34 
stycken jämfört med motsvarande period 2019. 
Flera stora hissärenden har beviljats. Drygt 10 
procent av ansökningarna om bidrag fick helt el-
ler delvis avslag, liknande föregående år. 

Miljö- och hälsoskydd 
Under T1 har miljöavdelningen främst arbetat 
med planering av tillsyn, kvalitetsarbete och in-
spektioner enligt kontroll- och tillsynsplanen. 
Uppgraderingen av ärendehanteringssystem till 
Ecos 2 under förra året har medfört en del mer-
arbete och förseningar under T1 på grund av ex-
tra handpåläggning vid fakturering.  

Omprioriteringar och omfördelning av arbets-
uppgifter har skett i verksamheten med anled-
ning av covid-19. Situationen har bland annat in-
neburit att vissa inspektioner inte kunnat utfö-
ras som planerat och att planerade inspektioner 
och utbildningar skjutits upp till hösten. Miljöav-
delningen har dessutom tagit fram en tillsyns-
plan för covid-19-tillsyn som motsvarar cirka 
800 timmar handläggningstid, vilket innebär att 
ytterligare omprioriteringar kommer att behöva 
göras framöver.  

Alkohol och tobak 
Under T1 har tillsyn inom området skett enligt 
upprättad kontroll- och tillsynsplan.  

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Under perioden följer plan, geodata och bygglov 
förväntat budgetutfall. Miljösidan bedöms gå 
med underskott under 2020 dels på grund av att 
pandemin gör att tillsyn inte kan utföras som 
planerat och evenemang ställs in, dels på grund  
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av smittskyddstillsynen är ofinansierad och tar 
resurser från annan tillsyn samt innebär högre 
kostnader eftersom tillsynen delvis utförs på 
kvällar och helger.   

Bygglov 
Bygglov redovisar en postitiv avvikelse på drygt 
0,7 mkr under perioden. Detta beror delvis på 
att några större byggprojekt fått bygglov. Med 
hänsyn till det mycket osäkra konjunkturläget 
för byggbranchen framöver prognostiseras i 
dagsläget inget överskott för bygglov på årsba-
sis. 

Bostadsanpassning 
Bostadsanpassning följer budgeten väl och ligger 
något före. Några större hissärenden är beslu-
tade men inte utförda. 

Miljö- och hälsoskydd 
Verksamheten redovisar en negativ avvikelse på 
drygt -0,4 mkr för perioden. Avvikelsen beror 

huvudsakligen på att faktureringen av årliga av-
gifter blivit försenad och att avloppstillsynen 
inte kunnat utföras som planerat. Under resten 
av året kommer kostnader för smittskyddstillsy-
nen för covid-19 att påverka resultatet negativt.  

Alkohol och tobak 
Verksamheten redovisar positivt resultat jäm-
fört med budget för perioden men det finns risk 
för att budgeterade intäkter för evenemang inte 
uppfylls på grund av inställda arrangemang. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Återhållsamhet med kostnaderna kommer att 
ske under resten av året så att den prognostise-
rade negativa avvikelsen på -0,5 mkr kan mini-
meras. Konsekvenserna blir att det finns begrän-
sat utrymme för att anlita konsulter och för fort-
bildning av personal under resten av året.  
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Utbildningsnämnd

Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Utbildningsnämnd -129 -405 -405 0 

 

Hänt i verksamheten 
Utbildningsnämnden består av nio ledamöter. 
Nämnden har även ett arbetsutskott bestående 
av fem ledamöter. Nämnden ansvarar för de 
strategiska frågorna på kort och lång sikt för all 
utbildning av barn och unga i Båstads kommun, 
samt individ och familjeärenden för barn, unga 
och vuxna.  

Under perioden januari-april har nämnden haft 
fyra ordinarie. Vid dessa sammanträden har 
nämnden behandlat 74 ärenden (69 ärenden 
under samma period 2019). Nämndens sam-
manträden har i genomsnitt varat 3 timmar (2,7 
timmar under samma period 2019). 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2019 att 
nämndens ansvar som socialnämnd skulle över-

föras till kommunstyrelsen. Överföringen sker 
den 2020-05-04. 

Corona 
Utbildningsnämnden har stängt sina samman-
träden för att minska smittspridning. Utöver det 
har nämnden berett ärende till krislednings-
nämnden för att övergå till fjärrundervisning för 
gymnasieskolan och kulturskolan. 

Nämnden informeras kontinuerligt om coro-
napandemins påverkan inom sina ansvarsom-
råde. 

Sammanträden utbildningsnämnd   

 
2020 

-apr 
2019 

-apr 

Ordinarie sammanträden 4 4 

Extra sammanträden  - 1 

Behandlade ärenden 74 69 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3 2,7 

 

Ekonomi 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget.  
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Skolpeng
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Skolpeng 

barnomsorg/ 

grundskola -66 999 -203 915 -203 395 520 

Skolpeng  

gymnasium -16 508 -53 699 -52 699 1 000 

 

Hänt i verksamheten 
I samband med budgetåret 2020 flyttades bud-
geten för skolpengssystemet från kommunfull-
mäktige till utbildningsnämnden. Detta har gjort 
att förvaltningen fått i uppdrag att göra en över-
syn av gällande struktur där målsättningen är en 
skolpeng för varje skolform. Under tertial 1 har 
förvaltningen tillsammans med ekonomiavdel-
ningen och teknik och service genomlyst lokal-
kostnaderna och principerna för fördelning till 
fristående verksamheter. Förvaltningens bedöm-
ning är att kommunen efter beslut i utbildnings-
nämnden nu har en mer rättvisande och trans-
parent fördelning avseende lokalkostnader.  

Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg/grundskola 
Med hänsyn tagen till att inflyttning till kommu-
nen kommer ske enligt befolkningsprognosen 
och att det de fyra inledande månadernas ut-
veckling visat färre elever inom fritidshem, åk 1-
6 samt åk 7-9 beräknas en positiv avvikelse med 
+0,5 mkr. Avvikelser finns mellan egen regi, an-
nan kommun och fristående regi.  

Antal folkbokförda barn och elever 
barnomsorg/grundskola 

 

 Budget Utfall   Avvikelse 

Egen regi 2 489 2 406 + 83 

Fristående regi 373 392 - 19 

Annan kommun 49 63 -14 

Summa 2 911 2 861 +50 

 
Skolpeng för gymnasium 
Med hänsyn tagen till att inflyttning till kommu-
nen kommer ske enligt befolkningsprognosen 
och att eleverna förväntas öka inför hösttermi-
nen samt att det de fyra inledande månadernas 
utveckling visat vara färre elever på Akademi 
Båstad beräknas en positiv avvikelse med ca 
1 mkr. Snittkostnaden i egen regi ökar och för-
väntas bli högre än budgeterat, detta med anled-
ning av att andelen som går introduktionspro-
gram har ökat samtidigt som färre elever väljer 
att studera på ekonomi-, samhällsvetenskapliga 
och naturvetenskapliga programmet. Andelen 
elever som väljer att studera i annan kommun 
och fristående verksamhet har också ökat jäm-
fört med samma period i fjor vilket medför en 
högre kostnad per elev. Prognosen är något osä-
ker eftersom elever under året kan byta mellan 
program och skolor och elevantalet kan variera. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Avvikelser inom skolpeng beror på elevers fria 
val av skola och program eller volymökning/vo-
lymminskning.  

 

 
Antal folkbokförda elever och snittpeng gymnasium 

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng (kr) snittpeng (kr) snittpeng (kr) 

Egen regi 201 146 55 -79 959 -91 669 -11 710 

Fristående regi 116 103 13 -129 953 -134 825 -4 872 

Annan kommun 197 184 13 -118 828 -121 076 -2 248 

Summa 514 433 81 -106 146   
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Barn och skola
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

UN – BARN OCH 

SKOLA -37 752 -84 487 -86 831 -2 344 

Verksamhets-

övergripande BS -6 253 -16 965 -17 400 - 435 

Lokaler  -10 537 -29 797 -31 356 -1 559 

Tilläggsbelopp, 

grundsärskola -4 184 -11 932 -11 932 0 

Skolskjuts -2 179 -6 630 -6 630 0 

Svenska som 

andraspråk/ 

modersmåls-

undervisning -2 000 -3 945 -4295 -350 

Gymnasiesärskola -1 754 -4 991 -4 991 0 

Gymnasium 

ramfinansierad -3 462 -10 227 -10 227 0 

Summa -30 368 -84 487 -86 831 -2 344 

Resultatenheter 

förskola/grundskola     

Förskola 1-5 år 271 0 0 0 

Grundskola F-9 

inklusive fritids -6 526 0 0 0 

Summa -6 255 0 0 0 

Resultatenheter 

gymnasium     

Akademi Båstad 

Gymnasium -1 129 0 0 0 

Summa -1 129 0 0 0 

INVESTERING -708 -7 935 -7 935 0 

 

 

Resultatenheters ackumulerade resultat förskola/grund-

skola  

 

 

 

 (tkr) 

Ingående  

ack.  

resultat 

Disponerat 

2020 

Över-/ 

under- 

skott från 

2020 

  Utgående 

  ack.  

resultat 

Förskola  

1-5 år -1 618 0 0 -1 618 

Grundskola 

F-9 inklusive 

fritids 3 329 0 0 3 329 

Summa 1 711 0 0 1 711 
 

Resultatenheters ackumulerade resultat gymnasium 

 

 

 

 (tkr) 

Ingående  

ack.  

resultat 

Disponerat 

2020 

Över-/ 

under- 

skott från 

2020 

  Utgående 

  ack.  

resultat 

Akademi   

Båstad   

Gymnasium 201 0 0 201 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Inledningsvis för 2020 har arbetet med att an-
passa verksamheten mot den minskade budget-
tilldelningen varit intensiv. Samtliga verksam-
heter arbetar strukturerat och målmedvetet för 
att uppnå målen vad gäller besparingskraven. 

Värt att nämna är konsekvenserna av ofinansi-
erade moduler. Här har förvaltningen tillsam-
mans med verksamheten arbetat för en avveckl-
ing av i första hand två klassrum. Effekten av 
detta blir att eleverna på Östra Karups skola be-
räknas ha ca 9 kvadratmeter per elev mot 12 
kvadratmeter per elev för övriga enheter. Modu-
len vid Klockarebyns förskola saknar även den 
finansieringen i årets budget. Beslutet om utök-
ning av förskoleplatser fattades av kommunsty-
relsen 2018 men finansieringen saknades i beslu-
tet. Skolchef, ekonomichef och chefen för teknik 
och service har arbetat fram en struktur där den 
här problematiken ska undvikas i framtiden. 

Den stora påverkan på verksamheten under 
tertial 1 har varit pandemin orsakad av covid-19. 
Verksamheten har uppvisat en stor flexibilitet. En 
pandemiplan har upprättats med tre olika scena-
rier. En förteckning på ställföreträdande ledare 
har upprättats och ledningsgruppen möts via di-
gitala kanaler en timme varje dag för avstämning, 
anpassning och beslut. En beslutslogg är upprät-
tad där samtliga beslut med anledning av pande-
min dokumenteras. Biträdande skolchef deltar i 
kommunens stabsarbete. 

Utvecklingsarbetet kring det systematiska kvali-
tetsarbetet har fått prioriteras ner men så snart 
verksamheten känner sig redo kommer arbetet 
att startas upp igen.    
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Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
För verksamheterna på kommunens södra sida 
har, trots ett omfattande arbete kring pandemi-
planering, ett fortsatt arbetet med ny- och om-
byggnation och planering inför byggnation på-
gått. Rektorerna har arbetat för att skapa trygg-
het och säkerhet för både elever och vårdnadsha-
vare under rådande pandemi. Samtliga skolor an-
passar verksamheten för de elever som tillhör 
riskgrupperna och arbetar med trygghetsskap-
ande åtgärder för de få elever där vårdnadsha-
varna av rädsla hållit barn hemma.  

Förskola 1–5 år 
På samma sätt som grundskolan har förskolan 
anpassat sin verksamhet med anledning av covid-
19. Besluten har varit att, vara generösa i bedöm-
ningarna vad gäller tid i förskolan. När samhället 
drabbas på ett så omfattande sätt kan tiden  i för-
skolan vara den trygga platsen. Förskolan har 
också arbetat med planeringen för att tillhanda-
hålla omsorg för särskilt samhällsviktiga yrkes-
grupper om en stängning av förskolor och grund-
skolor skulle ske. 

Gymnasium 
För gymnasieskolan har våren inneburit stora 
förändringar för både medarbetare och elever. 
Verksamheten gick från att drivas på Akademi 
Båstad gymnasium till att fullt ut bli virtuell. Från 
och med den 17 mars ställde gymnasieskolan 
med anledning av pandemin om till fjärrunder-
visning. Det är en enorm omställning vilken gjor-
des på ca två dagar. Verksamheten har fungerat 
mycket väl under rådande omständigheter. Det 
kollegiala stödet har varit stort, skolledningen 
har följt både medarbetare och studenter för att 
kunna göra de anpassningar och justeringar som 
har visat sig nödvändiga. Skolan har även erbjudit 
måltider för de elever som haft behov av detta. I 
nuläget bedömer skolledningen att förskjutning 
av terminen inte kommer att bli aktuell. 

Ekonomi 
Barn och skolas ramfinansierade verksamheter 
prognostiserar totalt en negativ avvikelse mot 
budget på -2,3 mkr. Lokaler för förskola och 
grundskola prognostiserar en avvikelse mot bud-

get om -1,6 mkr främst på grund av ej budgete-
rade kostnader för moduler i bland annat Östra 
Karup. Inför budget 2020 fick barn och skola en 
besparing på drygt 3 mkr. Trots intensivt arbete 
återstår fortfarande ca 0,7 mkr av besparings-
uppdraget då vårens organisation är i stort sett 
oförändrad och personalminskningarna verk-
ställs i vissa fall först inför höstterminen 2020.  

Resultatenheter förskola/grundskola 
Kommunens resultatenheter visar tillsammans 
en negativ avvikelse om -6,2 mkr per den 
30 april 2020. Underskottet beror på en negativ 
semesterlöneskuld om -7,3 mkr. Efter reglering 
av semesterlöneskulden som kommer att utjäm-
nas under året, visar resultatenheterna en positiv 
avvikelse om +1,0 mkr. Denna avvikelse beror 
bland annat på tilldelade statsbidrag samt att 
man jobbar aktivt för att uppnå målen vad gäller 
tilldelade besparingskrav. 

Resultatenhet gymnasium 
Akademi Båstad gymnasium visar en negativ av-
vikelse om -1,1 mkr per den 30 april 2020. Un-
derskottet beror på en negativ semesterlönes-
kuld om -1,0 mkr. Efter reglering av semesterlö-
neskulden som kommer att utjämnas under året, 
visar Akademi Båstad gymnasium en negativ av-
vikelse om -65 tkr. Elevantalet sjunker under hös-
ten, vilket gör att personaltätheten håller på att 
ses över samt att man jobbar aktivt för att uppnå 
målen vad gäller tilldelade besparingskrav. 

Investeringar 
Samtliga årets budgeterade investeringar bedöms 
utnyttjas. Investeringarna avser främst inköp av 
IT-utrustning inom förskola, grundskola och 
gymnasiet, inköp av pedagogiska läromedel, 
möbler, förbättring av arbetsmiljön samt inköp 
av nya skolbussar. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Inför budget 2021 kommer barn och skola äska 
medel för de lokaler som i nuläget är ofinansi-
erade. Förvaltningen tillsammans med rektors-
gruppen fortsätter med arbetet att  se över alla 
möjligheter till besparingar både på kort och lång 
sikt.
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Bildning och arbete 
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

UN – BILDNING 

OCH ARBETE -678 -2 897 -2 897 0 

Kulturskolan -678 -2 897 -2 897 0 

INVESTERING -25 -50 -50 0 

 

Hänt i verksamheten 
I januari åkte kulturskolan tillsammans med ett 
antal elever till Malmö Opera och såg ”Skönheten 
och odjuret” vilket var mycket uppskattat. Kul-
turspkolan har erhållit bidrag från Kulturrådet 
för att utöka verksamheten med dans. Rekryte-
ring sker under våren för start vid höstterminen. 
En ny ansökan till Kulturrådet är inskickad och 
behandlas nu. From februari ställde kulturskolan 
om undervisningen till distansundervisning på 
grund av Corona. Kompetensutveckling genom-
fördes därför i samverkan med Barn och skolas 
utvecklingsledare. Både musikundervisning och 

dramaverksamheten ställde om. Dramapedago-
gernas uppdrag i förskolan, att skapa och genom-
föra en förskolepjäs för alla förskolebarn genom-
förs nu utomhus. Projektet estetisk lärprocess i 
grundskolans åk 2 där dramapedagogerna i sam-
verkan med ansvariga lärare genomför estetisk 
lärprocess inom det ämnesområde man kommer 
överens om genomfördes i januari och februari. 
Konsertverksamheten skjuts fram till hösten. Kul-
turskoleveckan som genomförs med en föreställ-
ning och en turné i alla lågstadieklasser genom-
förs med en film som spelats in och som kulturs-
kolan också har för avsikt att sprida till andra 
områden exempelvis äldreomsorgen och LSS. Ett 
lyckosamt projekt som även inneburit kompe-
tensutveckling för lärarna och dramapedago-
gerna.  

Ekonomi 
Kulturskolan beräknar att klara årets budgetram. 

Investeringar 
Årets investeringsmedel avses till att reinvestera 
och byta ut instrument som inte fungerar. 
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Vård- och omsorgsnämnd

Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Vård- och 

omsorgsnämnd -115 -390 -380 10 
 

Hänt i verksamheten 
Vård- och omsorgsnämnden består av nio leda-
möter. Nämnden ansvarar för de strategiska 
omsorgsfrågorna på kort och lång sikt med syfte 
att möjliggöra ett så självständigt och tryggt liv 
för kommunens vård- och omsorgstagare som 
möjligt. 

Under perioden januari-april har nämnden haft 
tre ordinarie sammanträden och behandlat 36 
ärenden (49 ärenden under samma period 
2019). Nämndens sammanträden har i genom-
snitt varat 2 timmar (3,7 timmar under samma 
period 2019). 

Vård- och omsorgsnämnden har deltagit i dia-
logmöte med kommunstyrelsen den 23 mars. På 
mötet avhandlades budget- och måluppfyllelse, 
samt framtida påverkan av coronapandemin.  

Corona 
Vård- och omsorgsnämnden har till följd av pan-
demin ställt in sitt sammanträde i mars. Sedan 
april har en frivillig kvittning av platser skett, 
vilket medfört att nämnden är reducerad till fem 
ledamöter. 

Nämnden informeras kontinuerligt om coro-
napandemins påverkan på sitt ansvarsområde. 

 

Sammanträden vård- och omsorgsnämnd 

 
2020 

-apr 
2019 

-apr 

Ordinarie sammanträden 3 4 

Behandlade ärenden 36 49 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2 3,7 

 

Ekonomi 
Vård- och omsorgsnämnden prognosticerar en 
positiv avvikelse om 10 tkr. Prognosen baseras 
på nämndens åtgärder till följd av corona med 
minskat antal ledamöter och inställt samman-
träde.  
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Hemvårds- och boendepeng
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Hemvårdpeng -17 837 -56 390 -54 750 1 640 

Boendepeng -22 519 -64 658 -68 438 -3 780 

 

Hänt i verksamheten 

Hemvårdspeng 
Vård- och omsorgsnämnden har för 2020 en 
budget för att utföra 150 828 hemvårdstimmar, 
vilket är 2,5 procent färre timmar än för 2019. 
Den största enskilda anledningen till detta är att 
behovet av hemvårdstimmar beräknas minska i 
samband med öppnandet av Haga Park. Antalet 
utförda hemvårdstimmar har under första terti-
alet varit 49 545 timmar, vilket är 318 timmar 
färre än budgeterat (-0,6 procent). Jämfört med 
samma period 2019 har antalet timmar minskat 
med 654 (-1,3 procent). Påverkan av coronapan-
demin märks i verksamheten både genom ett 
tapp av hemvårdstagare men också genom ett 
minskat inflöde av nya vårdtagare som vill av-
vakta tills att pandemin är över. Till hösten/vin-
tern bedöms ansökningar om hemtjänst öka uti-
från ett uppdämt behov.   

Fördelningen mellan utförda timmar har under 
första tertialet varit 87 procent Omsorg och ser-
vice, 2 procent mottagningsteam och 11 procent 
dubbelbemanning. Jämfört med budget är det 
framförallt utförda dubbelbemanningstimmar 
som har ökat med 1,3 procentenheter medan 
timmarna för övriga två kategorier har minskat. 
En viktig orsak är relaterad till coronapandemin. 
En del vårdtagare, med hög vårdtyngd, som 
skulle kunna beviljas särskilt boende väljer att 
bo kvar hemma i kombination med att inflytt-
ningstakten på särskilda boenden i kommunen 
är något långsammare för att minska risken för 
smittspridning. 

Mottagningsteamet har under perioden utfört 
1 114 timmar vilket är 17 procent färre timmar 
än budgeterat. Minskningen mot samma period 

föregående år är -32 procent. Även detta är rela-
terat till coronapandemin då antalet elektiva op-
erationer har sjunkit kraftigt under våren, vilket 
får till följd att behovet av att ta emot vårdtagare 
som ska komma hem från sjukhusvistelse mins-
kar.	

Boendepeng 
Beläggningsgraden på våra särskilda boenden 
har under perioden januari-april varit 98,7 pro-
cent, att jämföra med budgeterad nivå på 99 pro-
cent. Beläggningen inom korttidsvården har va-
rit 88 procent vilket är en direkt effekt av coro-
napandemin då verksamheten under våren 
främst har bedrivits i enkelrum för att minska 
risken för smittspridning. Behovet av att köpa 
externa korttidsplatser har därför varit fortsatt 
högt. I mitten av april öppnade vårt nya sär-
skilda boende Haga Park i Förslöv, och hemta-
gande har påbörjats av de vårdtagare som för 
närvarande uppbär en extern korttidsplats. 
Detta sker för närvarande dock i långsammare 
takt än tidigare planerat med hänsyn till corona-
pandemin och att minska risken för smittsprid-
ning. Inflyttningarna är också mer krävande för 
medarbetare och vårdtagare mot bakgrund av 
det besöksförbud som gäller på våra boenden.   

Ekonomi 

Hemvårdspeng  
Utfallet för hemvårdspeng förväntas i nuläget bli 
lägre än budget med anledning av coronapande-
min. Dels på grund av att det totala antalet ut-
förda timmar under 2020 beräknas falla till följd 
av vikande efterfrågan, men även i kombination 
med att fördelningen mellan andelen utförda 
timmar har förändrats. Utförda timmar med 
dubbelbemanning ersätts med betydligt lägre 
timpeng än timmar för såväl service som om-
sorg, och att mottagningsteamet har producerat 
färre timmar ger även ekonomisk effekt då dessa 
timmar ersätts med förhöjd timpeng med hän-
syn till längre restider jämfört med timmar för 
service och omsorg. 
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Boendepeng 
Om hemtagning av vårdtagare på extern korttid 
kan göras enligt nuvarande bedömning så räk-
nar beställaren med en kostnad på -3,5 mkr för 
externt köpta korttidsplatser under 2020. Be-
dömningen är att kapaciteten på korttidsvården 
i egen regi ska kunna räcka till när samtliga 
vårdtagare som är beviljade särskilt boende har 
flyttat ut från korttidsvården och in på sin bevil-
jade boendeplats.  

Övriga särskilda boenden räknar för närvarande 
inte med att kunna hålla den budgeterade be-
läggningsgraden vilket också är en effekt av co-
ronapandemin då bland annat fler nya vårdta-
gare som erbjudits plats tackat nej, vilket ger en 
längre period utan beläggning jämfört med tidi-
gare.  

 

 

 
 
 Hemvårds- och mottagningsteampeng - Köp av timmar månadsvis 
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Vård och omsorg

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

VN – VÅRD- 

OCH OMSORG -48 705 -134 336 -144 796 -10 460 

Centralt -1 476 -6 341 -4 616 1 725 

Myndighets- 

enhet -6 738 -18 228 -21 858 -3 630 

Stöd och  

omsorg -14 271 -39 628 -40 093 -465 

Hälso- och 

sjukvård -12 517 -37 913 -40 063 -2 150 

Verksamhets-

övergripande 

äldreomsorg -9 322 -32 226 -32 321 -95 

Summa -44 324 -134 336 -138 951 -4 615 

Resultatenheter     

Hemvård -2 005 0 -1 385 -1 385 

Vård- omsorgs- 

boende -2 376 0 -4 460 -4 460 

Summa -4 381 2 -5 845 -5 845 

INVESTERING -1 140 -3 550 -3 550 0 

 

Hänt i verksamheten 
Coronapandemin har inneburit stor påverkan på 
all verksamhet inom verksamhetsområdet. Stort 
fokus på rutiner och uppföljningar samt stöd till 
enheterna. Samverkan med såväl Region som 
länsstyrelse har varit omfattande. Båstad kom-
mun krisledningsnämnd har i samverkan med 
vård och omsorgsnämnden fattat beslut om att 
inte erbjuda hemtjänst vid tillfällig vistelse. Till-
gång till skyddsutrustning har varit en utmaning 
som krävt en egen organisation. Liksom att en 
tillfällig bemanningsenhet tillskapats som varit 
ett stort stöd för att förbereda inför behov av en 
ökad bemanning. Ett särskilt covid-19 team håller 
på att upprättas. Viss oro finns hos medarbetare 
som har bemötts genom tydliga rutiner, kunskap 
och stöd. Samverkan med de fackliga organisat-
ionerna sker nu veckovis då det finns behov av 
tät samverkan. Vi har goda kunskaper och bered-
skap för att kunna fortsätta ge god vård och om-
sorg. Osäkerheten är fortsatt stor om hur pande-
min kommer att påverka Båstads kommun.  

Flera planerade utredningar och åtgärder som 
inte hänförs till corona har fått skjutas på framti-
den.  

Äldreomsorg	 
Till följd av coronapandemin har mycket arbete 
genomförts för att ge stöd, vägledning och utbild-
ning till medarbetare om att bedriva en god och 
säker vård och omsorg. Till följd av riktlinjer att 
medarbetarna ska stanna hemma ”vid minsta 
symptom” har sjukfrånvaron varit högre än nor-
malt. Inom vissa enheter har överanställning an-
vänts för att svara upp mot den ökande frånva-
ron. Växelvård och Dagverksamhet bedrivs för 
närvarande inte  på grund av risken för smitt-
spridning. Kontakt hålls med berörda för att vid 
behov kunna ge stöd i andra former. Besöksför-
bud infördes tidigt inom Särskilt boende. För att 
stödja kontakt mellan boende och anhöriga an-
vänds digitala lösningar. Vi tar inte emot praktik-
elever och erbjuder i år inte heller feriearbete. 

Digital nyckelhantering fortsätter att implemen-
teras och beräknas klart 2020-05-31. 

I april månad öppnades Haga Park. Ängagårdens 
särskilda boende är nu avvecklat.   

Myndighetsenheten  
Från och med årsskiftet ligger ansvaret för ex-
terna placeringar, beslut och uppföljningar på 
denna enhet. Det samma gäller ansvaret för sjuk-
ersättning till privata utförare inom personlig as-
sistans.  

Samtliga uppföljningar av beslut, som tidigare var 
eftersläpande, är nu genomförda.   

Nytt vägledningsdokument antaget av vård och 
omsorgsnämnden från och med 2020 vilket har 
inneburit verkställighet av förändringar bland 
annat rörande matdistribution.  

Rehabilitering  
Rehab genomför förflyttningsutbildningarna uti-
från ett nytt upplägg, som omfattar två dagars ut-
bildning för all personal. Det nya upplägget har 
blivit mycket uppskattat av omvårdnadspersona-
len. En del av utbildningen innebär att personalen 
innan utbildningen har tagit del av ett webbase-
rat material i förflyttningskunskap. Behovet av 
rehabilitering förväntas öka om vi får många 
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vårdtagare som behöver fortsatt vård efter att ha 
varit insjuknade i covid-19.  

Hälso- och sjukvård 
Viss omsättning bland sjuksköterskor är en utma-
ning inte minst utifrån coronapandemin. Sjukskö-
terskorna har en viktig roll i att såväl ge vård till 
enskilda som att vara ett stöd för omvårdnads-
personalen.  

Trots en ansträngd situation har verksamheten 
arbetat med att åstadkomma en bemanning som 
relaterar till budget.  

Stöd och omsorg  
Neddragning av anhörigstöd och socialt innehåll 
har verkställts. Socialt innehåll har till följd av 
pandemin helt ställts in för att motverka smitt-
spridning. Förändringar av enskildas behov har 
påverkat verksamhetens ekonomi negativt. Inom 
personlig assistans har avtalet med Jotib använts 
för att analysera kostnader inom personlig assi-
stans. Olika former av insatser har genomförts i 
personalgrupper till stöd för utveckling och hand-
ledning. Genom statlig finansiering har en psykia-
trisamordnare kunnat projektanställas. 

Daglig verksamhet har uppmärksammats brett 
för sitt arbete med att tillverka skyddsvisir till 
vård och omsorgspersonal.    

Ekonomi 
Coronapandemin har även stor påverkan på eko-
nomin för verksamhetsområdet, både kopplat till 
extra kostnader och statliga ersättningar men 
framförallt att ger det en svårighet i att förutsäga 
den ekonomiska utvecklingen under året. En del 
planerade åtgärder för att nå resultat i balans har 
fått stå tillbaka för att hantera bemanning och att 
minska risken för smittspridning, samtidigt som 
vissa verksamheter helt behöver upphöra av 
samma anledning. Statliga ersättningar har utlo-
vats i olika former och fler är sannolikt att vänta. 
Det är också osäkert när smittan kommer att nå 
sin kulmen i kommunen och vad det innebär för 
ekonomiska konsekvenser för verksamheten. 
Därav försvåras arbetet med att ge korrekta eko-
nomiska prognoser för året. I utfallet för första 
tertialet 2020 så är den ekonomiska påverkan av 
coronapandemin ännu ej väsentlig på grund av 
att staten har gått in och täckt sjuklönekostnader 
och att bidraget för sänkt arbetsgivaravgift för 30 

personer per kommun i sin helhet har tillfallit 
vård och omsorg. 

Centralt 
Då skyddsmaterial är en bristvara i nuläget ar be-
slut tagits om att hantera beställningarna av och 
kostnaden för skyddsmaterial centralt, vilket ger 
en förväntad negativ avvikelse mot budget. Verk-
samheten har även med hjälp av arbetsmark-
nadsenheten anställt sömmerskor som för närva-
rande syr skyddsrockar, något som också är utan-
för budget. Totalt sett beräknas kostnader för att 
köpa in och producera skyddsmaterial ge en ne-
gativ avvikelse mot budget med 0,8 mkr.  

Verksamheten har även fått några riktade statsbi-
drag, varav det största som avser arbete för att 
motverka ensamhet bland äldre med demens-
sjukdom kan användas till befintlig verksamhet 
och därmed ger en positiv avvikelse mot budget 
på +1,3 mkr. En annan positiv avvikelse mot bud-
get bidrar reduceringen av arbetsgivaravgifter 
med som är hanterat centralt med ett utfall på 
625 tkr. Verksamheten har gjort åtgärder för att 
hantera det ekonomiska läget genom att hålla 
igen på utbildningskostnader för året, vilket be-
räknas ge en besparing på 0,6 mkr.  

Äldreomsorg 
Särskilda	boenden	har under våren haft en an-
strängd ekonomisk situation där översyn av be-
manningen har påbörjats inom några av enhet-
erna. Arbetet har delvis behövt pausas till följd av 
coronapandemin men är trots denna nödvändig 
för att få ihop bemanningen även vid hög sjuk-
frånvaro. De bemanningsöversyner som har 
gjorts har främst gett resultat under vårens se-
nare månader.  

Hemvården har just nu ett minskat inflöde och 
även i vissa fall avbeställning av timmar till följd 
av coronapandemin, vilket har försämrat progno-
sen något jämfört med tidigare uppföljningar i år. 
De fortsätter även att ge hemvård till några vård-
tagare som under normala omständigheter skulle 
kunna beviljas plats på särskilt boende, vilket ger 
ökad vårdtyngd i verksamheten och kräver fler 
dubbelbemanningar, något som är svårt att få 
lönsamhet i på sikt för utförarna. Verksamheten 
arbetar aktivt med att se över sin bemanning men 
har svårt att ställa om fullt ut på kort tid. Det är 
osäkert vad som kommer att hända med inflödet 
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av ansökningar när pandemin är över. Det är san-
nolikt att det kommer att finnas en uppdämd ef-
terfrågan som behöver hanteras och när i tid 
detta i så fall kan komma att ske. 

Mottagningsteamet har sett ett kraftigt minskat 
inflöde av ärenden till följd av coronapandemin, 
vilket framförallt beror på att antalet elektiva op-
erationer kraftigt minskat men även inläggningar 
på sjukhus och därmed minskar behovet av att ta 
emot vårdtagare som ska komma hem från sjuk-
husvistelse. Personalen har kunnat användas 
inom andra delar av äldreomsorgen istället där 
det funnits behov på grund av högre sjukfrånvaro 
till följd av coronapandemin men kostnaderna 
sjunker inte i lika hög utsträckning som vad in-
täkterna minskar. Mottagningsteamet beräknas 
nu att få en negativ avvikelse på -650 tkr mot 
budget. Teamet står under uppbyggnad och be-
redskap för att bli ett covid-19 team vid behov 
om och/eller när vi får in smitta i verksamheten 
och det gör resultatet svårbedömt.   

Korttidsenheten har under första tertialet haft 
en beläggningsgrad på 88 procent, att jämföra 
med budgeterad beläggningsgrad på 99 procent. 
Detta är framförallt till följd av coronapandemin, 
då verksamheten under våren i större utsträck-
ning har bedrivits i enkelrum för att minska 
smittspridning samt att växelvården tillfälligt har 
pausats. Verksamheten har arbetat mycket aktivt 
med att göra motsvarande neddragningar på be-
manningen vilket har gett effekt framförallt un-
der den senaste månaden. Trots detta förväntas 
verksamheten göra en negativ avvikelse mot bud-
get på -0,7 mkr, där arbete pågår aktivt för att re-
ducera kostnaderna.  

Myndighetsenhet, rehab och HSL 
Kostnaden för köpta platser inom stöd och om-
sorg beräknas bli -3,4 mkr. Prognosen har för-
bättrats något mot tidigare månader under 2020 
på grund av att en placering har kunnat avslutas 
och istället hanteras i egen regi inom stöd och 
omsorg. Prognosen för de köpta platserna är osä-
ker då den mer än dubbelt så hög än den ur-
sprungliga budgeten. Utfallet är direkt beroende 
av förändringar i placeringar under året och  är 
kopplat till enskildas behov.   

Myndighetsenheten förväntas ge en negativ av-
vikelse på -0,2 mkr jämfört med budget för året, 
där hälften är kopplat till särskilda insatser för att 

färdigställa processer för enheten i början av 
året, och resterande del är kopplat till att under 
2019 så var kostnaderna för återsökta sjuklöner 
från externa utförare högre än budgeterat. En-
heten under våren arbetat fram en rutin för att 
säkerställa hur dessa kostnader ersätts till extern 
utförare, vilket bedöms reducera kostnaderna för 
2020 något. 

Rehabilitering	fick i budgeten för 2020 tillskott 
för att täcka den förhöjda medlemsavgiften till 
hjälpmedelsleverantören Medelpunkten med 
300 tkr, vilket inte har gett full täckning för de 
ökade kostnaderna. Verksamhet och chef arbetar 
för att reducera kvarvarande förväntat under-
skott men ser en svårighet med att hålla nere lag-
ret storlek kopplat till coronapandemin. 

Enheten	för	hälso‐	och	sjukvård	hade vi årets 
ingång en högre bemanning av sjuksköterskor än 
vad budgeten tillät på grund av tidigare beviljade 
överanställningar under 2019. Under våren har 
ett antal vakanser uppstått vilket har förbättrat 
kostnadsbilden något, men på grund av coro-
napandemin så syns inte detta i prognosen då be-
dömningen i nuläget är att verksamheten kom-
mer att behöva ta in bemanningsjuksköterskor 
under sommarmånaderna. Verksamheten arbetar 
vidare med att optimera bemanningen utifrån nu-
varande förutsättningar. 

Stöd och omsorg  
Ett av gruppboendena har fått förändrade be-
manningsbehov ur arbetsmiljösynpunkt och har 
därmed ökat bemanningen vilket ger en negativ 
avvikelse mot budget på -350 tkr för året. Med 
bäring på det nya inriktningsdokumentet som an-
togs i början av året så skulle även kontaktperso-
ner reduceras, något som hittills ej hunnit priori-
teras under året och därför ger en förväntad avvi-
kelse mot budget om -140 tkr. Verksamheten ser 
nu över hur de ska kunna avsluta dessa ärenden. 
Verksamheten för socialt innehåll har däremot 
ändrat form och är utlånad till Åsliden för att 
kunna bibehålla viss aktivitet även under på-
gående pandemi. Därför förväntas ett litet över-
skott mot budget inom stöd och omsorg då kost-
naden istället tas inom äldreomsorgen. 

Stöd och omsorg har även fått uppdraget att 
hjälpa till med administration kring anställning 
av extra vårdpersonal och servicemedarbetare 
kopplat till coronapandemin. Viss merkostnad 
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har uppstått för detta under våren, något som hit-
tills kunnat hanteras inom ramen för budget. Det 
pågår nu formerna för ett framtida upplägg till 
detta vilket kan ge en prognosjustering vid nästa 
månadsuppföljning, och har bäring på vilket be-
sked som staten kommer att ge om återsökning 
av merkostnader kopplade till pandemin. 

Investeringar 
Investeringar har till viss del fått skjutas på grund 
av coronapandemin men i nuläget planerar verk-
samheten ändå för att genomföra dem under året. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
En grupp har tillsatts som ska ta fram analyser, 
jämförelser och nyckeltal, såväl internt som ex-
ternt. Syftet är att möjliggöra och åstadkomma 
bra underlag för beslut i syfte att åstadkomma 
minskade kostnader på sikt.  

Åtgärder som varit planerade tidigt i år har till 
viss del inte kunnat genomföras för närvarande 
till följd av coronapandemin.  

Åtgärder	som	ger	effekt	i	år		

 Neddragning utbildningsinsatser, 
0,6 mkr 

 Nytt Vägledningsdokument antaget i de-
cember månad, vilka ekonomiska effek-
ter det ger är för tidigt att bedöma.  

 Minskning av bilar 

Åtgärder	som	ger	effekt	framöver	

 Översyn av mottagningsteam - framtida 
organisering och uppdrag 

 Översyn av boende- och hemvårdspeng  
 Möjliggöra korttidsvård på ett plan (in-

nebär minskning av antalet platser på 
särskilda boenden) 

 Minskat utbud av hjälpmedel 
 Översyn av ledningsstruktur  
 Översyn av lokaler 
 Digital strategi  
 Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

 

 

 

 

 

54



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 

Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

 

Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Valnämnd -1 -9 -9 0 

Överförmyndare     

Överförmyndare -190 -479 -479 0 

Överförmyndare 

administration -229 -687 -687 0 

Överförmyndare 

ensamkommande 

barn -2 0 0 0 

Överförmyndare 

totalt -421 -1 166 -1 166 0 

Kommunrevision -362 -832 -892 -60 

 

Hänt i verksamheten 
Valnämnd 
Valnämnden består av fem ledamöter och ansva-
rar för genomförande av allmänna val i kommu-
nen. Ingen aktivitet har genomförts under peri-
oden, men planering pågår inför översyn av val-
distriktsindelning. 

Överförmyndare totalt 
Sedan den 1 januari 2019 bedrivs överförmynde-
riverksamheten genom Överförmyndare i sam-
verkan tillsammans med Halmstad, Laholm och 
Hylte. Båstads kommun är representerat av en 
ledamot. Överförmyndaren är en lagstadgad 
verksamhet med ansvar att utöva tillsyn över 
förmyndare, förvaltare och gode män. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen består av sju ledamöter och 
granskar och bedömer årligen all verksamhet 
som bedrivs i nämnder och styrelser avseende 

ändamålsenligheten, ekonomi, räkenskaper och 
intern kontroll. Målet med revisorernas arbete är 
ansvarsprövningen, det vill säga revisorernas 
bedömning i frågan om ansvarsfrihet som lämnas 
till fullmäktige inför deras prövning och beslut.  

Under perioden har kommunrevisionen färdig-
ställt djupgranskning av individ- och familje-
omsorgen, samt arbetat med årsredovisningen 
och ansvarsprövningen som behandlas i juni. 

Corona 
Till följd av pandemin har kommunrevisionen 
genomfört sammanträden med ledamöter som 
deltagit på distans.		

Ekonomi 
Valnämnd 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget. 

Överförmyndare 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget. Base-
rat på utfallet 2019 finns indikationer om att en 
negativ avvikelse kan ske, men det är väldigt 
osäkert. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen prognostiserar en negativ 
avvikelse om -60 tkr. Avvikelsen beror på den 
genomförda djupgranskningen av individ- och 
familjeomsorgen, vilken revisionen ej har budget 
för.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Kommunrevision 
Kommunfullmäktiges presidium (revisionens 
budgetberedning) och kommunrevisionen får 
föra dialog om eventuella åtgärder.
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Krisledningsnämnd

Hänt i verksamheten 
Mot bakgrund av coronapandemin beslutade 
kommunstyrelsens ordförande den 16 mars att 
kommunens krisledningsnämnd skulle aktive-
ras. Det första sammanträdet ägde rum dagen 
efter, den 17 mars. 

Krisledningsnämnden består av fem ledamöter 
och lika många ersättare. Enligt reglementet för 
nämnden är sammansättningen densamma som 
i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Perioden mars-april har nämnden sammanträtt 
vid sex tillfällen och planerar för ett samman-
träde per vecka. Vid sammanträdena sker en 
nulägesuppdatering från förvaltningen om 

kommunens verksamheter och statusen i reg-
ionen och nationen. 

Ärenden som behandlats är bland annat över-
gång till fjärrundervisning för gymnasieskola 
och yrkeshögskola, insatser för det lokala nä-
rings- och föreningslivet, neka hemtjänst för 
tillfälliga vistelser från andra kommuner och 
anta riktlinjer för distansarbete för kommunens 
anställda. 

Ekonomi 
Krisledningsnämnden har ingen egen budget, 
utan kostnader förknippade med sammanträden 
bokförs under kommunstyrelsen med särskild 
aktivitetskod.  
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KSau § 98  Dnr KS 000329/2020 - 900 

Uppföljning av intern kontroll T1, 2020 för kommunstyrelsen  

 
Beskrivning av ärendet Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan 

för den interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som 
kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat om framgår att varje 
verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för 
verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. I reglementet för 
intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) framgår 
att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av sina respektive 
interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från 
nämndernas och styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver 
göras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. 

 
 Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för återrapporteringen av den 

interna kontrollplanen för verksamheten inom sitt eget ansvarsområde. Av 
kommunstyrelsens reglemente framgår vilka ansvarsområde kommunstyrelsen 
har. Förvaltningen har sammanställt resultatet från de genomförda 
kontrollmoment som ingår i kommunstyrelsens egna interna kontrollplan för 
T1 2020.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilaga, 2020-

05-20.    
 
Föredragande Elisabet Edner föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag Återrapporteringen av T1 2020 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 

godkänns. 
 
Yrkanden Ordförande yrkar på följande tillägg: 
 
 Förvaltningens får i uppdrag att göra en handlingsplan för att få de gula 

kontrollmomenten gröna.          
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet.         
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Återrapporteringen av T1 2020 års interna kontrollplan för 

kommunstyrelsen godkänns. 
 
 2. Förvaltningens får i uppdrag att göra en handlingsplan för att få de gula 

kontrollmomenten gröna.     
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1 (1) 

 
Datum: 2020-05-18 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Lena Törnros och Elisabet Edner 

Dnr: KS 000329/2020 – 900 
 
 

Återrapportering av intern kontroll T1 2020 för kommunstyrelsen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Återrapporteringen av T1 2020 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns. 

 
Bakgrund 
Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för den interna 
kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat 
om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för verk-
samheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. I reglementet för intern kontroll (reviderat 
av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet 
från uppföljningen av sina respektive interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med ut-
gångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver göras ska 
kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. 
 

Aktuellt 
Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för återrapporteringen av den interna kon-
trollplanen för verksamheten inom sitt eget ansvarsområde. Av kommunstyrelsens reglemente 
framgår vilka ansvarsområde kommunstyrelsen har. Förvaltningen har sammanställt resulta-
tet från de genomförda kontrollmoment som ingår i kommunstyrelsens egna interna kontroll-
plan för T1 2020. 
 
 
Lena Törnros, ekonom och Elisabet Edner, ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Revisionen 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Återrapportering av intern kontroll T1 2020 för kommunstyrelsen 
 
 
 



Symbolförteckning aktuellt resultat

Intern kontrollplan återrapportering T1 2020 Grön - inga avvikelser
Gul - mindre betydelsefulla avvikelser

Återrapporteringsdatum 2020-05-18 Röd - avvikelser - risk föreligger

Återrapportering

Kommunstyrelsen

R
utin/system
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troll-

m
om

ent

K
on

troll-

ansvar

Frekvens

 M
etod

R
utin

upp
rättad

K
on

troll 

utförd 

Aktuellt 
resultat

T
ertial 1

T
ertial 2

T
ertial 3

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

Kommunledning

1 Representation

Kontroll av korrekt 
hantering av intern 
och extern 
representation

Ekonom 3 ggr/år Stickprov i Proceedo Ja Ja X

Några enstaka namn och/eller syfte 
saknas samt fel kontoval. Klar förbättring 
sedan vi gjorde en påminnelse om namn 
och syfte varje gång dessa konton 
används i Proceedo

2 Utbetalning i Procapita

Kontroll att 
utbetalning går till 
rätt mottagare med 
rätt mottagarkonto

Ekonom 3 ggr/år Stickprov i Procapita Nej Nej
Stickprov kommer ske under maj, augusti 
och november

3 Försäkringar

Att kommunen inte 
anmäler 
försäkringsskador 
och missar ersättning

Ekonom 2 ggr/år

Avstämning av 
polisrapporter och 
interna 
skaderapporter

4 Upphandlingsrutiner
Regler, kontroll att 
det följs

Upphandlingschef 1 ggr/år Stickprov i Inyett Ja Ja X

Ett nytt kontrollverktyg är installerat 
vilket gör att vi kontinuerligt, förslagsvis 
åtminstone kvartalsvis, kan kontrollera 
att våra riktlinjer och rutiner följs samt 
att upphandlade avtal är de som används 
vid. Med verktyget kan vi arbeta mer 
proaktivt och fånga upp ev behov av 
upphandlingar tidigare. Fortfarande 
återstår lite arbeta innan vi fullt ut kan 
börja använda verktyget

5
Utbetalning av ersättningar 
till förtroendevalda

Kontroll av att sökt 
ersättning 
överenstämmer med 
utbetald ersättning

Nämnd-sekreterare 2 ggr/år

2 stickprov på sökt 
ersättning 
kontrolleras 2 
månader efter att 
den är inskickad till 
HR-servicecenter för 
utbetalning
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R
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Aktuellt 
resultat

T
ertial 1

T
ertial 2

T
ertial 3

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

6 Expediering av beslut

Kontrollera att 
expediering av beslut 
har skett till rätt 
personer/organisatio
ner och i god tid

Nämnd-sekreterare 2 ggr/år

2 stickprov på 
ärenden. 
Kontrollera i diariet 
att expediering har 
ägt rum till vem och 
när

7
Kontroll av utdrag ur 
belastningsregistret

Kontrollera att utrag 
är gjort och 
registrerats i WinLas

HR-avdelningen 2 ggr/år Stickprov i WinLas

8 Kontroll av bisysslor

Kontrollera att det 
finns  
anmälningsblankett i 
personalkten av dom 
som angvit att de har 
bisyssla

HR-avdelningen 1 ggr/år Stickprov i WinLas

9

Säkerställa att kontrollen 
inför löneutbetalningen 
struktureras och sker på ett 
likvärdigt sätt för att kunna 
följas upp politiskt 

Kontollera att 
avikandetjänsgöring, 
frånvaro mm är inlagt 
samt att löneposten 
är beviljad

HR-avdelningen 2 ggr/år
Listor från Personec 
P

10 Återställning av information

Kontrollera att det 
går att återställa en 
server från back-up 
systemet

IT-driftsansvarige 1 ggr/år
Återskapar 
information från 
backupsystemet

Ja Ja X
Återläsning av back-up sker vid behov, 
och det blir en till flera gånger i månaden
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eventuella

 avvikelser/
åtgärder

Teknik & Service

1
Rutin utbetalning av 
investeringsbidrag till 
föreningar

Kontroll av 
investeringsbidragen 
är utbetalade till rätt 
syfte

Fastighets- 
fritidshandläggare

1 ggr/år Stickprov

2
Rutiner vid vattenavbrott 
och vattenbrist

Kontroll av rutiner 
för vattenavbrott 
eller vattenbrist är 
upprättade och 
efterföljs

Projektingenjör 1 ggr/år Stickprov

3 Rutiner vid specialkost

Kontroll av rutiner 
för matgäster som 
har behov av 
specialkost

Måltidschef 1 ggr/år Stickprov

4 Rutiner av egenkontroller

Uppföljning av 
genomförda 
egenkontroller inom 
måltid, lokalvård och 
för  fordon inom 
Räddningstjänst

Resp avd chef 1 ggr/år Stickprov

5 Rutiner vid inköp

Kontroll att varan 
eller tjänsten är 
inköpt av avtalad 
leverantör

Fastighets- 
fritidshandläggare

1 ggr/år Stickprov
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 avvikelser/
åtgärder

Bildning och arbete

1
Interkommunal ersättning 
vuxenutbildning

Kontroll av att eleven 
följer studieplanen

Administratör Tertialvis Stickprov 5 elever Ja Ja X
Kontrolleras regelbundet var tredje 
månad. Inga avvikelser

2 Ekonomiskt bistånd

Kontroll av att det är 
rätt belopp som 
betalas ut, uppfyller 
mottagaren rätt 
kriterier, går kontot 
till rätt person samt 
två attester för 
utbetalning

Handläggare i 
grupp

2 ggr/år
Stickprov minst 5 
ärenden

3

Ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd - 
tillfälligt stöd som ska 
återbetalas

Kontroll att avtal 
finns om 
återbetalning och 
rutin för 
återbetalningen

Handläggare i 
grupp i samråd med 
ekonom

2 ggr/år
Stickprov minst 5 
ärenden

Samhällsbyggnad

1
Diarieföring av 
grundhandlingar i 
planprocessen

Kontroll att grund-
handlingar i 
detaljplane- och 
översiktsplane-
processerna är 
diarieförda i ByggR. 
Detaljplanerna ska 
även vara kompletta i 
planpärm samt i T: 
katalogen.
Se separat Bilaga 3 
"Anvisningar 
upprättande av 
internkontrollplan 
diarieföring i 
planprocesser"

Handläggare/ 
administratör på 
planavdelningen

Roterande uppdrag 
mellan 
handläggarna

1 ggr/halvår

Granskar de planer 
som vunnit laga 
kraft sedan 
föregående kontroll 
för detaljplane-
processen samt de 
delmål som uppnått 
senan föregående 
kontroll för 
översiktsplaneproce
ssen
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2
Kontroll av internt 
karttittskåp FB webb

Kontrollera att 
kartans funktioner 
och innehåll fungerar 
och är korrekt. Se 
"Bilaga 1-Rutin för 
kontroll av FB 
webb.docx"

Roterande uppdrag 
för handläggare på 
geodataavdelnigen

Minst 1 
ggr/år

Stickprov av 
kartlager och 
funktioner i kartan, 
Se "Bilaga 1-Rutin 
för kontroll av FB 
webb.docx"

3
Kontroll av innehållet i 
fastighetsförteckningar

Kontrollera att 
informationen i 
fastighetsförteckning
arna blivit korrekt: se 
"Bilaga 2-Rutin för 
kontroll av Fastighets-
förteckning.docx"

Roterande uppdrag 
för handläggare på 
geodataavdelnigen

Minst 1 
ggr/år

Stickprov av 
kartlager och 
funktioner i kartan, 
Se "Bilaga 2-Rutin 
för kontroll av 
Fastighetsförtecknin
g.docx"

4
Översyn av 
nybyggnadskarta (NBK)

Att se över 
produktion och 
innehåll i produkten. 
Bilaga 2-Rutin för 
kontroll av 
nybyggnads-
karta.docx

Kart/GIS-
handläggarna

Löpande 
under året, 
rapporteras 
halvårsvis till 
VoC

Samråd med 
berörda aktörer, 
analys och 
utveckling

5
Rutin för  fakturering av 
plan- och kartavgifter

Kontroll av att 
fakturering skett

Administratör och 
handläggare

Kvartalsvis
Stickprov på 2 st 
ärenden

Ja Ja X

Vi gör kontrollen kvartalsvis men 
rapporteringen sker först i slutet av året. 
Detta för att få ett bättre underlag för 
kontrollen

6
Rutin för kontering av 
intäkter och kostnader

Kontroll av att både 
inkommande och 
utgående fakturor 
konteras rätt i 
enlighet med 
kodplanen

Administratör och 
handläggare

Kvartalsvis
Stickprov av två 
intäkts- och två 
kostnadsposter

Ja Ja X

Vi gör kontrollen kvartalsvis men 
rapporteringen sker först i slutet av året. 
Detta för att få ett bättre underlag för 
kontrollen

Vård och omsorg

1 Vård och omsorg Återsök statsbidrag IoF-chef Varje tertial

Vid ekonomi- 
uppföljning Ja Ja X

Prognosen T1 visar ett överskott inom 
främst ersättning för tomhyror samt 
ekonomiskt bistånd. Ersättningen 
motsvaras av ökade kostnader

2 Vård och omsorg Placeringar IoF-chef Varje tertial
Vid ekonomi- 
uppföljning Ja Ja X

Fakturorna är numera sekretesskyddade 
i Proceedo och bokförs på rätt ansvar och 
verksamhet

3 Vård och omsorg Handläggningstider IoF-chef 1 ggr/år Via Procapita



Uppföljning T1
nämndsplan

kommunstyrelsen

torsdag den 28 maj 2020



Förklaringar:

• nyckeltal på grå bottenfärg är KF:s 
nyckeltal/mättal

• nyckeltal på rosa bottenfärg är KS:s egna, 
kompletterande nyckeltal  

• nyckeltal vi följer upp är kopplade till 12 av FN:s 
17 globala mål för hållbar utveckling.

• En röd pil  = negativ utveckling, oavsett om pilen 
pekar upp- eller neråt

• En grön pil = positiv utveckling

torsdag den 28 maj 2020



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

torsdag den 28 maj 2020

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kommune
r

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättni
ng eller 
målvärde

Prognos

Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och bo på. SCB:s 
medborgarundersökning,
(U00402) 64(66)

59 60
2019 70

Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter 
och beslut i Båstads kommun. SCB:s
medborgarundersökning, (U00408) 38(43) 39 38 2019 48

SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) 71(73) 73 72 2018 76
Nöjd medborgarindex - kultur (U09401) SCB: s 
medborgarundersökning 62 61 56 2019 66
Nöjd-regionindex fritidsaktiviteter
(U09408) SCB:s medborgarundersökning

65 59 57 2019 67
Nöjd-medborgarindex bibliotek (U09407) SCB:s 
medborgarundersökning 77 76 73 2019 77

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

Indikatorer

KS



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

Kommentar: 

Även om vi har en nedåtgående trend, har vi fortsatt ett resultat i linje med genomsnittet i landet eller 
bättre i vissa fall.  När man  tittar på  kommunen som  en plats att leva, bo och verka i, är våra 
kommuninvånare nöjda med fritidsutbudet och –möjligheter.

Av kommunens verksamheter är man mest nöjd med räddningstjänster och förskolan.

Ovanstående mätning ingår i SCB:s medborgarundersökning som görs vartannat år. (Nästa gång hösten 
2021).

Vad gäller SKR:s undersökning Insikt om hur nöjda företagarna är med kommunens service i samband 
med myndighetsutövning (bygglov, miljöinspektion, alkoholtillstånd mm.) är NKI (nöjd-kund-index) 
ungefär som genomsnittet i Sverige. Biblioteks- och kulturverksamhet får ett relativt högt betyg.

torsdag den 28 maj 2020



Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad

torsdag den 28 maj 2020

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kommune
r

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Hur ser medborgarna i 
Båstads kommun på kommunens verksamheter? SCB:s 
medborgarundersökning, (U00401) 51(56) 53 50 2019 62

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via 
e-post och får svar inom en dag (%), KKIK, (U00442) 85(59) 84 86 2019 80
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar 
(inom 60 sekunder) på en enkel fråga (%) KKIK (U00413) 67 (61) 56 66 2019 62

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av 
maxpoäng (%) KKIK (U00486) 94(89) 88 88 2019 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 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad

Kommentar: 

Mycket fin resultatutveckling med undantag för NMI, där vi har ett medelmåttigt resultat.  

En klar förbättring vad gäller både e-post och telefoni. Betyget för bemötande har höjts från en redan 
hög nivå (NKI 89) till 94, vilket är glädjande.

torsdag den 28 maj 2020



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

torsdag den 28 maj 2020

. 

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde 
jmf med 
alla kom.

värde jmf 
med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller målvärde

Prognos

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) (N15428) SCB, skolverket, KKIK 85,6(88,4) 83 82,9 2019 89
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 
andel (%) (N15557) skolinspektionen 86,8(94,5) 88 87 2018 89

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) (N17457) SCB 73,5(86,4) 76,8 73,8 2019 87
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
hemkommun, (N17500) SCB och skolverket 15,3(14,5) 14,2 14,2 2019 15
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare 
två år tidigare, andel (%)(N18409) SCB

48(59) 45 39 2018 55
Yrkeshögskola- hur många i arbete ett år efter avslutad 
utbildning (egen undersökning)

Det är av vikt att vi under mandatperioden får 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:

Styrdokument: Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun

Indikatorer

KS



torsdag den 28 maj 2020

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

Kommentar:
Sambanden mellan olika undervisningsfaktorer och elevers studieresultat analyseras 
kontinuerligt och utgör grunden för förbättringsarbetet på kommunens samtliga skolor. 
En vidareutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet har påbörjats under 
verksamhetsåret, detta i syfte att öka måluppfyllelsen.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
Vidareutveckling av bedömningskompetens och undervisningens kvalitet pågår inom 
samtliga skolformer i kommunen. Koppling till forskning och beprövad vetenskap sker i 
de samarbeten kommunen har med regionens lärosäten.
Uppföljning och analys av Skolenkäten görs i syfte att utveckla skolenheternas förmåga 
att möta elevers behov av trygghet och studiero, även utformningen av lärmiljöer ingår 
i detta arbete.



torsdag den 28 maj 2020

. 

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, 
helhetssyn
Andel nöjda (%) (U23471) KKIK, Socialstyrelsen 85(89) 82 83 2019 85
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal /100 000 
(U20462)Patientregistret, Socialstyrelsen 2 223(2505) 3 109 3 071 2018 2 200
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn, 
andel nöjda (%) (U21468) KKIK Socialstyrelsen 90(92) 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 89(77) 73 78 2019 85
Brukarbedömning boendestöd SOL-Brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U26420) (SKL) 93(63) 83 80 2019 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:

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram



torsdag den 28 maj 2020

Kommentar:

Vård och omsorg arbetar för att den enskilde kan vara delaktig i sin genomförandeplan, 
när och hur insatserna ska ske. 

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):

Inom LSS-verksamheter arbetas det med delaktighet och att försöker hitta nya verktyg 
för att den enskilde ska kunna uttrycka sig hur man vill ha det.
Fortsatt arbete med Senior Alert som innefattar förebyggande arbetssätt inom 
områdena trycksår, nutrition, fall och munhälsa. 

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



Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande

torsdag den 28 maj 2020

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen (%)
(N00955) Arbetsförmedlingen 2,9(3,4) 3,5 2,3 2019 2,3
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera,
Andel (%)(N00973)SCB 32(10) 47 58 2018 58
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen 
(N31816)Socialstyrelsen mm. 0,5(0,5) 0,9 0,6 2018 0,5
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel (%) 
(N17434) SCB och Skolverket

82,4(69,2) 75,4 71,6 2017 82

Koppling till Agenda 2030:

Kommentar:

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):



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

torsdag den 28 maj 2020

. 
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

Prognos

Företagsklimatet enl. ÖJ(Insikt) totalt NKI, (U07451) 71(71) 73 72 2018 75
Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande 
omdöme (enkät) Svenskt Näringsliv 3,1(3,27) 3,4 2019 4
Andel företagsamma personer av befolkningen,16-74 år 
(%) Svenskt Näringsliv, UC 22,2(22,1) 12,5 2020 22
Det ska finnas minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd 
för verksamheter, Ja/Nej

Ja - - 2019 Ja

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Kommunens näringslivspolicy



torsdag den 28 maj 2020

Kommentar:
Det har inte skett några drastiska förändringar i mätningsresultaten avseende 
näringslivsarbetet. Båstad fortsätter vara på första plats när det gäller andelen 
företagsamma personer i befolkningen.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
Vi har en ny näringslivslots på plats (avtal med BTN).
Tillväxtrådet vidareutvecklas och förnyas,
Service i vårt kundcenter vässas och förbättras
BTN:s VD är medverkar i kommunens ledningsgrupp och är på plats ett par dagar per 
vecka
Effektivare myndighetsutövning med hjälp av digital teknik

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



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

torsdag den 28 maj 2020

Indikatorer/nyckeltal:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med riket

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07801) Avfall 
Sverige

560(562) 499 578 2018 500
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 
(%) (U07514) Ekomatcentrum 20(29) 30 26 2018 35
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437)
Miljöfordons Sverige, KKIK 42,1(43,8) 34,5 18,4 2019 50

Skyddad natur totalt, andel (%) (N85054) SCB 9,7(9,6)     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:

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan



torsdag den 28 maj 2020

Kommentar:
Mängden insamlat hushållsavfall har minskat marginellt och är högt jämfört med 
genomsnittet i Sverige men lägre än genomsnittet för kommuner i samma 
kommungrupp.
Andelen ekologiska livsmedel har minskat, däremot har vi skrivit nya avtal om 
närproducerad mat, vilket är positivt.
Hyresavtalet med Sunfleet avseende elbilar har upphört under våren. I stället har vi 
anskaffat ett antal elbilar, som vi själva äger.
Andelen skyddad natur har ökat, dock marginellt och är högre än genomsnittet i 
Sverige.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
Vi sprider kunskap om Agenda 2030 och arbetar även övrigt aktivt för ett hållbart 
samhälle.
Båstad är med i ett klimatkonsortium tillsammans med ett antal företag och den ideella 
sektorn (den lokala naturskyddsföreningen, Svenska kyrkan mm.)
Ett nytt återvinningsprojekt har startats tillsammans med NSR. Planen är att utveckla 
en ny digital tjänst så att tömningen sker vid behov istället för per automatik.

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



Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

torsdag den 28 maj 2020

Indikatorer:

senaste 
värde och 
trend

värde 
jmf med 
alla
kommun
er

värde jmf 
med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättnin
g eller 
målvärde

Prognos

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen-
Totalindex (U00200)egen undersökning 78(80) 79 78 2019 80

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, 
andel(%)SKL:s personal- och lönestatistik 
(novemberstatistiken) (N00206) 56(55) 75 65

2019
56

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)(egna 
uppgifter i ÅR)(N00090) 5,5(5,5) 6,5 6,7 2019 5,2
Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216) 
novemberstatistik 12(13) 11 12 2019 10
Arbeta med ovanstående nyckeltal på nämndsnivå

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:

Styrdokument: Personalpolitiska programmet

Indikatorer

KS



torsdag den 28 maj 2020

Kommentar:

HME-mätningen (hållbart medarbetarengagemang)är från 2019 och genomförs 
vartannat år. Kommunens resultat är HME 78, vilket är exakt samma som snittet för vår 
kommungrupp (landsbygdskommuner med besöksnäring).
Trenden avseende sysselsättningsgrad är positiv. Just nu pågår projektet ”heltidsresan” 
med syftet att ha heltidsanställning som norm.
Den totala sjukfrånvaron i kommunen är relativt låg jämfört med andra kommuner.
Den varierar dock kraftigt mellan olika verksamheter.
(vi har inte fått tillgång till siffrorna januari-april 2020, vilket lär vara mycket högre på 
grund av pandemin).
Personalomsättningen under 2019 var något lägre än året innan, men är fortfarande 
högre än önskvärt. Viss personalomsättning är positivt för organisationen, men för hög 
personalomsättning medför att vi tappar fart och kompetens och är dessutom 
kostsamt.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
Under 2020 har vi startat projektet ”medarbetarskap”.

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats



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

torsdag den 28 maj 2020

Indikatorer:

senaste 
värde och 
trend

värde jmf 
med alla
kommuner

värde jmf 
med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos:

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 % 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Att 
uppnås under mandatperioden 0,9 (0,5) % 1,6% 1,0% 2019 2% (2,6%)

Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt 
uppgå till högst 2 x (resultat + avskrivningar). Att 
uppnås under mandatperioden. 45(46 )% 61,8% 89,4% 2019 50 %

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: budget

Kommentar:
Det är verksamhetsområdet vård och omsorg som drar resultatet neråt medan överskottet på den finansiella 
sidan gör att vi totalt redovisar ett överskott, dock inte tillräckligt stort för att uppnå målet.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
Samtliga verksamheter har fått i uppdrag att vidtag åtgärder för att nå budget i balans, utöver detta har samtliga 
verksamheter exklusive vård och omsorg samt individ och familj fått ett besparingsbeting på 1 % 
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KSau § 100  Dnr KS 000239/2020 - 905 

Borgensram för lån åt Sydvatten AB 

 
Beskrivning av ärendet I juni 2018 så gick Båstads kommun in som delägare i Sydvatten AB vars 

uppgift är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för 
delägarkommunerna samt att förse delägarkommunerna med vatten från dessa 
regionala vattenförsörjningsanläggningar.  

 
 I konsortialavtalet § 7 återfinns att samtliga delägarkommuner är skyldiga att 

vid behov ställa borgen för Sydvattens upptagande om lån inom den 
borgensram som bolagsstämman har be-slutat att begära. Kommunen har valt 
att gå med i Sydvatten och då ingår att ställa borgen som en del i avtalet. 

 
 I § 7 står även att ”Beslut om att begära utökad borgensram från 

delägarkommunerna ska fattas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt 
om det biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de angivna rösterna. 
Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla en sådan begäran av 
bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående vidtas. För att 
undvika tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte bifalla ett 
beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram”.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilaga, 2020-

05-20.     
 
Föredragande Elisabet Edner föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld utöka borgen om 

38 000 000 kr till 48 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader för 
Sydvatten AB:s låneförpliktelser.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld utöka borgen om 

38 000 000 kr till 48 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader för 
Sydvatten AB:s låneförpliktelser. 
 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-01 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000239/2020 – 905 
 
 

Borgensram för lån åt Sydvatten AB 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld utöka borgen om 38 000 000 kr till 
48 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader för Sydvatten AB:s låneförpliktelser. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I juni 2018 så gick Båstads kommun in som delägare i Sydvatten AB vars uppgift är att uppföra, 
äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för delägarkommunerna samt att förse delägar-
kommunerna med vatten från dessa regionala vattenförsörjningsanläggningar.  
 
I konsortialavtalet § 7 återfinns att samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa 
borgen för Sydvattens upptagande om lån inom den borgensram som bolagsstämman har be-
slutat att begära. Kommunen har valt att gå med i Sydvatten och då ingår att ställa borgen som 
en del i avtalet. 
 
I § 7 står även att ”Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fatt-
tas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det biträtts av delägare med minst två 
tredje-delar av de angivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla en sådan 
begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående vidtas. För att 
undvika tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte bifalla ett beslut av bolags-
stämman om begäran om utökad borgensram.” 
 

Bakgrund 
Budget 2020 och flerårsplan 2021-2029 antogs av Sydvattens styrelse 31 oktober 2019 
och är baserad på bolagets strategiska plan vars inriktning är ett långsiktigt säkert, redundant 
och hållbart dricksvattenförsörjningssystem. Totalt ska 3 miljarder investeras under perioden. 
 
Lån tas i första hand för de samhällsekonomiskt lönsamma investeringarna eller på grund av 
nyanslutningar. De företagsekonomiskt lönsamma investeringarna ska finansieras inom verk-
samheten via avskrivningar och ökade intäkter i form av nyanslutningar. De investeringarna 
som behövs inom verksamheten för att upprätthålla anläggningarna ska finansieras helt inom 
verksamheten. För hela planperioden uppgår självfinansieringsgraden till 46 %. 
 

Ekonomi 
Sydvattens nuvarande totala borgensram uppgår till 2 536 miljoner. Bolagsstämman 2021 
kommer att behandla frågan om utökat borgensåtagande för Sydvatten med 564 miljoner till 
en total borgensram om 3 100 miljoner, detta efter styrelsens beslut om utökning 3 februari 
2020. Borgensåtagande kommer att fördelas proportionerligt efter respektive kommuns ägar-
andel. För Båstad innebär detta en utökning av borgensramåtagandet med 10 000 000 kr.  
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Borgensåtagandena har inte skrivits om i samband med att nya delägare har tillkommit utan 
detta har skett efter hand som lånen förfallit, därför har vissa delägare som Båstad ett lägre 
borgensengagemang än andra. Den föreslagna borgensramen grundar sig på den beräknade to-
tala lånefinansieringen de närmsta åren och fördelas efter andelen i aktiekapitalet. 
 
Kommunens finanspolicy säger ” Borgen ges normalt endast till företag ingående i kommun-
koncernen. Kommunen har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare och 
ändamål.” Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar 
sig att fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens/låntagarens räkning, om denne inte i 
utsatt tid kan reglera sin skuld.  
 
Sydvatten kommer för denna risk för ställd borgen betala en årlig borgensavgift till delägar-
kommunerna i förhållande till borgensåtagandet. Nuvarande nivå är 0,25 % av genomsnittlig 
upplåning och avgiften föreslås behållas på denna nivå. 
 
Alla beslut om ny borgen är principiellt viktiga frågor och ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
Elisabet Edner, ekonomichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Sydvatten AB 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Borgensram för lån åt Sydvatten 
Beräknat borgensåtagande från 2027 
Konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten 
Tilläggsavtal Båstad 2018 
 
 
 
 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyr91sen 

Avtal om delägarinträde m.m. 
2018 -05- 0 7 . 

Dnr.K$..QC?.l.f.1:1-/. 
.1fl.!. 3. .. :-:: . J.": 9. R. ........ . 

Mellan Båstads kommun, nedan kallad Båstad, och Sydvatten AB, nedan kallad Sydvatten, 
har följande avtal träffats beträffande dricksvattenförsörjningen i Båstads kommun. 

§ 1. Bakgrund 
Representanter för Båstad och Sydvatten har under en längre tid fört diskussioner om 
samarbete kring vattenförsörjningen i Båstad. Parterna har enats om en lösning för Båstad 
som innebär en långsiktigt robust, säker, högkvalitativ och effektiv dricksvattenförsörjning 
i första hand för den södra kommundelen (söder om Hallandsåsen) i de delar som är 
anslutna till kommunens distributionssystem. 

Sydvattens delägare ingick 2014 ett nytt konsortialavtal avseende det gemensamma 
ägandet av bolaget. Konsortialavtalet reglerar bland annat villkor för inträde av nya 
delägarkommuner samt villkor för vattenleveranser och fördelning av olika kostnader. 
Konsortialavtalet reglerar även frågor såsom utträde ur bolaget, styrelserepresentation, 
finansiering med mera. 

§ 2. Omfattning 
Båstad inträder, på det sätt och på de villkor i förhållande till Sydvatten och övriga delägar
kommuner som anges nedan, som delägare i Sydvatten. I första hand ansluts kommunens 
södra del till Sydvattens regionala produktions- och distributionssystem. Anslutning sker 
genom anläggandet av en överföringsledning mellan Sydvattens anläggning i Ängelholm 
till ny anslutningspunkt i Grevie Kyrkby eller annan lämplig anslutningspunkt i Båstad. 

Båstad biträder konsortialavtalet på samma villkor som övriga delägarkommuner och 
enligt de principer som anges i detta avtal. Eventuella avvikelser som kan förekomma 
enligt gällande principer inom Sydvatten, hanteras i gängse ordning av bolagets styrelse. 

Delägarskapet ger Båstad möjlighet att ansluta fler kommundelar i framtiden. Detta 
föranleder ingen ökning av den fasta avgiften utan enbart motsvarande ökning av den 
rörliga avgiften. 

§ 3. Riktad nyemission av aktier i Sydvatten till Båstad 
Sydvattens nuvarande aktiekapital uppgår till 442 402 800 kronor, fördelat på 4 424 028 
aktier, envar således med ett kvotvärde om 100 kronor. Utgångspunkten och förutsätt
ningen för det följande är, att Båstad- under förutsättning av bolagsstämmans i Sydvatten 
beslut därom - tecknar nyemitterade aktier i Sydvatten till ett antal som medför att Båstads 
andel av aktierna i Sydvatten efter teckningen motsvarar Båstads andel av den totala 
folkmängden i samtliga delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 
31december2016. Den sammanlagda teckningslikviden för sålunda emitterade aktier skall 
motsvara aktiernas andel av Sydvattens nettotillgångar, baserade på bokförda värden enligt 
senast fastställd balansräkning för närmast föregående år, dvs. enligt upprättad 
balansräkning per den 31 december 2017 förutsatt att beslut om nyemission fattas innan 
balansräkningen för räkenskapsåret 2018 har fastställts. 



Nyemissionen är planerad att genomföras vid årsstämman i Sydvatten under maj/juni 2018. 
Under förutsättning att stämman beslutar om riktad nyemission med avvikelse från ägarnas 
företrädesrätt, åtar sig Båstad att senast den 30 juni 2018 (1) teckna aktier i enlighet 
härmed, och (2) fullt ut tillträda ovannämnda konsortialavtal med övriga delägarkommuner 
i Sydvatten. Detta åtagande görs inte enbart i förhållande till Sydvatten, utan även till 
förmån för delägarkommunerna i Sydvatten. 

Exempel: 
Enligt preliminära beräkningar med år 2016 som underlag skulle Båstad ha tecknat 69 652 
nyemitterade aktier till en sammanlagd teckningslikvid av 10 315 100 kronor (varav 
kvotvärde: 6 965 200 kronor respektive inträdesavgift: 3 349 900 kronor). 

§ 4. Investeringar 
Sydvatten har under 2011-2014 färdigställt en ny anslutningsledning från Helsingborg via 
Höganäs och till Ängelholm. Sedan Båstad tecknat aktier och tillträtt konsortialavtalet 
enligt ovan genomför Sydvatten en ny investering i form av en överföringsledning från 
denna punkt i Ängelholm till Grevie Kyrkby i Båstad eller annan mer lämplig 
anslutningspunkt. Denna investering beräknas kosta 80 Mkr. Om investeringskostnaden 
blir 80 Mkr eller högre svarar Båstad för 22 Mkr och Sydvatten för resterande del. Om 
investeringskostnaden understiger 80 Mkr svarar Båstad för 27,5 procent av kostnaden och 
Sydvatten för 72,5 procent av kostnaden. Anläggningen ägs och drivs i sin helhet av 
Sydvatten. Parterna skall gemensamt söka samordningsarrangemang med tex gemensam 
ledningsförläggning så att lönsamma helhetslösningar prioriteras. Parterna ska dela lika på 
eventuella nettosamordningsvinster. 

Sydvatten äger ensamt besluta om närmare utformning, dimensionering mm av ovan 
nämnda anläggningar. 

Då vattnet från Ringsjöverket transiteras genom Helsingborgs vattentäkt i Örby samt delar 
av Helsingborgs dricksvattennät krävs giltigt transiteringsavtal mellan Helsingborgs stad 
och Sydvatten som innefattar Ängelholms och Båstads dricksvattenbehov. Ett sådant har 
tecknats mellan dessa parter 2017-06-18 och gäller tillsvidare. 

På grund av begränsningar i transiteringsanläggningen genom Helsingborg behöver 
kompletterande distribution av dricksvatten till Ängelholm och Båstad säkerställas på 
annat sätt. Sydvatten planerar att anlägga en överföringsledning mellan Bjuv och 
Ängelholm, dels för att öka säkerheten och redundansen i NV Skåne generellt, dels för att 
specifikt säkerställa dricksvattenförsörjningen till Ängelholm och Båstad. Denna 
överföringsledning beräknas i nuläget att färdigställas under år 2021. Fram till drifttagning 
av denna överföringsledning kommer Sydvatten att säkra Båstads dricksvattenförsörjning 
genom att disponera kapacitet i Ängelholms vattenverk i den utsträckning som behövs. För 
detta ändamål avser Ängelholms kommun och Sydvatten träffa en särskild 
överenskommelse. Vid akuta behov kommer Sydvatten också att ha möjligheten att föra in 
en delström direkt från Ringsjöverket till utgående dricksvatten från Örbyverket i 
Helsingborg för att även i ett sådant läge säkra kapaciteten. 

Båstad erhåller kostnadsfritt det vattentryck som Sydvatten levererar till 
anslutningspunkten i Båstad varefter Båstad ombesörjer tryckhållning i det kommunala 
distributionsnätet. 



§ 6. Fördelning av kostnader enligt konsortialavtal 
Kostnaderna mellan Sydvattens delägare regleras i gällande konsortialavtal. Kommunernas 
folkmängd ligger till grund för fördelningen av den fasta kostnaden medan den faktiska 
vattenanvändningen reglerar den rörliga kostnaden. Båstad skall följa de principer som 
regleras i konsortialavtalet vad gäller den rörliga kostnaden. Detta innebär att den fasta 
avgiften i 2016 års nivå är ca 3,8 Mkr. Vid framtida höjningar av den fasta avgiften skall 
Båstads avgift höjas med motsvarande procentuella del som för Sydvatten som helhet. Den 
rörliga avgiften är för närvarande 70 öre per kubikmeter vilket med en vattenanvändning 
på 1 miljon kubikmeter per år uppgår till totalt 700 000 kr årligen. 

I övrigt gäller för vattenleveranser till Båstad Sydvattens vid var tid gällande Vatten
leveransbestämmelser, liksom bestämmelserna i konsortialavtalet och ägardirektiv. 

Under perioden fram till den tidpunkt då överföringsledningen till Båstad är färdigställd 
och drifttagen skall Båstad inte erlägga vare sig fast eller rörlig avgift. 

§ 7. Tidplan 
Entreprenadarbetena utförs företrädesvis under sommarhalvåret. Dessförinnan behövs 
normalt två år för arbeten med ledningsrätt, markägarfrågor, systemhandlingar, 
projektering och upphandling. Sydvatten ansvarar för samtliga dessa arbeten samt 
eventuell samordning med andra ledningsförläggare. Samförläggning med Båstads 
planerade arbeten skall i möjligaste mån sökas. 

Båstad bistår med nödvändiga underlag, kommunal planering med flera kommunala 
aktiviteter som kan komma att krävas. Med dessa förutsättningar kan en tidplan se ut på 
följande sätt: 

• Kv4-17: 
• K v4-17 - kv 1-18: 
• Kv2-18: 
• Kvl-18-Kv3-19: 
• Kv2-18: 

• Kv2-18: 
• Kv4-19-Kv4-20 
• Kv4-20 

Tidplanen är preliminär. 

§ 8. Övrigt 

Båstad beslutar om detta avtal 
Start systemskede och samordning mellan parternas planer 
Ägarna beslutar om tilläggsavtal till konsortialavtal 
Ledningsrätt, markägarfrågor, projektering, upphandling 
Sydvattens årsstämma fastställer Båstads delägarinträde, 
Båstad tecknar aktier i Sydvatten och biträder 
konsortialavtalet 
Båstad erlägger full teckningslikvid för nyemissionen 
Entreprenadarbeten 
Leveransstart 

Med anledning av Båstads delägarinträde i Sydvatten behöver konsortialavtalet justeras 
med de nya förutsättningarna. Detta görs lämpligen i ett mellan Båstad och övriga 
delägarkommuner träffat särskilt tilläggsavtal till gällande konsortialavtal. 

Parternas åtaganden enligt detta avtal kan inte ensidigt återkallas eller uppsägas. 



Om Båstad frånträder sitt delägarskap i Sydvatten innan kapacitetsökningen enligt§ 4 ovan 
är färdigställd skall Båstad ersätta Sydvatten för samtliga kostnader som 
kapacitetsökningen föranlett. Denna ersättningsskyldighet gäller i tillägg till eventuell 
ersättningsskyldighet som kan föreligga enligt konsortialavtalets bestämmelser härom. 

Detta avtal gäller under förntsättning att kommunfullmäktige i Båstad och styrelsen i 
Sydvatten godkänner avtalet. 

§ 9. Tvist 
Tvist på grnnd av detta avtal skall, om parterna ej kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras i 
allmän domstol enligt den vid tiden för påkallandet gällande svenska lagen därom. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav pa1iema tagit ett vardera. 

Malmö den :.1 ~ tlö/ J> 

Styrelsens ordförande 
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Avtal om delägarinträde m.m. 

Mellan Båstads kommun, nedan kallad Båstad, och Sydvatten AB, nedan kallad Sydvatten, 
har följande avtal träffats beträffande dricksvattenförsörjningen i Båstads kommun. 

§ 1. Bakgrund 
Representanter för Båstad och Sydvatten har under en längre tid fört diskussioner om 
samarbete kring vattenförsörjningen i Båstad. Parterna har enats om en lösning för Båstad 
som innebär en långsiktigt robust, säker, högkvalitativ och effektiv dricksvattenförsörjning 
i första hand för den södra kommundelen (söder om Hallandsåsen) i de delar som är 
anslutna till kommunens distributionssystem. 

Sydvattens delägare ingick 2014 ett nytt konsortialavtal avseende det gemensamma 
ägandet av bolaget. Konsortialavtalet reglerar bland annat villkor för inträde av nya 
delägarkommuner samt villkor för vattenleveranser och fördelning av olika kostnader. 
Konsortialavtalet reglerar även frågor såsom utträde ur bolaget, styrelserepresentation, 
finansiering med mera. 

§ 2. Omfattning 
Båstad inträder, på det sätt och på de villkor i förhållande till Sydvatten och övriga delägar
kommuner som anges nedan, som delägare i Sydvatten. I första hand ansluts kommunens 
södra del till Sydvattens regionala produktions- och distributionssystem. Anslutning sker 
genom anläggandet av en överföringsledning mellan Sydvattens anläggning i Ängelholm 
till ny anslutningspunkt i Grevie Kyrkby eller annan lämplig anslutningspunkt i Båstad. 

Båstad biträder konsortialavtalet på samma villkor som övriga delägarkommuner och 
enligt de principer som anges i detta avtal. Eventuella avvikelser som kan förekomma 
enligt gällande principer inom Sydvatten, hanteras i gängse ordning av bolagets styrelse. 

Delägarskapet ger Båstad möjlighet att ansluta fler kommundelar i framtiden. Detta 
föranleder ingen ökning av den fasta avgiften utan enbart motsvarande ökning av den 
rörliga avgiften. 

§ 3. Riktad nyemission av aktier i Sydvatten till Båstad 
Sydvattens nuvarande aktiekapital uppgår till 442 402 800 kronor, fördelat på 4 424 028 
aktier, envar således med ett kvotvärde om 100 kronor. Utgångspunkten och förutsätt
ningen för det följande är, att Båstad - under förutsättning av bolagsstämmans i Sydvatten 
beslut därom - tecknar nyemitterade aktier i Sydvatten till ett antal som medför att Båstads 
andel av aktierna i Sydvatten efter teckningen motsvarar Båstads andel av den totala 
folkmängden i samtliga delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 
31 december 2016. Den sammanlagda teckningslikviden för sålunda emitterade aktier skall 
motsvara aktiernas andel av Sydvattens nettotillgångar, baserade på bokförda värden enligt 
senast fastställd balansräkning för närmast föregående år, dvs. enligt upprättad 
balansräkning per den 31 december 2017 förutsatt att beslut om nyemission fattas innan 
balansräkningen för räkenskapsåret 2018 har fastställts. 



Nyemissionen är planerad att genomföras vid årsstämman i Sydvatten under maj/juni 2018. 
Under förutsättning att stämman beslutar om riktad nyemission med avvikelse från ägarnas 
företrädesrätt, åtar sig Båstad att senast den 30 juni 2018 (1) teckna aktier i enlighet 
härmed, och (2) fullt ut tillträda ovannämnda konsortialavtal med övriga delägarkommuner 
i Sydvatten. Detta åtagande görs inte enbart i förhållande till Sydvatten, utan även till 
förmån för delägarkommunerna i Sydvatten. 

Exempel: 
Enligt preliminära beräkningar med år 2016 som underlag skulle Båstad ha tecknat 69 652 
nyemitterade aktier till en sammanlagd teckningslikvid av 10 315 100 kronor (varav 
kvotvärde: 6 965 200 kronor respektive inträdesavgift: 3 349 900 kronor). 

§ 4. Investeringar 
Sydvatten har under 2011-2014 färdigställt en ny anslutningsledning från Helsingborg via 
Höganäs och till Ängelholm. Sedan Båstad tecknat aktier och tillträtt konsortialavtalet 
enligt ovan genomför Sydvatten en ny investering i form av en överföringsledning från 
denna punkt i Ängelholm till Grevie Kyrkby i Båstad eller annan mer lämplig 
anslutningspunkt. Denna investering beräknas kosta 80 Mkr. Om investeringskostnaden 
blir 80 Mkr eller högre svarar Båstad för 22 Mkr och Sydvatten för resterande del. Om 
investeringskostnaden understiger 80 Mkr svarar Båstad för 27,5 procent av kostnaden och 
Sydvatten för 72,5 procent av kostnaden. Anläggningen ägs och drivs i sin helhet av 
Sydvatten. Parterna skall gemensamt söka samordningsarrangemang med tex gemensam 
ledningsförläggning så att lönsamma helhetslösningar prioriteras. Parterna ska dela lika på 
eventuella nettosamordningsvinster. 

Sydvatten äger ensamt besluta om närmare utformning, dimensionering mm av ovan 
nämnda anläggningar. 

Då vattnet från Ringsjöverket transiteras genom Helsingborgs vattentäkt i Örby samt delar 
av Helsingborgs dricksvattennät krävs giltigt transiteringsavtal mellan Helsingborgs stad 
och Sydvatten som innefattar Ängelholms och Båstads dricksvattenbehov. Ett sådant har 
tecknats mellan dessa parter 2017-06-18 och gäller tillsvidare. 

På grund av begränsningar i transiteringsanläggningen genom Helsingborg behöver 
kompletterande distribution av dricksvatten till Ängelholm och Båstad säkerställas på 
annat sätt. Sydvatten planerar att anlägga en överföringsledning mellan Bjuv och 
Ängelholm, dels för att öka säkerheten och redundansen i NV Skåne generellt, dels för att 
specifikt säkerställa dricksvattenförsörjningen till Ängelholm och Båstad. Denna 
överföringsledning beräknas i nuläget att färdigställas under år 2021. Fram till drifttagning 
av denna överföringsledning kommer Sydvatten att säkra Båstads dricksvattenförsörjning 
genom att disponera kapacitet i Ängelholms vattenverk i den utsträckning som behövs. För 
detta ändamål avser Ängelholms kommun och Sydvatten träffa en särskild 
överenskommelse. Vid akuta behov kommer Sydvatten också att ha möjligheten att föra in 
en delström direkt från Ringsjöverket till utgående dricksvatten från Örbyverket i 
Helsingborg för att även i ett sådant läge säkra kapaciteten. 

Båstad erhåller kostnadsfritt det vattentryck som Sydvatten levererar till 
anslutningspunkten i Båstad varefter Båstad ombesörjer tryckhållning i det kommunala 
distributionsnätet. 



§ 6. Fördelning av kostnader enligt konsortialavtal 
Kostnaderna mellan Sydvattens delägare regleras i gällande konsortialavtal. Kommunernas 
folkmängd ligger till grund för fördelningen av den fasta kostnaden medan den faktiska 
vattenanvändningen reglerar den rörliga kostnaden. Båstad skall följa de principer som 
regleras i konsortialavtalet vad gäller den rörliga kostnaden. Detta innebär att den fasta 
avgiften i 2016 års nivå är ca 3,8 Mkr. Vid framtida höjningar av den fasta avgiften skall 
Båstads avgift höjas med motsvarande procentuella del som för Sydvatten som helhet. Den 
rörliga avgiften är för närvarande 70 öre per kubikmeter vilket med en vattenanvändning 
på 1 miljon kubikmeter per år uppgår till totalt 700 000 kr årligen. 

I övrigt gäller för vattenleveranser till Båstad Sydvattens vid var tid gällande Vatten
leveransbestämmelser, liksom bestämmelserna i konsortialavtalet och ägardirektiv. 

Under perioden fram till den tidpunkt då överföringsledningen till Båstad är färdigställd 
och drifttagen skall Båstad inte erlägga vare sig fast eller rörlig avgift. 

§ 7. Tidplan 
Entreprenadarbetena utförs företrädesvis under sommarhalvåret. Dessförinnan behövs 
normalt två år för arbeten med ledningsrätt, markägarfrågor, systemhandlingar, 
projektering och upphandling. Sydvatten ansvarar för samtliga dessa arbeten samt 
eventuell samordning med andra ledningsförläggare. Samförläggning med Båstads 
planerade arbeten skall i möjligaste mån sökas. 

Båstad bistår med nödvändiga underlag, kommunal planering med flera kommunala 
aktiviteter som kan komma att krävas. Med dessa förutsättningar kan en tidplan se ut på 
följande sätt: 

• Kv4-17: 
• Kv4-17-kvl-18: 
• Kv2-18: 
• Kvl-18 -Kv3-19: 
• Kv2-18: 

• Kv2-18: 
• Kv4-19 - Kv4-20 
• Kv4-20 

Tidplanen är preliminär. 

§ 8. Övrigt 

Båstad beslutar om detta avtal 
Start systemskede och samordning mellan parternas planer 
Ägarna beslutar om tilläggsavtal till konsortialavtal 
Ledningsrätt, markägarfrågor, projektering, upphandling 
Sydvattens årsstämma fastställer Båstads delägarinträde, 
Båstad tecknar aktier i Sydvatten och biträder 
konsortialavtalet 
Båstad erlägger full teckningslikvid för nyemissionen 
Entreprenadarbeten 
Leveransstart 

Med anledning av Båstads delägarinträde i Sydvatten behöver konsortialavtalet justeras 
med de nya förutsättningarna. Detta görs lämpligen i ett mellan Båstad och övriga 
delägarkommuner träffat särskilt tilläggsavtal till gällande konsortialavtal. 

Parternas åtaganden enligt detta avtal kan inte ensidigt återkallas eller uppsägas. 



Om Båstad frånträder sitt delägarskap i Sydvatten innan kapacitetsökningen enligt§ 4 ovan 
är färdigställd skall Båstad ersätta Sydvatten för samtliga kostnader som 
kapacitetsökningen föranlett. Denna ersättningsskyldighet gäller i tillägg till eventuell 
ersättningsskyldighet som kan föreligga enligt konsortialavtalets bestämmelser härom. 

Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Båstad och styrelsen i 
Sydvatten godkänner avtalet. 

§ 9. Tvist 
Tvist på grund av detta avtal skall, om parterna ej kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras i 
allmän domstol enligt den vid tiden för påkallandet gällande svenska lagen därom. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit ett vardera. 
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~SYDVATTEN Diarienr Datum 

SV/2020/0078-1 2020-03-30 

Vår referens Sid nr 

BÅSTADS KOMMUN Lars Rosen 1 (4) 
Kommunstyrelsen Ekonomi- och finanschef 

Till 
Sydvattens delägarkommuner 

Borgensram för lån åt Sydvatten AB 

Sydvattens styrelse beslutade 3 februari 2020 om att vid Sydvattens bolagstämma 2021 
föreslå beslut om utökad borgensram. Beslutet är en konsekvens av den tioårsplan 
bolaget fö ljer vilken innehåller investeringar för 3 mi ljarder kronor. Senaste ett beslut 
fattades om utökad borgensram var 2016 då höjd togs för investeringar ti ll och med 
2021. Den nu föreslagna borgensramen täcker lånebehovet från 2021 till och med 2027. 

Nuvarande borgensram uppgår till 2 536 miljoner. Bolagsstämman kommer att 
behandla frågan om utökat borgensåtagande för Sydvatten med 564 miljoner till en 
total borgensram om 3 100 miljoner. Borgensåtagande kommer att förde las proport
ionerligt efter respektive kommuns ägarandel. 

Med denna skrivelse uppmanas delägarkommunerna tillse att nödvändiga åtgärder 
vidtas så att Sydvattens bolagsstämma 2021 kan fatta beslut om utökad borgensram. 

Borgensåtagande och bolagsstämma 

Enligt konsortialavtalets §7 gäller följande avseende borgensåtagande: 

.... Samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för Sydvattens 
upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att begära i 
enbghet med denna punkt ... 

... V a1je nytt borgens åtagande ska fördelas mellan delägarkommunerna i förhållande 
till delägarkommunernas andel i aköekapUalet .... 

. . . . Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av 
bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av delägare med minst 
två tredjedelar av de avgivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla 
en sådan begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående 
vidtas. För undvikande av tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte 
bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram. 
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Investeringar 

Budget 2020 och flerårsplan 2021-2029 antogs av Sydvattens styrelse 31 oktober 2019 
och är baserad på bolagets strategiska plan vars inriktning är ett långsiktigt säke1i, 
redundant och hållbart dricksvattenförsörjningssystem. Totalt ska 3 miljarder investeras 
under perioden. 

Investeringar (mnkr) Un (mnkr) 
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En stor del av investeringarna syftar till förstärkt kapacitet och säkerhet vid Vomb
verket som togs i drift 1948. Inne på verket byggs en fjärde produktionslinje som 
kommer att öka kapaciteten med 500 l/s. Utgående vatten förses med UV-an läggn ing 
som en utökad mikrobiologisk barriär. Parallellt utförs flera större underhållsinve
steringar i verkets äldre anläggningsdelar. 

Sydvatten är en stor konsument av elenergi. I budget 2020 beslutades därför att en 
solcellspark ska byggas vid Vombverket. Anläggningen ska förse verket med 40 % av 
energibehovet och kommer att vara en av de större solcellsparkerna i Sverige. 

För att förbättra distributionskapaciteten ska en tredje utgående ledning till högreser
voaren i Norra Ugglarp anläggas. I investeringsplanen ingår även en utökning av reser
voarkapaciteten i Norra Ugglarp. Detta ger förutom ökad kapacitet och säkerhet även 
förutsättningar för underhållsarbeten på gamla anläggningar. 

Under planperioden ska delar av Båstad kommun och Skurups kommun anslutas till 
Sydvattens distributionsnät. 

Centralt för Sydvattens strategi för att uppnå redundans och kapacitetsökning på längre 
sikt är att möjl iggöra användning av råvatten från Bolmen vid Vombverket. Vomb
verket saknar idag en reservvattentäkt, med Bolmenvatten som primär råvattenkälla vid 
Vombverket kommer Vombsjön att fungera som reservvattentäkt. Ur ett översiktligt 
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perspektiv finns två grupperingar av projekt i investeringsplanen för detta. Dels ska en 
ledning dras mellan Stehag och Vomb. Dels ska Vombverket byggas ut för att kunna 
förbehandla råvattnet från Bolmen. Utredning och projektering för detta pågår och 
byggnationen förväntas påbö1jas 2027 och utgör sedan majoriteten av investerings
volymen resterande år av planperioden. 

De investeringar som är beslutade medför ekonomiska konsekvenser i form av ökade 
kapitalkostnader. För hela planperioden 2020-2029 beräknas den genomsnittliga årliga 
kostnadsökningen föranledd av investeringsplanen för hushållen uppgå till 28 kronor 
per år. 

Tabellen nedan visar de större investeringar som planeras: 
Investeringar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Totalt 266 685 581641 488 576 220 418 156 956 68 457 78 956 187 956 437 224 499 082 

Förbehanding Vombverket 225 000 225 000 
UV-anläggning Vombverket 24 836 43 984 57 736 

Råvattenledning Stehag-Vomb 6 000 10 000 33 000 150 000 175 000 175 000 

Vomb tredje ledning 

Reservoar Ugglarp 

Kapacitet produktionslinje Vombverket 

Råvatten Stehag-Riverket 

Bjuv-Ängelholm ledning 

Övriga samhällsekonomiskt lönsamma 

Båstad, ledning 

Svedala-Skurup ledning 

Solcell spark 

Övriga företagekonomiskt lönsamma 

Tvingande 

Underhållsi nveste ringar 
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23784 25156 26657 26156 26156 25424 31296 

Lån tas i första hand för de samhällsekonomiskt lönsamma investeringarna eller på 
grund av nyanslutningar. De företagsekonomiskt lönsamma investeringarna ska finan
sieras inom verksamheten via avskrivningar och ökade intäkter i form av nyanslut
ningar. De investeringarna som behövs inom verksamheten för att upprätthålla anlägg
ningarna ska finansieras helt inom verksamheten. För hela planperioden uppgår själv
finansieringsgraden till 46 %. 

Borgensram och borgensavgift 

Föreslagen borgensram täcker lånebehovet till och med 2027, för lånebehov efter 2027 
kommer nytt beslut om borgensram att behöva fattas. 

Nuvarande borgensavgift uppgår till 0,25 % av genomsnittlig upplåning med 
kommunal borgen under året. Avgiften föreslås behållas på denna nivå. 



4(4) 

Nuvarande borgensåtagande 

Enligt konso1tialavtal för regional vattenförsötjning §7, träffat 2014 mellan Sydvattens 
delägare tecknar delägarkommunerna borgen för bolagets lån i förhållande till sin andel 
i aktiekapitalet. Borgensåtagandena har inte skrivits om i samband med att nya delägare 
har tillkommit utan detta har skett efter hand som lånen förfallit, därför har vissa del
ägare ett lägre borgensengagemang än andra. Den föreslagna borgensramen grundar sig 
på den beräknade totala lånefinansieringen de närmsta åren och fördelas efter andelen i 
aktiekapitalet. 

Beredning 

Beslut om att tillskriva ägarna om utökad borgensram fattades av Sydvattens styrelse 
den 3 februari 2020. Ärendet togs upp för beredning i Ekonomiskt samråd den 21 
februari 2020. 

Med vänlig hälsning 
SYDVATTEN AB 

--,tu~1\]J" ~iv 
Ilmar Reepalu 
Styrelseordförande 

Bilaga: 
- Beräknat borgensåtagande fram till 2027 
- Konsortialavtal för regional vattenförsö1jning genom Sydvatten AB 



~SYDVATTEN 

Delägarnas Borgensåtaganden 2021-2027 

Borgensåtagandet fördelas efter vid var tidpunkt gällande ägarandel 

Delägare Ägarandel Borgens- Behov nya lån Summa Nuvarande Ökning Ny bergensram 
efter åtagande 2021-2028 borgens- bergensram bergensram 

nyemission 2019** I 060 Mkr åtagane 2020 
2018-06-01 2027 

Bjuv 1,73% 34 535 800 18 338 000 52 873 800 44 000 000 10 000 000 54 000 000 

Burlöv 1,91% 38 087 200 20 246 000 58 333 200 48 000 000 11000000 59 000 000 

Båstad* 1,54% 9 702 000 16 324 000 26 026 000 38 000 000 JO 000 000 48 000 000 

Eslöv 3,69% 73 609 500 39 114 000 112 723 500 94 000 000 20 000 000 114 000 000 

Helsingborg 15,08% 300 751 600 159 848 000 460 599 600 383 000 000 84 000 000 467 000 000 

Höganäs 2,89% 57 556 900 30 634 000 88 190 900 73 000 000 17 000 000 90 000 000 
Kävlinge 3,21% 64 004 800 34 026 000 98 030 800 81 000 000 18 000 000 99 000 000 

Landskrona 4,85% 96 764 900 51410000 148174 900 123 000 000 27 000 000 150 000 000 

Lo nuna 2,30% 45 781 900 24 380 000 70 161 900 58 000 000 13 000 000 71 000 000 

Lund 12,67% 252 665 100 134 302 000 386 967 100 322 000 000 71000000 393 000 000 

Malmö 33,53% 668 530 500 355418000 I 023 948 500 851 000 000 188 000 000 I 039 000 000 

Skurup 1,73% 34 267 200 18 338 000 52 605 200 43 000 000 l I 000 000 54 000 000 

Staffanstorp 2,54% 50 651 400 26 924 000 77 575 400 64 000 000 15 000 000 79 000 000 

Svalöv J,61% 32 168 200 17 066 000 49 234 200 41 000 000 9 000 000 50 000 000 

Svedala 2,31% 46 247 800 24 486 000 70 733 800 59 000 000 13 000 000 72 000 000 

Vellinge 3,93% 78 344 700 41658000 120 002 700 100 000 000 22 000. 000 122 000 000 

Ängelholm 4,48% 89 330 500 47 488 000 136 818 500 114 000 000 25 000 000 139 000 000 

Summa 100% I 973 000 000 l 060 000 000 3 033 000 000 2 536 000 000 564 000 000 3 100 000 000 

*Båstad går in med borgen efterhand som äldre lån förfaller 
**I summan ingår lånelöfte om 100 miljoner. 



KONSORTIALAVTAL FÖR REGIONAL 

VATTENFÖRSÖRJNING GENOM 

SYDVATTEN AB 



§1 

Avtalsslutande kommuner 
Delägarkommunerna är Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, 
Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, 
Vellinge och Ängelholm. 

§2 

Samarbetsform 
Samarbetet ska ske genom Sydvatten AB, nedan Sydvatten eller bolaget, som bildats 
år 1966. 

För bolaget gäller bifogade bolagsordning med de tillägg eller ändringar som 
beslutas av bolagsstämma. 

§3 

Bolagets ändamål 
Sydvattens uppgift är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för 
delägarkommunerna samt att förse delägarkommunerna med vatten från dessa 
regionala vattenförsö1jningsanläggningar. Delägarkommunerna svarar var och en för 
den lokala distributionen. Anläggningarna består dels av produktionsanläggningar 
och dels av erforderliga tunnelsystem och ledningar för rå- och dricksvatten fram till 
förbindelsepunkterna för respektive delägarkommun. 

Sydvatten ska även kunna sälja vatten till kommun, kommunalförbund eller kommu
nalt företag som inte är delägare. En sådan försäljning får endast ske under förutsätt
ning att delägarkommunernas löpande behov av vatten är tryggat och att delägar
kommunernas intressen i övrigt inte skadas. Styrelsen beslutar i va1je enskilt fall om 
genomförande av en sådan affiir. 

Sydvatten ska även kunna förvärva och driva delägarkommunernas vattentjänst
anläggningar. Varje sådan afflir ska regleras i ett särskilt avtal som bygger på att 
aktuell delägarkommun svarar för samtliga kostnader som avser dessa anläggningar. 
Styrelsen beslutar i varje enskilt fall härom. 

Sydvatten ska däijämte verka för solidarisk samverkan mellan delägarkommunerna i 
syfte att uppnå en rationell och långsiktig hushållning med tillgängliga vatten
resurser, vilket bör beaktas av delägarkommunerna vid investeringar i deras egna 
anläggningar. 

Sydvattens verksamhet ska präglas av långsiktighet, hög säkerhet och kvalitet samt 
affärsmässighet, för maximal samhällsnytta. 



§ 4 

Sydvattens delägare 
Sydvatten har bildats för att uppfylla delägarkommunernas skyldighet att ordna 
vattenförsö1jning. Delägarkommunerna är därför överens om att endast kommuner 
till vilka Sydvatten ska leverera vatten kan vara delägare i Sydvatten. 

§5 

Aktiekapitalet och dess fördelning 
Sydvattens aktiekapital uppgår till 442 402 800 kronor. Andelarna i aktiekapitalet 
fördelas mellan delägarkommunerna efter follanängd. Vid undertecknandet av detta 
avtal är andelarna i aktiekapitalet fördelade i enlighet med följande: 

Bjuv 1,76% Lund 12,87 % 
Burlöv 1,94 % Malmö 34,05 % 
Eslöv 3,75 % Skurup 1,74% 
Helsingborg 15,32 % Staffanstorp 2,58% 
Höganäs 2,93 % Svalöv 1,64 % 
Kävlinge 3,26% Svedala 2,36% 
Landskrona 4,93 % Vellinge 3,99% 
Lomma 2,33 % Ängelholm 4,55% 

100 % 

Fördelningen är baserad på delägarkommunernas respektive follanängd den 31 
december 2011, enligt Statistiska Centralbyråns statistik. Delägarkommunernas 
andelar i aktiekapitalet ska omfördelas vart tionde år. 

Delägarkommunerna är skyldiga medverka till sådan omfördelning av aktiekapitalet 
som följer vid tillämpning av bestämmelserna i § 9 om nytillträde av kommun. 

Aktie ska vid omfördelningen enligt ovan överlåtas till kvotvärdet (aktiens andel i 
aktiekapitalet). 

Vid ökning av aktiekapitalet ska delägarkommunerna deltaga i proportion till sina 
andelar i aktiekapitalet. 

§6 

Förbud mot överlåtelse och pantsättning av aktie 
Aktie får inte, utöver vad som uttryckligen följer av detta avtal, överlåtas. 
Pantsättning av aktie far inte ske. 



§7 

Finansiering 
Delägarkommunerna åtar sig att lämna sin medverkan till bolagets finansiering 
enligt vad som anges i denna paragraf. 

Sydvattens investeringar ska finansieras i första hand genom upptagande av lån på 
kreditmarknaden. Sydvatten får också uppta lån av en eller flera delägarkommuner 
under förutsättning att så sker till marknadsmässiga villkor. 

Samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för Sydvattens 
upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att begära 
i enlighet med denna punkt. Borgensramens storlek vid undertecknandet av detta 
konsortialavtal framgår av bilaga 1. 

Va1je nytt borgensåtagande ska fördelas mellan delägarkommunerna i förhållande 
till delägarkommunernas andel i aktiekapitalet. 

Sydvatten ska för ställd borgen betala en årlig borgensavgift till delägarkommunerna 
i förhållande till borgensåtagandet. 

Borgensavgiften ska betalas årsvis i efterskott. 

Borgensavgiftens storlek ska bestämmas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är 
giltigt om det har biträtts av delägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. 

Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av 
bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av delägare med minst 
två tredjedelar av de avgivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla 
en sådan begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående 
vidtas. För undvikande av tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte 
bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram. 

Sydvatten ska ge delägarkommunerna erforderliga underlag för budgetarbete och 
ekonomisk långtidsplanering. 

§8 

Fördelning av kostnader 
Delägarkommunernas procentuella andelstal i anläggningarnas kapacitet ska 
bestämmas i förhållande till delägarkommunernas folkmängd vid ingången av före
gående kalenderår enligt Statistiska Centralbyråns statistik. Styrelsen kan medge 
viss jämkning av dessa andelstal med hänsyn till bl.a. att antalet anslutna vatten
förbrukare i delägarkommunen är särskilt lågt i förhållande till folkmängden eller att 
industriförbrukningen är särskilt hög. Andelstalen kan omprövas när särskilda 
omständigheter föreligger. 



Sydvattens fasta kostnader ska fördelas mellan delägarkommunerna efter deras 
relativa andelstal enligt ovan med två decimaler. 

Rörliga kostnader, d.v.s. kostnader som varierar med vattenproduktionen på 
marginalen, ska fördelas efter levererad vattenmängd. 

Den ersättning Sydvatten erhåller av delägarkommunema för del i anläggningarnas 
kapacitet och för vattenleverans ska motsvara bolagets självkostnader på så sätt att 
intäkter och kostnader i princip balanserar varandra. 

§9 

Villkor för nytillträdande kommuner 
Bolagsstämman beslutar om upptagande av ny delägarkommun. 

Kommun som inträder i bolaget efter den [ange nytt relevant datum] ska 

1. biträda mellan delägarkommunerna gällande konsortialavtal, och 

2. vid nyemission teckna aktier enligt fördelningsprincipen i § 5 till en 
teckningskurs motsvarande aktiernas andel i bolagets nettotillgångar, 
baserade på bokförda värden enligt fastställd balansräkning för närmast 
föregående år. 

Ny delägarkommun ska svara för kostnader för anslutningen enligt styrelsens beslut 
i vaije enskilt fall. 

§ 10 

Vissa bestämmelser om vattenleverans 
Sydvattens vattenleveranser till delägarkommunerna ska ske på platser som är 
lämpliga i fOrhållande till Sydvattens ledningsnät och det lokala nätets utformning, 
varvid en totalekonomisk lösning ska eftersträvas. 

Tekniska krav i övrigt och andra föresla'ifter för Sydvattens leveranser faststäJls av 
styrelsen. 

Delägarkommunerna är skyldiga att godtaga vattenleverans oavsett i vilken av de 
regionala anläggningarna vattnet produceras. 

Delägarkommun får inte utan Sydvattens godkännande distribuera vatten från 
Sydvatten till mottagare utanför kommungränsen. 



§ 11 

Styrelse 
Sydvattens styrelse ska bestå av 13 ledamöter med 14 suppleanter. 

Styrelsen utses av delägarkommunerna på följande sätt: 

Eslöv 
Helsingborg 
Landslaona 
Lund 
Malmö 

Ledamöter 
1 
2 
1 
2 
4 

Suppleanter 
1 
1 
1 
1 
2 

Övriga delägarkommuner ska gemensamt utse 3 ledamöter och 8 suppleanter. För 
dessa övriga delägarkommuner ska det finnas en valberedning med särskild arbets
ordning om vilken dessa delägarkommuner ska träffa överenskommelse. Kommun 
som senare inträder i bolaget ska hänföras till denna grupp av övriga delägarkom
muner och biträda överenskommelsen om valberedning, varvid antalet suppleanter 
ökas med en per ny delägarkommun. 

Samtliga delägarkommuner garanteras representation genom minst en suppleant. 

Ordning för inträde som ledamot regleras i styrelsens arbetsordning. 

Styrelsens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls året efter det år då 
ordinarie val av kommunfullmäktige har förrättats i hela landet (d.v.s. årsstämmoma 
år 2015, år 2019 o.s.v.). 

§ 12 

Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad 
revisor och en suppleant. De två största delägarkommunerna utser vardera en 
lekmannarevisor och en suppleant. 

Samtliga revisorers och suppleanters uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs Gämlikt 9 kap. 
21 § aktiebolagslagen). Lekmannarevisorerna och dessas suppleanter ska utses vid 
den årsstämma som hålls året efter det år då ordinarie val av kommunfullmäktige 
har förrättats i hela landet,( d.v.s. årsstämmoma år 2015, år 2019 o.s.v.). 



§ 13 

Bolagets redovisningshandlingar 
Från bolaget ska va1je delägarkommun i samband med kallelse till årsstämma 
erhålla avskrifter av de av bolagets redovisningshandlingar som ska behandlas på 
årsstämma. 

Delägarkommunernas revisorer äger rätt att om de så önskar få insyn i bolagets 
räkenskapshandlingar. 

§ 14 

Löpande samråd och information 
För löpande samråd och information ska finnas: 

1 Ett tekniskt samrådsorgan med en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant 
från samtliga delägarkommuner. Ordinarie ledamot och suppleant ska vara 
antingen i delägarkommun anställd tjänsteman med ansvar för vattenförsörj
ningsfrågor, eller, i förekommande fall, i extern, helägd eller tillsammans med 
andra kommuner delägd, driftsorganisation anställd tjänsteman med motsva
rande ansvar. 

Detta organ ska behandla tekniska och driftsmässiga frågor utifrån en helhetssyn 
på försö1jningskedjan. 

2 Ett ekonomiskt samrådsorgan med sex (6) ordinarie ledamöter och sex (6) 
suppleanter. Delägarkommunerna Malmö, Helsingborg, Landskrona, Eslöv och 
Lund utser vardera en ordinarie ledamot och en suppleant. Övriga delägarkom
muner utser genom den i § 11 nämnda valberedningen tillsammans en ordinarie 
ledamot och en suppleant. 

Detta organ ska behandla ekonomiska och finansiella frågor av ägarkaraktär, 
vilket bland annat innefattar framtagandet av styrdokument. 

Det tekniska och ekonomiska samrådsorganet ska sammanträda minst fyra gånger 
varje år. Tjänsteman från Sydvatten kallar till och ska vara ordförande vid samman
träde. 

Vid saimådsorganens sammanträden och övriga arbete ska deltaga de tjänstemän 
inom Sydvatten som har ansvaret för Sydvattens verksamhet inom respektive 
fackområden. 

§ 15 

Utövande av rösträtt m.m. 
Delägarkommunerna förbinder sig att vid utövande av sin rösträtt på bolagsstämma 
och genom sina representanter i styrelsen ävensom eljest tillse att bestämmelserna i W, 
detta avtal Uppfylls. ut) ,J;: ~ J\ I 

( -<( 1 _fPL V~ ti 
~11\~~ (13w1t Av~ 



§ 16 

Avtalsbrott 
Delägarkommun som gör sig skyldig till väsentligt brott mot detta avtal, samt inte 
efter skriftlig eriman därom vidtar rättelse inom sextio (60) dagar efter mottagandet 
av sådan eriman, är skyldig att på begäran av annan delägarkommun omgående 
begära utträde ur detta avtal i enlighet § 17 nedan. 

§ 17 

Utträde 
Delägarkommun har rätt att begära utträde ur detta avtal. Utträde ska ske vid den 
tidpunkt som övriga delägarkommuner bestämmer, dock senast tolv (12) månader 
efter det att begäran om utträde framställdes. 

Övriga delägarkommuner ska inlösa den utträdande delägarkommunens aktier senast 
på dagen för utträdet. Inlösen ska ske i förhållande till delägarkommunernas andelar 
i aktiekapitalet vid tidpunkten för framställan om begäran om utträde. Mot bakgrund 
av skälen till Sydvattens bildande, ändamålet med Sydvattens verksamhet och upp
rättandet av detta aktieägaravtal är delägarkommunerna överens om att lösenbelop
pet per aktie vid inlösen enligt denna punkt ska motsvara aktiens kvotvärde, oavsett 
dess verkliga värde. 

Delägarkommun som träder ur detta avtal ska dessutom ersätta Sydvatten för den 
kostnad, skada och förlust som Sydvatten eller delägarkommunerna åsamkas på 
grund av att delägarkommunen träder ur avtalet. Om en delägarkommun träder ur 
detta avtal som en följd av ett väsentligt avtalsbrott ska den utträdande delägarkom
munen dessutom ersätta Sydvatten för den kostnad, skada och förlust som Sydvatten 
eller delägarkommunerna åsamkas på grund av delägarkommunens avtalsbrott. 

Om delägarkommunerna inte inom fyra (4) månader efter det att begäran om utträde 
framställdes kan komma överens om den ersättning som den utträdande delägar
kommunen ska betala till Sydvatten enligt denna punkt ska utlåtande om ersätt
ningen inhämtas från en oberoende värderingsman utsedd av delägarkommunerna. 
Om delägarkommunerna inte inom sex (6) månader efter det att begäran om utträde 
framställdes enats om vem som ska utses till sådan värderingsman, ska värderings
mannen på delägarkommuns begäran utses av Stockholms Handelskammare. 

Värderingsmannen ska bestämma ersättningen enligt bestämmelserna i denna punkt, 
beräknat per tidpunkten för framställan om begäran om utträde. 

Kostnaderna för värderingsutlåtandet från den oberoende värderingsmannen ska till 
hälften betalas av den utträdande delägarkommunen och till återstående del av 
övriga delägarkommuner i förhållande till delägarkommunernas andelar i aktie
kapitalet vid tidpunkten för framställan om begäran om utträde. 



Utträde ur detta avtal påverkar inte giltigheten av eventuella avtal mellan den utträ
dande delägarkommunen och Sydvatten. Utträde ur detta avtal påverkar inte heller 
giltigheten av åtaganden som den utträdande delägarkommunen må ha gentemot 
Sydvatten eller annan delägarkommun på grund av detta avtal och som uppkommit 
före tidpunkten för utträdet. 

Vid utträde ska delägarkommunerna upptaga förhandlingar om övriga villkor för 
den utträdande delägarkommunens utträde ur detta avtal. 

§ 18 

Avtalets giltighet 
Detta avtal träder i kraft då det undertecknats av samtliga parter och gäller till och 
med den 31 december 2044. Om inte någon av delägarkommunerna skriftligen till 
övriga delägarkommuner säger upp avtalet senast fem (5) år före utgången av 
avtalstiden, förlängs avtalet automatiskt med femton (15) år i taget med fem (5) års 
uppsägningstid. 

Om uppsägning som nu sagts sker, upphör avtalet att gälla mellan samtliga parter, 
såvida inte annat överenskoms. 

Delägarkommunerna är överens om att genomföra en gemensam översyn av avtalet 
vid utgången av den initiala avtalsperioden samt därefter, om tillämpligt, vid 
utgången av de förlängda avtalsperioderna om femton (15) år. 

Om detta avtal sägs upp ska delägarkommunerna upptaga förhandlingar om villko
ren för delägarkommunernas fortsatta samarbete i bolaget och bolagets bestånd. 

§ 19 

Tidigare avtals upphörande m.m. 
När detta avtal godkänts och undertecknats av delägarkonununema upphör det 
tidigare konsortialavtalet att gälla. 

Val enligt§ 11 förrättas vid första årsstämma och val enligt§ 12 fönättas vid första 
tillämpliga årsstämma efter avtalets godkännande och undertecknande. 

Av detta avtal har delägarkommunerna tagit var sitt exemplar. 
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BURLÖVS KOMMUN 
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Eslöv den A,O{~ -01
) · l'J 
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Namnllirtydligande 

Namnförtydligande 

Namnförtydligande 

10 (13) 



HÖGANÄS KOMMUN 
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Kävlinge den 

KÄVLINGE KOMMUN 
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LOMMA KOMMUN 
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Namnllirtydligande 
~O.'fl.rvt,•011\~ V'c l~en1 cvdf;r.,1111 clt' 

Ängelholm den 261 f- e>7,ö5 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

Namnllirtyd ligande 

Namnlli1tydligande 

----

Namnlli1tydligande 
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Bilaga 1 

2014-01-02 

EJ SYDVATTEN 

Delägarnas Borgensåtaganden 

Borgensåtagandet fl)rdelas efter vid var tidpunkt gällande ägarandel 

Delägare Ägarandel LånEIB Lån Nordea LånSHB LånSHB LånSHB Lån SHB LånSHB LånNIB Summa Borgensram: 
efter 135 Nfkr 2201vfkr 149 Nfkr 152 Nfkr 121 Nfkr 150Mkr lOOMkr 67 JvfkT borgens-

nyemission 2002-04-15 2006-05-31 2010-06-16 2011-04-14 2012-10-01 2013-06-10 2013-06-10 2013-12-11 åtagande 
2012-06-01 2017-04-13 2016-05-30 2015-06-15 2014-03-01 2014-06-15 2018-06-10 2019-06-10 2023-12-11 

Bjuv 1,76% 2 801200 2 796 800 2 129 600 2 640 000 1760000 1179 200 13 306 800 24930200 

Burlöv 1,94% 3 105 000 4 730000 3 099200 3 100 800 2347 400 2 910 000 1940 000 1299 800 22532200 27 490 000 

Eslöv 3,75% 5 805 000 9130 000 5 960 000 5 973 600 4 537 500 5 625 000 3 750 000 2512500 43293 600 53 137 500 

Helsingborg 15,32% 24030 000 37268 000 24346 600 24396000 18 537 200 22980 000 15 320 000 10264400 177142200 220 000 000 

Höganäs 2,93% 4590000 7150 000 4 663 700 4666400 3 545 300 4395 000 2930000 1963100 33 903 500 41518100 

Kävlinge 3,26% 4995 000 7920 000 5 170 300 5 183 200 3 944600 4 890 000 3 260 000 2184200 37 547300 46195 000 

Landslcrona 4,93% 7 695 000 11990 000 7 837 400 7 843 200 5 965 300 7395 000 4 930 000 3 303 100 56 959 000 69 858 000 

Lomma 2,33% 3 645 000 5 676 000 3 710 100 3 724000 2 819 300 3 495 000 2330000 1561 100 26960500 33 100 000 

Lund 12,87% 20250000 31328 000 20472600 20504 800 15 572 700 19 305 000 12 870 000 8 622 900 148 926 000 182 367 900 

Malmö 34,05% 52920 000 82 852 000 54 146 600 54233 600 41200 500 51075 000 34050 000 22 813 500 393 291200 500 000 000 

Skurup 1,74% 2 766400 2105 400 2 610 000 1740000 1165 800 10 387 600 25 000 000 

Staffanstorp 2,58% 4 050 000 6270 000 4097 500 4104 000 3 121 800 3 870 000 2 580 000 l 728 600 29 821900 33 000 000 

Svalöv 1,64% 2565 000 3 982000 2607 500 2599200 1984 400 2460 000 I 640 000 l 098 800 18 936 900 23 500000 

Svedala 2,36% 1350 000 2 002000 3 739900 3 754400 2855 600 3 540 000 2360 000 I 581200 21 183 100 33 441200 

Vellinge 3,99% 9 702000 6347 400 6 353 600 4 827900 5 985 000 3 990 000 2673 300 39879200 60 000 000 

Ängelholm 4,55% 5 505 500 6 825 000 4550 000 3 048 500 19 929 000 46000000 

Summor 100,00% 135 ~oo ~o 220 000000 149 000 000 152 000 000 121000000 150 000 000 100 000 000 67 000 000 1094000 000 1419537 900 

M:\Lån\Borgensåtaganden\Borgensåtagande och borgensavgift 

~ 

~ 
~~~~~~~~~~~~~-~ 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 101  Dnr KS 000338/2020 - 905 

Utökat låneutrymme 2020 

 
Beskrivning av ärendet För att säkra kommunens likviditet föreslås en utökning av låneutrymmet med 

100 mkr.     
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Elisabet Edner, 2020-05-26.      
 
Föredragande Elisabet Edner föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag Beslutat utrymme för upplåning utökas från 130 mkr till 230 mkr år 2020.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Beslutat utrymme för upplåning utökas från 130 mkr till 230 mkr år 2020. 

 
 

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-26 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000338/2020 – 905 
 
 

Utökat låneutrymme 2020 
 
 

Förslag till beslut 
Beslutat utrymme för upplåning utökas från 130 mkr till 230 mkr år 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkra kommunens likviditet föreslås en utökning av låneutrymmet med 100 mkr.  
 

Bakgrund 
Under 2020 drabbade Coronapandemin Sverige vilket påverkar den offentliga sektorns finan-
ser på flera sätt. Kommunen har under våren tagit beslut för att stötta lokala företag genom att 
jobba för att förkorta betaltiden på fakturor ställda till kommunen från lokala företag samt har 
utökat förfallotiden på fakturor kommunen ställt till lokala företag. Detta försämrar kortsiktigt 
kommunens betalningsförmåga.  
 
Kommunen har i sin likviditetsplanering för 2020 tagit hänsyn till intäkter för försäljning av 
exploateringsfastigheter. Dessa intäkter infaller senare under året än beräknat och det rådande 
marknadsläget gör att vissa intäkter bedöms vara mindre säkra.  
 
Kommunen beslutade nyligen om överföring av investeringsmedel för VA-investeringar om 27 
mkr från 2019, detta tog ej hänsyn till i likviditetsplaneringen för budget 2020. En marginal på 
20 mkr utöver detta är medräknad, se tabell nedan. 
 
Orsak Belopp 
Utökat utrymme för VA-investeringar 27 mkr 
Lägre/senare intäkter för Exploateringar 40 mkr 
Senarelagda intäkter samt tidigareläggning av betalning av 
fakturor 

13 mkr 

Marginal 20 mkr 
Totalt 100 mkr 
 

Ekonomi 
Detta innebär att kommunen tangerar det beräknade lånetaket hos Kommuninvest redan un-
der 2021. Kommuner kan överskrida lånetaket, det ger dock kommunen mindre handlingsut-
rymme samt ökar den finansiella risken.  
 
 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
 
Samråd har skett med: 
Avdelningen för hållbar utveckling, Sari Bengtsson 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 102  Dnr KS 000352/2020 - 905 

Ansökan om amorteringsfrihet från Båstad tennissällskap under 
2020-2021 

 
Beskrivning av ärendet Båstads Tennissällskap har inkommit med en förfrågan om att få uppehåll med 

amorteringen av sitt lån till kommunen under 2020 och 2021. Lånet är idag 4 
017 000 kr och föreningen amorterar 206 000 årligen. Restriktionerna för den 
pågående Coronapandemin har drabbat föreningen hårt och stora delar av 
deras verksamhet har ställts in.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilaga, 2020-

05-25.         
 
Föredragande Elisabet Edner föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag Godkänna Tennissällskapets förfrågan om amorteringsfrihet under 2020 på 

föreningens lån till kommunen. Halvera amorteringsbeloppet på föreningens 
lån under 2021. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Godkänna Tennissällskapets förfrågan om amorteringsfrihet under 2020 på 

föreningens lån till kommunen. Halvera amorteringsbeloppet på föreningens 
lån under 2021. 
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Datum: 2020-05-25 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000352/2020 – 905 
 
 

Ansökan om amorteringsfrihet från Båstad tennissällskap under 2020-2021 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna Tennissällskapets förfrågan om amorteringsfrihet under 2020 på föreningens lån till 
kommunen. Halvera amorteringsbeloppet på föreningens lån under 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads Tennissällskap har inkommit med en förfrågan om att få uppehåll med amorteringen 
av sitt lån till kommunen under 2020 och 2021. Lånet är idag 4 017 000 kr och föreningen 
amorterar 206 000 årligen. Restriktionerna för den pågående Coronapandemin har drabbat 
föreningen hårt och stora delar av deras verksamhet har ställts in. 
 

Bakgrund 
Den 1:e januari 2004 sålde kommunen sina byggnader i drivananläggningen till Båstad-Malens 
Tennissällskap. Tennissällskapet har därefter (2005) överlåtit byggnaderna till ett av förening-
en ägt aktiebolag, ”Drivan Tennis Fastighets AB”.  För att finansiera föreningens köp av kom-
munens byggnader gav kommunen ett lån till föreningen på 5,15 mkr. Lånet skulle enligt skul-
debrevet vara amorteringsfritt de två första åren 2004-2005. Sedermera har ytterligare amor-
teringsfrihet beviljats i två omgångar under perioden 2007-07-01 till 2010-06-30 samt under 
perioden 2011-01-01 till och med 2015-12-31. Sammantaget har föreningen under hela peri-
oden sedan 2004 amorterat till ett sammanlagt belopp av 1 133 tkr på lånet och nuvarande 
låneskuld uppgår därmed till 4 017 tkr. Kommunen har även sedan tidigare gott i borgen för 
ett lån som Drivan Tennis och Fastighets AB förnärvarande har hos Swedbank. Det lånet och 
kommunens borgensansvar uppgick i december 2019 till drygt 0,8 mkr. 
 

Aktuellt 
Båstads tennissällskap har inkommit med en begäran om att få det lån som kommunen givit till 
föreningen amorteringsfritt under 2020-2021. Nyligen avslog kommunen en begäran från Bå-
stad ridklubb om att ge dem amorteringsfritt på sitt lån men hänvisning till det låga ränteläget. 
Det låga ränteläget har en mindre påverkan i jämförelse med hur Corona pandemin och de re-
striktioner som har följt har drabbat föreningen. Undertecknad föreslår att godkänna förening-
ens begäran om amorteringsfrihet under 2020 för att sedan halvera amorteringsbeloppet un-
der 2021 för att där efter återgå till 206 tkr per år. 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Båstads tennissällskap 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Begäran om amorteringsfrihet av lån    



·BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Till 
Ekonomichefen i Båstad Kommun 

2020 -05- 2 D 

D~~~-~~..I 
················· ·· ·················· 

Båstad Tennissällskap blöder på grund av Corona restriktionerna. 
Avbokningar från lägerverksamhet, inställda eller minskade sommartävlingar och betydligt 
mindre besökare till gymmet. 
Vi försöker däremot att upprätthålla vår träningsverksamhet för ungdomarna. 
Vi gör vad som är möjligt att söka stöd för, men det får endast marginell betydelse. 

BTS har ett lån från kommunen, som amorteras årligen med ca 200 000 kronor. 
Som hjälp med vår likviditet anhåller vi om att få skjuta upp betalningarna för 2020 och 
2021. 

Med vänlig hälsning 

Båstad Tennissällskap/Båstad Sportcenter AB 

Henrik Holm 
VD/Sportchef 



	

Utbildningsnämnden		

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 	
Sammanträdesdatum 
	

Sida 
	

2020‐04‐28 1 av	1

	

Justerandes	signaturer	 Utdragsbestyrkande	
	
	
	
	

	

	

UN	§	57		 Dnr	UN	000181/2020	‐	905	

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 - AV 
Media Skåne 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Båstads	kommun	är	en	av	medlemskommunerna	i	Kommunalförbundet	AV	

Media	Skåne.	AV	Media	Skåne	är	en	samverkansorganisation	mellan	12	
medlemskommuner	och	ytterligare	ett	tiotal	kommuner.	AV	Media	är	en	
pedagogisk	och	teknisk	resurs	för	förskola	och	skola	som	arbetar	för	att	
inspirera	hur	digitala	verktyg	och	användandet	av	film	och	böcker	kan	skapa	
givande	undervisning.	

	
	 Direktionen	för	kommunalförbundet	har	översänt	bokslut	och	

verksamhetsberättelse	för	år	2019	samt	även	revisionsberättelse	med	en	
hemställan	om	att	respektive	fullmäktige	i	medlemskommunerna	beviljar	
direktionen	ansvarsfrihet	för	det	gångna	verksamhetsåret.	

	
	 Föregående	års	negativa	balanskravsresultat	har	återställts	i	sin	helhet.	
	
Underlag	till	beslutet	 Tjänsteskrivelse	från	Elisabet	Edner,	ekonomichef,	daterad	2020‐04‐07	med	

tillhörande	bilaga.		
	
Beslut	 Utbildningsnämnden	föreslår	kommunfullmäktige	besluta:	
	

1.	Direktionen	för	Kommunalförbundet	AV	Media	Skåne	beviljas	ansvarsfrihet	
för	år	2019.	

2.	Bokslut	och	verksamhetsberättelse	för	2019	läggs	till	handlingarna.	

	

	
	
	

	



 Tjänsteskrivelse  
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Datum:	:	2020‐04‐07	 Till: Kommunfullmäktige	
Handläggare:	Elisabet	Edner	
Dnr: UN	000181/2020	–	905 
	
	

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 - AV Media 
Skåne 
	
	
Förslag till beslut 
	
Utbildningsnämnden	föreslår	kommunfullmäktige	besluta	
	
1.	Direktionen	för	Kommunalförbundet	AV	Media	Skåne	beviljas	ansvarsfrihet	för	år	2019.	
2.	Bokslut	och	verksamhetsberättelse	för	2019	läggs	till	handlingarna.	
 
Sammanfattning av ärendet	
Båstads	kommun	är	en	av	medlemskommunerna	i	Kommunalförbundet	AV	Media	Skåne.	AV	
Media	Skåne	är	en	samverkansorganisation	mellan	12	medlemskommuner	och	ytterligare	ett	
tiotal	kommuner.	AV	Media	är	en	pedagogisk	och	teknisk	resurs	för	förskola	och	skola	som	
arbetar	för	att	inspirera	hur	digitala	verktyg	och	användandet	av	film	och	böcker	kan	skapa	
givande	undervisning.	
	
Direktionen	för	kommunalförbundet	har	översänt	bokslut	och	verksamhetsberättelse	för	år	
2019	samt	även	revisionsberättelse	med	en	hemställan	om	att	respektive	fullmäktige	i		
medlemskommunerna	beviljar	direktionen	ansvarsfrihet	för	det	gångna	verksamhetsåret.	
	
Föregående	års	negativa	balanskravsresultat	har	återställts	i	sin	helhet.	
	
	
	
Ekonomiavdelningen	
Elisabet	Edner,	ekonomichef	
	
	
	
Beslutet ska expedieras till:	
Kommunalförbundet	AV	Media	Skåne	
Ekonomiavdelningen	
	
Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
Hemställan	om	ansvarsfrihet	för	verksamhetsåret	2019	med	bilagor	
	
	
	
	



AV 
MEDIA SKÅNE 

Kommunfullmäktige 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 
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Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

2020-04-01 

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat: 

att överlämna årsredovisning för år 2019 till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 

att överlämna revisionsberättelse och granskningsrapport till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att 
dessa beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående 
ansvarsfrihet senast 2020-06-30. 

Bifogat finns: 

• Protokoll för direktionsmöte 2020-03-09 
(med bilaga 1: Korrigerad budget, bilaga 2: Skillnader i budgetarna, bilaga 3: 
Årsredovisning 2019, Bokslut 2019-12-31/Statistik 2019) 

• Revisionsberättelse för år 2019 

• Granskningsrapport 2019 

Postadress: 
Finjagatan 44 

Sven-Ingvar Borgquist, 
Ordförande 

eu 

Mikael Linden, 
Verksamhetschef 

Besöksadress: 
Finjagatan 44 

281 51 HÄSSLEHOLM 

Telefon : 
0451-38 85 80 

E-post: 
kontakt@avmediaskane.se 



AV 
MEDIA SKÅNE 

Till Kommunfullmäktige i Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, 
Tomelilla Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommuner 

Revisionsberättelse för år 2019 

Vi har granskat AV Media Skånes verksamhet under år 2019. Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har skett genom dels den 
löpande granskningen av verksamheten och dels genom den lagstadgade revisionen. 

EV har biträtt oss i granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för år 2019. 
Resultatet av granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport. 

Vi bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Likaså att direktionens interna kontroll varit tillräcklig. Vi 
tillstyrker att medlemskommunernas kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Vi tillstyrker att årsredovisning för 2019 
godkänns för AV Media Skåne. 

Hässleholm 2020-03-11 

... ••--:;> '0 ,' /.! / ;: ~! / ~" 
~_:c{ -~ (_ /, . 11;?~/ 
Johan Berglund ~ Erik Lundvall 

./L-~ 
/enrlk Bengtsson 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Rapport över granskning av delårsrapport 2019-08-31 (översänd sedan tidigare) 
Granskning av årsbokslut 2019 

AV Medla Skåne I I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 



Kommunalförbundet 
AV Media Skåne 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019 

Thomas Hal/berg 

Auktoriserad revisor I Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Sara Kristiansson 

Revisor 

Building a better 
working world 



Inledning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat 
Kommunalförbundet AV Media Skånes årsbokslut och årsredovisning 
per 2019-12-31. 

Syftet med granskningen är att bedöma om de av direktionen antagna 
finansiella målen uppnåtts, bedöma om verksamheten drivits så att 
direktionens beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk 
hushållning för verksamheterna uppnåtts, bedöma om balanskravet har 
uppnåtts samt bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt god 
sed för kommunal verksamhet och därmed ger en rättvisande bild över 
resultat och ställning 

Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande 
bedömningar. 
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etod och avgränsningar 

Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende 
risk, kontrollrisk och revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av 
erforderliga granskningsinsatser såväl vad avser art som omfattning. 

Granskningen bygger huvudsakligen på intervjuer samt genomgång och 
avstämning av balansräkningens väsentligaste poster samt analytisk 
granskning av väsentliga förändringar i balansräkningen jämfört med 
föregående årsbokslut och delårsbokslut samt helårsprognos. 
UppföLJning har gjorts av processen för framtagandet av bokslutet. 
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Lag om kommunal bokföring och 
redovisning (20 8:597) 

Riksdagen har beslutat om en ny lag om kommunal bokföring och 
redovisning. 

Syftet med utredningen var att komma med förslag på en mer 
rättvisande redovisning, ökad insyn och ökadjämförbarhet. 

Lagen innebär att kommunernas årsredovisning får fler delar. 

Den nya kommunala redovisningslagen medför vissa förändrade 
värderingsregler: 

Exempelvis ska huvudregeln vara att finansiella instrument som 
innehas för att ge avkastning eller värdestegring ska värderas till 
verkligt värde. 

Balanskravsutredningen utökas. Orealiserade vinster i värdepapper 
ska inte beaktas vid beräkning av årets resultat. 

Page4 Kommunalförbundet AV Media Skåne - Arsbokslut 2019 



ättvisande räkenskaper 

Bokslutsprocessen 

Årsbokslutet var inte komplett vid granskningstidpunkten och det finns 
fortfarande förbättringspotential med att få fram en slutlig 
årsredovisning. Årsbokslutet upprättas av Kommunförbundet Skåne och 
årsredovisningen upprättas delvis tillsammans med förbundet. 

Redo\l\sn\ngsµr\nc\µer mm 

En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är 
rättvisande räkenskaper. Årsbokslutet skall upprättas enligt god 
kommunal redovisningssed, vilket medför krav på bokslutsprocessen 
bland annat vad gäller periodiseringsprinciper och ny redovisningslag
stiftning samt nya rekommendationer från (RKR) Rådet för kommunal 
redovisning. 

Nedan redogörs för de väsentliga noteringar som gjorts i granskningen 
av resultat- och balansräkningen. Inga väsentliga noteringar har 
framkommit under revisionen. 
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esultat för 2019 jämfört med före ående år 

Beloppp i tkr Utfall får 

Utfall i år justerat Utfall får Förändring 

Verksamhetens intäkter 10874 11418 11418 -544 

Verksamhetens kostnader -10618 -11599 -11599 981 

Verksamhetens nettokostnader 256 -181 -181 437 

Finansiella poster 8 779 0 -771 

Arets resultat 264 598 -181 -334 

Årets resultat i förhållande till föregående års justerade resultat är 334tkr 
lägre. 

Omsättningen ligger 544tkr lägre 2019 eftersom förbundet upphörde med 
försäUning och upphandlingsdelar av IT från juni 2018. Sedan har 
verksamhetens kostnader minskat i motsvarande omfattning. F.å låg det en 
uppsägningslön på ca 0,5 mnkr som inte finns detta år. 

Finansiella poster har försämrats i förhållande till föregående år med 
771 tkr, vilket beror på orealiserad värdeförändring på kapitalplaceringar. I 
detjusterade resultatet från f.å, som jämförelsetal förändrats, blev det en 
värdeökning med 779tkr. 
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God redovisningssed 

\mmater\e\\a t\\\gångar 

From 2017 redovisar förbundet filmlicenser som en immateriell tillgång. 
Tidigare redovisades dessa som en kostnad direkt i resultaträkningen. 
Tillgångarna skrivs av under nyttjandeperioden. Ingen förändring har skett 
under 2019. 

Kundfordr\ngar 

Bedömning har skett avseende osäkra kundfordringar per 2019-12-31. 
Fordringar som äldre än sex månader reserveras som osäkra i sin helhet. 
Ingen sådan reservering bedöms nödvändig i årsbokslutet 2019-12-31. 

Kassa och bank 

I balansposten kassa, bank ingår det placeringar i fonder vilket har redo
visats enligt verkligt värde from 2019-01-01 enligt ny redovisningslag
stiftning. Detta innebär att det finns en orealiserad värdeförändring under 
2019 uppgående till 1 Otkr och vid omräkning av jämförelsetal för samma 
period f.å har det skett en värdeförändring om 779tkr i resultaträkningen. 
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God redovisningssed forts 

Pens\oner 

Pensionsreserv ligger i en pensionsstiftelse. AV Media Skåne har i 
årsredovisningen per 2019-12-31 upplyst om en tillgång i 
Pensionsstiftelsen på 4 601 260 kr samt en pensionsreserv enligt KPA på 1 
580 000 kr. Tillgångsposten är avstämd mot underlag från SKR och 
pensions reserven är avstämd mot underlag från KPA. 
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Uppföljning av mål för god ekonomisk 
hushållning 
Direktionen skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning och 
uppföUning av dessa mål skall göras i delårsrapport och i 
årsredovisning. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både 
finansiella mål samt verksamhetsmål och det är endast av direktionen 
fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är 
obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. 
Därefter skall revisorerna på basis av kommunalförbundets utvärdering 
samt sin granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma 
uppfyllelsen av de mål direktionen fastställt. Även kravet på balans 
mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat. Avstämning 
av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning. 
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Bedömning 

AV Media redogör för föLJande verksamhetsmål: 

AV Media Skåne skall utveckla utbudet av utbildningar i programmering samt vidareutveckla 
MakerBox. Må\et bedöms \fara uµµf)l\\t. 

AV Media Skåne skall vidareutveckla verksamhetsområdet film med utbildningar i hur man 
skapar film samt att hur använder man filmen mer pedagogiskt i undervisningen (analys av 
film)". Må\et bedöms \fara uµµt'j\\t. 

AV Media Skåne skall öka och utveckla förståelsen för Läshörnan genom att alla 16 
kommuner går in i pilotprojekt "Läshörnan". Må\et bedöms uµµt)l\\as en\\gt förbundet men det 
framgår \nte om a\\a \ 6 kommuner gått \n \ µroje\.<..tet. 

AV Media Skåne skall under året skriva om samverkansavtalen med avtalskommuner och 
enskilda skolor i syfte att förtydliga skrivningen avseende samverkan. Målet bedöms uppfyllt 
eftersom interimsavtal är tecknade. 

AV Media redogör för föLJande finansiella mål: 
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Soliditet ska ej understiga 6 000 000 SEK. 

U\.<..\l\d\tet ska ej underst\ga 2 000 000 SE\\.. 

Må\en bedöms \/ara uµµ1)1\\da. 
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Bedömning forts 

AV Media bedömer att målet som säger att verksamheten ska kännetecknas av god ekonomisk 
hushållning är uppfyllt. Målet bedöms vara uppfyllt eftersom merparten av verksamhetsmålen är 
uppfyllda och båda de finansiella målen är uppfyllda. 

Balanskravet bedöms uppfyllas eftersom ett överskott redovisas och det bedöms inte finnas några 
väsentligajusteringsposter att beakta som påverkar balanskravet så att det blir negativt. 
Återställning har skett av tidigare års underskott. 

Avstämning av balanskravet görs i årsredovisningen. 

Sammanfattande bedömn\ng 
Efter granskningen av årsredovisningen för 2019 är det revisionens uppfattning 

att årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed 

att årets balanskrav är uppfyllt 

att föregående års negativa balanskravsresultat har återställts i sin helhet 2019-12-31. 
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PROTOKOLL 

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Sammanträdesdag: Måndag den 9 mars 2020 

Plats och tid: 

Närvarade: 

Tjänstgörande 
Ersättare: 

Ersättare: 

Verksamhetschef: 

AV Media Skåne kl. 13.30 - 15.30 

Sven-Ingvar Borgquist Ordf. 
Thomas Nerd 
Erik Berg 
Rune Persson 
Lars-Anton Ivarsson 
Sven Olsson 
Gun Friberg 
Jon Strömberg 

Roger Persson 
Sven-Arne Persson 

Lars Klees 
Tonny Svensson 
Lars Andreasson 
Christer Grankvist 
Marcus Möller 
Lars Carlsson 
Anneli Eskilandersson 

Mikael Linden 

Ängelholm 
Båstad 
Hässleholm 
Klippan 
Osby 
Simrishamn 
Åstorp 
Örkelljunga 

Tomelilla 
Östra Göinge 

Hässleholm 
Klippan 
Osby 
Simrishamn 
Åstorp 
Ängelholm 
Örkelljunga 

Personalföreträdare: Martin Sarkar 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 

~~ 
Mikael Linden 

~~~~~df1t 
Sven-Ingvar Borgqurftl/ 

~/)/7/"L, 
§\!enmsson 
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Ärenden: 

§ 1. Mötets öppnande & upprop 
Ordföranden Sven-Ingvar Borgquist hälsade ledamöterna välkomna till 
årets första direktionsmöte samt hälsade de nya medlemmarna Gun 
Friberg och Sven-Arne Persson särskilt välkomna. Verksamhetschefen 
förrättade upprop. 

Direktionen beslutar: 
att fastställa tjänstgöringslistan. 

§ 2. Val av justerare 
Sven Olsson valdes till att justera dagens protokoll. 

§ 3. Föregående mötesprotokoll 191205. 
Verksamhetschefen återkopplade till de viktigaste besluten samt den 
korrigering som AU beslutade om 200102 gällande behörigheter i § 67. 

Direktionen beslutar: 
att lägga föregäende mötesprotokoll till handlingarna 
samt att godkänna AU:s beslut. 

§ 4. Processen med medlemskap 
Verksamhetschefen återkopplade till tidslinjalen för processen. Bjuv 
respektive Höganäs har tackat nej till medlemskap. Laholm och Kävlinge 
kommun gav besked den 17 december 2019 om att ej skriva på 
interimsavtal för 2020 och ej heller söka medlemskap. Höör och Hörby 
kommun har översänt beslut ifrån kommunfullmäktige om att ansöka om 
medlemskap i förbundet. Kristianstads kommun skall nu i mars ta beslut 
om att ansöka om medlemskap. Återstår I nuläget att få beslut ifrån 
Eslövs och Svalövs kommun där processen fortgår. Dialogen med dessa 
kommuner skall fortgå över tid. 

Direktionen beslutar: 
att lägga verksamhetschefens information till handlingarna. 
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att godkänna Höör och Hörby kommuns ansökan om medlemskap i 
förbundet. 

§ 5. Korrigerad budget för 2020 
Med anledning av Kävlinge och Laholms avhopp ifrån interimsavtal för Bilaga 1 
2020 tappade vi 829 000 kr i budgeten inför 2020. I utskickad bilaga inför Bilaga 2 
mötet har ni sett föreslagen korrigerad budget. I bilaga 2 finns information 
om förändringar/skillnader mellan beslutad budet och korrigerad budget. 
Verksamhetschefen gick igenom skillnaderna. 

Direktionen beslutar: 
att godkänna korrigerad budget för är 2020. 

&s.hl 
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§ 6. Redovisning samt överlämnande av Årsredovisning 
för år 2019 
Verksamhetschefen redovisade årsredovisningen med dess olika delar. 

Direktionen beslutar: 
att godkänna ärsredovisningen för är 2019. 

§ 7. Årets resultat 
Årets resultat slutar på 263 615 kr. 

Direktionen beslutar: 
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Bilaga 3 

att förra ärets resultat minus 180 885 kr som är länat ur eget 
kapital äterställs i sin helhet samt att äterstäende resultat 72 833 kr 
tillförs eget kapital. 

§ 8. Revisionsberättelse 
Revisionen (Ernst & Young med politiska revisorer) sammanträder onsdag 
den 11 mars och överlämnar därefter granskningsrapport och revisions
berättelse. 

Direktionen beslutar: 
att när granskningsrapporten och revisionsberättelsen är 
klar skall den skickas till AU och direktionens ledamöter. 
att granskningsrapporten och revisionsberättelsen för är 
2019 biläggs AV Media Skänes ärsredovisning. 
att granskningsrapporten och revisionsberättelsen för är 
2019 tillsammans med ärsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunerna med hemställan om att dessa 
beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gängna 
verksamhetsäret 2019. 

§ 9. Aktuellt på AV Media Skåne 
Verksamhetschefen gav aktuell information om verksamheten. 
Vi och vår nya leverantör utav vår ekonomiska redovisning har i början av 
året lagt mycket tid på att få allt på plats och det tycker vi att vi nu har nått 
fram till. Det kommer att bli bra och inte minst då närheten rent fysiskt då 
vi har våra kontor bara 300 m ifrån varandra, det underlättar 
kommunikationen mycket. Stöd vad avser personaltjänst/frågor har vi fått 
ett positivt beslut ifrån Hässleholms kommun. Vi provar det under 2020 och 
utvärderar vid årets slut möjligheten till förlängning. 
Vi har genomfört minimässor "Lära Nära" i Simrishamns och Ängelholms 
kommun med mycket bra resultat. Enbart positiva omdömen ifrån de båda 
kommunerna. Även en särskild insats i Eslövs kommun där vi träffade 40 
nyckelpersoner/pedagoger ifrån alla utbildningsdelar F-vuxenutbildning. Vi 
har varit på dialogmöte med förvaltningen i Klippan. 
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Den 3 mars genomförde vi både utvecklingsledarmöte i Kristianstad på 
Filmmuseet samt Inspirationsdagar på Kristianstads Arenan som Läromedia 
i Örebro håller i, vår f.d. Läromedelsmässa. Vi räknade in 540 besökare 
mellan klockan 13.00 och 17.30. 
Vi ser en trevlig trend då vår nya kundgrupp förskolorna hela tiden ökar och 
visar stort intresse för vårt utbud. 

Direktionen beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 10. Informationsutbyte ifrån respektive kommun 
Lars Carlsson gav information om att man har svårt att fylla platserna till 
teknikprogrammet till hösten. 
Lars-Anton Ivarsson informerade om att man fattat beslut om två nya 
förskolor i Osby kommun (då man haft problem med mögel i gamla 
förskolor). Det som är intressant i detta är att den digitala strategin för 
skolorna kommer med ifrån början. Idag har Osby två högstadieskolor, 
beslut är fattat om att övergå till en högstadieskola. Även Osby kommun 
har problem med att fylla platserna på teknikprogrammet. 
Sven Olsson informerade att man i Simrishamn åter igen byter nämndens 
ordförande. Christer Grankvist tillade att IT strategen i Simrishamn, 
Joachim Thornström, informerat i nämnden i positiva ordalag om "Lära 
Nära". 

§ 11. Övriga ärenden 
Verksamhetschefen gav information om att årets studiebesök blir på 
Silviaskolan i Hässleholm samt workshop på AV media Skåne med AR/VR 
och annan teknik. Studiebesöket blir i samband med direktionsmötet 
antingen den 4 maj eller den 8 juni. 

Beslut: 
Att lägga verksamhetschefens information till handlingarna 

§ 12. Information 
Nästa direktionsmöte är måndagen den 4 maj klockan 13.30 på AV Media 
Skåne, Finjagtan 44. Obs! Blir det även studiebesök inlagt den 4 maj så 
kommer tiderna att förändras. Information när studiebesöket på 
Silviaskolan är klart kommer ut så fort som det är beslutat. 

Ordföranden tackade för dagens möte och avslutade mötet. 
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Intäkter 
Konto Vht Kstl Namn 

3011 Avg. medlemskom. 

3021 Avg. andra kom. 

3171 Avtal övr. aktörer 

Summa intressentintäkter 

3110 

3111 4 41 Läromedelsmässan 

3111 4 43 Kurser och konferenser 

Kurser, mässor och konf. 

3113 Kostnad förkomna böcker Kostnader 6 % 

Förkomna böcker 

3111 8 80 Försäljning videoproduktion 

Videoproduktion 

3973 Uthyrning av AV-utrustning /3973 Avyttr maskin 

Uthyrning av AV-utrustning 

3986 Sjuklöne kompensation 

3988 Erhållna bidrag personal 

Personal 

3520 Försäljning av porto m.m. 

3740 öresutjämning 

3131 övriga Intäkter 

Övriga Intäkter 

4999 Ankomstregistrering 

Summa intäkter 

1 

Budget 2020 

6 454 754 

3 260 785 

254480 

9 970 019 

0 

10 000 

10 000 

9 000 

9 000 
250 000 

250 000 

1 000 

1 000 

120 000 

120 000 

100 

10 

100 

210 
0 

10 360 229 

Prognos 2020 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

Bilaga 1 
Korrigerad budget 
2020-03-09 

Utfall t.o.m jan 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 



2 

VERKSAMHETS KOSTNADER 
Övriga kostnader 
6570 Bankkostnader -2 000 0 0 

6110 Kontorsmaterial -2 500 0 0 

6214 Telefon (Leasing Trafik) -50 500 0 0 

6212 Mobiltelefon 1 000 0 0 

6250 Postbefodran -45 000 0 0 

6520 Kopieringskostnad -39 000 0 0 

6521 Övrig administration -150 000 0 0 
6580 övriga måltidskostnader -100 0 0 

6991 övriga kostnader -129 0 0 

5460 övriga externa kostn, utrikes 0 0 

Administration -288 229 0 0 

5611 Distribution Drivmedel -32 000 0 0 

5612 Distribution Skatt & försäkring -15 000 0 0 

5613 Distribution Rep & underhåll -15 000 0 0 
5619 Distribution övrigt (Hyrbil Leasing Bilpool) -75 000 0 0 

Distribution -137 000 0 0 

6310 Företagsförsäkringar -26 000 0 0 
Försäkringar -26 000 0 0 

5410 Förbrukningsinventarier -2 000 0 0 
Förbrukningsinventarier -2 000 0 0 

5411 Korttidsinventarier -3 år. -15 000 0 0 
5412 Inventarier teknikutveckling IT etc. -70 000 0 0 
5420 IT Mjukvaror -22 000 0 0 

Varaktiga inventarier< 3 år -107 000 0 0 
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5800 Hotell, biljett och övriga resekostnader -45 000 0 0 

5890 övriga resekostnader 0 0 0 

5831 Kost och logi i Sverige 0 0 0 

5832 Kost och logi i utlandet 0 0 0 
Hotell, logi, biljett och övriga resekostnader -45 000 0 0 

5900 Marknadsföring/representation -60 000 0 0 
Marknadsföring/representation -60 000 0 0 

5010 Lokalhyra/el, vatten mm -715 000 0 0 

5090 övriga lokalkostnader -88 000 0 0 
6370 Bevakning -40 000 0 0 

Lokalkostnader -843 000 0 0 

6555 Konsultarvoden, konferens 0 0 0 
6550 Personalförstärkningar konsultarv. Etc. -50 000 0 0 

Personalförstärkningar konsultarv. Etc. -50 000 0 0 

6540 Extern kompetens IT -550 000 0 0 
6230 Datakommunikation -90 000 0 0 
6421 Revision -100 000 0 0 
6590 övriga externa kostnader -22 000 0 0 
8970 Tidn, tidskrifter & facklitteratur 0 0 0 

Externa tjänster, IT, rev mm -762 000 0 0 

6411 6 60 övriga kostnader politiker -12 000 0 0 
6982 Föravg, ej avdragsgilla -2 000 0 0 

Övriga kostnader politiker -12 000 0 0 

I I I !Summa övriga kostnader -2 3322291 
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Kostnader Varor & tjänster för rörelsen 
4010 4 41 Kostnader Läromedelsmässan 0 0 0 

4010 4 43 Kostnader kurser och konferenser -20 000 0 0 

4010 Inköp av varor och material 0 

Kurser, mässor och konf. -20 000 0 0 

6351 Kundförluster 0 0 0 

Kostnader Kundförluster 0 0 0 

4310 2 21 Mediainköp Undervisningsfilm 1050 Licenser 0 0 0 

4310 2 23 Mediainköp Böcker 0 0 0 

4310 2 24 Mediainköp Data, Multimedia -1 000 0 0 

4310 2 25 Mediainköp Uthyrning av AV-utrustning -10 000 0 0 

Mediainköp -11 000 0 0 

4310 8 80 Media inköp tillvalstjänster 1060 Licenser 0 0 0 

Tillvaltjänster 0 0 0 

4320 3 31 Förbrukning Undervisningsfilm -1 000 0 0 

4320 3 33 Förbrukning Böcker -5 000 0 0 

4320 3 35 Förbrukning Uthyrning av AV-utrustning 0 0 0 

4320 3 37 Förbrukning Övrigt -7 000 0 0 

4010 7 70 Förbrukning Videoproduktion 0 0 0 

Förbrukning -13 000 0 0 

Summa kostnader varor & tjänster -44 000 0 0 

'-~ .s; 
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KOSTNADER PERSONAL & POLITIKER 
7210 Personal löner -3100 000 0 0 
7510 Personal sociala avgifter -990 000 0 0 
7533 Löneskatt på pension + Pensionsstiftelsen -80 000 0 0 
7290 Förändringar semester löneskuld * -45 000 0 0 
7519 Förändringar soc. Avg. löneskuld* -15 000 0 0 
7410 KPA-försäkring -9 500 0 0 
7411 Premier för koll pensionsförsäkring -80 000 0 0 
7460 Pensionsutb. KPA -285 000 0 0 
7570 AMF-försäkring -500 0 0 

Löner personal -4605 000 0 0 

7321 Personalens traktamenten, skattefria -6 500 0 0 
7322 Personalens traktamenten, sk. pliktig -8 000 0 0 
7323 Skattefria Uti traktamenten -5 500 0 0 
7331 Resor, skattefria -4 000 0 0 
7332 Resor. skattepliktiga -3 000 0 0 

Reskostnader personal -27 000 0 0 

7470 Pension förvaltningsavgift -8 800 0 0 
7610 Kompetensutveckling -75 000 0 0 
7620 Friskvård -35 000 0 0 
7699 övriga kostnader (Teambuifding) -10 000 0 0 

övriga personalkostnader -120 000 0 0 

7220 Arvoden politiker -225 000 0 0 
7331 6 60 Resor skattefria politiker -25 000 0 0 
7332 6 60 Resor skatteplitktiga politiker -20 000 0 0 
7510 6 60 Sociala avgifter politiker -60 000 0 0 

Kostnader politiker -330 000 0 0 

Summa personalkostnader -5 082 000 0 0 
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7838 Avskrivning: Licenser Film -2 840 000 0 0 
7832 Avskrivning inventarier 0 0 0 
7831 Avskrivning: Digital utrustning 0 0 0 

Återbetalning av minusreslutat -60 000 0 0 
7834 Avskrivning: Bilar 0 0 0 
7835 

Avskrivningar -2 900 000 0 0 

8468 Verkligt värde (Fonder) 0 0 0 
8390 Reavinst (fonder) 0 0 0 
8400 Räntekostnader -2 000 0 0 
8423 Räntekostn för skatter och avg 0 0 0 

Resultat 0 0 0 
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Intäkter 
Konto Vht Kstl Namn 
3011 Avg. medlemskom. 

3021 Avg. andra kom. 

3171 Avtal övr. aktörer 

Summa intressentintäkter 
3110 

3111 4 41 Läromedelsmässan 

3111 4 43 Kurser och konferenser 

Kurser, mässor och konf. 

3113 Kostnad förkomna böcker Kostnader 6 % 

Förkomna böcker 
3111 8 80 Försäljning videoproduktion 

Videoproduktion 

3973 Uthyrning av AV-utrustning /3973 Avyttr maskin 

Uthyrning av AV-utrustning 
3986 Sjuklöne kompensation 

3988 Erhållna bidrag personal 

Personal 

3520 Försäljning av porto m.m. 

3740 öresutjämning 

3131 övriga Intäkter 

Övriga Intäkter 
4999 Ankomstregistrering 

Summa intäkter 

1 

Korr Budget 

6 454 754 

3 260 785 

254 480 

9 970 019 

0 

10 000 

10 000 

9 000 

9 000 
250 000 

250 000 

1 000 

1 000 

120 000 

120 000 

100 

10 

100 

210 
0 

10 360 229 

Beslutad budget 

0 

3 882 252 

462 510 

0 
15 000 

15000 

6 000 

6000 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

Bilaga 2 
Skillnader i budgetarna 
2020-03-09 

Skillnad i kr 

0 

-621 467 

-208 030 

-829 497 

0 

-5 000 

-5 000 

3 000 

3 000 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

831497 
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-VERKSAMHETSKOSTNADER 
Övriga kostnader -
6570 Bankkostnader -2 000 0 0 ,_ 
6110 Kontorsmaterial -2 500 0 0 

6214 Telefon (Leasing Trafik) -50 500 0 0 

6212 Mobiltelefon 1 000 0 0 

6250 Postbefodran -45 000 -75 526 30526 

6520 Kopieringskostnad -39 000 0 0 ,_ 
6521 övrig administration -150 000 -170 000 200CO ,_ 
6580 övriga måltidskostnader -100 0 0 

6991 övriga kostnader -129 -100 -;:9 

5460 Övriga externa kostn, utrikes 0 0 

Administration -288 229 504H 

5611 Distribution Drivmedel -32 000 -38 000 60CO 

5612 Distribution Skatt & försäkring -15 000 0 

5613 Distribution Rep & underhåll -15 000 0 ,_ 
5619 Distribution övrigt (Hyrbil Leasing Bilpool) -75 000 -90 000 15 oco ,_ 

Distribution -137 000 21 0(0 

,_ 
6310 Företagsförsäkringar -26 000 0 0 

Försäkringar -26 000 0 ,_ 
5410 Förbrukningsinventarier -2 000 0 0 --

Förbrukningsinventarier -2 000 0 

5411 Korttidsinventarier -3 år. -15 000 -35 000 20 OCrO 

5412 Inventarier teknikutveckling IT etc. -70 000 -50 000 -20 OC 10 

5420 IT Mjukvaror -22 000 0 ,_ 
Varaktiga inventarier < 3 år -107 000 0 

"'""" ----------····--------



3 

5800 Hotell, biljett och övriga resekostnader -45 000 -65 000 20000 

5890 övriga resekostnader 0 0 0 
5831 KostochlogiiSverige 0 0 0 

5832 Kostochlogiiutlandet 0 0 0 
Hotell, logi, biljett och övriga resekostnader -45 000 20 000 

5900 Marknadsföring/representation -60 000 -30 000 -30 000 
Marknadsföring/representation -60 000 -30 000 

5010 Lokalhyra/el, vatten mm -715 000 0 0 

5090 övriga lokalkostnader -88 000 -50 000 -38 000 

6370 Bevakning -40 000 0 0 
Lokalkostnader -843 000 -38 000 

6555 Konsultarvoden, konferens 0 0 0 

6550 Personalförstärkningar konsultarv. Etc. -50 000 0 0 
Personalförstärkningar konsultarv. Etc. -50 000 0 

6540 Extern kompetens IT -550 000 0 0 

6230 Datakommunikation -90 000 -100 000 10000 

6421 Revision -100 000 0 0 
6590 Övriga externa kostnader -22 000 0 0 
8970 Tidn, tidskrifter & facklitteratur 0 0 0 

Externa tjänster, IT, rev mm -762 000 10 000 

6411 6 60 övriga kostnader politiker -12 000 -14 000 2000 

6982 Föravg, ej avdragsgilla -2 000 0 0 
övriga kostnader politiker -12 000 2 000 

I I I 

!Summa övriga kostnader 



4 

·-
·-Kostnader Varor & tjänster för rörelsen ·-4010 4 41 Kostnader Läromedelsmässan 0 0 0 ·-

4010 4 43 Kostnader kurser och konferenser -20 000 -18 000 -2 oco 
4010 Inköp av varor och material 0 

··-
Kurser, mässor och konf. -20 000 -20(0 

6351 Kundförluster 0 0 0 

Kostnader Kundförluster 0 0 0 

4310 2 21 Mediainköp Undervisningsfilm 1 050 Licenser 0 -100 000 100 oco 
4310 2 23 Mediainköp Böcker 0 -100 000 100 oco 
4310 2 24 Mediainköp Data, Multimedia -1 000 0 0 

4310 2 25 Mediainköp Uthyrning av AV-utrustning -10 000 -50 000 400(0 

Mediainköp -11 000 240 Of 0 
··-

4310 8 80 Mediainköp tillvalstjänster 1060 Licenser 0 0 0 

Tillvaltjänster 0 0 

4320 3 31 Förbrukning Undervisningsfilm -1 000 0 0 

4320 3 33 Förbrukning Böcker -5 000 0 0 
··-

4320 3 35 Förbrukning Uthyrning av AV-utrustning 0 -20 000 20 OC10 
·-

4320 3 37 Förbrukning övrigt -7 000 0 0 

4010 7 70 Förbrukning Videoproduktion 0 0 0 

Förbrukning -13 000 20 010 
··-
··-

Summa kostnader varor & tjänster -44 000 258 01 0 -

·-

··-

·-



KOSTNADER PERSONAL & POLITIKER 
7210 
7510 
7533 
7290 
7519 
7410 
7411 
7460 
7570 

7321 
7322 
7323 
7331 
7332 

7470 
7610 
7620 
7699 

7220 
7331 
7332 
7510 

C',?J) ,( //?, ( , :/:? 
,)'-.._/ 

6 60 
6 60 
6 60 

Personal löner 

Personal sociala avgifter 

Löneskatt på pension + Pensionsstiftelsen 

Förändringar semester löneskuld * 

Förändringar soc. Avg. löneskuld* 

KPA-försäkring 

Premier för koll pensionsförsäkring 

Pensionsutb. KPA 

AMF-försäkring 

Löner personal 

Personalens traktamenten, skattefria 

Personalens traktamenten, sk. pliktig 

Skattefria Uti traktamenten 

Resor, skattefria 

Resor, skattepliktiga 

Reskostnader personal 

Pension förvaltningsavgift 

Kompetensutveckling 

Friskvård 

övriga kostnader (Teambuilding) 

Övriga personalkostnader 

Arvoden politiker 

Resor skattefria politiker 

Resor skatteplitktiga politiker 

Sociala avgifter politiker 

Kostnader politiker 

Summa personalkostnader 

5 

-3 100 000 -3 150 000 50000 
-990 000 -995 000 5000 

-80 000 0 0 
-45 000 0 0 
-15 000 0 0 
-9 500 0 0 

-80 000 0 0 
-285 000 0 0 

-500 0 0 
-4 605 000 55 000 

-6 500 0 0 
-8 000 0 0 
-5 500 0 0 
-4 000 -5 000 1000 
-3 000 -5 000 2000 

-27 000 3 000 

-8 800 0 0 
-75 000 0 0 
-35 000 0 0 
-10 000 0 0 

-120 000 0 0 

-225 000 -235 000 10000 
-25 000 0 0 
-20 000 0 0 
-60 000 -70 000 10000 

-330 000 20 000 

-5 082 000 78000 
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.. _ 
7838 Avskrivning: Licenser Film -2 840 000 -3 300 000 460 oco ·-
7832 Avskrivning inventarier 0 0 0 

7831 Avskrivning: Digital utrustning 0 0 0 

Återbetalning av minusreslutat -60 000 -60 000 0 ·-
7834 Avskrivning: Bilar 0 0 0 

.. -
7835 

Avskrivningar -2 900 000 460 Of 0 

8468 Verkligt värde (Fonder) 0 0 0 .. _ 
8390 Reavinst (fonder) 0 0 0 ·-
8400 Räntekostnader -2 000 -2 000 0 

.. -
8423 Räntekostn för skatter och avg 0 0 0 -Resultat 0 831 ~i7 -

284 000 kr gottgörelse 

60 000 kan omfördelas ytterligare 

150 000 kr tillbaka på redan betalda filmfakturor 

494 000 kr 

..................................... _____ ,, __ , -----



BOKSLUT 2019-12-31 
för 

Kommunalförbundet 
AV MEDIA SKÅNE 

MEDIA SKÅNE 



RESUL TATRÄKNING 1(7) 

Not 2019 2018 
Rörelsens intäkter 

Avgifter 2 9 848 661 9 572 119 
Förmedling AV-utrustning 0 981 592 
Övriga intäkter 3 1 025 280 864 359 

Verksamhetens intäkter 10 873 941 11418070 

Rörelsens kostnader 

AV-utrustning till förmedling 0 -997 845 
Varor och tjänster för verksamheten -708 571 -613 130 
övriga kostnader -2 743 310 -2 774 255 
Personalkostnader 4 -4 400 439 -5 434 350 

Verksamhetens kostnader -7 852 320 -9 819 581 

Resultat före avskrivningar 3 021 621 1 598 489 

Av- och nedskrivningar -2 766 354 -1 778 941 

Verksamhetens nettokostnader 255 267 -180 452 

Finansiella intäkter & kostnader 

Finansiella intäkter 9 927 779 263 
Finansiella kostnader -1 579 -433 

ÅRETS RESULTAT 263 615 598 378 



BALANSRÄKNING 2(7) 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Licenser 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 
övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

5 

6 

7 

2 333 879 2 059 354 

198 690 86 125 

2 532 568 2 145 479 

10 689 
331 640 
179 677 
522 006 

238 199 
263 897 
487 689 
989 786 

5 340 255 6 057 408 

5 862 261 7 047 194 

8 394 830 9 192 672 



Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Eget kapital 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 
övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Tillgång i Pensionsstiftelsen 
Pensionsreserv enligt KPA 

Not 

8 

9 

2019-12-31 

6 783 592 
263 615 

7 047 207 

507 597 
163 852 
676 174 

1 347 623 

8 394 830 

4 601 260 
1580000 

3(7) 

2018-12-31 

6 185 214 
598 378 

6 783 592 

1 292 712 
177 392 
938 976 

2 409 080 

9 192 672 

4 317 051 
1 591 000 



KASSAFLÖDESANALYS 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Arets resultat 
Justering för ej llkviditetspåverkande poster (avskrivningar) 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning förråd och varulager 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verl<samheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i materiella anläggningstillgångar 
Investering i immateriella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverl<samheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början · 
Likvida medel vid årets slut 

2019-01-01 2018-01-01 
2019-12-31 2018-12-31 

263 615 598 378 
2 766 354 1 778 941 

3 029 969 
467 779 

0 
-1 061 457 

-593 678 

2 436 291 

-150 451 
-3 002 994 
-3 153 445 

-717 153 

6 057 408 
5 340 255 

2 377 319 
426 176 

0 
-1265280 

-839104 

1538 216 

-88 585 
-1 557 491 
-1646 076 

-107 860 

6 165 268 
6 057 408 

4(7) 



Not 1 5(7) 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Arsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och i enlighet med 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna följer Ny Kommunal redovisningslag som började gälla 201 
Piniciperna för värdering av kortfristiga placeringar har förändrats under 2019. Motsvarande jämförelsetal för 2018 är omräknade. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen och att anläggningen tagits i bruk. 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 3 år 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningen påbörjas först månaden efter vi har rätt till nyttjande av tillgången. 
Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden. 



NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN 

Not 2 Avgifter 

Avgifter från kommunerna 
Avgifter övriga aktörer 

Not 3 Övriga Intäkter 

Erhållna bidrag för personal 
övriga Intäkter 

Not 4 Personalkostnader 

Löner och andra ersättningar 
Sociala avgifter, personal 
Pensionskostnader 
Arvoden 
Social avgifter, politiker 
övriga personalkostnader 

Medel antalet anställda 
Män 
Kvinnor 

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden (1-5 år) 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under året 
Pågående investeringar 
Utrangeringar 
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Aretsavskrivningar 
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar 

Not 6 Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under året 
Pågående investeringar 
Utran erin ar 
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Aretsavskrivningar 
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 

6 (7) 

2019-12-31 2018-12-31 

6 142 900 5 941 689 
3 705 761 3 630 430 
9 848 661 9 572119 

2019-12-31 2018-12-31 

126 102 127 409 
899178 736 950 

1 025 280 864 359 

2019-12-31 2018-12-31 

3 075 363 3 510 858 
971 572 1095911 
268 889 272 091 
225 303 167 666 
64 709 43 910 

-205 395 343 914 
4 400 439 5 434 350 

3 3 
6 6 
9 9 

2019-12-31 2018-12-31 

4 214 307 2 656 817 
3 002 994 1 557 491 

0 D 
0 0 

7 217 301 4 214 307 

-2 154 954 -378 474 
-2 728 468 -1 776 480 

0 0 
-4 883 422 -2 154 954 
2 333 879 2 059 354 

2019-12-31 2018-12-31 

3år sår 

873 900 785 314 
150 451 88 586 

D 0 
D D 

1 024 351 873 900 

-787 775 -785 314 
-37 887 -2 461 

0 0 
-825 661 -787 775 
198 690 86125 



Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna Intäkter 

Företagsförsäkring 
Filmabonnemang 
Lokalh ra 

Not 8 Eget kapital 

Ingående balans 
Varav årets resultat 2018 UB 
Byte av redovisningsprinclp för värdering av finansiella instrument 
Arets resullat 
Utgående balans 

Not 9 Förutbetalda Intäkter och upplupna kostnader 

Upplupna personalkostnader 
Revisionskostnad 
Varav förtroendevalda revisorer 
övriga upplupna kostnader 
Förutbetalda avtalslntäkter 

2019-12-31 

21 960 
0 

157 717 

179 677 

2019-12-31 

6 783 592 
0 
0 

263 615 
7 047 207 

2019-12-31 

435 493 
60 000 
6000 

180 681 
0 

676174 

7(7) 

2018-12-31 

21 647 
311 720 
154 322 

487 689 

2018-12-31 

6 185 214 
-180 885 
779 263 
598 378 

6 783 592 

2018-12-31 

729 446 
80 000 

0 
0 

129 530 
938 976 



STATISTIK 2019 
2019-01-01- 2019-12-31 

för 

Kommunalförbundet 
AV MEDIA SKÅNE 

MEDIA SKÅNE 

Bilaga 3 



AV 
MEDIA SKÅNE 

Sammanfattning statistik 2019. 

I första delen av statistikredovisningen redovisas den traditionella utlåningen av 
strömmande media och fysiska lån. I andra delen redovisas statistik för de digitala 
läromedlen som vi har i vår mediekatalog och som lärare och elever strömmar hem 
direkt ifrån mediekatalogen. 

Räknar vi in även de digitala läromedlen enligt ovan så har vi en total utlåning som 

överstiger 1 000 000 (1 045 083) utlåningar under 2019 av läromedlen. 

~4 
Mikael Linden 
Verksamhetschef 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: lmntakt@avmediaskane.se 



Statistik för streaming och utlån 2019 AV 
MEDIA SKÅNE 

Kommun Tekn utr Boklådor Museilåda Temalådor DVD Stream UR StreamAVN Summa AVM Info* AVM Utb* TOTALT 
Bromölla 12 76 8 13 23 3 758 7 937 11827 1 5 11 833 
Båstad 15 231 11 32 36 5 838 11 628 17791 4 17795 
Hässleholm 137 705 41 149 348 16 004 32491 49 875 2 26 49 903 
Kliooan 11 90 7 13 39 5393 10207 15760 1 1 15762 
Osby 4 94 6 5 68 5504 11410 17 091 8 17 099 
Perstorp 4 48 3 2 29 2953 4837 7876 1 6 7 883 
Simrishamn 9 95 9 96 12 3 718 8462 12401 2 1 12404 
Tomelilla 6 103 9 33 33 4522 8 801 13 507 1 1 13 509 
Åstorp 2 27 8 23 42 4402 8504 13 008 2 13 010 
Ängelholm 1 226 14 13 125 14 905 28 933 44217 1 3 44221 
Örkelljunga 13 71 8 25 31 4 082 6412 10 642 10 642 
ö Göinae 12 119 7 16 92 5 097 9485 14828 1 2 14831 

Eslöv 20 180 19 93 40 7458 18 341 26151 2 3 26156 
Hörby 4 109 9 29 46 6 897 12 886 19 980 19 980 
Höör 10 96 19 33 68 4416 9 085 13 727 1 4 13 732 
Kristianstad 103 302 88 92 368 28636 51 816 81405 3 18 81426 
Kävlinge 5 87 8 16 24 6107 16 960 23 207 23 207 
Laholm 1 193 5 9 189 7166 12131 19 694 19 694 
Landskrona 34 170 204 204 
Lund 28 18 5 276 656 983 983 
Si öbo 2 381 854 1237 1237 
Staffanstorp 3 1 5 964 3 013 3986 3986 
Svalöv 20 76 7 33 25 1 968 4485 6 614 1 6 615 
Sölvesborg 1 1 6 312 959 1279 1279 
SUMMA 389 2962 287 744 1 654 140 791 280 463 427 290 16 85 427 391 

* AVM Info = lnformationsti/lfäl/e om vår verksamhet (se andra flikarna) 
* AVM Utb = Utbildning i Creaza, Muzzy, programmering, 30-printer, Redbox osv (se andra flikarna) 

Sammanställt av Martin Sarkar och Anna Söderstjema 2020-01-20 

·············-··---·---------· . ··--····------· 



AV Media Skåne - utlåningsstatistik 

Jämförelse av utlån fr.o.m. år 2008 t.o.m. år 2019 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bromölla 2 767 2876 1 430 6 727 6 272 7 514 7 367 9 366 10 324 10 446 11 641 11833 

Båstad 2 833 3 828 5 198 7 839 6 777 7 451 8 023 8 603 10 649 11 543 15 884 17795 

Eslöv 2 043 2 734 4374 6 668 13 965 12 047 14 857 16 309 18 862 20 284 23374 26156 

Hässleholm 13 317 15 188 20 846 30220 33 370 37120 45 115 44579 46472 49 359 52461 49903 

Hörby 1 924 2 854 4360 6 524 7 694 7708 7 818 8 523 10 621 12 933 19 342 19980 

Höör 1 531 2208 4320 6 750 7 618 8 646 10 566 9 885 11 125 11 671 11 679 13732 

Klippan 3 723 4674 5503 8 376 9 361 8234 9 571 10 060 11 386 13 761 14 941 15762 

Kristianstad 13 998 16 325 22 724 37244 43 534 46 819 48 876 51 376 61 322 66 998 75 393 81426 

Kävlinge 75 317 441 1 020 1 631 4420 8 750 11 002 22 789 23207 

Laholm 3 698 4 324 6143 9 369 13 300 13 709 15 066 21 449 15 329 16 303 19 206 19694 

Landskrona 112 153 149 177 49 205 204 

Lund 520 693 1 014 1 012 983 

Malmö 26 341 
Osby 4280 5496 6 927 9 376 11 226 11 101 14 027 13 355 12 709 12 747 15 903 17099 

Perstorp 2 119 2 570 3448 4490 5 925 5 038 5 911 5 331 6 099 6 678 7105 7883 

Simrishamn 3437 3 630 4 674 8 215 10 793 9 763 8 907 7774 9 964 8 728 10 688 12404 

Sjöbo 428 466 383 369 518 1 245 1237 

Staffanstorp 194 980 1 237 1 391 2 151 2708 3 746 3986 

Svalöv 607 1 345 2240 3 065 3419 4 793 6169 5 320 5 937 6153 6615 

Sölvesborg 464 851 874 1 301 1 551 829 694 1 567 1 877 1 281 1279 

Tomelilla 1 664 1 818 2 922 7 404 10 292 10 096 10 864 10 553 11 020 12 150 11 521 13509 

Åstorp 4 259 4 850 5 928 9273 10 801 10 618 11 200 10 051 9 189 12 233 13151 13010 

Ängelholm 6 024 7294 12 512 17 471 20 548 23455 22 975 26491 29 326 33 800 39 691 44221 

Örkelljunga 2247 2788 4147 6 203 6 319 7163 8 744 9 239 9 796 8 529 10 255 10642 

östra Göinge 4159 5475 7375 9495 10 859 9 873 9102 9 822 10 744 10 563 14 569 14831 

S:a kommuner 74 023 90 003 127 802 195 075 233 655 243 865 268 098 286 492 313 990 342172 403 235 427391 

övriga 4564 6 263 7 501 9 880 14 611 1 

Totalt 78 587 96 266 135 303 204 955 248 266 243 865 268 098 286 492 313 991 342172 403 235 427391 



Antal utlån 2008-2019 
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2018 2019 
Antal användare totalt 8 241 6 651 
Antal inloggningar totalt 35 410 33 275 

Skapade produktioner i: 
Cartoonist 12 134 10 979 
Mindomo 4 274 4 129 
MovieEditor* 1 894 
AudioEditor 773 
Ljudinspelningar 25572 20 960 
Totalt 43 874 36 841 

* Integrerad i Cartoonist fr.o.m. 2019 



kikora 
Statistik för Kikora 2019 

Antal lösta uppgifter i Kikora 

Kommun Antal 
Bromölla 615 
Båstad 15 848 
Hässleholm 32 944 
Klippan 5 786 
Laholm 25 664 

Osby 42 295 
Perstorp 43 
Simrishamn 854 
Tomelilla 38 086 
Åstorp 0 
Ängelholm 44 584 
Örkelljunga 1 029 
Ö Göinge 44437 
Hörby 160 474 

Höör 1 010 

Kristianstad 104 969 

SUMMA 518 638 



2016 2017 2018 2019 
6 820 7 129 7 039 8 304 

Statistiken visar totalt antal inloggningar i Muzzy Club 



Statistik för Läshörnan 2019 

Kommun Antal 
Bromölla 2 752 
Båstad 2 043 
Hässleholm 12 734 
Osby 2 206 
Perstorp 570 
Simrishamn 8 947 
Tomelilla 7 209 
Åstorp 678 
Ängelholm 576 
Örkelljunga 3 519 
Ö Göinge 3 828 

Hörby 2 583 
Höör 2 809 

Kristianstad 3 455 

SUMMA 53 909 

Läshörnan har bedrivits som ett projekt under 2019 
Statistiken visar antalet öppnade E-böcker & ljudböcker 
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.All , •• 
MEDIA SKÅNE 

2020-03-09 

FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE 2019 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Ar 2019 2018 2017 2016 2015 
Intäkter 10 873 941 11 418 070 13 772 077 15 681 259 11 124 725 
Kostnader 10 618 674 11 598 522 13 061 960 15 556 985 10 958 287 
Arets 
resultat 263 615 598 378* 331 641 1 402 60 264 
Antal 
anställda 9 9 10 9 9 

Kommentarer till översikten: 
I maj månad 2018 fattade direktionen beslut om nedläggning av upphandling/försäljning 
per den 15 juni för att enbart utveckla den pedagogiska verksamheten i förbundet. 
Därmed minskar intäkterna totalt fr.o.m. år 2018 jämfört med tidigare år. 
*Jämförelsetalet årets resultat för 2018 har omräknats då principerna för värdering av 
kortfristoga placeringar har förändrats under 2019. 
Hösten 2017 infördes periodisering på inköp av licenser för film och digitala 
läromedel. 
2016 och 2017 års ökning av intäkterna berodde på en ökad försäljning av teknik. 
Hösten 2016 rekryterades två nya medarbetar som IKT pedagoger därav 10 
anställda 2017. 

Kommunalförbundet AV Media Skåne 
Historik 
1997-01-01 bildades Kommunalförbundet AV Media Skåne. Det nya 
kommunalförbundet AV Media Skåne övertog den verksamhet som Kristianstads läns 
AV- och läromedelscentral bedrivit sedan 1970. Enligt kommunalförbundets 
förbundsordning skulle det bestå under ett år dvs. t.o.m. den 31 december. 
Under 1997 beslutade tolv av medlemskommunernas fullmäktige att fr.o.m. 
1998-01-01 bilda ett nytt kommunalförbund med samma namn. 
Förbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning, förskola 
och annan pedagogisk verksamhet. Förbundets ändamål är att främja samverkan 
och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom områdena film, ljud, 
litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt tillhandahållande av teknik. 
Förbundet skall ligga i framkant avseende modern pedagogik och teknik. 

Medlemskommuner och samverkansavtal 
Medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne är: Bromölla, Båstad, 
Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, 
Örkelljunga och Östra Göinge. Kristianstad, Laholm, Hörby och Höörs kommun har 
samverkansavtal för hela kommunen. Eslövs kommun har samverkansavtal för 
grundskolan och gymnasiesärskolan. 
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Övriga samverkansavtal enligt följande: sex skolor i Svalövs kommun, sju skolor i 
Kävlinge kommun, en skola i Staffanstorps kommun, en skola i Sjöbo kommun, en 
skola i Lund, en skola på Ven, samverkans-avtal med Perstorps gymnasium 
(Perstorp AB), Regionmuseet samt Kommunalförbundet Bromölla-Sölvesborg 

Direktionen har bestått av följande ledamöter: 

Kommun 

Bromölla 

Båstad 

Hässleholm 

Klippan 

Osby 

Perstorp 

Simrishamn 

Tomelilla 

Åstorp 

Ängelholm 

Örkelljunga 

Östra Göinge 

Ordinarie 

Elisabeth Stenberg 
Michalski (S) 

Thomas Nerd (S) 

Erik berg (M) 

Rune Persson (S) 

Ersättare 

Susanne Bäckman (L) 

Susanne Jung (M) 

Lars Klees (SO) 

Tonny Svensson (M) 

Lars-Anton lvarsson (M) Lars Andreasson (S) 

Marie Gärdby (C) Mikael Malm (S) 

Sven Olsson (M) Christer Grankvist (S) 
Vice Ordf. 

Alice Jönsson (C) Roger Persson (S)/ linda Ekelund (V) 

Tina Christensen (S) Marcus Möller (SO) 

Sven-Ingvar Lars Carlsson (S) 
Borgquist (M) Ordf. 

Jon Strömberg (M) Anneli Eskilandersson (SO) 

Daniel Jönsson (M) Sven-Arne Persson (S) 

Arbetsutskottet har bestått av 
Ordföranden Sven-Ingvar Borgquist 
Vice Ordföranden Christer Grankvist 
Ledamot Marie Gärdby 

AU- och Direktionsmöten 
Under året har sex AU-möten och sju direktionsmöten genomförts. 
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AV Media Skånes organisation 

Verksamhetschef 

Ansvarig för Tryckta läromedel, 
kurser & utbildningar samt 
Läromedelsmässa/ IKT-pedagog 

IKT-pedagog 

IT-samordnare 
Personuppgiftsansvarig 

lnköpsansvariga Film 
Mediarådgivning 

Daglig fysisk utlåning 

Ansvariga för transporter 

Mikael Linden 

Eva Martinsson 

Anna Söderstjerna 

Martin Sarkar 

Marie Bertilsson 
Annika Ericsson 

Jeanette Lundgren 
Mattias Bjereke 

Thomas Levin 
Anna Henningsson 

Väsentliga händelser under året 

2020-03-09 

Den 28 januari genomfördes konstituerande direktionsmöte med nyvald direktion där 
val av ordföranden, vice ordföranden samt ledamot i AU genomfördes. 

I maj månad fattades beslut om att vi upphör med Läromedelsmässa i egen regi. 
Syftet är att istället kraftsamla våra resurser på IKT-pedagogik (utbildning och 
information till lärare och elever). Läromedelsmässan övergår i Läromedias (Örebro) 
regi och kallas inspirationsdagar. Läromedia genomför sedan flera år mässor på 14 
olika orter i Sverige och vid fråga till dem så tog de gärna över vår mässa. Vi kommer 
att stödja dem med att föra ut information i våra kommuner samt att vi naturligtvis 
deltar själva. 

Den 10 juni fattade direktionen beslut om att ställa frågan till samverkans
kommunerna om att ansluta sig som fullvärdiga medlemmar, och att avsluta samtliga 
samverkansavtal. Detta på grund av det oklara rättsläget vad avser samverkansavtal. 
Härvid fattades också beslut om att genomföra dialogmöten med samtliga kommuner 
som har samverkansavtal. 

I juni månad har samtliga medlemskommuner beviljat direktionen ansvarsfrihet för år 
2018. 

Direktionen har fastställt delårsbokslut per 2019-08-31. Delårsbokslutet har skickats 
ut till medlemskommunerna som information. 



AV 
MEDIA SKÅNE 

2020-03-09 

I början av september hade dialogmöten med samtliga kommuner som har avtal 
genomförts. 

Under september månad skickades tjänsteskrivelse ut till avtalskommuner och nya 
intresserade kommuner med framställan om medlemskap i förbundet. 

Under november månad skickades interimsavtal för år 2020 ut till avtalskommuner 

om fortsatt samverkan enligt tidigare avtal. Syftet är att före ansökan om medlemskap 
skall det inte vara något avbrott i befintlig samverkan, för skolpersonal och elever. 

I november månad blev vi officiell samverkanspartner till Teknikcollege i Hässleholm. 

31 december konstaterar vi att utlåningen 2019 av läromedel åter är på rekordnivå, 
427 235 utlåningar där den strömmande utlåningen står för merparten. 

I december månad fick vi två negativa svar på interimsavtalen. Laholms- och 
Kävlinge kommun avslutade sitt samarbete med förbundet 191231. Vilket innebar 
omplanering av budget för år 2020. 

Under året har följande upphandlingar genomförts: 
• En ny transportbil på leasingkontrakt över tre år. 
• Ny leverantör för stöd och support av vårt IT-system. 
• Ekonomitjänst vad avser löpande redovisning, delårs- och årsbokslut. 
• Städning av våra lokaler. 
• Digitala läromedlet i matematik Kikora. 

Under året har följande projekt fullföljts eller förlängts: 
• lnspera: Fem kommuner valde att fortsätta med lnspera för att arbeta vidare 

med digitala prov. 
• Projektet med Hässleholms kommun i Micro: Bit för lärarna i grundskolan har 

avslutats och med ett bra resultat. 
• Samarbetet med filmproducenten Malin Andersson har förlängts. 
• Projektet Läshörnan som provats av 20 skolor i 14 kommuner har avslutats 

hos 16 skolor och har förlängts hos fyra skolor med ytterligare 1 år. 

Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet 

AV Media Skåne: 
• skall utveckla utbudet av utbildningar i programmering samt vidareutveckla 

MakerBox 

Kommentar till satt mål: Målet är uppfyllt. Antalet utbildningar i programmering har 
under året ökat såväl i antal som med mer innehåll. MakerBox har utvecklats genom 
att investeringar i ljudisolering samt videovägg har genomförts under året. 
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• skall vidareutveckla verksamhetsområdet film med utbildningar i hur man 
skapar film samt hur man använder filmen mer pedagogiskt i undervisningen 
(analys av film). 

Kommentar till satt mål: Målet är uppfyllt genom att ett antal utbildningar genom
förts med såväl lärare som elever 

• skall öka och utveckla förståelsen för Läshörnan genom att alla 16 kommuner 
går in i projekt "Läshörnan" 

Kommentar till satt mål: Målet är uppfyllt. Förståelsen för att läsa böcker digitalt har 
både ökat och utvecklats genom projektet både för oss på AV Media Skåne som ute 
på skolorna. 

• skall under året skriva om samverkansavtalen med avtalskommuner och 
enskilda skolor i syfte att förtydliga skrivningen avseende samverkan. 

Kommentar till satt mål: Målet är uppfyllt i form av nya interimsavtal. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

AV Media Skånes verksamhet skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning. 

• AV Media Skånes soliditet skall ej understiga 6 000 000 kr. 
• AV Media Skånes likviditet skall ej understiga 2 000 000 kr. 

Kommentar till målet god ekonomisk hushållning: 
AV Media Skåne har en god soliditet då visar på en god betalningsförmåga på lång 
sikt. AV Media Skånes likviditet per 2019-12-31 är bra eget kapital uppgår till 6 783 
592, i kassa och bank fanns 5 340 255 kr. Vi har en stabil ekonomi. 

Ekonomiska ramar 
Avgiften för medlemskommunerna var 0,50 promille och beräknas utifrån det totala 
skatteunderlaget samt de statliga bidrag som kommunen erhållit. Våra totala intäkter 
under året har varit 1 O 873 941 Kr. 

Kostnaderna för året uppgår till 7 852 320 Kr + avskrivningskostnader 2 766 354 kr. 
Arets resultat, efter avskrivningar och finansiella intäkter och kostnader, uppgår till 
263 615 kr. 

Investeringar gjorda under året: 
• För att ytterligare höja vår kapacitet har inköp av ny server på leasing gjorts för 

40 000 kr. 
• Inköp av Mediekatalog 273 000 kr. 



AV 
MEDIA SKÅNE 

2020-03-09 

• Inköp av film 1 911 958kr. (Totalt har vi över 3 700 egna filmer i vår 
mediekatalog för utlåning, huvuddelen är strömmande och en mindre del är 
DVD. Det är utbildnings- och spelfilmer, dokumentärfilmer, klipp (korta filmklipp 
till antalet 345 st). 

• Inköp av robotar och läromedel för programmering. 113 500 kr. 
• Inköp av litteratur 223 000 kr. (Bok- och temalådor och Läshörnan). 
• Inköp av digitala läromedel 776 844 kr. (Creaza, Muzzy, lnspera, Kikora). 
• Inköp av takisolering och Videovägg till MakerBox. 163 000 kr. 

Balanskravsutredning 2019 2018 2017 
Arets resultat 263 615 Kr 598 408 Kr 331 641 Kr 
Realisationsvinster 
Realisationsvinster enligt undantags
Möjlighet 
Realisationsförluster enligt undantags
Möjlighet 
Orealiserade vinster & förluster i 
Värdepapper 
Återföring av orealiserade vinster & 
Förluster i värdepapper 
Arets resultat efter balanskravsjusteringar 
Reservering av medel till resultat
utjämningsreserv 
Användning av medel från resultat
utjämningsreserv 
Arets Balanskravsresu/tat 

Vårt resultat är bättre än förväntat 

0 Kr - 0 Kr - 0 Kr 

+ 0 Kr + 0 Kr - 0 Kr 

+ 0 Kr + 0 Kr - 0 Kr 

+ 0 Kr + 0 Kr - 0 Kr 

- 9 927 Kr - 779 263 Kr - 0 Kr 
= 253 688 Kr= -180 885 Kr= 331 641 Kr 

0 Kr - 0 Kr - 0 Kr 

+ O Kr + O Kr + 0 Kr 
= 253 688 Kr= -180 885 kr= 331 641 Kr 

Det beror på att begäran om gottgörelse ifrån pensionsstiftelsen beviljades med 
340 000 kr. Vilket innebär att även löneskatten blir avsevärt plus ca 80 000 kr i 
förhållande till budget. 
2018 års negativa resultat 
I och med det positiva resultatet för 2019 återställs 2018 års minusresultat - 180 885 kr i 
sin helhet till eget kapital. Efter avräkning av återställningen så återstår plus 72 833 kr för 
2019 som tillförs eget kapital. 

Väsentliga personalförhållanden 
Total sjukfrånvaro under 2017 var 9.23%. 
Total sjukfrånvaro under 2018 var 2,74% 
Total sjukfrånvaro under 2019 var 0,69%. 

Förväntad utveckling 
• Fler kommuner som blir medlemmar i Kommunalförbundet AV Media Skåne. 
• En bättre kvalitativ och utvecklad kommunikation med medlemskommunerna i 

syfte att ta fram det rätta utbudet som en effektiv makroekonomi kan ge 
samtliga medlemskommuner. 
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• En förbättrad mediekatalog såväl till utseende som till funktionalitet. 
• Fler digitala läromedel för streaming. 
• Mer teknisk utrustning för fysisk utlåning. 
• Mer teknik som ligger i framkant i syfte att visa vad framtiden kan och kommer 

att innebära. 
• Ökad samverkan med universitet och högskolor för att både ta del av 

forskningen men också för att kunna delge våra gedigna erfarenheter som vi 
får dagligen i vårt arbete ifrån de ca 360 skolor som vi dagligen ger support till. 

Hässleholm 2020-03-09. 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 

Sv-&i-)h#'~~&-
Sven-lngvar Borgquist 
Ordförande 
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Datum: 2020-06-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000891/2019 – 900 
 
 

Kommunstyrelsens beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Beslutsloggen för juni 2020 godkänns. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det en rutin 
för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde bifogas en förteckning 
över de fattade beslut som ska verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Ärenderubrik Beslutsinstans Dnr Beskrivning	av	ärendet Status Prioritering
1 Översyn	av	näringslivspolicy §	183,	KS	2017‐06‐07	 000652/2017 Översyn	av	näringslivspolicyn Förslag	till	beslut	skrivs	fram	under	

hösten	2020.
1

2 Båstads	kommuns	
näringslivsorganisation

§	163,	KS	2017‐06‐07 000321/2017			 Ärendet	återremitterat	i	juni	‐17.	
Förvaltningen	får	följande	
uppdrag:	A)	Förtydliga	samtliga	
beslutspunkter	för	hur	det	
kommunala	ansvaret	rörande	
näringslivsfrågor	ska	utformas.	
B)	Tydliggöra	förslaget	angående	
gränsdragningen	samt	inhämta	
synpunkter	från	tillväxtrådet.

Förslag	till	beslut	skrivs	fram	under	
hösten	2020.

1

3 Väckt	ärende	‐	Lägesrapport	
avseende	arbetet	med	
näringslivsorganisationen	och	
näringslivspolicyn

§	24,	KS	2020‐01‐15 000048/2020 Centerpartiet	väcker	ett	nytt	
ärende	på	sammanträdet.	De	
önskar	en	lägesrapport	avseende	
arbetet	med	
näringslivsorganisationen	och	
näringslivspolicyn.	Rapporten	ska	
presenteras	i	kommunstyrelsen.	

Hösten	2020. 1
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4 Uppdrag	med	anledning	av	
fastighetsutredningen/optimal	
fastighetsorganisation

§	102,	KS	2016‐04‐27 000593/2016 Beslut	i	KS	2019‐08‐21	att	arbeta	
vidare	med	förslag	nr	6	i	KPMG:s	
utredning.	Till	det	uppdraget	
läggs	även	ett	uppdrag	att	utreda	
hur	en	koncernledningsstruktur	
för	Båstads	kommun	ska	kunna	
utformas.	I	uppdraget	redovisas	
hur	de	affärsdrivande	bolagen	ska	
kunna	styras	med	en	gemensam	
koncernmoder	”Båstads	kommun	
AB”	och	där	andra	eventuella	
kommunala	bolag	ska	kunna	
inordnas.	Kommande	förslag	
baseras	på	benchmarking	från	
andra	kommuner.	Förslaget	till	
ny	struktur	tas	fram	i	samråd	
mellan	Båstads	kommun	och	
Båstadhem.				

Förslag	till	beslut	skrivs	fram	under	
hösten	2020.

1

5 Väckt	ärende:	Strategiskt	ägande	av	
Båstads	kommuns	fastigheter

§	133,	KS	2018‐05‐02 000446/2018 Thomas	Andersson	(L)	väcker	ett	
nytt	ärende	på	sammanträdet,	
mot	bakgrund	av	diskussionerna	i	
ärendet	som	gäller	
igångsättningsbeslut	av
vård‐	och	omsorgsboendet	i	
Förslöv.	Han	yrkar:	I	samband	
med	framtagande	av	förslag	till	
förvaltning	av	kommunens	och	
Båstadhems	fastigheter	ska	också	
underlag	för	beslut	om	strategiskt	
ägande	av
kommunens	fastigheter	tas	fram.

Förslag	till	beslut	skrivs	fram	under	
hösten	2020.

1



Kommunstyrelsens beslutslogg - Juni 2020

6 Utredningsuppdrag	fastigheten	
Plommonet

§	304,	KS	2017‐12‐06 001313/2016 Teknik	och	service	tar	fram	status	
för	byggnad	och	kostnader	för	
återställning.	Finns	även	med	i	
förskoleutredningen.

Förslag	till	beslut	skrivs	fram	under	
hösten	2020.

1

7 Försäljning	av	Hamnen	3 §	153,	KS	2018‐06‐07 001506/2016 Försäljning	av	fastigheten	
Hamnen	3	i	Torekov	till	
Båstadhem	AB	och	förvaltning	av	
fastigheten	till	dess	försäljning	är	
genomförd.

Förslag	till	beslut	skrivs	fram	under	
hösten	2020.

1

8 Väckt	ärende	‐	Tillfällig	och	
permanent	återvinningsanläggning

§	235,	KS	2019‐10‐09 000763/2019 Bjärepartiet	väckte	ett	nytt	
ärende	på	KS	angående	tillfällig	
och	permanent	
återvinningsanläggning.

Pilotprojektet	med	ny	
återvinningstjänst	är	igång	under	
2020.

1

9 Väckt	ärende:	Översyn	och	revidering	
av	Personalpolitiskt	program	för	
Båstads	kommun

§	104,	KS	2018‐04‐04 000300/2018 Gösta	Gebauer	(C)	väckte	ärendet	
på	KS.

Ska	justeras	inom	kort. 2

Ärenden	som	nu	föreslås	strykas	
från	beslutsloggen:
Väckt		ärende	‐	Skyddsutrustning	
inom	vården.

§	127,	KS	2020‐05‐12 000312/2020 Bjärepartiet	väckte	ett	nytt	
ärende	på	KS	angående	
skyddsutrustning	inom	vården.

Beslut	via	krisledningsnämnden	2020‐
05‐27.	Delges	KS.

Svar	på	motion	‐	Arkitekturprogram	
för	Båstads	kommun

§	66,	KF	2020‐04‐22 001402/2017 Motionen	bifalls.	
Kommunstyrelsen	får	i	uppdrag	
att	ta	fram	ett	arkitekturprogram	
för	Båstads	kommun.	
Finansieringen	av	arbetet	
hanteras	i	budgetprocessen	för	
2021.	Bedömd	kostnad	är	200	‐	
300	tkr	om	arbetet	utförs	med	
egen	personal.

Beslutad	i	KF	2020‐04‐22.
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Kommunalt	huvudmannaskap	‐	
vägföreningar/samfälligheter

§	93,	KS	2016‐06‐13 000511/2016 Förvaltningen	gavs	enligt	beslut	i	
KS	2016‐04‐13	i	uppdrag	att	göra	
en	utredning	vad	kommunalt	
huvudmannaskap	får	för	
konsekvenser	samt	att	upprätta	
en	tidsplan	över	hur	detta	skulle	
kunna	genomföras.	Till	ärendet	
hör	även	frågan	om	driftning	av	
lekplatser	i	kommunen	(KS	
001262/2016).

Beslutad	i	KF	2020‐05‐20.
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Datum: 2020-06-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000880/2019 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna delgivningar: 
 
a). Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-04-28 - Justering av skolpeng för  
barnomsorg och grundskola 2019 samt 2020. 
 
b). Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-04-28 - Överlämnande av  
utbildningsnämndens ansvarsområde gällande individ- och familjeomsorgen. 
 
c). Protokoll nr. 3 2020 - Styrelsen för Båstadhem AB. 
 
d). Protokoll fört vid årsstämma i Båstadhem AB 2020-05-07. 
 
e). Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB  
2020-05-07. 
 
f). Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NSR AB 2020-04-17. 
 
g). Protokoll - Styrelsemöte 2 i NSR AB 2020-04-17. 
 
h). Protokoll - Konstituerande möte - Styrelsemöte 3 i NSR AB 2020-04-17. 
 
i). Protokoll - Årsstämma i Vera Park Circularity AB 2020-04-17. 
 
j). Protokoll - Styrelsemöte 2 i Vera Park Circularity AB 2020-04-17. 
 
k). Protokoll - Konstituerande möte - Styrelsemöte 3 i Vera Park AB 2020-04-17. 
 
l). Protokoll Nr 2 2020 - Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 2020-04-16. 
 
m). Skrivelse - Beslut om att neka delårsboende hemtjänst med anledning av  
extraordinär situation - covid-19. 
 
n). Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2020-05-13 - Ekonomiuppföljning för  
myndighetsnämnden per den 30 april 2020, delårsbokslut för första tertialen 2020. 
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o). Årsredovisning 2019 - Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
 
p). Årsredovisning 2019 - Sydvatten AB. 
 
q). Protokollsutdrag från krisledningsnämnden 2020-05-27 - Svar på väckt ärende om  
skyddsutrustning inom vården. 
 
r). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-05-25  
- Ekonomisk månadsuppföljning januari-april 2020 samt utökat uppföljningsnyckeltal. 
 
s). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-05-25 - Verksamhetsberättelse 
tertial 1 2020 för vård- och omsorgnämnden samt uppföljning av nämndsplanen. 
 
t). Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-05-26 - Driftsbudget 2021 Barn och skola. 
 
u). Protokollsutdrag från KS su 2020-05-27 - Uppföljning avseende individ- och  
familjeomsorgen. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
U tbildningsnämnden 

UN §64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2020-04-28 

DnrUN 000178/2020 - 600 

Justering skolpeng år 2019 barnomsorg och grundskola 

Sida 

18 av 24 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns beslut om skolpeng 2019 gällande förskola, grundskola samt 
fritidshem till fristående verksamheter överklagades av Båstad Montessori 
ekonomiska förening till Förvaltningsrätten. I samband med de olika 
yttrandena under år 2019 blev det tydligt att den aktuella beräkningsmodellen 
inte är helt transparant och ganska omfattande speciellt gällande 
lokalkostnader. En arbetsgrupp har under perioden december 2019 - mars 
2020 träffats och tillsammans arbetat fram ett förslag på en ny 
beräknings modell. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Annica Nilsson, ekonom, daterad 2020-04-14 med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Annica Nilsson, ekonom, föredrar ärendet. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Förslag på justering av 2019 års bidrag i enlighet med bilaga 2 godkänns. 

usterandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-14 

Handläggare: Annica Nilsson 

Dnr: UNOOOI 78/2020-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Förslag på justering skolpeng år 2019 barnomsorg och grundskola 

Förslag till beslut 

Verksamheten för barn och skola föreslår utbildningsnämnden besluta: 

1. Förslag på justering av 2019 års bidrag i enlighet med bilaga 2 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Delegations beslut den 28 december 2018, dnr KS 001185/2018-907 överklagades till 
Förvaltningsrätten. Nytt delegations beslut med justeringar den 26 juni 2019, dnr KS 
00531/2019-907 överklagades också till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens dom 
meddelades till Båstad kommun 2020-03-09 (bilaga 1). Då rättsprocessen pågick vid bokslut 
2019 finns en resurs på ett balanskonto för att hantera effekterna av det aktuella domslutet. 

Bakgrund 
Båstads kommuns beslut om skolpeng 2019 gällande förskola, grundskola samt fritidshem till 
fristående verksamheter överklagades av Båstad Montessori ekonomiska förening till 
Förvaltningsrätten. I samband med de olika yttrandena under år 2019 blev det tydligt att den 
aktuella beräkningsmodellen inte är helt transparant och ganska omfattande speciellt gällande 
lokalkostnader. En arbetsgrupp har under perioden december 2019 - mars 2020 träffats och 
tillsammans arbetat fram ett förslag på en ny beräkningsmodell. Denna beräkningsmodell har 
sedan utifrån Förvaltningsrättens dom som meddelades 2020-03-09 justerats i följande 
avseende som Förvaltningsrätten krävt ny beräkning; 

• Lokalkostnader - tillskott för lokaler för elevhälsans personal 
• Lokalkostnader - all lokalyta som är nödvändig för att bedriva verksamheten ska 

räknas med i bidraget. 
• Lokalkostnader - Skolbibliotek 
• Lärverktyg - skolbiblioteks böcker och bibliotekarie 

Aktuellt 
Det nya förslaget till beräkningsmodellen gällande lokalkostnader bygger framförallt på ett 
underlag från teknik och service där det framgår hur mycket yta varje enhet har. Beräkningen 
grundas därefter på att lokalerna är anpassade utifrån ett snitt i förskola, förskoleklass samt 
grundskola åk 1-6 nyttjar 12 kvadratmeter (kvm) per barn/elev och i grundskola åk 7-9 nyttjar 
14 kvm/elev. Tillfälliga moduler har beräknats med ett snitt 10 kvm/elev. 

All yta ingår i beräkningsmodellen förutom sådan yta som helt eller delvis nyttjas av andra 
verksamheter som inte ingår i bidraget exempelvis; arbetsmarknadsenhetens lokaler. Gällande 
de kombinerade folkbiblioteken-skolbiblioteken ingår halva ytan i bi dragsberäkningen. 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet innebär att Båstads kommun måste betala ut retroaktiv 
ersättning för de poster i skolpengen som de fristående verksamheterna fått för lågt bidrag 
under år 2019. Poster i skolpengen som eventuellt blivit lägre med en ny beräkning får inte 
räknas av retroaktivt. En uppskattad simulering av justeringen enligt ny beräkningsmodell 
uppgår till ca 490 tkr i ersättning lokalkostnader för barn i förskola samt ca 130 tkr i ersättning 
lokalkostnad för elevhälsans personal och skolbibliotek samt lärverktyg skolbibliotek. 

Vid en simulering med en justering där hänsyn tas att det vore möjligt att reglera även de 
poster där skolpengen sänkts så blir nettot 150 tkr istället för 490 tkr gällande 
lokalkostnaderna. 

Samhälle 

Likabehandlingsprinciperna som ligger till grund för beräkning av bidrag till fristående 
verksamhet innebär att lika mycket resurser som kommunen satsar på de egna 
verksamheterna ska ges till fristående huvudmän i bidrag på lika villkor. I Skollagen finns 
bestämmelser om vilka poster grundbeloppet ska ge ersättning för. I förslaget till ny 
beräkningsmodell gällande lokalkostnader blir bidraget långsiktigt, transparant och 
kvalitetssäkrat då uppdatering och avstämning sker årligen. 

Barn och skola 
Inga-Britt Henriksson, 

Beslutet ska expedieras till : 
Kommunstyrelsen, Skolchef Inga-Britt Henriksson, teknik och service chef Jan Bernhardsson, 
ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Annica Nilsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förvaltningsrättens dom 2020-03-09 
Bilaga 2. Förslag på justering av 2019 års bidrag 

Samråd har skett med: 
Barn och skola, Inga-Britt Henriksson, Margaretha Ekelund-Svensson 
Teknik och service, Jan Bernhardsson, Sofia Boivie 
Ekonomiavdelningen, Elisabet Edner, Annica Nilsson 



iJl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 65 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-28 

Dnr UN 000179 /2020 - 600 

Justering skolpeng år 2020 barnomsorg och grundskola 

Sida 

19 av 24 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns beslut om skolpeng 2020 gällande förskola, grundskola samt 
fritidshem till fristående verksamheter överklagades av Båstad Montessori 
ekonomiska förening till Förvaltningsrätten. De överklagade även 2019 års 
skolpeng och i samband med de olika yttrandena under år 2019 blev det tydligt 
att den aktuella beräkningsmodellen inte är helt transparant och ganska 
omfattande speciellt gällande lokalkostnader. En arbetsgrupp har under 
perioden december 2019 - mars 2020 träffats och tillsammans arbetat fram ett 
förslag på en ny beräkningsmodell. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Annica Nilsson, ekonom, daterad 2020-04-15 med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Annica Nilsson, ekonom, föredrar ärendet. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Förslag på justering av 2020 års bidrag i enlighet med bilaga 2 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-15 

Handläggare: Annica Nilsson 

Dnr: UNOOOl 79/2020-600 

Tj ä nstes krive I se 

Till: Utbildningsnämnden 

Förslag på justering skolpeng år 2020 barnomsorg och grundskola 

Förslag till beslut 

Verksamheten för barn och skola föreslår utbildningsnämnden besluta: 

1. Förslag på justering av 2020 års bidrag i enlighet med bilaga 2 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut den 28 december 2018, dnr KS 001185/2018-907 överklagades till 
Förvaltningsrätten. Nytt delegations beslut med justeringar den 26 juni 2019, dnr KS 
00531/2019-907 överklagades också till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens dom 
meddelades till Båstad kommun 2020-03-09 (bilaga 1). 

Bakgrund 

1 (2) 

Båstads kommuns beslut om skolpeng 2020 gällande förskola, grundskola samt fritidshem till 
fristående verksamheter överklagades av Båstad Montessori ekonomiska förening till 
Förvaltningsrätten. De överklagade även 2019 års skolpeng och i samband med de olika 
yttrandena under år 2019 blev det tydligt att den aktuella beräkningsmodellen inte är helt 
transparant och ganska omfattande speciellt gällande lokalkostnader. En arbetsgrupp har 
under perioden december 2019 - mars 2020 träffats och tillsammans arbetat fram ett förslag 
på en ny beräkningsmodell. Denna beräkningsmodell har sedan utifrån Förvaltningsrättens 
dom som meddelades 2020-03-09 justerats i följande avseende som Förvaltningsrätten krävt 
ny beräkning; 

• Lokalkostnader - tillskott för lokaler för elevhälsans personal 
• Lokalkostnader - all lokalyta som är nödvändig för att bedriva verksamheten ska 

räknas med i bidraget. 
• Lokalkostnader - Skolbibliotek 
• Lärverktyg - skolbiblioteksböcker och bibliotekarie 

Aktuellt 
Det nya förslaget till beräkningsmodellen gällande lokalkostnader bygger framförallt på ett 
underlag från teknik och service där det framgår hur mycket yta varje enhet har. Beräkningen 
grundas därefter på att lokalerna är anpassade utifrån ett snitt i förskola, förskoleklass samt 
grundskola åk 1-6nyttjar12 kvadratmeter (kvm) per barn/elev och i grundskola åk 7-9 nyttjar 
14 kvm/elev. Tillfälliga moduler har beräknats med ett snitt 10 kvm/elev. 

All yta ingår i beräkningsmodellen förutom sådan yta som helt eller delvis nyttjas av andra 
verksamheter som inte ingår i bidraget exempelvis; arbetsmarknadsenhetens lokaler. Gällande 
de kombinerade folkbiblioteken-skolbiblioteken ingår halva ytan i bidrags beräkningen. 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet innebär att Båstads kommun måste betala ut retroaktiv 
ersättning för de poster i skolpengen som de fristående verksamheterna fått för lågt bidrag 
under år 2020. Poster i skolpengen som eventuellt blivit lägre med en ny beräkning får inte 
räknas av retroaktivt men den nya skolpengen gäller från nytt delegations beslut meddelats. En 
uppskattad simulering av justeringen enligt ny beräkningsmodell uppgår till ca 120 tkr i 
ersättning lokalkostnader samt ca 130 tkr i ersättning lokalkostnad för elevhälsans personal 
och skolbibliotek samt lärverktyg skolbibliotek. Simuleringarna förutsätter att lägre skolpeng 
för vissa poster gäller från 1 maj 2020. 

Vid en simulering med en justering där hänsyn tas att det vore möjligt att reglera även 
perioden januari-april med de poster där skolpengen sänkts så blir nettot 25 tkr i lägre 
kostnader istället för 120 tkr gällande lokalkostnaderna. 

Samhälle 

Likabehandlingsprinciperna som ligger till grund för beräkning av bidrag till fristående 
verksamhet innebär att lika mycket resurser som kommunen satsar på de egna 
verksamheterna ska ges till fristående huvudmän i bidrag på lika villkor. I Skollagen finns 
bestämmelser om vilka poster grundbeloppet ska ge ersättning för. I förslaget till ny 
beräkningsmodell gällande lokalkostnader blir bidraget långsiktigt, transparant och 
kvalitetssäkrat då uppdatering och avstämning sker årligen. 

Barn och skola 
Inga-Britt Henriksson, 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen, Skolchef Inga-Britt Henriksson, teknik och service chef Jan Bernhardsson, 
ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Annica Nilsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förvaltningsrättens dom 2020-03-09 
Bilaga 2. Förslag på justering av 2020 års bidrag 

Samråd har skett med: 
Barn och skola, Inga-Britt Henriksson, Margaretha Ekelund-Svensson 
Teknik och service, Jan Bernhardsson, Sofia Boivie 
Ekonomiavdelningen, Elisabet Edner, Annica Nilsson 



CTil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2020-04-28 

UN § 70 Dnr UN 000190 /2020 - 600 

Överlämnande av utbildningsnämndens ansvarsområde 
gällande individ- och familjeomsorgen 

24 av 24 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen övertar utbildningsnämndens ansvar som socialnämnd från 
och med den 4 maj 2020. För att beslutsfattandet ska fortgå kommer 
kommunstyrelsen att hålla ett extrainsatt sammanträde den 30 april för att 
bland annat fastställa delegationsordning och besluta om förordnanden. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

Notering 

Det är av stor vikt att utbildningsnämndens initierade ärenden förs över till 
kommunstyrelsen. Därav kommer nya ärenden att registreras i 
kommunstyrelsens diarium med sambandskoppling till utbildningsnämnden .. 

Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef, daterad 2020-04-17. 

Lena Täringskog, tf. IoF-chef, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Uppdra förvaltningen att sammanställa initierade ärenden och översända 
till kommunstyrelsen. 

2. Uppdra förvaltningen att uppdatera delegationsordning till nämndens 
sammanträde i maj. 

Utbildningsnämnden framför sitt tack till tf. IoF-chef Lena Täringskog för 
utmärkta arbetsinsatser under en period som varit svår för både nämnd och 
förvaltning. 
Nämnden tackar även tjänstepersoner inom Individ och familj för väl 
genomfört arbete. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-17 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: UN 000190/2020 - 600 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Utbildningsnämnden 

Överlämnande av utbildningsnämndens ansvarsområde gällande indi
vid- och familjeomsorgen 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 

1. Uppdra förvaltningen att sammanställa initierade ärenden och översända till kommunsty
relsen. 

2. Uppdra förvaltningen att uppdatera delegationsordning till nämndens sammanträde i maj. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen övertar utbildningsnämndens ansvar som socialnämnd från och med den 4 
maj 2020. För att beslutsfattandet ska fortgå kommer kommunstyrelsen att hålla ett extrain
satt sammanträde den 30 april för att bland annat fastställa delegationsordning och besluta om 
förordnanden. 

Det är av stor vikt att utbildningsnämndens initierade ärenden förs över till kommunstyrelsen. 
Därav kommer nya ärenden att registreras i kommunstyrelsens diarium med sambandskopp
ling till utbildningsnämnden. 

Bakgrund 
Den 25 mars 2020 beslutade kommunfullmäktige,§ 50, att utbildningsnämndens ansvar såsom 
socialnämnd skulle överföras till kommunstyrelsen från och med den 4 maj. 

Aktuellt 
För att hantera överlämnandet av ansvaret från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen har 
förvaltningen identifierat en rad ärenden som behöver hanteras för att få till en bra överläm
ning. Det handlar dels om formella delar, för att beslutsfattandet kan fortgå, men även att till
varata utbildningsnämndens initierade ärenden, så att utvecklingsarbetet med individ och fa
milj inte tappar kraft. 

Initierade ärenden och upprättande av samband 
Utbildningsnämnden har under innevarande mandatperiod initierat en rad olika ärenden inom 
sitt ansvarsområde för att stärka upp individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun. Exem
pel på initierade ärenden är Polisanmälan i samband med händelser inom individ och familj (UN 
156/2020), Inspektionen för vård och omsorg- tillsyn (UN 47 /2020), Handlingsplan för individ 
och familj (UN 420 /2019) och Kommunrevisionens granskning av individ och familj (UN 
146/2020). 

Överföringen av ansvaret innebär inte att utbildningsnämndens ärenden ej längre ska verkstäl
las, utan dessa ska hanteras av kommunstyrelsen. För att tydliggöra det kommer nya ärenden 
att skapas i kommunstyrelsens diarium med sam bands koppling till utbildningsnämnden. På 
det viset går det att följa ärendenas historik över tid trots organisationsförändringen. 



2 (2) 

Intern kontroll och nämndsplan 
Utöver initierade ärenden har nämnden tagit fram intern kontrollplan och målsättningar för 
verksamheten genom antagen nämndsplan. Nämnda ärenden kommer att föras över och beslu
tas av kommunstyrelsen vid dess extrainsatta sammanträde den 30 april. 

Delegationsordning 
Efter den 4 maj kommer utbildningsnämndens delegationsordning att innehålla bestämmelser 
som ej längre är tillämpbara av nämnden, så därav bör nämnden ånyo fastställa uppdaterad 
delegations ordning vid sitt sammanträde i maj . Nämndens delegations bestämmelser kommer 
att föras över till kommunstyrelsen genom beslut den 30 april. 

Förordnanden med kompletterande beslutanderätt 
Förordnade personer inom utbildningsnämnden kommer att bli av med sitt förordnandet i och 
med organisationsförändringen. Den förändringen sker efter midnatt natten mellan den 3 och 
4 maj. Kommunstyrelsen kommer att förordna personer som tar över. Förändringen av perso
ner kommer att anmälas till Familjen Helsingborgs gemensamma socialjour och förvaltningen. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunkansliet 



.('sASTADHEM 

PROTOKOLLnr3-2020 
fört vid sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB torsdagen 7 maj 

Tid och plats: kl 10.40-13.20 Båstadhem AB 
Paus 11.35-11.45 
Paus 12.05-12.35 

Närvarande styrelseledamöter: Birgitte Dahlin 
Jan Ahlström 
Håkan Hagström, tom del av § 34 kl 11.15 
Christian Nilsson 
Niclas Svanberg 
Emma Jönsson, ej tjg 
Viktor Törnqvist, tjg from del av§ 34 kl 11.15 

Övriga närvarande: Lisbeth Nilsson, VD Båstadhem AB 
Pet er Andersson, Projekt- och Underhåll schef Båst adhem AB 
Johan Olsson Swanstein, KSO Båstads kommun 
Elisabeth Ed ner, ekonomichef Båstads komm un, via länk § 34-35 
kl 10.45-12.05 
Martina Hertzen och Tomas Röckli n, JLL, via länk§ 34 kl 10.45-
11.35 

Vid protokollet: Ursula Lindblom, ekonomiassist ent Båstadhem AB 

Beslut: 

Beslut : 

§ 30 Sammanträdets öppnande 
Sammanträdet öppnades av ordförande Birgitte Dahlin som hä lsade alla vä lkomna. 

§ 31 Val av justerare 
Protokollet skall just eras av Niclas Svanberg. Beslutades att protokoll sjustering sker onsdag 13 
maj kl 16 på Båstadhems kontor . 

§ 32 Fastställande av dagordning 
1. Utskickad dagordning godkändes. 

§ 33 Föregående protokoll nr 2 2020 
Tidigare utsänt. 
1. Protokollet lades till handlingarna. 



Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 
Beslut: 

Beslut: 

Bes lut: 

§ 34 Presentation av JLL - Strategitest Båstadhem 
Presentation av strategitest av ränteriskhantering framtagen som del av beslut sunderlag, vad 
gäller finanspolicyn, inför nästa styrelsemöte. 
1. Styrelsen beslöt godkänna strategitestet . 

§ 35 Köp av skoltomten i Grevie. Beslutsärende 
Beslutsunderlag bifogades kallelsen. 

Föreslås att styrelsen bes lutar teckna köpeavtal på tomten del av Båst ad Hålarp 4:214 samt 
ger VD i uppdrag att arbet a vidare med projekteringen enligt redovisad tidplan. 

1. Styrelsen beslöt att teckna köpeavtal på del av Båstad Hålarp 4:214 med Båstads kom mun. 

2. Styrelsen ger VD i uppdrag att arbeta vidare med projekteri ngen av nya hyresrätter på 
tomten. 

§ 36 Bergvärme, Tvärstigen, Grevie. Beslutsärende 
Beslutsunderl ag bifogades kallelsen. Styrelsen föreslås ge förva ltningen i uppdrag att gå vidare 
med projektering och upphandling av entreprenaden. 
1. Styrelsen beslöt att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med projektering 
2. Styrelsen beslöt att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla entreprenaden. 

§ 37 Affärsplan - bildande av arbetsgrupp 
Följande fö reslås ingå i arbet sgruppen: Birgitte Dahlin, Jan Ahlström, Christian Nilsson, Lisbeth 
Nilsson, Dennis Karlsson och Pet er Andersson. Arbet sgruppen ska present era ett förslag till 
bes lut till styrelsemötet 2020-10-14 
1. Styrelsen beslöt enligt förslag att utse dessa personer. 
2. Beslut om ny Affä rsplan t as vid styrelsemötet 2020-10-14. 

§ 38 Revidering av Arbetsordning 2020. Beslutsärende 
Höstmötena i september, oktober och december flyttas t ill onsdagar och j usteringar gjorda på 
ämnen som ska behandlas . 
1. Styrelsen beslöt enligt förslag att godkänna revideringen av Arbet sordningen 2020. 

§ 39 VD-rapporter med ekonomi och förvaltning 
Information om pågående upphandlingar 
Pet er Andersson info rmerade. 
Personalsituation 
Sommarjobbare via Båstad kommun. Peter Andersson informerar. 
Beslut av Länsstyrelsen gällande investeringsbidrag Haga Park 
Vattenläcka m m Haga Park 
Peter Andersson informerade. 
Presentation av pågående projekt 
Finansrapport tertial 1 från JLL 
Materi al delas ut 
Låneomsättning 150 Mkr per 2020-05-15 
Uthyrningsläget 
1. Styrelsen bes löt godkänna rapporterna . 



§ 40 Övrigt 
Styrelsen vill framföra sitt t ack till avgående ordfö rande Hans Ekwurt zel. 

§ 41 Sammanträdet avslutas 
Ordföra nde Birgitte Dahlin förklarade sammanträdet avslutat. 

Båstad 2020-05-07 

/ 

Ursula Lindblom 
Sekreterare 

Niclas Svanberg 
Juste rare 



~BÅSTADHEM 

0 

Protokoll fört vid Arsstämma i Båstadhem AB 
Org. Nr 556527-7059 

Torsdagen den 7 maj 2020 kl 10.00-10.15 Båstadhem AB, Båstad 

Närvarande: 

Sekreterare: 

§ 1 Stämmans öppnande 

Johan Olsson Swanstein (M), representerar 100% av 
aktierna 
Niclas Svanberg (S), ledamot 
Christian Nilsson (C), ledamot 
Håkan Hagström (M), ledamot 
Birgitte Dahlin (L), tillträdande ordförande 
Emma Jönsson (C), suppleant 
Viktor Törnqvist (M), suppleant 

Lisbeth Nilsson, VD Båst adhem AB 
Pet er Andersson, Projekt- o Underhållschef Båstadhem AB 

Ursula Lindblom, ekonomiassistent Båstadhem AB 

Stämman öppnades av VD Lisbeth Nilsson. 

§ 2 Val av ordförande vid stämman 
Christian Nilsson valdes till ordförande för stämman. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
Upprättades röstlängd. Båstads kommun innehar 100% av aktierna och 100% av 
rösterna, vilka represente ras av Johan Olsson Swanstein. 

§ 4 Val av justerare 
Till just erare av protokollet valdes Christian Nil sson och Johan Olsson Swanst ein. 

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad 
Beslöt s at t stämman kallat s i behörig ordning, minst t vå veckor och längst fyra veckor 
före st ämman. 



§ 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport 
Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas 
granskningsrapport har presenterats både för ägare och styrelse. 

§ 7 Beslut om: 
a) Fastställelse av resultat- och balansräkning 
Stämman beslöt fastst älla resu ltat och balansräkningen. Styrelsen vi ll tacka och ägare 
är väldigt nöjda. 
b) Disposition av vinst enligt fastlagd balansräkning 
Stämman beslutade att till aktieägaren utdela 1 065 370 kr samt att 58 871151 kr 
balanseras i ny räkning. 
c) Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. 
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen, som under räkenskapsåret haft 
följande sammansättning: 
Hans Ekwurtzel (L) ordförande, Jan Ahlström (M) vice ordförande, Christian Nilsson (C) 
ledamot, Håkan Hagström (M) ledamot, Niclas Svanberg (S) ledamot, Hans Grönqvist 
(BP) ledamot, Anders Dahlkvist (BP) ledamot, Anna Hirell (L) suppleant, Anette 
Åkesson (M) suppleant, Emma Jönsson (C) suppleant, Marie Louise Aaröe (M) 
suppleant tom 190924, Viktor Törnqvist (M) suppleant fr o m 190925, Ann -Margret 
Kjellberg (S) suppleant, Göran Håkansson (BP) suppleant och Csaba lllyes (BP) 
suppleant. och som tf VD Lars Johansson tom 190628, Hans Ekwurtzel tom 190731 
och Lisbeth Nilsson from 190801. 

§ 8 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer 
Fastställdes arvode åt ordförande till 108 378 kr per år, vice ordförande 21 676 kr per 
år samt att sammanträdesersättningen ti ll vice ordförande och styrelsen utbetalas i 
en lighet med Båstad kommuns reglemente. Till lekmannarevisorer och auktoriserad 
revisor utbetalas arvode enligt räkning. 

§ 9 Val av revisor 
Omval av KPMG till auktorise rat revisionsbo lag. 

§ 10 Anmälan om Båstads kommunfullmäktiges val av ordinarie 
styrelseledamöter, suppleanter samt ordförande och vice ordförande 
intill bolagsstämman 2023: 

Styrelsen består av: 
Jan Ahlström (M) 
Håkan Hagström (M) 
Niclas Svanberg (S) 
Birgitte Dahlin (L) 
Christian Nilsson (C) 

Suppleanter: 
Anette Åkesson (M) 
Viktor Törnqvist (M) 
Ann-Margret Kjellberg (S) 
Anna Hirell (L) 
Emma Jönsson (C) 

Ordförande: Birgitte Dahlin 
Vice ordförande: Jan Ah lström 



§ 11 Anmälan om Båstads kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer 
Lekmannarevisorerna är valda intill bolagsstämman 2023. 
Ingvar Andreasson och Sten Wahlgren. 

§ 12 Nya ägardirektiv 
Johan Olsson Swanstein rapporterade att ägardirektiven från Båst ads 
kommunfullmäktige daterad 2014-01-29 står fast. 

§ 13 Ny bolagsordning 
Det föreligger ingen ny bolagsordning. Ägaren informerade om att när utredningen om 
hur Båstad kommun ska organisera fastighetsförvaltning är klar, kommer ny 
bolagsordning tas fram. 

§ 14 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen 
Inget annat ärende. 

§ 15 Stämman avslutas 
Christian Nilsson förklarade stämman avslutad. 

Båstad 2020-05-07 

Urs ula Lindblom 
Sekreterare 



..(sASTADH EM 

PROTOKOLL 
fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB torsdagen 7 maj 

Tid och plats: kl 10.35-10.40, Båstadhem AB 

Närvarande styrelseledamöter: Birgitte Dahlin 
Jan Ahlström 
Håkan Hagström 
Christian Nilsson 
Niclas Svanberg 
Emma Jönsson, ej tjg 
Viktor Törnqvist, ej tjg 

Övriga närvarande: Lisbeth Nilsson, VD Båstadhem AB 
Peter Andersson, Projekt- och Underhållschef Båstadhem AB 

Vid protokollet: Ursula Lindblom, ekonomiassistent Båstadhem AB 

Beslut: 

§ 23 Sammanträdets öppnande 
Sammanträdet öppnades av ordförande Birgitte Dahlin som hälsade alla välkomna. 

§ 24 Val av mötesordförande 
Birgitte Dahlin valdes till mötesordförande. 

§ 25 Val av justerare 
Protokollet skall justeras av Niclas Svanberg. Beslutades att prot okollsjustering sker onsdag 13 
maj kl 16 på Båstadhems kontor. 

§ 26 Fastställande av dagordning 
1. Utskickad dagordning godkändes. 

§ 27 Fastställande av ny styrelse. Beslutsärende 
Ordförande: Birgitte Dahlin 
Vice ordförande: Jan Ahlström 
Ledamöter: 
Håkan Hagström 
Niclas Svanberg 
Christian Nilsson 



Beslut: 

Beslut: 

Suppleanter : 
Anna Hirell 
Anette Åkesson 
Viktor Törnqvist 
Ann-Margret Kjellberg 
Emma Jönsson 
1. Styrelsen beslöt enligt KF . 

§ 28 Firmateckning. Beslutsärende 
Firman teckn as av styrelsen 
Firman tecknas av en av 

Dahlin Birgitte 
Ahlström, Jan-Erik Henning 

I förening med en av 
Hagström, Carl Håkan Albert 
Nilsson, Lars Christian 
Svanberg, Bengt Göran Niclas 
Nilsson, Elna Carina Lisbeth 

Dessutom har verkställande direktören rätt att t eckna firman beträffande 
löpande förvaltningsåtgärder 
1. Styre lsen beslöt godkänna firmateckning. 

§ 29 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Birgitte Dahlin förklarade sammanträdet avslutat. 

Båstad 2020-07-05 

1J,A,~~ 
Birgitte Dahlin 
Ordförande 

Ursula lindblom 
Sekreterare 

Niclas Svanberg 
Juste rare 



8 NSll" 
NSRAB 

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Nordvästra Skånes Renhållnings 
Aktiebolag (NSR AB) fredag 2020-04-17, kl. 13:00-13:30 på Helsingborgs Arena, Helsingborg. 

Närvarande aktieägare/ ombud på stämman Totalt antal aktier/ röster 

Bjuvs kommun 
Båstads kommun 
Helsingborgs stad 
Höganäs kommun 
Åstorps kommun 
Ängelholms kommun 

Summa deltagare 

Övriga närvarande: 

Styrelseledamöter: 

Styrelsesuppleanter: 

Anmält förhinder: 

Personalrepr. 

Revisorer: 

Lekmannarevisorer: 

Övriga: 

genom 
genom 
genom 

genom 
genom 

Kenneth Bolinder 
Johan Olsson Swanstein 
Peter Danielsson 
Ingen närvarande 
Ronny Sandberg 
Liss Böcker 

Närvarande Aktier/ röster 

385 
320 

2578 
574 
345 
798 

=5000 

4426 av 5 000 

Eva Holm, Eva Ingers, Anders Månsson, Bo Lambertsson Persson, 
Jessica Andersson, Gustaf Wingårdh, Liselotte Reimer, Bitten 
Mårtensson och Robin Holmberg. 

Arvid Straube, Sven Rydström, Pia Möller och Åsa Holmen. 

Niklas Svalö, Claes Wastensson, Lennart Nilsson 

Lennart Jensen, Unionen 
Jann Thomasen, Transport 
Dennis Samuelsson, Transport 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Johan Rasmusson, KPMG AB 

Aina Modig Lindell, Helsingborg 

Roger Nielsen, Åstorps kommun 
Marie Jemth, Helsingborgs stad 
Linda Ekström, Helsingborgs stad 
Kim Olsson, VD NSR 
Dragana Damljanovic, Ekonomichef NSR 



§1 

§2 

§3 

§4 

§5 

§6 

§7 

Martina Troedsson, Styrelsesekreterare NSR 

Årsstämmans öppnande 
Styrelsens ordförande, Eva Holm hälsar samtliga välkomna och förklarar 
årsstämman öppnad. 

Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman 

Beslutas 
att välja Eva Holm till ordförande vid stämman samt 
att uppdra åt Styrelsesekreterare Martina Troedsson att föra protokollet. 

Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ovan angivna förteckning över närvarande aktieägare/ ombud uppläses. 
Ingen närvarande från Höganäs kommun fanns på plats. 

Beslutas 
att godkänna förteckningen av röstlängd vid stämman. 

Godkännande av dagordning 

Beslutas 
att godkänna den utsända dagordningen. 

Val av två justeringspersoner 

Beslutas 
att ordföranden för årsstämman jämte Ronny Sandberg och Liss Böcker justerar 
stämmoprotokollet. 

Fråga om årsstämman blivit behörigen sammankallad 

Ordförande Eva Holm informerar om att stärnmohandlingama utsändes den 25 
mars 2020 till ägarkommunerna och dess ombud. 

Beslutas 
att årsstämman blivit behörigen sammankallad. 

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, uppföljningsrapport 
enligt § 13 i bolagsordningen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport 

VD Kim Olsson sammanfattar 2019 och året som har gått. 



§8 

§9 

VD Kim Olsson föredrar styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning 
och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 tillsammans med styrelsens 
förslag till vinstdisposition. 

Revisor Johan Rasmusson framlägger revisionsberättelsen. 

Lekmannarevisorn Aina Modig Lindell framlägger lekmannarevisorernas 
granskningsrapport. 

Beslut om 
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning för NSR AB 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den framlagda 

balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 

Stämman beslutar i enlighet med revisorns tillstyrkan 

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen 
att vinsten behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt 
att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Fråga om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 

Föreligger utskickat förslag till ersättning enligt bestämmelserna i ERS 2018 för 
Helsingborgs stad för arvoden till styrelsen och de förtroendevalda revisorerna 
samt att ersättning till de valda revisorerna utgår enligt avtal. 

Beslutas 
att från 2020-04-17 utgår ersättning till styrelseledamöter och suppleanter i NSR 
enligt bestämmelserna i ERS 2018 för Helsingborgs stad 
att fast årsarvode till ordförande med 9,25 %, vice ordförande 4,5 % och övriga 
ledamöter och suppleanter 1 % av kommunalrådsarvodet i Helsingborg 
att reseersättning enligt Helsingborgs resereglemente, d.v.s. samma princip som 
tidigare år 
att det även utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Intyg lämnas till NSR 
från arbetsgivaren. 
att auktoriserad revisor erhåller arvode enligt räkning 

§ 10 Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Beslutas 
att bolagets styrelse enligt § 4.1 i konsortialavtalet ska bestå av nio (9) ordinarie 
ledamöter med sju (7) suppleanter samt två av personalorganisationernas 
utsedda ledamöter jämte suppleanter. 



§ 11 Val av styrelseledamöter, suppleanter samt ordförande och vice ordförande 

Föreligger 
personliga 

ägarkommunernas 
suppleanter samt 

förslag 
uppgift 

till styrelseledamöter och 
om personalorganisationernas 

representanter. 

Då kommunfullmäktige i Helsingborg inte utsett personliga suppleanter 
fördelas ordningen enligt nedan turordning för Helsingborg. 

Beslutas 
att intill nästa ordinarie årsstämma fastställa följande styrelse: 

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter Kommun 

Anders Månsson 
Jessica Andersson 

Eva Holm 

Eva Ingers 

Liselotte Reimer 

(S) Niklas Svalö 
(S) Claes Wastensson 

(C) 1. Arvid Straube 
2. Sven Rydström 

(S) 1. Sven Rydström 
2. Arvid Straube 

(SD) 1.Sven Rydström 
2. Arvid Straube 

Bo Lambertsson Persson {M) 1.Arvid Straube 

Gustaf Wingårdh 
Bitten Mårtensson 
Robin Holmberg 

2. Sven Rydström 

(M) Pia Möller 
(S) Asa Holmen 
(M) Lennart Nilsson 

(S) Bjuv 
(M) Båstad 

(C} Helsingborg 
(S) 

(S) Helsingborg 
(C) 

(S) Helsingborg 
(C) 

(C) Helsingborg 
(S) 

(M) Höganäs 
(l) Åstorp 
(C) Ängelholm 

att konstatera följande uppgifter om valda personalrepresentanter 

Ordinarie 
Jann Thomasen, Transport 
Lennart J ensen, Unionen 

Suppleanter 
Dennis Samuelsson, Transport 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 



att utse Eva Holm till styrelsens ordförande för samma period. 
att utse Eva Ingers till styrelsens vice ordförande för samma period. 

§ 12 Val av auktoriserad revisor 

Helsingborgs stad genomförde en upphandling av revisorstjänsten under 2019. 
Kommunfullmäktige i Helsingborg beslutade 2019-04-23 att utse KPMG AB till 
revisionsföretag för perioden 2019-2022. 

Huvudansvarig revisor är Johan Rasmusson. 

Beslutas 
att fastställa, Johan Rasmusson, KPMG AB, till revisor 

§ 13 Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant 

Helsingborgs kommunfullmäktige beslutade 2019-01-22 att utse Aina Modig 
Lindell till ordinarie lekmannarevisor samt Kenth Wilhelmsson till suppleant för 
2019-2022. Revidering gjordes 2020-02-26 av Helsingborgs kommunfullmäktige 
då uppdragen skulle valts för mandatperioden 2019 till 2023. 

Beslutas 
att fastställa Aina Modig Lindell till lekmannarevisor och Kenth Wilhelmsson till 
suppleant. 
att ändra tiden för valen intill slutet av årsstämman 2023. 

§ 14 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

Inget övrigt ärende har anmälts till stämman. 

§ 15 Stämmans avslutande 

Avslutningsvis konstateras att samtliga beslut varit enhälliga och att det inte 
finns fler ärenden på dagordningen. 

Peter Danielsson framför ägarens tack till styrelsen, VD och bolagets 
medarbetare, för gott arbete och väl fungerande samarbete under det gänga året. 
Peter Danielsson framför ett extra tack till VD Kim Olsson för alla de här åren för 
stort engagemang och önskar Kim Olsson lycka till i framtiden. 

Eva Holm framför sitt tack till styrelsen, VD och bolagets medarbetare samt till 
ägarna. 



VD Kim Olsson framför sitt tack till ägarna och styrelsen för den här tiden. 

Beslutas 
att förklara 2020 års årsstämma avslutad. 

Vid protokollet: Ordförande: 

r4@1A-TrcedJ5CY) 
Martina Troedsson j 

~7~·L 

Justeras: 

~,il,~ 
Liss Böcker 



Protokoll Styrelsemöte 2/2020 med styrelsen i NSR AB 

Fredag 2020-04-17, kl. 09.30 -12:00 - på Helsingborgs Arena, Helsingborg 

Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Eva Holm, Eva Ingers, Bo Lambertsson Persson, Jessica Andersson, 
Liselotte Reimer, Gustaf Wingårdh, Bitten Mårtensson och Robin 
Holmberg 

Arvid Straube, Sven Rydström, Pia Möller och Åsa Holmen. 

Personalrepr: Lennart Jensen, Unionen 
Jann Thomasen, Transport 

Övriga: 

Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Kim Olsson, VD 
Dragana Damljanovic, Ekonomichef under § 24, § 26 a och b 
Cecilia Holmblad, Renhållningschef under § 28 

Martina Troedsson, Sekreterare 

Anmält förhinder: Joel Hallkvist, Niklas Svalö, Claes Wastensson och Lennart Nilsson 

Mötets Öppnande 
§ 20 Ordförande Eva Holm förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 

närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
§ 21 att godkänna föreslagen dagordning 
§ 22 att ordföranden jämte Jessica Andersson justerar protokollet 
§ 23 att godkänna styrelseprotokoll 1/2020 

§ 24 Ekonomiska rapporter 
Ekonomichef Dragana Damljanovic informerar om resultatet till och med 
februari 2020. 

Resultatet för NSR-koncernen visar ett resultat på - 7 miljoner. Vilket följer 
budget. 



Beslutar att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 25 Beslut om Interims VD 
Presidiet har tittat på hur praktiskt lösa VD frågan tills en ny VD är tillsatt då 
Kims sista dag på NSR är den 30 april 2020. 

Presidiet har följt sedvanlig praxis för upphandling av en Interims VD. Presidiet 
har då tittat på olika alternativ och har följt de processer och lagar som finns. 
Utifrån detta har Lars-Inge Persson valts ut som en lämplig kandidat. VD Kim 
Olsson hälsar därmed Lars-Inge Persson välkommen till mötet. 

Beslutar 
att godkänna Lars-Inge Persson som Interims VD från 1 maj 2020 tills ny VD är 
tillsatt 

§ 26 Beslut om policy 
a.) IT-policy 
Ekonomichef Dragana Damljanovic presenterar den nya IT policyn vars syfte är 
att redogöra för de regler och rutiner som gäller vid användandet av företagets 
IT utrustning. 

b.) Informationssäkerhetspolicy 
Ekonomichef Dragana Damljanovic berättar om den nya 
Informationssäkerhetspolicyn som anger riktlinjer för information och 
informationsbehandling inom NSR. 

Bakgrunden för framtagandet av dessa policys är GDPR och de krav som finns 
för NSR att ha. Utifrån dessa policys finns det skapat riktlinjer till medarbetarna 
för hur de ska agera. Checklistor finns sen på enhetsnivå för vidare spridning ut 
i verksamheten. 

Beslutar 
att godkänna IT-policyn 
att godkänna Informationssäkerhetspolicyn 

§ 27 Verksamhetsrapporter 
a) Information om krisberedskap och förebyggande arbete 
VD Kim Olsson berättar om NSR:s arbete med krisberedskap. NSR har ännu inte 
gått in i någon krisberedskapssituation och verksamheten fungerar som vanligt. 
Det har jobbats internt för att ta fram och fastställa en plan för att säkerställa att 
NSR kan fullgöra sin uppgift som samhällsviktig tjänst i framtiden om något 

skulle hända. ~~ 

2 



NSR kommer att klara insamling av avfall med max 50 procent frånvaro med 
förändrade hämtningsrutiner. Det som är mest kritiskt är de individer med 
kritiska roller såsom verkstadspersonal. Personalen har testat att jobba hemifrån 
på olika avdelningar för att se att allt fungerar. 

b) Information om biogödselproduktion Biond 
VD Kim Olsson har tidigare berättat om att det under 2019 varit problem med 
produktionen och problem som inte åtgärdades. Biond bytte ut sin ledning och 
de brister som påtalades har börjat att åtgärdas. Den nya 
förbehandlingsanläggningen togs i drift under hösten 2019 men var försenad. 
Olika intrimningsproblem tillstötte vilket gjorde att skärpta krav på synliga 
plastföroreningar inte uppfylldes. Från slutet av februari 2020 har inte Biond haft 
biogödselcertifikat. De har dock installerat ny teknik så kvaliteten är mycket 
bättre nu. Lantbrukarna kan inte använda ocertifierad biogödsel då de inte kan 
sälja sin skörd till vissa leverantörer. NSR har kontakt med LRF och lantbrukare 
för att skapa tillit och att visa på att NSR tar ansvar för att symbiosen fungerar 
mellan de olika aktörerna, både kommunikativt och vid problem. Idag förs en 
dialog i positiv anda. 

c) Information om LBG AB 
VD Kim Olsson resultatet för LBG AB som för 2019 blev 13 miljoner kronor vilket 
beror på hög effektivitet och tillgänglighet i förädlingen av biogas. Diskussioner 
förs mellan LBG AB och Öresundskraft gällande drift av mackarna. 

Förslag finns att Eva Holm företräder NSR AB på årsstämman samt att VD Kim 
Olsson ersätts i styrelsen av Interims VD. 

d.) Information om plastanläggning Ängelholm 
VD Kim Olsson berättar att TMR har tagit beslut om att de vill starta upp 
verksamhet för plaståtervinning på vår anläggning i Ängelholm under 2020. Att 
teckna avtal är på gång. 

e.) Information om lakvatten Höganäs 
VD Kim Olsson har tidigare berättat att NSR inte längre får släppa lakvattnet till 
reningsverket i Höganäs från 1 maj 2020. Ett nytt lakvattensystem beräknas vara 
klart till 30 april. NSR klarar just nu av att lagra upp vattnet. 

f.) Remiss slamspridning 
NSR har svarat på en remiss gällande reningsverk slamspridning på åkrar. 
Remissvaret säger att det inte är bra att sprida gifter ut igen i samhället och att 
det inte är bra att elda upp. Att jobba vidare med biokol ses som positivt. 
Remissvaret blev ur ett cirkulärt perspektiv och hänger ihop med vår strategi 
gällande biokol. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

3 



att Eva Holm företräder NSR AB på årsstämman i LBG AB 
att VD Kim Olsson ersätts i styrelsen i LGB AB av Interims VD 

§ 28 Renhållning 
a.) Uppföljning av avfallsplan 

Renhållningschef Cecilia Holmblad sammanfattar den avfallsplansuppföljning 
för 2019 som har gjorts. I den bilaga som har sänts ut kan denna läsas mer 
utförligt. För 2019 har NSR följt upp de avfallsplaner som gällde i kommunerna 
2019 samt jämfört med den regionala avfallsplanen som började gälla 1 januari 
2020. Den regionala avfallsplanen är uppdelad i 4 målområden med olika 
effektmål att uppnå till 2024. 

Cecilia Holmblad redovisar de olika målen men även hur de olika kommunerna 
ligger till i förhållande till sina målsiffror. I Bilagan som har skickats ut 
presenteras de 4 olika målen, hur det såg ut 2019, vilka insatser som har gjorts 
och vad som ska göras ytterligare under 2020. 

Renhållningschef Cecilia Holmblad informerar att den totala avfallsmängden 
har minskat med 16 kg/invånare och år i våra regioner från 2018 till 2019. 
Minskningen beror dels på mindre restavfall, tidningar, ej sorterbart på Å VC 
samt el avfall. Under 2019 har fokus legat på att minska matavfallssvinn i 
skolkök samt hos restauranger. Målet är 320 kg/invånare och år. Under 2019 blev 
resultatet 379,6 kg/invånare och år. 

Ett annat mål är att restavfallsmängden ska minska med 42 % till 2024. Målet är 
100 kg/invånare och år. Under 2019 hamnade vi på 165,2 kr/invånare och år. 
Mängderna restavfall som förbränns minskade med 5 kilo per år och invånare 
mellan 2018 och 2019. 

Några intressanta fakta som presenteras är att mängden plast i restavfallet ökar. 
Tyvärr har matsvinnet för privatpersoner ökat igen. Mer grovavfall och textil går 
till återanvändning vilket är positivt. Fortfarande är hälften av innehållet i 
soppåsen restavfall, hälften förpackningar och tidningar och hälften matavfall. 
Fokus ligger på att minska avfallet då de stora kilona att göra något åt finns här. 
Om alla sorterade rätt skulle restavfallsmängderna minska med 12 000 ton. 

Under 2019 har NSR jobbat med insatser som är riktade mot olika målgrupper 
för att skapa hållbara lösningar och bättre utsortering av material. Att öka 
anslutningsgraden till 4-facks abonnemang har gjorts. 

Idag vet vi att rådgivning fungerar bra ut i verksamheter genom "Kök som 
räddar käk" samt "Smart mat Helsingborg" där vi kan se positiva effekter vilket 

är en bra kvalitetssäkring av vår egen verksamhet. -i ~ 
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A vfallsplanen ska också innehålla mål och åtgärder för att förebygga och 
begränsa nedskräpning. Den faktiska och den upplevda nedskräpningen ska 
minska. Under 2019 har NSR jobbat för att samla in information och då 
dokumentera nuläge och se till hur detta bäst kan mätas framöver. Mätning kan 
se olika ut i kommunerna men det viktigaste är att alla mäter från och med nu. 

Ett annat mål är människa och miljö i fokus och det har kopplingar till mål i vårt 
ägardirektiv. NSR har en fortsatt bra kundnöjdindex som ligger på 4,4 under 
2019 av 5. Målet är 4,4. När det gäller kostnadseffektivisering gällande 
avfallskostnaden är målet 450 kronor/år och invånare, under 2019 hamnade NSR 
på 560 kronor. 2010 var kostnaden 795 kronor. 

Det går åt rätt håll men vi måste öka takten ytterligare. Något att ta med sig är 
att alla måste hjälpas åt att sprida och skapa förståelse att det här är viktigt att 
var och en bidrar. Vi har en fin infrastruktur i vår region och det är viktigt att 
alla då sorterar rätt. Att hitta incitament som ger effekt är önskvärt och det är 
svårt att se hur information går ut till de boende i ägarkommunerna men vi 
måste få med alla på banan. Skulle exempelvis en ändrad fackindelning kunna 
påverka kundernas sortering? Det ställs stora krav på NSR som 
kompetensorganisation att stödja och hjälpa till ute på plats hos olika kunder, 
verksamheter och förvaltningar. 

b.) Uppföljning av ekonomi i renhållningskollektiv 
Cecilia Holmblad berättar om hur ekonomin ser ut i de olika 
renhållningskollektiven för 2019. Under 2020 kommer omtag samt ändring av 
konstruktion för taxor för 2021 att göras på grund av bland annat 
producentansvaret. 

c.) Information om implementering av producentansvar 
Cecilia Holmblad informerar om vad som har hänt sedan sist gällande 
regeringens beslut för fastighetsnära insamling. Producenterna kommer att ha 
det fulla finansiella ansvaret för att kommunicera, påverka 
beteendeförändringar, samla in, återvinna och samråda med kommunerna. Den 
31 mars var sista ansökningsdagen för att bli tillståndspliktigt insamlingssystem 
gällande förpackningar och tidningar. Två ansökningar har lämnats in från FTI 
samt TMR. Dock har inte FTI lämnat in för tidningar. NSR har deltagit i samråd 
både med TMR och FTI. Både FTI och TMR avser att samordna 
förpackningsinsamlingen med kommunernas befintliga insamling av mat och 
restavfall där det är möjligt. I höst blir det klart vilka som blir godkända 
insamlingssystem. 

d.) Information om utvecklingsprojekt Båstads kommun 
Cecilia Holmblad presenterar det projekt som vi fått i uppdrag av Båstad 
kommun för att hitta bästa sättet att erbjuda en bra service så nära bostaden som 
möjligt för invånare i Båstad. Syftet är att grundligt undersöka vilket som är det 
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bästa sättet att samla in grovavfall, farligt avfall samt trädgårdsavfall. Ur både 
kund och miljösynpunkt. Effektmål som presenteras är; 

Öka servicen för kunden (NKI ska öka) 
Öka tillgängligheten 
Minska transporterna i antal kilometer 
Öka sortering och mer till återbruk. Därmed minska förbränningen 

Cecilia informerar om det arbetspaket somt tagits fram av styrgruppen och 
projektgruppen. En referensgrupp har även skapats för att den lokala 
förankringen och vår kompetens ska jobba tillsammans. Det arbetas med 
omvärldsbevakning men också diverse kampanjer fortlöper som vi redan vet 
fungerar och är omtyckta, såsom trädgårdskampanjer. Att se till nya lösningar 
och tänka framåt är en del av arbetspaketet. Första rapporten ska vara klar i juni. 

e.) Information om hämtning av hushållsavfall Havsbaden 
Cecilia Holmblad informerar om det arbetsmiljöproblem och skyddstopp som 
uppstått 1 Havsbaden i Ängelholms kommun. Vi start av ny 
insamlingsentreprenad i Ängelholm 2016 ingick ett krav på inventering av 
hämtställen. Våren 2017 meddelar entreprenaden att de backar på gator i 
Havsbaden och att arbetsmiljön är dålig. Problematiken är att vägarna är smala, 
saknar vändzon och att dragvägen är lång och har viss lutning. Försök att 
förbättra arbetsmiljön presenteras av NSR men förslag överklagas av både 
entreprenör och kunder och hamnar i olika nämnder, hos länsstyrelsen och 
sedan hos mark och miljödomstolen. Efter mark och miljödomstolens beslut 
sattes en dold dragväg på vissa fastigheter och att entreprenör ska gå in och dra 
ut kärlen till Klittervägen. 

18 mars 2020 läggs ett skyddsstopp på backning enligt arbetsmiljölagen av det 
regionala skyddsombudet på Transport. De skulle inte backa utan då ändras 
skyddsstoppet till att gälla dragväg. Ärendet avslutas med att stoppet hävs 9 
april av arbetsmiljöverket då det inte är en fara för att någon kan dö. Lösningen 
med dragväg tillämpas återigen i Havsbaden. 

Bättre dialog önskas med regionala skyddsombudet så att vi kan jobba 
tillsammans för att lösa eventuella problem. Detta blir mer seriöst och att hitta 
en lösning kan förhoppningsvis göras fortare. 

f.) Information om Töm säcken 
Cecilia Holmblad har tidigare berättat om kampanjen "Töm säcken. 
Plockanalyser visar på att endast en tredjedel i restavfallet är rätt sorterat. 
Därmed tar NSR inte emot osorterade sopsäckar längre på 
återvinningscentralerna sedan 1 januari 2020. Målet är att mer avfall ska gå till 
återvinning och återbruk. Målet var att minska 10 % av det material som går till 
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energiåtervinning. Resultatet efter 15 veckor visar på att restavfallet redan har 
minskat med 54 %. 

Cecilia berättar också om projekt Återbygget där vi från och med 1 april startade 
återbruk för byggmaterial på återvinningscentralerna i Höganäs och Åstorp. Det 
är en liten container där kunder kan skänka byggmaterial och någon annan kan 
hämta gratis. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 29 Övriga frågor 
VD Kim Olsson berättar om underlaget Revisionsrapport för Granskning av 
krisberedskap som har mailats ut till styrelsen. Helsingborgs stads 
lekmannarevisorer har tillsammans beslutat att genomföra en granskning av 
krisberedskapen i helägda kommunala bolag där staden antingen är ensam 
ägare alternativt äger bolaget tillsammans med andra kommuner. 
Beredskapsplanen är inte antagen av styrelsen eller ledningsgruppen. 

Önskemål lämnas på att vara med på Recycling dagen den 14 maj. Den är dock 
inställd och NSR återkommer om datum framflyttas. 

§ 30 Mötets avslutande 
Ordförande Eva Holm tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2020-04-17 

Vid protokollet 
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Protokoll Styrelsemöte 3/2020, Konstituerande styrelsemöte, NSR AB 

Fredag 2020-04-17, kl.14.00-14.30, Helsingborgs Arena 

Närvarande: 
Ledamöter: 

Suppleanter: 

Personalrepr: 

Övriga: 

Eva Holm, Eva Ingers, Anders Månsson, Bo Lambertsson Persson, Jessica 
Andersson, Gustaf Wingårdh, Liselotte Reimers och Bitten Mårtensson. 

Arvid Straube, Sven Rydström, Pia Möller och Åsa Holmen. 

Jann Thomasen, Transport 
Dennis Samuelsson, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Kim Olsson, VD 
Martina Troedsson, Sekreterare 

Anmält förhinder: Robin Holmberg, Niklas Svalö, Claes Wastensson och Lennart Nilsson 

§ 33 

§34 

§35 

Sammanträdets öppnande, godkännande av dagordning samt justering 
av protokoll 

Ordförande Eva Holm förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning 
att ordföranden jämte Gustaf Wingårdh justerar protokollet 

Förslag till arbetsordning, ekonomisk rapport, arbetsfördelning och 
VD-instruktioner 

Beslutar 
att fastställa arbetsordningar, ekonomiinstruktioner, arbetsfördelning 
och VD-instruktioner för NSR AB genom undertecknande av ordförande 
Eva Holm, vice ordföranden Eva Ingers samt VD Kim Olsson. 

Utnämnande av verkställande direktör och sekreterare 

Beslutar 
att utse Kim Olsson till verkställande direktör till 30 april 2020 
att utse Lars-Inge Persson till Interims VD från 1 maj 2020 tills ny VD 
tillträder enligt beslut på styrelsemöte 2020-04-17 



§36 

§37 

§38 

§ 39 

att utse Martina Troedsson till styrelsesekreterare tillsvidare 
att genom särskilt avtal med VD anse anställnings- och arvodesfrågan 
reglerad tillsvidare 
att presidiet beslutar om VD:s lönerevidering samt rapportering till 
styrelsen 

Firmateckning 

Beslutar 
att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden och vice 
ordföranden samt verkställande direktören, två i förening. 

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande 
löpande förvaltningsåtgärder. 

Ansvarsförsäkring 

Beslutar 
att samma ansvarsförsäkring som täcker styrelse och ledande 
befattningshavare gentemot det personliga ansvaret enligt 
aktiebolagslagen ligger kvar. Försäkringen gäller med beloppet 20 MSEK 
per skada och år. 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor var anmälda. 

Avslutning 
Ordförande Eva Holm tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2020-04-17 

Vid protokollet: 

"'*21/il;o J rct:t/JJ'a"} 
Martina Troedsson / 
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Vera Park Circularity AB 

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vera Park Circularity AB 

fredag 2020-04-17, 08:00-08:30 på NSR:s huvudkontor, Hjortshögsvägen 1, Helsingborg 

Närvarande aktieägare/ ombud Antal aktier/ röster 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB genom Eva Holm 1000 

Summa deltagare Aktier/ röster 1000 

Övriga närvarande: 

Övriga: Kim Olsson, sekreterareND 

§1 Bolagstämmans öppnande 

Styrelsens ordförande Eva Holm förklarar bolagsstämman öppnad. 

§2 

§3 

§4 

V al av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman 

Beslutas 
att välja Eva Holm ordförande vid stämman samt 
att uppdra åt VD Kim Olsson att föra protokollet. 

Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ovan angivna förteckning över närvarande aktieägare/ ombud uppläses. 

Beslutas 
att godkänna förteckningen som röstlängd. 

Godkännande av dagordning 

Beslutas 
att godkänna den utsända dagordningen. 



§5 

§6 

§7 

§8 

Val av justeringsperson 

Beslutas 
att ordföranden för bolagsstämman justerar stämmoprotokollet. 

Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

VD Kim Olsson informerar om att stämmohandlingarna utsändes med post 
den 25 mars 2020 till ombudet. 

Beslutas 
att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport 

VD Kim Olsson föredrar styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning 
och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 tillsammans med styrelsens 
förslag till vinstdisposition. 

VD Kim Olsson läser upp revisionsberättelsen. 

VD Kim Olsson läser upp lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

Beslutas 
att godkänna den framlagda redovisningen och revisionsberättelserna. 

Beslut om 

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning för Vera Park 
Circularity AB 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den framlagda 
balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 

Stämman beslutar i enlighet med revisorns tillstyrkan 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, 
att vinsten behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt 
att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 



§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna och 
lekmannarevisorerna 

Föreligger förslag att inga särskilda ersättningar skall utgå till styrelsen utöver 
de som tillämpas i moderbolaget. 

Beslutas 
att inga särskilda arvoden skall utgå till styrelsen samt 
att auktoriserad revisor erhåller arvode enligt räkning. 

§ 10 Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Beslutas 
att antalet styrelseledamöter ska vara nio (9) med sju (7) suppleanter samt 
uppgift om personalorganisationernas utsedda ledamöter jämte suppleanter. 

§ 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Föreligger moderbolagets förslag till styrelseledamöter och personliga 
suppleanter samt uppgift om personalorganisationernas representanter. 

Beslutas 
att intill nästa ordinarie bolagsstämma fastställa följande styrelse: 

Ordinarie ledamöter 

Anders Månsson 
Jessica Andersson 

Eva Holm 

Eva Ingers 

Liselotte Reimer 

Bo Lambertsson Persson 

Gustaf Wingårdh 

Bitten Mårtensson 
Robin Holmberg 

(S) 

(S) 

(C) 

(S) 

(SD) 

(M) 

(M) 
(S} 

(M) 

Personliga suppleanter Kommun 

Niklas Svalö (S) Bjuv 

Claes Wastensson (M) Båstad 

1 _ Arvid Straube (C) Helsingborg 
2_ Sven Rydström (S) 

1. Sven Rydström (S) Helsingborg 
2. Arvid Straube (C) 

1.Sven Rydström (S) Helsingborg 
2. Arvid Straube (C) 

1.Arvid Straube (C) Helsingborg 
2. Sven Rydström (S) 

Pia Möller (M) Höganäs 
Åsa Holmen (L) Åstorp 
Lennart Nilsson (C) Ängelholm 
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att konstatera följande uppgifter om valda personalrepresentanter 

Ordinarie Suppleanter 

Jann Thomasen, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 

Dennis Samuelsson, Transport 
Lotta Lewis Jonsson, Akademikerna 

§ 12 Val av revisorer och revisorssuppleanter för perioden 2018 

Helsingborgs stad genomförde en upphandling av revisorstjänsten under 2019. 
Kommunfullmäktige i Helsingborg beslutade 2019-04-23 att utse KPMG AB till 
revisionsföretag för perioden 2019-2022. 

Huvudansvarig revisor är Johan Rasmusson. 

Helsingborgs kommunfullmäktige beslutade 2019-01-22 att utse Aina Modig 
Lindell till ordinarie lekmannarevisor samt Kenth Wilhelmsson till suppleant för 
2019-2022. Revidering gjordes 2020-02-26 av Helsingborgs kommunfullmäktige 
då uppdragen skulle valts för mandatperioden 2019 till 2023. 

Beslutas 
att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt ovan. 
att ändra tiden för valen intill slutet av årsstämman 2023. 

§ 13 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

Inget övrigt ärende har anmälts till stämman. 

§ 14 Stämmans avslutande 

Avslutningsvis konstateras att samtliga beslut varit enhälliga och att det 
inte finns fler ärenden på dagordningen. 

Beslutas 
att förklara 2020 års årsstämma avslutad. 

Helsingborg 2020-04-17 

Vid protokollet: Justeras: 
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Protokoll Styrelsemöte 2/2020 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 

Fredag 2020-04-17, kl. 09:00 -09:30 - på Helsingborgs Arena, Helsingborg 

Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Eva Holm, Eva Ingers, Bo Lambertsson Persson, Jessica Andersson, 
Liselotte Reimer, Gustaf Wingårdh, Bitten Mårtensson och Robin 
Holm.berg 

Arvid Straube, Sven Rydström, Pia Möller och Åsa Holmen. 

Personalrepr: Lennart Jensen, Unionen 

Övriga: 

J ann Thomasen, Transport 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Kim Olsson, VD 
Björn Jacobsson, IT- och digitaliseringschef 
Martina Troedsson, Sekreterare 

Anmält förhinder: Joel Hallkvist, Niklas Svalö, Claes Wastensson och Lennart Nilsson 

Mötets Öppnande 
§ 13 Ordförande Eva Holm förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 

närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
§ 14 att godkänna föreslagen dagordning 
§ 15 att ordföranden jämte Jessica Andersson justerar protokollet 
§ 16 att godkänna styrelseprotokoll l/ 2020 

§ 17 Information om pågående aktiviteter 

VD Kim Olsson berättar om hur det ligger till med de aktiviteter som finns på 
Vera Park Circularity. 

Den delen där det bedrivs inkubatorprocess för att på uppdrag åt NSR ta fram 
och utveckla nya ideer, driva testbädd och se till utvecklingsområden har det 
jobbats mycket med för att dokumentera ner det arbetssätt som vi har. Det 
handlar om att strukturera och implementera detta i NSR:s ledningssystem så att 
det blir tydligt vart man är i processerna, vilka beslutspunkter som ska tas och så 
vidare. Detta systematiska arbete har kvalitetssamordnare Erik Matsson hållit i. /,, 
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Vera Park Circularity AB bildades med uppgift att utveckla nya ideer, dela 
kunskap, skapa nätverk och att experimentera med återvunna material i form 
utav testbädd i diverse projekt. Att främja och underlätta nystartade företags väg 
mot tillväxt och lönsamhet samt tillhandahålla tjänster i form av främst 
kunskapsöverföring. 

Utmaningen är att ha en ekonomi i balans från 2022 och att då börja dela kunskap 
internationellt. Just nu har Coronakrisen ställt till det och när det gäller de 
internationella aktiviteterna har Vera Park Circularity valt att ej jobba med 
affärsutveckling just nu utan se till de projekt vi redan har och lösa de aktiviteter 
vi redan har på gång. 

För de produkter som har tagits fram behöver vi tänka till då det är möjligt att 
det tar tid innan de flyter på av sig själva. Kan då NSR fortsätta finansiera det 
eller ska vi ändra affärsutvecklingsdelen till att hitta andra sätt och dela med fler 
företag? 

IT- och digitaliseringschef Björn Jacobsson berättar om några av de projekt som 
Vera Park Circularity har igång. Bland annat så tillverkar GAIA just nu förkläden 
till sjukvården samt påsar till ICA. Vera Park har också jobbat intensivt med 
ruttoptimering för att samla in avfall på ett bra sätt för att undvika onödiga 
körningar. Detta är utvecklat tillsammans med B&M Systemutveckling och har 
gett gott resultat. NSR har idag en otrolig kontroll på insamlingen. Detta har 
möjliggjort OnDemand tömning vilket fortlöper. Bintel har tillverkat de sensorer 
som sitter på dessa kärl. 

Att jobba tillsammans med företag för att nå högre mål och att hitta bra 
samarbetspartner är något att ta med framåt och ta nytta av de värden som de 
ger. 

§ 18 Övriga frågor 

Önskemål lämnas på att ekonomin för Vera Park Circularity AB ska presenteras 
som en punkt i dagordningen framöver. 

§ 19 Mötets avslutande 
Ordförande Eva Holm tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2020-04-17 

Vid protokollet 

l/"1nf727/!:,cm/. I 
Martina Troedsson 
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Protokoll Styrelsemöte 3/2020, Konstituerande styrelsemöte 
Vera Park Circularity AB 

Fredag 2020-04-17, kl. 14.30-15.00, Helsingborgs Arena 

Närvarande: 
Ledamöter: 

Suppleanter: 

Personalrepr: 

Övriga: 

Eva Holm, Eva Ingers, Anders Månsson, Bo Lambertsson Persson, Jessica 
Andersson, Gustaf Wingårdh, Liselotte Reimers och Bitten Mårtensson. 

Arvid Straube, Sven Rydström, Pia Möller och Åsa Holmen. 

Jann Thomasen, Transport 
Dennis Samuelsson, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Kim Olsson, VD 
Martina Troedsson, Sekreterare 

Anmält förhinder: Robin Holmberg, Niklas Svalö, Claes Wastensson och Lennart Nilsson 

§24 

§25 

§26 

Sammanträdets öppnande, godkännande av dagordning samt justering 
av protokoll 

Ordförande Eva Holm förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning 
att ordföranden jämte Gustaf Wingårdh justerar protokollet 

Förslag till arbetsordning, ekonomisk rapport, arbetsfördelning och 
VD-instruktioner 

Beslutar 
att fastställa arbetsordningar, ekonomiinstruktioner, arbetsfördelning 
och VD-instruktioner för Vera Park Circularity AB genom 
undertecknande av ordförande Eva Holm, vice ordföranden Eva Ingers 
samt VD Kim Olsson. 

Utnämnande av verkställande direktör och sekreterare 

Beslutar 

att utse Kim Olsson till verkställande <lirektör till 30 april 2020 /J r 



§ 27 

§28 

§29 

§30 

att utse Lars-Inge Persson till Interims VD från 1 maj 2020 tills ny VD 
tillträder enligt beslut på styrelsemöte 2020-04-17 
att utse Martina Troedsson till styrelsesekreterare tillsvidare 
att genom särskilt avtal med VD anse anställnings- och arvodesfrågan 
reglerad tillsvidare 
att presidiet beslutar om VD:s lönerevidering samt rapportering till 
styrelsen 

Firmateckning 

Beslutar 
att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden och vice 
ordföranden samt verkställande direktören, två i förening. 

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande 
löpande förvaltningsåtgärder. 

Ansvarsförsäkring 

Beslutar 
att samma ansvarsförsäkring som täcker styrelse och ledande 
befattningshavare gentemot det personliga ansvaret enligt 
aktiebolagslagen ligger kvar. Försäkringen gäller med beloppet 20 MSEK 
per skada och år. 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor var anmälda. 

Avslutning 
Ordförande Eva Holm tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2020-04-17 

Vid protokollet: 
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Protokoll Nr 212020 Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 

Torsdag 2020-04-16. Klockan 08:30-11:30 på NSR:s huvudkontor, Helsingborg 

Närvarande från kommunerna: 
Helsingborg 

Ängelholm 

Höganäs 

Båstad 

Åstorp 

Bjuv 

Närvarande från NSR: 
VD 
Ekonomichef 
Renhållningschef 
Enhetschef Å VC 
Styrelsesekreterare 

1. Mötets öppnande 

Linda Ekström 
Elisabeth Lindqvist 
Emelie Lewin 

Stefan Marthinsson 
Anders Lundin 

Fredrik Arthursson 

Jenny Hägglöf 
Andreas Jansson 

Thorsten Schnaars 

Kim Olsson 
Dragana Damljanovic 
Cecilia Holmblad 
Anna-Karin Falkenström 
Martina Troedsson 

Kim Olsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Godkännande av dagordningen. 
Föreslagen dagordning godkändes. 

3. Godkännande av föregående protokoll nr 1/2020 
Föregående protokoll godkändes. 

4. Information ifrån respektive kommun 
Bjuv 

• Inget att rapportera 

Båstad 
• Inget att rapportera 
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Helsingborg 
• Elisabeth Lindqvist berättade på förra mötet att det finns ett antal invasiva arter 

gällande växter och träd ifrån andra länder som sprider sig ohämmat ute skog och 
mark. Elisabeth ska träffa Ludvig Landen och Anna Sorelius från NSR för att prata om 
hur ta hand om massor som det kan finnas invasiva arter i. Att skapa en grupp för att 
skapa samsyn är på agendan. 

• Elisabeth Lindqvist berättar att hon tidigare varit i kontakt med Matilda Lindblad ifrån 
NSR gällande ett större samarbete mellan SBF och NSR för detaljplaner. Elisabeth har 
inte kommit kontakt med Matilda än. Cecilia Holmblad meddelar att hon ber Matilda 
kontakta Elisabeth. 

• Emelie Lewin berättar att de har haft ett gediget arbete med att hitta plats för FTI:s 
återvinningsstationer i Helsingborg. I arbetet har de engagerat både privata markägare 
men också sett till interna förvaltningar. Ingen vill ha utanför sin bostad då de boende 
är rädda för mycket trafik och nedskräpning. 

Höganäs 
• Fredrik Arthursson berättar att allt fungerar med renhållningen såsom var tänkt. 

Åstorp 
• Ingen närvarande 

Ängelholm 
• Anders Lundin lyfter det ärende gällande anvisande av plats i och skyddstopp i 

Havsbaden som har med arbetsmiljö att göra som Urbaser rapporterat om. Cecilia 
Holmblad berättar att information kommer under punkt 9 e. 

5. Ekonomiska rapporter 
Ekonomichef Dragana Damljanovic informerar om resultatet till och med februari 2020. 

Resultatet för NSR-koncemen visar ett resultat på - 7 miljoner. Vilket följer budget. 

6. Beslut om Interims VD 
Kim Olsson berättade på förra mötet att han slutar som VD under våren. Kim är kvar till 30 
april. Rekryteringsprocessen är i full gång och intervjuer pågår. 

Tills ny VD tillkommer har presidiet jobbat fram ett förslag till en Interims VD under tiden. 
Imorgon beslutar styrelsen om Interims VD tills dess att en ny VD är tillsatt. 

7. Beslut om policy 

a.) IT - policy 
Ekonomichef Dragana Damljanovic presenterar den nya IT policyn vars syfte är att 
redogöra för de regler och rutiner som gäller vid användandet av företagets IT utrustning. 
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NSR® 
b.) Informationssäkerhetspolicy 

Ekonomichef Dragana Damljanovic berättar om den nya Informationssäkerhetspolicyn som 
anger riktlinjer för information och informationsbehandling inom NSR. 

Bakgrunden för framtagandet av dessa policys är GDPR och de krav som finns för NSR att ha. 
Utifrån dessa policys finns det skapat riktlinjer till medarbetarna för hur de ska agera. 
Checklistor finns sen på enhetsnivå för vidare spridning ut i verksamheten. 

8. Verksamhetsrapporter 

a) Information om krisberedskap och förebyggande arbete 

VD Kim Olsson berättar om NSR:s arbete med krisberedskap. NSR har ännu inte gått in i 
någon krisberedskapssituation och verksamheten fungerar som vanligt. Det har jobbats 
internt för att ta fram och fastställa en plan för att säkerställa att NSR kan fullgöra sin uppgift 
som samhällsviktig tjänst i framtiden om något skulle hända. 

NSR kommer att klara insamling av avfall med max 50 procent frånvaro med förändrade 
hämtningsrutiner. Det som är mest kritiskt är de individer med kritiska roller såsom 
verkstadspersonal. Personalen har testat att jobba hemifrån på olika avdelningar för att se att 
allt fungerar. 

b) Information om biogödselproduktion Biond 
VD Kim Olsson har tidigare berättat om att det under 2019 varit problem med produktionen 
och problem som inte åtgärdades. Biond bytte ut sin ledning och de brister som påtalades har 
börjat att åtgärdas. Den nya förbehandlingsanläggningen togs i drift under hösten 2019 men 
var försenad. Olika intrimningsproblem tillstötte vilket gjorde att skärpta krav på synliga 
plastföroreningar inte uppfylldes. Från slutet av februari 2020 har inte Biond haft 
biogödselcertifikat. De har dock installerat ny teknik så kvaliteten är mycket bättre nu. 
Lantbrukarna kan inte använda ocertifierad biogödsel då de inte kan sälja sin skörd till vissa 
leverantörer. NSR har kontakt med LRF och lantbrukare för att skapa tillit och att visa på att 
NSR tar ansvar för att symbiosen fungerar mellan de olika aktörerna, både kommunikativt 
och vid problem. Idag förs en dialog i positiv anda. 

c) Information om LBG AB 
VD Kim Olsson resultatet för LBG AB som för 2019 blev 13 miljoner kronor vilket 
beror på hög effektivitet och tillgänglighet i förädlingen av biogas. Diskussioner 
förs mellan LBG AB och Öresundskraft gällande drift av mackarna. 

Förslag finns att Eva Holm företräder NSR AB på årsstämman i LBG AB samt att VD Kim 
Olsson ersätts i styrelsen i LBG AB av Interims VD. 

d) Information om plastanläggning Ängelholm 
VD Kim Olsson berättar att TMR har tagit beslut om att de vill starta upp verksamhet för 
plaståtervinning på vår anläggning i Ängelholm under 2020. Att teckna avtal är på gång. 
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e) Information om lakvatten Höganäs 
VD Kim Olsson har tidigare berättat att NSR inte längre får släppa lakvattnet till reningsverket 
i Höganäs från 1 maj 2020. Ett nytt lakvattensystem beräknas vara klart till 30 april. NSR klarar 
just nu av att lagra upp vattnet. 

f) Remiss slamspridning 
NSR har svarat på en remiss gällande reningsverks slamspridning på åkrar. NSR är positiva 
till utredningen. Remissvaret säger att det inte är bra att sprida gifter ut igen i samhället och 
att det inte är bra att elda upp. Att jobba vidare med biokol ses som positivt. Remissvaret 
blev ur ett cirkulärt perspektiv och hänger ihop med vår strategi gällande biokol. 

9. Renhållning 
a) Uppföljning av avfallsplan 

Renhållningschef Cecilia Holmblad sammanfattar den avfallsplansuppföljning för 2019 som 
har gjorts. I den bilaga som har sänts ut kan denna läsas mer utförligt. För 2019 har NSR följt 
upp de avfallsplaner som gällde i kommunerna 2019 samt jämfört med den regionala 
avfallsplanen som började gälla 1 januari 2020. Den regionala avfallsplanen är uppdelad i 4 
målområden med olika effektmål att uppnå till 2024. 

Cecilia Holmblad redovisar de olika målen men även hur de olika kommunerna ligger till i 
förhållande till sina målsiffror. I Bilagan som har skickats ut presenteras de 4 olika målen, hur 
det såg ut 2019, vilka insatser som har gjorts och vad som ska göras ytterligare under 2020. 

Renhållningschef Cecilia Holmblad informerar att den totala avfallsmängden har minskat 
med 16 kg/invånare och år i våra regioner från 2018 till 2019. Minskningen beror dels på 
mindre restavfall, tidningar, ej sorterbart på ÅVC samt el avfall. Under 2019 har fokus legat 
på att minska matavfallssvinn i skolkök samt hos restauranger. Målet är 320 kg/invånare och 
år. Under 2019 blev resultatet 379,6 kg/invånare och år. 

Ett annat mål är att restavfallsmängden ska minska med 42 % till 2024. Målet är 100 
kg/invånare och år. Under 2019 hamnade vi på 165,2 kr/invånare och år. Mängderna restavfall 
som förbränns minskade med 5 kilo per år och invånare mellan 2018 och 2019. 

Några intressanta fakta som presenteras är att mängden plast i restavfallet ökar. Tyvärr har 
matsvinnet för privatpersoner ökat igen. Mer grovavfall och textil går till återanvändning 
vilket är positivt. Fortfarande är hälften av innehållet i soppåsen restavfall, hälften 
förpackningar och tidningar och hälften matavfall. Fokus ligger på att minska avfallet då de 
stora kilona att göra något åt finns här. Om alla sorterade rätt skulle restavfallsmängdema 
minska med 12 000 ton. 
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Under 2019 har NSR jobbat med insatser som är riktade mot olika målgrupper för att skapa 
hållbara lösningar och bättre utsortering av material. Att öka anslutningsgraden till 4-facks 
abonnemang har gjorts. 

Idag vet vi att rådgivning fungerar bra ut i verksamheter genom "Kök som räddar käk" samt 
"Smart mat Helsingborg" där vi kan se positiva effekter vilket är en bra kvalitetssäkring av 
vår egen verksamhet. 

A vfallsplanen ska också innehålla mål och åtgärder för att förebygga och begränsa 
nedskräpning. Den faktiska och den upplevda nedskräpningen ska minska. Under 2019 har 
NSR jobbat för att samla in information och då dokumentera nuläge och se till hur detta bäst 
kan mätas framöver. Mätning kan se olika ut i kommunerna men det viktigaste är att alla 
mäter från och med nu. 

Ett annat mål är människa och miljö i fokus och det har kopplingar till mål i vårt ägardirektiv. 
NSR har en fortsatt bra kundnöjdindex som ligger på 4,4 under 2019 av 5. Målet är 4,4. När 
det gäller kostnadseffektivisering gällande avfallskostnaden är målet 450 kronor/år och 
invånare, under 2019 hamnade NSR på 560 kronor. 2010 var kostnaden 795 kronor. 

Det går åt rätt håll men vi måste öka takten ytterligare. Något att ta med sig är att alla måste 
hjälpas åt att sprida och skapa förståelse att det här är viktigt att var och en bidrar. Vi har en 
fin infrastruktur i vår region och det är viktigt att alla då sorterar rätt. Att hitta incitament som 
ger effekt är önskvärt och det är svårt att se hur information går ut till de boende i 
ägarkommunerna men vi måste få med alla på banan. Skulle exempelvis en ändrad 
fackindelning kunna påverka kundernas sortering? Det ställs stora krav på NSR som 
kompetensorganisation att stödja och hjälpa till ute på plats hos olika kunder, verksamheter 
och förvaltningar. 

b.) Uppföljning av ekonomi i renhållningskollektiv 
Cecilia Holmblad berättar om hur ekonomin ser ut i de olika renhållningskollektiven för 2019. 

c.) Information om implementering av producentansvar 

Cecilia Holmblad informerar om vad som har hänt sedan sist gällande regeringens beslut för 
fastighetsnära insamling. Producenterna kommer att ha det fulla finansiella ansvaret för att 
kommunicera, påverka beteendeförändringar, samla in, återvinna och samråda med 
kommunerna. Den 31 mars var sista ansökningsdagen för att bli tillståndspliktigt 
insamlingssystem gällande förpackningar och tidningar. Två ansökningar har lämnats in från 
FTI samt TMR. Dock har inte FTI lämnat in för tidningar. NSR har deltagit i samråd både med 
TMR och FTI. Både FTI och TMR avser att samordna förpackningsinsamlingen med 
kommunernas befintliga insamling av mat och restavfall där det är möjligt. I höst blir det klart 
vilka som blir godkända insamlingssystem. 
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d) Information om utvecklingsprojekt Båstads kommun 
Cecilia Holmblad presenterar det projekt som vi fått i uppdrag av Båstad kommun för att hitta 
bästa sättet att erbjuda en bra service så nära bostaden som möjligt för invånare i Båstad. Syftet 
är att grundligt undersöka vilket som är det bästa sättet att samla in grovavfall, farligt avfall 
samt trädgårdsavfall. Ur både kund och miljösynpunkt. Effektmål som presenteras är; 

Öka servicen för kunden (NKI ska öka) 
Öka tillgängligheten 
Minska transporterna i antal kilometer 
Öka sortering och mer till återbruk. Därmed minska förbränningen 

Cecilia informerar om det arbetspaket somt tagits fram av styrgruppen och projektgruppen. 
En referensgrupp har även skapats för att den lokala förankringen och vår kompetens ska 
jobba tillsammans. Det arbetas med omvärldsbevakning men också diverse kampanjer 
fortlöper som vi redan vet fungerar och är omtyckta, såsom trädgårdskampanjer. Att se till 
nya lösningar och tänka framåt är en del av arbetspaketet. Första rapporten ska vara klar i juni. 

e) Information om hämtning av hushållsavfall Havsbaden 
Cecilia Holmblad informerar om det arbetsmiljöproblem och skyddstopp som uppstått i 
Havsbaden i Ängelholms kommun. Vi start av ny insamlingsentreprenad i Ängelholm 2016 
ingick ett krav på inventering av hämtställen. Våren 2017 meddelar entreprenaden att de 
backar på gator i Havsbaden och att arbetsmiljön är dålig. Problematiken är att vägarna är 
smala, saknar vändzon och att dragvägen är lång och har viss lutning. Försök att förbättra 
arbetsmiljön presenteras av NSR men förslag överklagas av både entreprenör och kunder och 
hamnar i olika nämnder, hos länsstyrelsen och sedan hos mark och miljödomstolen. Efter mark 
och miljödomstolens beslut sattes en dold dragväg på vissa fastigheter och att entreprenör ska 
gå in och dra ut kärlen till Klittervägen. 

18 mars 2020 läggs ett skyddsstopp på backning enligt arbetsmiljölagen av det regionala 
skyddsombudet på Transport. De skulle inte backa utan då ändras skyddsstoppet till att gälla 
dragväg. Ärendet avslutas med att stoppet hävs 9 april av arbetsmiljöverket då det inte är en 
fara för att någon kan dö. Lösningen med dragväg tillämpas återigen i Havsbaden. 

Bättre dialog önskas med regionala skyddsombudet så att vi kan jobba tillsammans för att lösa 
eventuella problem. Detta blir mer seriöst och att hitta en lösning kan förhoppningsvis göras 
fortare. 

f) Information om Töm säcken 
Anna-Karin Falkenströrn har tidigare berättat om kampanjen "Törn säcken. Plockanalyser 
visar på att endast en tredjedel i restavfallet är rätt sorterat. Därmed tar NSR inte emot 
osorterade sopsäckar längre på återvinningscentralerna sedan 1 januari 2020. Målet är att mer 
avfall ska gå till återvinning och återbruk. Målet var att minska 10 % av det material som går 
till energiåtervinning. Resultatet efter 15 veckor visar på att restavfallet redan har minskat med 
54%. 
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Anna-Karin berättar också om projekt Återbygget där vi från och med 1 april startade 
återbruk för byggmaterial på återvinningscentralerna i Höganäs och Åstorp. Det är en liten 
container där kunder kan skänka byggmaterial och någon annan kan hämta gratis. Det som 
kommer in försvinner snabbt. 

Anna-Karin Falkenström berättar också om Fritidsbanken. Det är ett koncept som redan är 
Klart och redan finns på några plaster i Sverige. Fritidsbanken är som ett bibliotek med sport 
och fritidssaker som man kan få låna i 14 dagar gratis. På det sättet så återbrukas utrustning. 
Anna-Karin önskar att delegationen tar med och sprider i respektive kommun för att sedan 
ta kontakt med David Mathiasson på david@fritidsbanken.se ,om intresse finns. 

10. Vera Park 
VD Kim Olsson berättar om de aktiviteter som görs på V era Park Circularity. 

Den delen där det bedrivs inkubatorprocess för att på uppdrag åt NSR ta fram och utveckla 
nya ideer, driva testbädd och se till utvecklingsområden har det jobbats mycket med för att 
dokumentera ner det arbetssätt som vi har. Det handlar om att strukturera och implementera 
detta i NSR:s ledningsgrupp och ledningssystem så att det blir tydligt vart man är i 
processerna, vilka beslutspunkter som ska tas och så vidare. Detta systematiska arbete har 
kvalitetssamordnare Erik Matsson hållit i. 

Utmaningen är att ha en ekonomi i balans från 2022 och att då börja dela kunskap 
internationellt. Just nu har Coronakrisen ställt till det och när det gäller de internationella 
aktiviteterna har Vera Park Circularity valt att ej jobba med affärsutveckling just nu utan se 
till de projekt vi redan har och lösa de aktiviteter vi redan har på gång. 

11. Övriga frågor 
Linda Ekström berättar hur det går med ägardirektivsprocessen. Det har hållits två möten i 
Arbetsgruppen där både ledningsgruppen, styrelse och ägarna fått lämna synpunkter. Det nya 
ägardirektivet ska börja gälla från 1 januari 2021. 

12. Mötets avslutande 
Kim Olsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Helsingborg 2020-04-16 

Vid protokollet 
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Till Kommunstyrelsen/Krisledningsnämnden 

Båstad Kommun 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 
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Malmö/Torek v 

15 maj 2020 

Angående beslut i Krisledningsnämnden Båstad kommun 2 7 
mars 2020 om att neka delårsboende hemtjänst med anledning 
av extraordinär situation - Covid 19 

Vår mamma , har varit sommarboende i Torekov 
sedan 1958 i ägd fastighet _ På senare år har mamma haft en 
enkel hemtjänst med trygghetslarm. Samhällets hjälp har under sju 
sommarveckor flyttat från Malmö stad till Båstads kommun. Malmö ersätter 
Båstad för uppkomna kostnader. 

Sedan Krisledningsnämnden fattade sitt beslut 27 mars har det hänt mycket 
positivt avseende smittspridningen. 

1. Region Skånes kommunstatistik redovisar 13 maj att Båstads kommun 
har mycket få konstaterade smittfall. Färre än 10 enligt statistiken under 
perioden 15 mars - 13 maj. 

2. Nordvästregionens sjukhus, Lasarettet i Helsingborg, återgick 11 maj till 
normalläge efter att varit försatt i stabs läge sedan mitten av mars. 

3. Folkhälsomyndigheten meddelade 13 maj att rekommendationen 
avseende inhemska resor förändrats. Det "tillåts" nu att färdas med bil i 
1-2 timmar från sin boendeort till sommarort. Sträckan Malmö-Torekov 
tar 80-90 minuter med bil. 

En försiktig tolkning av dessa tre viktiga beslut kan vara att det inte längre är en 
extraordinär situation i Båstad kommun. 

Vi har full respekt för Krisledningens beslut att skydda egen personal och 
försöka minska smittspridning. 

Själva besöksdelen i vår mammas hemtjänst kan vi klara själva. Två av oss är 
sedan flera år fastboende i Torekov och skrivna i Båstads kommun. Ett barnbarn 
har också en fastighet i Torekov och flera andra av oss i familjen vistas i Torekov. 

Men vi behöver hjälp med trygghetslarm för vår mammas trygghet och säkerhet. 

Vi hemställer därför att Båstads kommun kan godkänna att vår mamma blir 
ansluten till kommunens trygghetslarm under perioden 23 juni - 9 augusti. 
Precis som tidigare somrar. 



2020 -05- 1 B 

I första hand hemställer vi att kommunen vid ett ev. larm (en snart 101-åring 
kan trilla) åtgärdar larmet på sedvanligt sätt. I andra hand kan kommunen larma 
vidare till barn enligt en fastställd överlämnad telefonlista från oss. 

Torekov och Malmö 15 maj 2020 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-05-13 

MN §47 Dnr MN 000013/2020 - 905 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 
30 april 2020, delårsbokslut för första tertialen 2020 

12av16 

Beslut Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av ekonomiuppföljningen 
och måluppfyllelsen och översänder dem till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för 
att följa upp hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser 
föreslå åtgärder och på så sätt professionellt visa på god ekonomisk 
hushållning, konkreta förbättringsförslag och tydliga möjligheter till 
omprioriteringar. Nämnden ska vid varje tertialrapport även redogöra för hur 
målarbetet fortskrider. 

På grund av rådande pandemi av Covid-19 befaras miljöavdelningens 
tillsynsverksamhet redovisa ett underskott med 500 tkr på grund av minskade 
intäkter och ökade kostnader för ofinansierad smittskyddstillsyn av 
restauranger med mera. Genom återhållsamhet med kostnader för bland annat 
fortbildning med kringkostnader bedöms i dagsläget underskottet kunna 
hanteras inom budgetramen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-05-04, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-05-04 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-424 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 30 april 2020, 
delårsbokslut för första tertialen 2020 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av ekonomiuppföljningen och måluppfyl
lelsen och översänder dem till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för att följa upp 
hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser föreslå åtgärder och på så 
sätt professionellt visa på god ekonomisk hushållning, konkreta förbättringsförslag och 
tydliga möjligheter till omprioriteringar. Nämnden ska vid varje tertialrapport även redo
göra för hur målarbetet fortskrider. 

På grund av rådande pandemi av Covid-19 befaras miljöavdelningens tillsynsverksamhet 
redovisa ett underskott med 500 tkr på grund av minskade intäkter och ökade kostnader 
för ofinansierad smittskyddstillsyn av restauranger med mera. Genom återhållsamhet med 
kostnader för bland annat fortbildning med kringkostnader bedöms i dagsläget underskot
tet kunna hanteras inom budgetramen. 
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Samhällsbyggnad 

Driftredovisning 

Utfall Budget Prognos 

(tkr) jan-apr 2020 

MN - SAMHÄLLS-

BYGGNAD -627 -2 928 

Bygglov 983 1040 

Bostadsanpassning -395 -1441 

Miljö- och 

hälsoskydd -1196 -2350 

Alkohol och tobak -19 -177 

INVESTERING 0 0 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 

2020 

-3428• 

1040 

-1441 

-2850 

-177 

0 

Avvikelse 

2020 

-500 

0 

0 

-500 

0 

0 

Pandemin Covid-19 har inneburet omställningar 
för samhällsbyggnads verksamhet under mars 
och apri l. Pandemi planering och riskanalyser 
har genomförts och Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd påverkar hur 

verksamheten kan bedrivas. Sedan den 2 april 
ska personal som har möjlighet jobba hemifrån. 

Ärendemängden är fortsatt god för plan- bygg
och geodataverksamheten medan miljövdel
ningen påverkas genom svårigheter att utföra 
tillsyn enligt tillsynsplaner och genom att många 

evenemang riskerar ställas in. Sedan den 29 
april utför miljöavdelningen även en proaktiv 
tillsyn av restauranger och andra verksamheter 
som servarar mat för att kontrollera att de följer 
smittskyddsföreskrifterna för Covid-19. 

översiktsplanen är färdigställd och på väg tiJI 
kommunfullmäktige för antagande. Administrat
ionen har tillsammans med miljöavdelningen 
börjat utveckla verksamhetsstödssystemet för 
miljöärenden och arbetet med att införa nya e
tjänster och digitalt arkiv. Nya e-tjänster för 
bygglov lanseras inom kort. 

Bygglov 

Byggaktiviteten i kommunen är fortsatt hög. 
Antalet ärenden om tillsyn, anmälan, bygglov, 
förhandsbesked och strandskyddsdispenser har 
ökat 20 % jämfört med motsvarande period 
2019. 
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Ytterligare e-tjänster för bygglovsprocessen har 
införts vilket ger en bättre och snabbare service 
samt förbättrad kvalitet på arbetet. 

Efter vakans är nu avdelningen sedan 27 april 
fulltalig. Under våren har vi även handlett två 
LIA-praktikanter från bygglovhandläggarutbild
ningen i Helsingborg. 

Bostadsanpassning 
Den första ansökan har kommit in via e-tjänsten 
för ansökan om bostadsanpassningsbidrag som 
infördes hösten 2019. 

Antal inkomna ärenden har ökat från 20 till 34 
stycken jämfört med motsvarande period 2019. 
Flera stora hissärenden har beviljats. Drygt 10 % 

av ansökningarna om bidrag fick helt eller delvis 
avslag, liknande föregående år. 

Miljö- och hälsoskydd 
Under T1 har miljöavdelningen främst arbetat 
med planering av tillsyn, kvalitetsarbete och 
inspektioner enligt kontroll- och tillsynsplanen. 
Uppgraderingen av ärendehanteringssystem till 
Ecos 2 under förra året har medfört en del mer
arbete och förseningar under Tl på grund av 
extra handpåläggning vid fakturering. 

Omprioriteringar och omfördelning av arbets
uppgifter har skett i verksamheten med anled
ning av covid-19. Situationen har bland annat 
inneburit att vissa inspektioner inte kunnat utfö
ras som planerat och att planerade inspektioner 
och utbildningar skjutits upp till hösten. Miljö
avdelningen har dessutom tagit fram en tillsyns
plan för covid-19-tillsyn som motsvarar cirka 
800 timmar handläggningstid, vilket innebär att 
ytterligare omprioriter ingar kommer att behöva 
göras framöver. 

Alkohol och tobak 
Under T1 har tillsyn inom området skett enligt 
upprättad kontroll- och tillsynsplan. 

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 

Under perioden följer plan, geodata och bygglov 
förväntat budgetutfall. Miljösidan bedöms gå 
med underskott under 2020 dels på grund av att 
pandemin gör att tillsyn inte kan utföras som 
planerat och evenemang ställs in, dels på grund 
av smittskyddstillsynen är ofinansierad och tar 
resurser från annan tillsyn samt innebär högre 
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kostnader eftersom tillsynen delvis utförs på 
kvällar och helger. 

Bygglov 
Bygglov redovisar ett överskott på drygt 700 tkr 
under perioden. Detta beror delvis på att några 
större byggprojekt fått bygglov. Med hänsyn till 
det mycket osäkra konjunkturläget för bygg
branchen framöver prognostiseras i dagsläget 
inget överskott för bygglov på årsbasis. 

Bostadsanpassning 
Bostadsanpassning följer budgeten väl och ligger 
något före. Några större hissärenden är beslu
tade men inte utförda. 

Miljö- och hälsoskydd 
Verksamheten redovisar en negativ avvikelse på 
drygt 400 tkr för perioden. Underskottet beror 
huvudsakligen på att faktureringen av årliga 
avgifter blivit försenad och att avloppstillsynen 
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inte kunnat utföras som planerat. Under resten 
av året kommer kostnader för smittskyddstillsy
nen för Covid-19 att påverka resultatet negativt. 

Alkohol och to bak 
Verksamheten redovisar positivt resultat jäm
fört med budget för perioden men det finns risk 
för att budgeterade intäkter för evenemang inte 
uppfylls på grund av inställda arrangemang. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi

kelse 
Återhållsamhet med kostnaderna kommer att 
ske under resten av året så att det prognostise
rade underskottet på 500 tkr kan minimeras. 
Konsekvenserna blir att det finns begränsat 
utrymme för att anlita konsulter och för fort
bildning av personal under resten av året. 

/-<!.? 
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Året i korthet 2019
• Årets resultat blev 28,3 Mkr före dispositioner och skatt men bidragande är effekten med 8,3 

Mkr för finansiella placeringar som ökat i värde. Disposition från säkerhetsreserven föreslås med 
5,7 Mkr vilket då blir maximal tillåten avsättning.   

• Premier för egen räkning uppgår till 40,8 Mkr, vilket är 1,0 Mkr mer än förra året. Då har  
premierna reducerats med 7,6 Mkr för premieåterbäring till kunder som gjort internupphand- 
ling. Premieåterbäringen motsvarar i genomsnitt en premiesänkning på ca 12,0 % för dessa 
kommuner    

• Skadeersättningar för egen räkning uppgår till 23,7 Mkr vilket är 10,1 Mkr högre än förra året.  
       

• Bolaget har försäkrat 58 kommuner samt 2 bolag och kommunalförbund av totalt 69 ägare. 
       

• En klar majoritet av bolagets försäkringskunder har valt internupphandling. Flertalet av de kunder 
som handlat upp enligt LOU, är kommunala bolag där direktplacering inte kan erbjudas.   
    

• Bolaget har anställt ny VD, Anders Ramäng, som tillträdde tjänsten 1 augusti 2019 då Mats 
Ekbäck gick i pension.
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VVERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖREN
Ett försäkringsföretags verksamhet går ut på att överta                                                  
riskexponering från andra. I vilken grad riskexponeringar 
realiseras i form av skador styr därför i högsta grad verk-  
samhetens resultat. Glädjande nog har även år 2019 präglats 
av att Kommunassurans försäkrade ägarkommuner inte har 
drabbats av skador i högre grad än förväntat, varför bolagets 
resultat är gott, vilket känns bra efter de tidigare skade-                                                          
drabbade åren 2016-2017. Framför allt känns det bra att de 
flesta av våra ägarkommuner har kunnat bedriva sin verk-
samhet utan störningar i form av tidskrävande egendoms- 
eller ansvarsskador.
Andelen av de ägarkommuner som valt att internupphandla 
sitt försäkringsskydd från Kommunassurans enligt bestäm-
melserna i 3 kap LOU är glädjande nog numera väldigt 
hög och det är endast ett par enstaka av våra försäkrade 
ägarkommuner som har valt att genomföra upphandling 
enligt LOU.
Det kan nämnas att vi i bolaget numera omtalar internupp- 
handling med denna benämning, som är den som används                                                                                                                
i LOU. Vid internupphandling av försäkring enligt 3 kap. 
LOU sker upphandlingen av försäkring direkt från det 
delägda bolaget Kommunassurans utan föregående konkur-
rensutsättning, vilket passar bra när försäkring ska köpas till 
självkostnadspris.
Från Kommunassurans sida förordar vi att våra ägare intern-    
upphandlar sitt försäkringsskydd, eftersom det möjliggör för 
oss att erbjuda försäkringsskydd på det sätt som vi uppfattar 
på lång sikt gynnar våra ägarkommuner bäst – förutsebar 
premieutveckling på låg nivå, större möjligheter att skräd-
darsy skyddet för den enskilda kommunens behov, fokuserat 
skadeförebyggande arbete samt administrativ enkelhet hos 
såväl ägarkommunerna som bolaget.
Att så hög andel av ägarkommunerna numera internupp-  
handlar har säkert till viss del att göra med att det fortsatt 
enbart förekommer ett par vinstdrivande försäkringsbolag 
som erbjuder kommunförsäkring, men i Kommunassurans 
vill vi gärna tro att våra ägarkommuner även uppskattar 
övriga fördelar.
Under hösten 2019 slutfördes arbetet med det skadeföre-
byggande självkontrollprogrammet. Flera kommuner har 
anslutit och påbörjat den riskmässiga översynen av framför 
allt skolor och omsorgsboenden. Skadeförebyggande arbete 

gynnar såklart alla och genom självkontrollprogrammet 
ges möjlighet att utan stora ekonomiska- eller arbetsinsatser 
både rent praktiskt förbättra risksituationen ute i kom-
munerna och att på ett enkelt sätt öka riskmedvetenheten 
hos enhetschefer, fastighetsansvariga m fl. Det finns fort-
farande utrymme för några kommuner till att ansluta till 
programmet under 2020 – om det finns intresse att delta 
redan innan ni blir kontaktade av oss så är det bara att höra 
av sig (info@ksfab.se).
De 17 kommuner som anslöt till Kommunassurans per 
den 1 januari 2018 är numera fullt integrerade i Kommun- 
assurans verksamhet och samarbetet fungerar mycket bra. 
Skadesituationen i denna grupp är på motsvarande nivå som 
hos övriga ägarkommuner. 
I mitten av verksamhetsåret bytte bolaget VD, vilket har 
påverkat årets verksamhet. Det avslutande halvåret har till 
stor del präglats av arbete med att förfina bolagets arbets-
rutiner. 
Framåtriktat vill jag nämna att bolaget har fått förfrågan 
av flera ägarkommuner om att öka produktfloran med nya 
försäkringsprodukter, t ex olycksfallsförsäkring. Bolaget har 
dock för närvarande inte koncession från Finansinspektionen 
för andra produkter än de vi redan erbjuder till ägarkom-
munerna. Under 2020 kommer en översyn av möjlig-                                                                                                    
heterna att ske, varför det vore värdefullt att veta om det 
finns ett allmänt önskemål om att internupphandla även 
andra försäkringsomfattningar än egendoms- och ansvars-
försäkring.

Anders Ramäng, Verkställande direktör

Anders Ramäng, VD
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SSTYRELSEN

Från vänster: Anders Ramäng, Anders Nählstedt, Kjell Rosenlöf, Anders Bjärnehäll, Irene Robertsson, Lars Rönnlund, 
Stefan Tengberg, Lars Niklasson, Jan-Åke Troedsson, Per-Olof Derborn

STYRELSELEDAMÖTER:
Jan-Åke Troedsson, ordförande, ledningstrateg, Malmö stad
Lars Niklasson, vice ordförande, fd ekonomidirektör, Lunds kommun
Kjell Rosenlöf, ledamot, kanslichef, VD Alvesta Utvecklings AB, vVD Alvesta Kommunföretag AB
Irene Robertsson, ledamot, kommunchef, Olofströms kommun
Anders Nählstedt, ledamot, brandingenjör, Hässleholms kommun
Catarina Willman, Ledamot, kommunchef, Vannsbro kommun
Anders Bjärnehäll, ledamot, försäkringssakkunnig, Bjärnehäll Risk and Insurance

Ann-Christin Walméus, suppleant, ekonomichef, Sjöbo kommun
Stefan Tengberg, suppleant, ekonomidirektör, Varbergs kommun
Lars Rönnlund, suppleant, kommunchef, Hultsfreds kommun
 
PERSONAL:
Anders Ramäng, VD
Per-Olof Derborn, vVD/ekonomichef
Brittmarie Hjörneby, senior underwriter
Ingrid Andersson, administratör
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SSTYRELSENS 
ORDFÖRANDE

Jan-Åke Troedsson, Styrelsens ordförande

2019 har varit ett spännande år för bolaget. Det är fler som 
väljer att internupphandla (direktplacera) försäkringen hos 
oss. Vi har också kontakt med kommuner som vill ansluta 
sig till bolaget. Det stärker mig i min uppfattning att vårt 
bolag behövs som komplement när kommunerna upphand-
lar och erbjuds enbart ett eller två anbud. Kommunassu-
rans har som uppgift att erbjuda en effektiv försäkring till 
våra delägare och om försäkringen är internupphandlad så 
får kommunen en återbäring om skadeläget är gynnsamt. 
Vi har haft två år bakom oss med ett bra skadeutfall vilket 
är positivt. Våra återförsäkringspremier kan hållas på en 
låg nivå om skadehistoriken är gynnsam men det innebär 
förstås lägre kostnader för såväl kommunen som för bolaget 
om vi slipper skador. Detta visar att det är viktigt att fortsät-

ta arbeta med skadeförebyggande insatser. Vi i bolaget ska 
arbeta med att skapa en bra riskspridning och bra villkor 
för våra delägare. Ett högt resultat för bolaget är inte ett 
självändamål utan att vi har en kostnadseffektiv försäkring 
för ägarna. Ett bra resultat behövs för att skapa bra reserver 
för kommande skador, men vi ska inte samla mer pengar än 
vad som behövs för att uppfylla våra policies. 
 Under året har även en ny VD tillträtt. Vi välkomnar 
även Anders Ramäng till vår gemenskap. En ny VD innebär 
alltid en ny syn på den väg bolaget väljer. Jag ser fram mot 
en nystart på utvecklingsarbetet mot att ge delägarna så bra 
försäkringsvillkor som möjligt. 

Jan-Åke Troedsson
Styrelseordförande
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F
Per-Olof Derborn, Vice VD

FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören i Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB får härmed  avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.  
       
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under 
året varav ett tvådagars strategimöte samt tre beslut per cap-
sulam. Uppgift som anges inom parantes är föregående års 
uppgift.      
      
Bolagets bildande samt ägarna    
Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.  
      
Syftet med bolaget är:
• att garantera att delägarna alltid erhåller ett 

försäkringsskydd,   
• att utgöra en konkurrent till den befintliga försäkring-

smarknaden samt   
• att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande 

arbete.     
   

“Bolaget ägs av 69 (69) kommuner från olika delar av Sver-
ige, med klart övervägande andel i Götaland. Ägarna har 
tillsammans satt in 72 568 kkr (66 516 kkr) i aktiekapital. 
 Bolagets upptagningsområde avseende eventuella nya 
ägare är kommuner i Götaland.”   
 Ägarsamråd med representanter från de 69 delägarna 
hölls den 21 november på Hässleholms kulturhus i Hässle-
holm. Bolaget informerade då om hittillsvarande utveckling 
och framtidsplaner.      
     
Verksamhetens omfattning   
Bolaget har tillstånd för att bedriva försäkringsrörelse 
(benämndes tidigare koncession) för att till sina ägare och 
deras kommunala bolag meddela direkt försäkring i följande 
grupper och klasser av skadeförsäkring.  
•  Försäkring mot brand och annan skada på egendom 

(grupp e).    
• Fartyg (klass 6).    
• Allmän ansvarighet (klass 13).  
• Annan förmögenhetsskada (klass 16).  

     
Förutom finansiellt resultat bör bolagets lönsamhet även 
bedömas efter andra kriterier, som exempelvis minskad 
försäkringspremie för ägarna samt minskat skadeutfall hos 
ägarna.     
 Bolaget har under året tecknat försäkringsskydd för 58 
(58) kommuner samt 2 (2) bolag och kommunalförbund.  
Försäkringar tecknas endast för delägande kommuner eller 
deras hel- eller delägda bolag. Internupphandling enligt 3 
kap. LOU, erbjuds endast till kommuner som upphandlar 
försäkringsskydd inom sin intressesfär, medan övriga organ-
isationer enbart försäkras efter att Kommunassurans vunnit 
en upphandling enligt annan upphandlingsform i LOU. 
Under 2019 har 56 kommuner valt internupphandling 
och bolaget har totalt haft 58 försäkringskunder försäkring-
stagare, kommuner och bolag.    
 Möjligheten för ägarkommunerna efter ändringen i 
LOU att internupphandla sin försäkring i Kommunassur-
ans blev permanentad fr o m 2013. Kommunerna har fått 

attraktiva premieerbjudanden kopplat till ett premieåter-
bäringssystem som faller ut när kommunerna haft ett posi-
tivt skadeutfall.
 De riskexponeringar som har försäkrats i bolaget 
har återförsäkrats på den svenska och internationella 
återförsäkringsmarknaden.    
 Bolagets arbete med skadeförebyggande åtgärder har 
under året varit inriktat dels på informationsåtgärder gen-
temot kommunerna samt har det självkontrollprogram som 
har utvecklats i samarbete med vår riskkonsult börjat imple-
mentera.  

Väsentliga händelser under och efter 
räkenskapsårets utgång    
Generellt har det varit ett gynnsamt år gällande skador. 
Bolaget har haft endast en skada där återförsäkringsbolagen 
varit inblandade att ersätta. De som har ett bra skaderesultat 
och valt internupphandling, får totalt 7,6 Mkr (6,3 Mkr) i 
premieåterbäring.      
 Efter några år med relativt höga skadeutfall har det un-
der både 2018 och 2019 varit väsentligt bättre utfall.  
 Per den 1 augusti 2019 har tidigare VD pensionerats 
samt ny VD tillträtt.   
 I slutet av verksamhetsåret har det stått klart att antalet 
försäkrade kunder kommer att öka med flera nya kommun-
er samt att omsättningen år 2020 kommer att öka i mots-
varande mån.     
                                       
Årets resultat och skadeutfall   
Årets resultat uppgår till 28 321 tkr (12 823 tkr) före dis-
positioner och skatt. Bolaget gör en disposition från säker-
hetsreserven med 5 733 tkr (-20 250 tkr). Efter skatt slutar 
resultatet på 26 722 tkr (-6 087 tkr).   
 Under 2019 har de finansiella placeringarna ökat i värde 
med 10 573 tkr samtidigt som latent skatt ökar skatten med 
2 263 tkr, dvs en nettoeffekt med + 8 310 tkr på resultatet. 
Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 40 822 tkr 
(39 844 tkr). Skadekostnaderna för egen räkning uppgick 
till 23 735 tkr (13 593 tkr). Skadekostnaderna för egen 
räkning ökar därmed med 10 Mkr mellan åren.   
      
Ekonomisk ställning 
Bolaget har genom tidigare års vinster upparbetat en god 
ekonomisk ställning. Under åren 2010-2014 var det ekono-
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miska resultatet så bra att avsättningar till säkerhetsreserven 
kunde göras med över 31 Mkr. Några år därefter försäm-
rades skadeutfallet avsevärt. Negativa resultat både 2015 och 
2016. Under 2017 inträffade så mycket egendomsskador att 
bolagets garanterade högstanivå, stop-loss, uppnåddes. Kon-
solideringsgraden uppgår 2019 till 327 % (277 %) från att 
2009 ha varit 182 %. Den stora förändringen av konsolid-
eringsgraden över tid beror på att konsolideringskapitalet, 
bestående av eget kapital, exklusive uppskjutna skatteford-
ringar, och säkerhetsreserv, belastad med schablonskatt, 
för motsvarande period ökat till 131,4 Mkr (111,1 Mkr) 
från att 2009 ha legat på 68,6 Mkr. Ökningen av kon-
solideringskapital under 2019 beror på ett fint resultat från 
försäkringsrörelsen samt att effekten av ökningen av värde-
papper netto har gett 8,3 Mkr.  
 En betydande del av bolagets resultat härrör från bola-
gets placeringsverksamhet. Räntorna på marknaden har 
under året legat kvar på motsvarande den exceptionellt låga 
nivå som varit de senaste åren, med stiborränta på negativt 
värde. Avkastningen på den typ av värdepapper som bola-
get vanligtvis har köpt, certifikat och företagsobligationer, 
är fortsatt på mycket låg räntenivå. Bolaget gör även andra 
placeringar i form av strukturerade produkter och förlagslån 
för att kunna uppnå högre avkastning och värdestegring till 
begränsad risk. Vissa av bolagets strukturerade produkter 
har inte avkastning men är kopplade till aktieportföljer eller 
index som istället förväntas leda till värdestegring. Avkast-
ningen för bolagets finansiella placeringar har varit god i 
förhållande till tagen risk enligt placeringspolicyn. Under 
året återhämtade sig värdet på bolagets värdepapper efter att 
ha gått  ned kraftigt under 2018. Värdet är vid bokslutstill-
fället högre än vad de är inköpta för. Den direkta avkastnin-
gen har under 2019 uppgått till  3,64 % (3,07 %). Tidigare 
år har de finansiella intäkterna kunnat finansiera stor del av 
bolagets administrativa verksamhet, det är med dagens rän-
tenivåer inte längre möjligt.     
 Idag har bolaget en hög kapitalbas 132,7 Mkr (112,6 
Mkr), att jämföras med nuvarande krav på solvensmarginal, 
39,8 Mkr. Det är positivt med en hög kapitalbas sett till 
bolagets ambitioner att få fler försäkringstagare samt att vär-
va fler delägare.     
 
Risker i verksamheten    
Kommunassurans Syd Försäkrings AB köper återförsäkring 
för att begränsa bolagets risker. För egendomsskada var 
bolagets självbehåll 5 Mkr för enskild skada att jämföra 
med 2018 års nivå med 6 Mkr i självbehåll. Den totala 
skadekostnaden för egendomsskdor som ersätts av bolaget, 
aggregat, uppgick till 25 Mkr. För ansvarsskador var självbe-
hållet 2 Mkr per skadehändelse och maximerat till 5 Mkr 
per år vilket det varit sedan 2006. I ett särskilt program för 
Malmö stad uppgick totala risken till 1 Mkr. Sammanlagt 
begränsades bolagets totala risk till 31 Mkr (25+5+1) per 
år. Återförsäkring tecknades hos svenska och internationella 
återförsäkringsbolag och har handlats upp enligt Lagen om 
offentlig upphandling, LOU.    
 Finansrörelsen styrs av bolagets placeringspolicy. Kapi-
talet har varit placerat i bank, kommun- och företagsobliga-
tioner samt andra räntebärande värdepapper i enlighet med 
bolagets placeringspolicy. 
 Bolagets risker finns utförligare beskrivet under 
“Tilläggsupplysningar”.    
Verksamheten 2020    
Premierna ser ut att ligga på samma nivå som tidigare år. För 
kunder som internupphandlat sin försäkring enligt LOU 

3 kap 11 § ligger premierna stilla, vilket är avsikten med 
den placeringstekniken. Som nämnts ovan ökar dock an-
talet försäkrade kommuner, vilket indikerar en hårdnande 
marknad. Att marknaden hårdnar uttrycks också av andra 
försäkringsföretag.    
 “De kommuner som inte har internupphandlat sin 
försäkring utan istället upphandlat via LOU kommer att 
erbjudas möjligheten. Från Kommunassurans sida re-
kommenderas ägarkommunerna att internupphandla, 
eftersom det leder till lägre transaktionskostnader samt att 
bolaget erbjuder bättre villkor vid en internupphandling 
än vid en upphandling enligt annan upphandlingsform. 
Internupphandlande kommuner deltar även i bolagets pre-
mieåtebäringsprogram, vilket hittills gett internupphand-
lande kommer återbäring om totalt 36,0 Mkr. 
 Det finns dessutom vissa kommuner som inte har sin 
fösäkring i bolaget idag, de kommer att få en förnyad kon-
takt med erbjudande om direktplacering.
 Arbetet med att attrahera nya delägare inom upptag-
ningsområdet kommer att fortgå, även om det är en relativt 
långsam process, så är vår ambition att årligen kunna kom-
ma till avslut med några kommuner.”  
 Arbetet med att stimulera delägarna i deras skadeföre-
byggande arbete kommer att fortsätta genom utbildningar, 
seminarier och nätverksbyggande. Även kompetenshöjning 
på området kommer att genomföras under 2020. Bolaget 
kommer också att undersöka möjligheter för att utveckla 
ett digitialt deltagande i t ex seminarier, ägarsamråd och 
bolagsstämma.
Coronaviruset, som drabbade Kina under inledningen av 
2020, har spridit sig snabbt över världen. Viruset leder till 
sjukdomen covid-19, vilken sedan 11 mars 2020 klassas 
som en pandemi. Covid-19 har blivit ett reellt hot mot den 
globala tillväxten. Oron för en annalkande global lågkon-
junktur har ökat, vilket har fått börserna och obligations-
räntorna att falla kraftigt under mars månad. I Europa har 
spridningen av covid-19 tilltagit under de senaste veckorna, 
vilket har lett till omfattande åtgärder för att begränsa sprid-
ningen. För att stödja konjunkturen och säkra den finansiel-
la stabiliteten har centralbanker i USA, Europa och Asien 
sänkt styrräntorna samtidigt som omfattande finanspolitis-
ka stimulanspaket lagts fram. De närmaste veckorna kom-
mer effekterna på världsekonomin av covid-19  att bli allt 
tydligare med risk för den globala ekonomin krymper för 
första gången sedan den globala finanskrisen 2008/09. Hur 
långvarig nedgången blir är avhängig pandemins utveckling. 
Historiskt har den globala ekonomin återhämtat sig snabbt 
efter en pandemi men riskerna för en mer utdragen åter-
hämtning ska inte underskattas.    
       
Medarbetare och ersättning   
“Bolaget har fyra anställda, varav två kvinnor (senior under-
writer och administratör) samt två män (VD och ekonom-
ichef/vice VD). 
 Det föreligger inga osakliga löneskillnader mellan män 
och kvinnor. Nuvarande VD:s lön har för år 2019 och 2020 
avtalats i samband med anställningsprocessen.
Ingen rörlig ersättning utgår till någon av bolagets anställda. 
       
Redovisningsprinciper   
Bolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med 
föregående år och upprättas enligt så kallad lagbegränsad 
IFRS. Bolaget förbereder införandet av det nya regelverket 
IFRS 17, som enligt föreliggande förslag ska tillämpas från 
och med den 1 januari 2022.    
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   Verkställande direktör
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Carl Fogelberg
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Per Lilja                                          Sylve Qvillberg
                                                           Lekmannarevisor                            Lekmannarevisor

Disposition av resultat   
Förslag till disposition av bolagets resultat 2019  
Till årsstämmans disposition står följande belopp (kr)  
Från tidigare år balanserat 7 943 706  
Överkursfond 4 711 575  
Årets resultat 26 722 333  
Summa 39 377 614  
    
 
  
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:   
att     i ny räkning balanseras 39 377 614 kr.   
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FFEMÅRSÖVERSIKT
RESULTATET (kr)  2019 2018 2017 2016 2015

1)* Konsolideringskapital och kapitalbas har för samtliga år justerats med skatteeffekt på obeskattade reserver.

2)* Se även not 9 gällande 2018 års uppgifter. 

Definitioner  
För egen räkning (f e r) avser den del av premien som tillfaller bolaget efter avdrag för återförsäkring. Gäller också den del av 
utbetalda försäkringsersättningar som bilaget själv skall svara för före återförsäkrares del i skadeutbetalningen.  
Premieinkomst är den totala premien som inbetalats under 2019. Den kan också till delar avse 2020. I premieinkomst för egen 
räkning (f e r) har avdrag skett med kostnad för återförsäkring.       
Premieintäkt är den premieinkomst som endast avser kalenderåret 2019.      
Konsolideringsgrad är konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.    
Skadeprocent är försäkringsersättningarna i procent av premieintäkten.      
Driftkostnadsprocent är försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.     
Totalkostnadsprocent är summan av försäkringsersättningar och försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten. 
Direktavkastning är kapitalavkastningen i procent av summan placeringstillgångar och likvida medel.   
    

Premieinkomst för egen räkning, (f e r) 40 754 132 40 079 411 30 208 977 30 593 792 28 219 987

Premieintäkt f e r 40 822 404 39 843 887 30 094 100 29 509 035 28 335 122

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  -1 086 455 1 727 429 623 299 834 952

Försäkringsersättningar (skadeers) f e r -23 734 806 -13 593 361 -26 073 292 -32 454 703 -26 161 324

Driftkostnader f e r -9 015 950 -9 011 218 -7 926 283 -6 946 835 -7 264 429

Övriga intäkter/kostnader 0 0 0 0 0

Tekniskt resultat försäkringsrörelsen 8 071 648 16 152 853 -2 178 046 -9 269 204 -4 255 679

       

Finansrörelsens resultat 19 724 194 -3 829 633 4 923 304 2 456 346 3 451 179

Övriga intäkter/kostnader 525 000 500 000 500 000 500 000 250 000

Avsättn(-)/disp(+) säkerhetsreserv 5 733 341 -6 862 364 0 6 500 000 3 900 000

Skatt -7 331 850 -1 605 930 -640 500 0 -634 150

Årets resultat 26 722 333 4 354 926 2 604 758 187 142 2 711 350

       

Ekonomisk ställning       

Placeringstillgångar 183 439 803 171 468 486 165 290 225 149 527 120 156 033 531

Försäkringstekniska avsättningar f e r -34 445 029 -48 762 314 -59 894 189 -46 953 229 -42 546 726

Konsolideringskapital *1), *2) 133 417 627 111 081 773 96 791 991 90 785 400 94 266 018

Kapitalbas *1), *2) 132 650 732 112 577 445 104 200 194 90 672 303 94 720 795

Erforderlig solvensmarginal  39 774 260 38 485 550 36 043 550 36 682 910 34 730 420

Konsolideringsgrad 327% 277% 320% 297% 334%

Primärkapital 134 244 855 124 580 693 94 998 939 70 543 883 

Tilläggskapital 0 0 0 0 

Minimikapitalkrav 38 807 727 36 654 050 36 043 550 36 500 500 

Solvenskapitalkrav 34 193 725 42 407 245 57 743 556 36 922 988 

Solvenskvot 402% 297% 165% 188% 

       

Nyckeltal       

Skadeprocent 58,1% 34,1% 86,6% 110,0% 92,3%

Driftkostnadsprocent 22,1% 22,6% 26,3% 23,5% 25,6%

Totalkostnadsprocent 80,2% 56,7% 113,0% 133,5% 118,0%

Kapitalförvaltningens direktavkastning räntor 3,64% 3,07% 3,46% 1,53% 2,43%

Kapitalförvaltningens totalavkastning räntor o  9,40% -2,35% 3,46% 1,75% 2,38%   

 

        

 

Båstads kommun 
Kommunstyrelsen  
2020-05-12 
KS 000311/2020-905



10

RRESULTATRÄKNING
Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor) Not 2019 2018
Premieintäkt för egen räkning, (f e r)     

Premieinkomst 1 61 938 225 62 387 559

Premier för avgiven återförsäkring  -21 184 093 -22 308 201

Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie     

och kvardröjande risker  68 272 -235 471

  40 822 404 39 843 887

     

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2 3 552 898 -1 086 455

  3 552 898 -1 086 455

Utbetalda försäkringsersättningar      

Före avgiven återförsäkring  -58 811 814 -57 789 988

Driftkostnader för skadereglering  -2 689 682 -2 740 285

Återförsäkrares andel  23 535 479 34 964 113

    

Förändring i avsättning för oreglerade skador      

Före avgiven återförsäkring  37 788 617 61 390 773

Återförsäkrares andel  -23 557 406 -49 417 974

  -23 734 806 -13 593 361

     

Driftkostnader f e r 3 -9 015 950 -9 011 218

  -9 015 950 -9 011 218

    

Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  11 624 546 16 152 853

    

Icke teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  11 624 546 16 152 853

Kapitalavkastning, intäkter 4 7 630 629 6 138 424

Realiserade vinster/förluster 4 1 726 970 414 554

Kapitalavkastning, kostnader  -206 150 -115 000

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen  -3 552 898 1 086 455

Orealiserade vinster/förluster  10 572 745 -11 354 066

Övriga intäkter och kostnader  525 000 500 000

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  28 320 842 12 823 220  

   

Bokslutsdispositioner     

Förändring av säkerhetsreserv  5 733 341 -6 862 364

Resultat före skatt  34 054 183 5 960 856

Skatter 5 -7 331 850 -1 605 930

Årets resultat  26 722 333 4 354 926
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RRESULTATANALYS
Resultatanalys (Kr) Not  Företag & Fastighet 1

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat    

Premieintäkt för egen räkning, (f e r) RA 1 40 822 404

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  3 552 898

Försäkringsersättningar f e r RA 2 -23 734 806

Övriga intäkter/kostnader  0

Driftkostnader f e r  -9 015 950

  11 624 546

    

Avvecklingsresultat f e r    

Avvecklingsresultat brutto RA 3 15 670 786

Återförsäkrares andel  -8 334 600

  7 336 186 

   

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring    

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker  -3 775 924

Avsättning för oreglerade skador  -52 775 440

  -56 551 364

   

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar    

Avsättning för oreglerade skador  22 106 335

  22 106 335

1) Avser försäkringsgren enligt Finansinspektionens definitioner.   

    

NOTER TILL RESULTATANALYSEN   
Not RA 1  Premieintäkt f e r   

Premieinkomst före avgiven återförsäkring  61 938 225

Premier för avgiven återförsäkring  -21 184 093

Förändring i avsättning för ej intjänad premie     

och kvardröjande risker  68 272

Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring  40 822 404

    

Not RA 2  Försäkringsersättningar f e r    

Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering    
Före avgiven återförsäkring  -58 811 814

Återförsäkrares andel  23 535 479

Skadereglering  -2 689 682

  -37 966 017

Förändring i avsättning efter avgiven återförsäkring    

Före avgiven återförsäkring  37 788 617

Återförsäkrares andel  -23 557 406

  14 231 211

    

Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring  -23 734 806
   

Not RA 3 Avecklingsresultat   

Avvecklingsvinsten består av ett skador som avskrivits och inte ersatts eller skador som fått minskad reserv. Även reglerade 

skador som haft lägre skadekostnad än reserven för skadan förekommer.     

  7 336 186
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BBALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR Not 2019-12-31  2018-12-31

Placeringstillgångar     

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  183 439 803 171 468 486

  183 439 803 171 468 486

    

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska      

avsättningar     

Avsättning för oreglerade skador  13 506 335 37 063 741

  13 506 335 37 063 741

     

Fordringar     

Fordringar avseende direkt försäkring  45 534 734 45 796 892

Fordringar avseende återförsäkring  8 600 000 6 000 000

Övriga fordringar  99 827 329 277

Skattefordringar  1 840 506 7 256

  56 075 067 52 133 425

     

Andra tillgångar     

Materiella tillgångar 8 0 329 117

Kassa och bank  37 373 517 34 547 745

Uppskjutna skattefordringar  0 1 495 672

  37 373 517 36 372 534

    

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    

Upplupna ränteintäkter  3 817 968 2 643 202

  3 817 968 2 643 202

    

 

SUMMA TILLGÅNGAR  294 212 690 299 681 388
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Not 2019-12-31  2018-12-31EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Bundet eget kapital     

Aktiekapital, 72 568 aktier á 1 000 kr  72 568 000 72 568 000

Reservfond  688 688

Summa bundet eget kapital  72 568 688 72 568 688

     

Fritt eget kapital 9  

Överkursfond  4 711 575 4 711 575

Balanserad vinst/förlust  7 943 018 5 765 132

Årets resultat  26 722 333 4 354 926

Summa fritt eget kapital  39 376 926 14 831 633

Summa eget kapital  111 945 614 87 400 321

    

 

Obeskattade reserver     

Säkerhetsreserv 9 26 545 023 32 278 364

  26 545 023 32 278 364

     

Försäkringstekniska avsättningar före      

avgiven återförsäkring    

 

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 10 3 775 924 3 844 196

Oreglerade skador 11 52 775 440 87 964 057

  56 551 364 91 808 253

Avsättning för andra risker och kostnader     

Avsättning för skatter 9 0 2 945 280

  0 2 945 280

Skulder     

Skulder avseende återförsäkring  0 0

Övriga skulder 12 12 959 613 22 547 172

Skatteskuld  7 355 675 

  20 315 288 22 547 172

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 78 855 401 62 701 998

  78 855 401 62 701 998

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR      

OCH SKULDER  294 212 690 299 681 388

    

 

Båstads kommun 
Kommunstyrelsen  
2020-05-12 
KS 000311/2020-905



14

EEGET KAPITAL
REDOGÖRELSE ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (kr)

BUNDET EGET KAPITAL

Aktiekapital

Fond för 
verkligt värde

FRITT EGET KAPITAL

Överkurs-
fond

Balanserad
vinst och årets

resultat

Summa

Övrigt till-
skjutet kapital

Summa

Ingående balans per 2019-01-01  72 568 000 688 72 568 688

Transaktioner med aktieägare    

Genomförd nyemission    0

Transaktion med aktieägare    0

Summa transaktioner med aktieägare  0 0 0

Utgående balans per 2019-12-31  72 568 000 688 72 568 688

    

Ingående balans per 2019-01-01  4 711 575 -322 298 4 389 277

Justerad ingångsbal 2019-01-01   10 442 356 10 442 356

Årets resultat   26 722 333 26 722 333

Summa resultat  4 711 575 36 842 391 41 553 966

Transaktioner med aktieägare    

Genomförd nyemission   0 0

Transaktion med aktieägare   0 0

Utdelning avseende 2018   -2 177 040 -2 177 040

Summa transaktioner med aktieägare  0 -2 177 040 -2 177 040

Utgående balans per 2019-12-31  4 711 575 34 665 351 39 376 926

*) För rättelse av fel se not 9
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KKASSAFLÖDESANALYS
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2019 2018

Årets resultat 26 722 -6 087

Justering för av- och nedskrivningar 37 124

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -12 520 16 967

Förändring säkerhetsreserv -5 733 20 250

Förändring försäkringstekniska avsättningar -14 231 -24 777

Betald skatt -2 972 -1 021

Upplupen räntefordran ej utbetald (förändring)   

(Bokslutsdisp, övr korr EK)   

 -8 697 5 456

   

Förändring kortfristiga fordringar 205 -16 135

Förändring kortfristiga skulder 6 498 -1 503

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 994 -12 182

   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Förvärv materiella anläggningstillgångar   

Avyttring materiella anläggningstillgångar 419  

Investeringar i placeringstillgångar 6 578 -12 443

Kassaflöde från investeringsverksamheten 6 997 -12 443

   

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   

Utdelning -2 177 -1 330

Inbetalt registrerat aktiekapital   

Inbetalt värde överkursfond   

Inbetalt ej registrerat aktiekapital   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 177 -1 330

   

Årets kassaflöde 2 826 -25 955

  

 

Likvida medel vid årets början  34 547 60 502

Årets förändring 2 826 -25 955

Likvida medel vid årets slut 37 373 34 547
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NOTER

Not 1 Premieinkomst    
 Den totala premien som inbetalats under kalenderåret 2019.    
 Den kan till vissa delar avse premieperiod som sträcker sig in i 2020.    
 Premieinkomst 69 501 68 669
 Utbetald och reserverad premieåterbäring -7 563 -6 281
 Summa premieinkomst 61 938 62 388
     
Not 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen    
 Avkastning på den del av kapitalet som har funnits tillgänglig för placeringar hänförligt till försäkrings-   
 verksamheten. Gäller skador som är reservsatta, för egen räkning.    
 Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats på den genomsnittliga    
 summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på 9,40 % (-2,35 %).    
 Ingående avsättning för oreglerade skador  87 964 153 467
 Utgående avsättning för oreglerade skador  52 775 87 964
  140 739 241 431
     
 Genomsnittlig avsättning för åre 70 370 120 716
 Avgår genomsnittlig andel återförsäkrare för året -32 585 -70 123
 Summa beräkningsunderlag 37 785 50 593
 Avkastning 3 553 -1 086

     
Not 3 Driftkostnader    
 Personalkostnader 5 136 4 577
 Lokalkostnader 349 336
 Styrelsekostnader 423 356
 Revisionsarvoden 406 510
 Övriga kostnader 2 665 3 108
 Avskrivninga 37 124
  9 016 9 011

Personal och löner  
Bolaget har haft 4 (4) anställda, 2 (2) män och 2 (2) kvinnor. Till verkställande direktören har utgått lön om  totalt 1 229 
tkr (1 177 tkr) samt därutöver förmån av tjänstebil. Till vice vVD/ekonomichef har lön utgått med 724 tkr (699 tkr) samt 
därutöver förmån av tjänstebil t o m februari 2019. Styrelsearvoden uppgår till  285 tkr (274 tkr). Sociala avgifter och löne-
skatter uppgår till 1 229 tkr (1 091 tkr) och pensionsförsäkringspremier för VD och vVD till  618 tkr (502 tkr). Därutöver 
finns inga pensionsförpliktelser för bolaget. Styrelsen består av 7 ordinarie ledmöter (5 män och 2 kvinnor) samt 3 ersättare (2 
män och 1 kvinna).    
    
Ersättning för revision   
Ersättning till auktoriserad revisor beräknas uppgå till 370 tkr.   
    
 
Styrelsearvoden        
Arvode till ledamot och suppleant till styrelsen har under året fördelats enligt följande:    
    
               Belopp tkr  
 
   Jan-Åke Troedsson, ordförande  0  
 Lars Niklasson, vice ordförande o vice försäkringssakkunnig 79  
 Anders Bjärnehäll, ledamot o försäkringssakkunnig 97  
 Hans Hyllstedt,ledamot tom maj 2019 5 
 Anders Nählstedt, ledamot  19  
 Irene Robertsson, ledamot  22  
 Kjell Rosenlöf, ledamot 18  
 Catarina Willman, ledamot fr o m maj 2019, tidigare suppleant 14  

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER (kkr 2019 2018 
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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 Ann-Christin Walméus, suppleant  12  
 Stefan Tengberg, suppleant 12  
 Lars-Erik Rönnlund, suppleant 8  
    
Riktlinjer 
Till styrelsens ordförande utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Nuvarande ordförande avstår arvode. Något särskilt arvode 
utgår ej för kommittéarbete.  Till ledningen har årsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning.  
   
Ersättning till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgörs av grundlön, övriga förmåner och pension. Ingen rörlig 
ersättning förekommer.   
   
 Pensionsförmåner och övriga förmåner till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgår som del av den totala ersät-
tningen.   
   
Övriga förmåner avser tjänstebil   
   
Avgångsvederlag   
Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida är 
uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot 
andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.    
   
 Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida är 
uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas 
mot andra inkomster. Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida utgår inget avgångsvederlag.    
  
  2019 2018
Not 4 Kapitalavkastning, intäkter     
Ränta på bankmedel samt kommun- och företagsobligationer mm 7 424 6 023
 Realiserad vinst/förlust vid försäljning 1 727 415
 Orealiserad vinst/förlust verkligt värde 10 573 -11 354
   19 724 -4 916
Not 5 Skatter    
 Årets skatt -7 332 -1 606
 
 Resultat före skatt 34 054 5 961
 Orealiserat resultat värdepapper  11 354
 Underlag för beskattning 34 054 17 315
 Skatt enligt gällande skattesats, 21,4 %  
 samt för upplösen av säkerhetsreserv, 22,0 % -7 288 -3 817
 Ej avdragsgilla kostnader -44 -8
 Skatt hänförligt till tidigare år  -23
 Redovisad effektiv skatt -7 332 -3 848 
     
   
Not 6 Placeringstillgångar  2019   2018  
  Nominellt Anskaffningsv Verkligt värde Nominellt Anskaffningsv Verkligt värde

 Kommunobligationer 7 000 7 166 7 018 7 000 7 166 7 072
 Företagsobligationer och räntebevis 136 747 137 082 141 051 132 389 132 890 130 059
 Strukturerade produkter och fonder 34 100 34 769 35 371 37 100 38 054 34 337
  177 847 179 017 183 440 176 489 178 110 171 468

Not 7 Fordringar avseende direkt försäkring     
 Fakturerade ej betalda premier för 2019     45 535 45 797
    
Not 8 Materiella tillgångar   
 Tidigare års anskaffningar 779 779
 Årets anskaffningar 0 0
 Årets avyttringar -292 0
 Tidigare års avskrivningar -450 -326
 Årets avskrivningar -37 -124
 Utgående bokfört värde 0 329
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Not 9 Under året noterades att föregående års beräkning av säkerhetsreserven icke var korrekt utförd. En rättelse har   
 skett under innevarande räkenskapsår, mot balanserade vinstmedel (se även redogörelse över förändring i eget   
 kapital sidan 11). Reserven var upptagen till ett för högt belopp om 13 387 636 kr.    
 I bokslutet har följande poster justerats: 

Balansräkning  Värde enl avg. ÅR Rättelse  Nytt värde  
Säkerhetsreserv  45 666 000 -13 387 636 32 278 364  
Skatteskulder  871 534 2 945 280 3 816 814 
 
Resultaträkning  Värde enl avg. ÅR Rättelse  Nytt värde  
Dispens säkerhetsreserv  -20 250 000 13 387 636 -6 862 364  
Skatter  1 339 350 -2 945 280 -1 605 930

    2019 2018
Not 10 Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker    
 Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets början  3 844 3 609
 Förändring under året    -68 235
 Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets slut  3 776 3 844

Not 11 Avsättning för oreglerade skador    
 Inträffade och rapporterade skador vid årets början  69 864 137 267
 Inträffade och rapporterade skador förändring under året -34 589 -67 403
 Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) vid årets början 18 100 16 200
 Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) förändring under året -600 1 900
 Utgående balans för oreglerade skador 52 775 87 964
    
Not 12 Övriga skulder   
 Leverantörsskulder 566 489
 Övriga skulder 12 394 22 058
  12 960 22 547
Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
 Fakturerade premier för 2019 77 392 60 343
 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 463 2 359
  78 855 62 702
Not 14 Poster inom linjen   
 Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder   
 Registerförda tillgångar   
 Aktier 8 611 12 191
 Obligationer 29 354 39 288
 Kassatillgångar 1 790 2 249
 Övriga placeringar 1 708 2 106
 Ställda säkerheter Inga Inga
 Ansvarsförbindelser Inga Inga

Not 15  Händelser efter räkenskapsårets utgång   
 Effekter av pandemin covid-19 som har påverkat och kan komma att påverka bolagets ekonomi utgörs bl.a.  
av att värdet på bolagets placeringar har minskat väsentligt och kan få yterligare effekter framöver, att bola-
gets likviditet begränsas samt att vissa försäkringsskador kan öka under dessa förhållanden. På grund av den 
snabbt föränderliga situation som omvärlden befinner sig i, bedömer styrelsen att det i dagsläget inte är möjligt 
att förutsäga varaktigheten eller omfattningen av påverkan på bolaget och kan därför inte förutsäga den fulla 
potentiella ekonomiska påverkan detta kommer att ha på bolagets resultat, kapitalsituation eller likviditet. Bola-
get har upprättat extra ORSA-rapport samt svarat Finansinspektionen på enkät i temat.  
 

Not 16 Vinstdisposition (kr)   
Behandling av resultat   
Till bolagsstämmans förfogande står:   
Balanserat resultat 7 943 706  
Överkursfond 4 711 575  
Årets resultat 26 722 333  
Att disponera 39 377 614  
  

 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:
 att     i ny räkning balanseras 39 377 614 kr.
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TTILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
   
Redovisningsprinciper   
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med 
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt 
med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 
2008:26 o 2011:28, “lagbegränsad (IFRS) International 
Financial Reporting Standards”. Bolaget tillämpar genom 
FFFS 2008:26 att IFRS är tillämpliga för upprättandet av de 
finansiella rapporterna, med begränsningar och tillägg som 
följer av svensk lag RFR 2 samt FFFS 2008:26.   
      
Värderingsprinciper 
Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med 
IFRS görs bedömningar och uppskattningar samt antaganden 
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och 
de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader. Uppskattningarna och antaganden är baserade 
på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer 
som under rådande förhållanden synes vara rimliga. 
Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar. Uppskattningar och bedömningar ses över 
regelbundet.     
      
Valuta   
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor , SEK, som 
även utgör rapporteringsvalutan. Bolaget gör inte affärer i 
annan valuta. I de fall bolaget köper värdepapper utställda i 
annan valuta har dessa valutasäkrats till SEK varför bolaget 
inte tar någon valutarisk.    
   
Materiella tillgångar   
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen 
som anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Det redovisade 
värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur 
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller då inga 
ekonomiska fördelar väntas av användandet.    
   
Finansiella tillgångar och skulder                                                                                                                                          
Bolaget tillämpar IFRS 9, utgiven av IASB juli 2014, 
från 1 januari 2018. Denna tillämpning har resulterat 
i förändringar i redovisningsprinciper. Bolaget har inte 
förtidstillämpat IFRS 9 under tidigare perioder.   
   
Klassificering  
Bolagets principer för klassificering och värdering av 
finansiella tillgångar baseras på en bedömning av både 
(i) företagets affärsmodell för förvaltningen av finansiella 
tillgångar, och (ii) egenskaperna hos de avtalsenliga 
kassaflödena från den finansiella tillgången.  
     
Finansiella tillgångar värderas initialt till verkligt värde plus, 
i de fall tillgången inte redovisas till verkligt värde via resulta-
träkningen, transaktionskostnader direkt hänförliga till kö-
pet. Transaktionskostnaderna hänförliga till finansiella till-
gångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen 
kostnadsförs direkt i resultaträkningen.  

Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 
Bolaget klassificerar endast sina finansiella tillgångar som 
tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde då 
följande krav är uppfyllda:    
     
• tillgången ingår i en affärsmodell där målet är att 

inkassera avtalsenliga kassaflöden, och  
      
 

• avtalsvillkoren ger vid specifika tidpunkter upphov till 
kassaflöden som enbart består av kapitalbelopp och 
ränta på det utestående kapitalbeloppet.  
      
 

Följande finansiella tillgångar redivisas till upplupet anskaf-
fningsvärde; Fordringar avseende direkt försäkring, Kassa 
och Bank, Övriga fordringar.    
Dessa tillgångar redovisades till upplupet anskaffningsvärde 
även enligt tidigare principer.    
    
Tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträk-
ningen 
Bolaget har valt att redovisa Obligationer och andra rän-
tebärande värdepapper såsom redovisade till verkligt värde 
över resultaträkningen på grund av att de finansiella tillgån-
garna innehas i en affärsmodell där kriterier för kassaflöden 
inte uppfylls.     
   
Tillgångar värderade till verkligt värde över övrigt total-
resultat
Bolaget har inte några finansiella tillgångar till verkligt 
värde över totalresultat.     
 
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resul-
taträkningen     
Bolaget har inte några finansiella skulder till verkligt värde 
via resultaträkningen.    
     
Andra finansiella skulder    
Övriga finansiella skulder, t ex Leverantörsskulder, Övriga 
skulder och upplupna kostnader ingår i denna kategori. 
      
Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.  
      
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och 
tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från 
leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristi-
ga skulder om de förfaller inom ett år.  

Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, 
och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter 
transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas 
i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämp-
ning av effektivitetsräntemetoden i de fall den är väsentlig. 
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Derivatinstrument     
Bolaget har inga derivatinstrument.   
      
Nedskrivning av fordringar värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde     
    
Bolaget värderar från och med 1 januari 2018 de framtida 
förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar i 
skuldinstrument redovisade till upplupet anskaffningsvärde 
resp verkligt värde med förändringar via resultaträkningen 
baserat på framåtriktad information. Bolaget väljer reserver-
ingsmetod baserat på om det skett en väsentlig ökning i 
kreditrisk eller inte. Bolaget tillämpar i enlighet med regler-
na i IFRS 9 en förenklad metod för nedskrivningsprövning 
av kundfordringar. Förenklingen innebär att reserven för 
förväntade kreditförluster beräknas baserat på förlustrisken 
för hela fordrans löptid och redovisas första gången.  
 
Beräkning av verkligt värde   
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en 
aktiv marknad (t ex finansiella tillgångar som innehas för 
handel och finansiella tillgångar som kan säljas) baseras 
på noterad marknadskurs per balansdagen. De noterade 
marknadskurser som används för finansiella skulder är de 
faktiska säljkurserna. De instrument som innehas av Bolaget 
handlas på en aktiv eller observerbar marknad.  
      
Borttagande av finansiella tillgångar och skulder  
Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när 
samtliga förmåner och risker överförts till annan part alter-
nativt när förpliktelser fullgjorts.   
      
Försäkringstekniska avsättningar    
Avsättningen gäller för ej intjänade premier och kvardrö-
jande risker samt avsättning för oreglerade skador.  
      
Avsättningen för ej intjänade premier avser att täcka den 
förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående 
löptiden på redan ingångna och fakturerade försäkringsavtal 
som fördelas proportionellt över tidsperioden. I beaktande 
tas hur stor del av premien för varje enskild försäkring som 
hänför sig till tiden efter redovisningsperioden.  
      
I avsättning för oreglerade skador ingår det kvarstående åta-
gande som bolaget har för inträffade skador. I ersättnings-
reserven ingår också beräkning av skador som har inträffat 
men ännu ej rapporterats (IBNR, incured but not reported). 
Beräkningen har gjorts i samråd med bolagets aktuarie. 
       
Avsättningen för anmälda skador beräknas genom individu-
ell bedömning av enskilda skadefall.   
      
De försäkringstekniska avsättningarna har beräknats i en-
lighet med fastställda principer i bolagets försäkringsteknis-
ka riktlinjer. Bolaget har inte diskonterat sina skadereserver. 
       
Premier och försäkringsersättningar   
“Premieinkomst/intäkt
Som Premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för 
direkt och mottagen återförsäkring som inbetalats eller kan 
tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkring-
sperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Med 
bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela 
försäkringsperioden efter avdrag för eventuella kundrabat-

ter. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart be-
loppet är känt. Premieinkomst redovisas exklusive skatter 
och andra avgifter som belastar försäkringspremien. Pre-
mieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är 
intjänad. Ej intjänad premie sätts av till Avsättning för ej 
intjänade premier. “     
 
Bolaget erbjuder internupphandling av försäkringsskydd till 
delägande kommuner, ej kommunala bolag. Den innebär bl 
a att kommuner som har positivt skadeutfall kan få upp till 
18 % av premien i återbäring. Premieåterbäringen reducerar 
aktuell periods premieinkomst för bolaget i resultaträknin-
gen.      
      
Utbetalada försäkringsersättningar  
Som Utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalnin-
gar till försäkringstagare under räkenskapsåret på grund 
av försäkringsavtal eller inträffade försäkringsskador, ober-
oende av när skadan inträffat.    
     
Obeskattade reserver   
Storleken av den totala avsättningen till säkerhetsreserven 
regleras i Finansinspektionens FFFS 2015:19 och FFFS 
2015:23. Den tillämpade regeln för bolaget avser 0,5 X 
Premieinkomsten för egen räkning + 0,2 X Avsättning för 
oreglerade skador för egen räkning, vilket totalt möjliggör 
en avsättning upp till 26,5 Mkr. Nuvarande regler med 
säkerhetsreserv kommer inom de närmaste åren stegvis att 
upphöra.      
 
Pensionskostnader    
Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det 
innebär att bolaget fortlöpande betalar en fastställd avgift 
till en separat juridisk enhet dit bolaget inte har några rättsli-
ga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter. 
Bolaget har således inga ackumulerade pensionsskulder. 
      
Kapital överförd från finansrörelse  
Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning 
över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genomsnit-
tliga försäkringstekniska avsättningar för egen räkning 
efter avdrag för nettofordringar i försäkringsrörelsen. Den 
överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en ränte-
sats som motsvarar den genomsnittliga avkastningen på 
bolagets värdepapper. Resterande del som inte överförs 
till försäkringsrörelsens resultat utgöres av kapitalavkast-
ning intäkter.     
 
Skatter      
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas i årets resultat. Aktuell skatt är den 
skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med 
tillämpning av de skattesatser som är beslutade per balans-
dagen. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkning-
smetoden.  I 2019 års årsredovisning har aktuell skattesats, 
21,4 %, tillämpats.     
    
     
“Viktiga uppskattningar och bedömningar för 
redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklus-
ive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga 
under rådande förhållanden. Viktiga uppskattningar och 
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antaganden för redovisningsändamål
Försäkringsföretaget gör uppskattningar och antaganden 
om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål 
som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan 
att motsvara det verkliga resultatet. Det är främst beräknin-
gen av försäkringstekniska avsättningar som innebär en be-
tydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för 
tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår 
vilket behandlas i huvuddrag nedan. 
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar beräknas med metoder 
som innebär att olika antaganden görs. Särskilt för den del 
av avsättningarna som avser inträffade men ej rapporterade 
skador finns en osäkerhet i det verkliga utfallet , se vidare i 
avsnittet om reservsättningsrisk.
Viktiga bedömningar vid tillämpande av företagets re-
dovisningsprinciper. Bolaget värderar sina finansiella tillgån-
gar till verkligt värde.”    
  
RISKER     
Allmänt om risker                                                                                                                                            
Risk och riskhantering är en central del av verksamheten i 
försäkringsföretag. Förmågan att identifiera, förebygga och 
hantera risker blir allt viktigare för ett företag och organisa-
tion. Risker som hanteras på rätt sätt kan leda till nya mö-
jligheter och värdeskapande medan risker som inte hanteras 
rätt kan leda till skador och stora kostnader. Riskhanterin-
gens syfte är att fånga alla väsentliga risker som är förknip-
pade med organisationen och dess verksamhet i både nutid 
och framtid. Därmed får styrelse och VD en allsidig och sak-
lig bild av den totala risksituationen. Bolaget rapporterar till 
Finansinpektionen (FI) regelbundet gällande återförsäkring, 
resultat, ekonomisk ställning, skadeutfall och i vilken takt 
de ersätts samt placering i värdepapper och hur de fördelas 
i olika slag. Därvid utgår kontroll av bolaget. Utöver det-
ta har bolaget auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer 
som granskar bolaget. Vidare har bolaget en funktion som 
interngranskare.     
    
Bolaget har fastställt riktlinjer för styrning och kontroll av 
risker samt placeringsriktlinjer. På varje styrelsemöte ges in-
formation om bolagets risker. Bolaget har även utsett ans-
variga för funktionerna riskkontroll och regelefterlevnad. 
Kontroll av risker och regelefterlevnad sker löpande och 
funktionerna avger en granskningsrapport till styrelsen.  
      
Kommunassurans minskar sitt totala riskåtagande genom att 
teckna återförsäkring hos välrenommerade återförsäkrings-
givare. Kommunassurans är exponerad för teckningsrisk, 
avsättningsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk, 
koncentrationsrisk och operationell risk. De huvudsakli-
ga riskerna i bolaget är teckningsrisk, avsättningsrisk och 
marknadsrisk.     
    
       
Försäkringsrisk     
Under försäkringsrisk talar man om teckningsrisk respektive 
reservsättningsrisk. Med teckningsrisk menas risken för för-
lust på grund av att otillräcklig premie har tagits ut av kund 
till följd av ogynnsamt utfall av tillämpade antaganden av 
tex skador. Med reservsättningsrisk menas att de försäkring-
stekniska avsättningarna inte kommer att täcka de framtida 
skadeutbetalningarna samt övriga kostnader förknippade 
med dessa skador. Olika skador hanteras på skilda sätt och 

ändrade lagar, regler, rutiner och överenskommelser kan in-
nebära att den framtida skadeutvecklingen skiljer sig från 
den historiska. Ansvars- och personskador är relativt få och 
tar lång tid att reglera vilket gör att de är svåra att värdera 
och bedömningen försvåras. Egendomsskador är däremot 
betydligt fler till antalet och har betydligt kortare reglerings-
tider, vilket gör uppskattningen säkrare. Stora skadehändels-
er kan dock försvåra värderingen av skadan. Risken hanteras 
främst genom kontinuerlig översikt av aktuariella metoder, 
genom skadegenomgångar av rapporterade skador som 
ej avslutats samt även till viss del genom återförsäkring. 
 
När skador inträffar registeras de och därefter görs en 
bedömning om skadans storlek som ger en skadereserv för 
respektive skada. Förutom reservsättning för de skador som 
är inträffade, gör bolaget avsättning för skador som är inträf-
fade men ännu inte är rapporerade. Incured But Not Re-
ported (IBNR) beräknas av bolagets aktuarie för att gardera 
sig genom att ekonomiskt göra avsättning för skador som 
ännu inte är kända men kan ha inträffat.   
      
      

 
Kommunassurans följer interna riktlinjer för att säkerställa 
riktig bedömning och kvantifiering av den risk som teck-
nas och att specificera vilka försäkringsbelopp och defini-
era vilka typer av risker som får accepteras. Fastslaget i 
riktlinjerna är att maximalt bruttoåtagande per risk ej skall 
överstiga den försäkringskapacitet bolaget har i form av 
självbehåll för egen räkning samt i form av överenskommen 
återförsäkringskapacitet. Den återförsäkringskapacitetför 
avgiven återförsäkring som bolaget har tillgång till skall 
också omfatta kapacitet för risken för EML - (beräknad 
enskilda största skada) genombrott. Bolagets självbehåll 
och transferering av risk till återförsäkrare skall vid varje 
tillfälle vara anpassat till bolagets solvens, likviditet, och 
tillgänglig återförsäkringskapacitet. Försäkringsengagemang 
där återförsäkring krävs får inte slutgiltigt accepteras förrän 
återförsäkringsavtäckning kan anses vara återställd. Bolaget 
skall bedriva försäkringsverksamhet inom bolagets konces-
sion, försäkringstekniska riktlinjer, verksamhetsplan och 
övriga verksamhetsstyrande dokument. För att säkerställa 
att detta efterlevs gör bolaget kontinuerliga uppföljningar 
av att verksamheten bedrivs inom fastslagna styrdokument. 
Bolaget bedriver skadeförebyggande arbete i ägarkom-
munerna genom arbete tillsammans med firma P&B. 
       
 

 2019 2018
IBNR vid årets början, egendom 9 400 3 200
IBNR vid årets början, ansvar 8 700 13 000
Återförsäkrares andel av IBNR 
vid årets början, egendom -3 600 -2 100
Återförsäkrares andel av IBNR 
vid årets början, ansvar -2 400 -8 600
IBNR förändring under året, egendom 100 6 200
IBNR förändring under året, ansvar -700 -4 300
Återförsäkrares andel av IBNR, 
förändring under året, egendom -1 800 -1 500
Återförsäkrares andel av IBNR, 
förändring under året, ansvar -800 6 200

Utgående IBNR för egen räkning 8 900 12 100
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2019 <2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Avsättning oreglerade skador IB 1 661 786 2 635 539 5 599 948 62 233 847 15 776 278 0 87 907 398
Förändring i avsättning med utbetald ersättning -5 315 0 -1 063 934 -50 088 747 -6 782 282 -847 536 -58 787 814

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -260 775 -2 064 000 -615 500 -733 200 -2 684 226 0 -6 357 701

Förändring i avsättning -888 136 50 833 286 261 -8 696 984 -1 950 659 847 536 -10 351 149

Nya avsättningar 0 0 0 0 1 885 600 38 293 135 40 178 735

Summa förändring -1 154 226 -2 013 167 -1 393 173 -59 518 931 -9 531 567 38 293 135 -35 317 929

Avsättning oreglerade skador UB 507 560 622 372 4 206 775 2 714 916 6 244 711 38 293 135 52 589 469

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 0 -109 947 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 984 514
Förändring i fordran pga utbetald ersättning 0 0 0 -23 535 479 0 0 -23 535 479

Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning 0 0 0 0 0 0 0

Förändring i fordran 0 -109 947 0 -9 309 391 974 791 0 -8 444 547

Nya fordringar 10 995 512 10 995 512

Summa förändringar 0 -109 947 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 984 514

"Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  UB” 0 0 -100 10 131 380 979 248 10 995 512 22 106 040

Återförsäkrarens andel av utbetalning 0 0 0 23 535 479 0 0 23 535 479

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning 0 0 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 874 567

Utbetalda försäkringsersättningar -5 315 0 -1 063 934 -50 088 747 -6 782 282 -847 536 -58 782 499

Förändring i avsättning 1 154 226 2 013 167 1 393 173 59 518 931 9 531 567 -38 293 135 35 317 929

Avvecklingsresultat 1 148 911 2 013 167 329 239 120 793 3 724 076 7 336 186

2018 <2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Avsättning oreglerade skador IB 1 466 875 2 071 035 3 536 754 51 387 183 95 019 573 0 153 481 420
Förändring i avsättning med utbetald ersättning 0 0 0 -32 534 558 -24 316 802 -2 890 628 -59 741 988

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -633 275 -1 199 000 0 -842 500 -2 460 840 0 -5 135 615

Förändring i avsättning -77 077 33 228 -901 215 -12 410 177 -6 185 684 2 890 628 -16 650 297

Nya avsättningar 0 0 0 0 177 600 15 776 278 15 953 878

Summa förändring -710 352 -1 165 772 -901 215 -45 787 235 -32 785 726 15 776 278 -65 574 022

Avsättning oreglerade skador UB 756 523 905 263 2 635 539 5 599 948 62 233 847 15 776 278 87 907 398

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 696 822 0 0 33 447 093 63 036 597 0 97 180 512
Förändring i fordran pga utbetald ersättning -618 652 0 0 -18 882 821 -15 462 640 -34 964 113

Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning 0 0 0 0 0 0 0

Förändring i fordran -78 170 0 109 947 -14 564 372 -4 597 707 0 -19 130 302

Nya fordringar 0 0 0 0 0 4 457 4 457

Summa förändringar -696 822 0 109 947 -33 447 193 -20 060 347 4 457 -54 089 958

"Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  UB” 0 0 109 947 -100 42 976 250 4 457 43 090 554
Återförsäkrarens andel av utbetalning 618 652 0 0 18 882 821 15 462 640 0 34 964 113

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -696 822 0 109 947 -33 447 193 -20 060 347 4 457 -54 089 958

Utbetalda försäkringsersättningar 0 0 2 000 000 -32 534 558 -24 316 802 0 -54 851 360

Förändring i avsättning 710 352 1 165 772 901 215 45 787 235 32 785 726 -15 776 278 64 863 670

Avvecklingsresultat 632 182 1 165 772 3 011 162 -1 311 695 3 871 217 7 368 638
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Återförsäkringsrisk     
Syftet med återförsäkringsprogrammet är att ge skydd mot 
större skador och därigenom undanröja kraftiga svängning-
ar i affärsresultatet mellan åren samt att täcka överskjutande 
risknivåer där bolagets egen exponering kan överskridas. 
Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade 
med återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträf-
fade skador över nivå för självbehåll. Premier för avgiven 
återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i ta-
get. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationel-
la bolag med rating lägst   A-. Dessa tar andelar i bolagets 
återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar res-
pektive egendom.     
      
För egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr per skade-
händelse. Den totala skadekostnaden som ersätts av bolaget, 
aggregat, har varit 25 Mkr. För ansvarsskada var självbehållet 
2 Mkr per skadehändelse och totalt, aggregat, 5 Mkr per år. 
Dessutom har bolaget ett särskilt återförsäkringsprogram för 
försäkringslösningen åt Malmö stad som är maximerad till 
1 Mkr. Bolagets totala risk för skador under ett kalenderår 
uppgick därmed till 31 Mkr.    
      
Valutarisk      
Valutarisk uppkommer när tillgångar och skulder i samma 
utländska valuta inte överensstämmer storleksmässigt. Bola-
get har inga affärer i utländsk valuta. I de fall bolaget köper 
värdepapper utställda i annan valuta så valutasäkras dessa till 
svenska kronor i samband med köpet.   
  
Kreditrisk      
Är den risk en motpart orsakar bolaget genom at inte up-
pfylla sina åtaganden. Områden där bolaget är utsatt för risk 
gäller:      
       
     
- Återförsäkrarens andel av försäkringstekniska avsättningar 
och fordringar avseende återförsäkring   
     
- Andra finansiella tillgångar där bolagets placeringar i vär-
depapper utgör huvuddelen    
     
Återförsäkring och försäkringsrisk  
Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade 
med återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträf-
fade skador över nivå för självbehåll. Premien för avgiven 
återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i ta-
get. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationel-
la bolag med rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets 
återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar och 
egendom.      
     
Tillgångar gällande avgiven återförsäkring består av fordran 
på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk och 
skadereserv enligt återförsäkringsavtalet.   
     

Finansiella risker    
Bolagets finanspolicy reglerar vilka värdepapper som bolaget 
ska placera i och vid utgången av 2019 var fördelningen en-
ligt följande:     
    
Bolagets finansiella instrument som värderas till verkligt 
värde utgörs av värdepapper, se not 6 för mer information, 
vilka är klassificerade enligt tillgängliga för försäljning, in-
nebärande att de värderas till verkligt värde över övrigt 
totalresultat. Dessa värdepapper är värderade enligt priser 
som är noterade på en aktiv marknad, vilket innebär att de 
har nivåtillhörighet 1. Bolaget har i allt väsentligt finansiel-
la instrument värderade inom nivå 1 och 2.  
 
(kr)  2019  2018  
AAA  7 017 830  7 071 860  
AA-  16 741 900  17 630 460  
A+  19 272 111  18 638 652  
A  5 065 500  3 573 500 
A-  7 354 990 55 452 331 7 205 391 54 119 863
BBB+ 4 022 760  0 
BBB   22 933 528  30 289 807  
BBB- 54 720 129 81 676 417 43 682 966 73 972 773 
BB+  25 489 324  28 754 003  
BB  20 821 730 46 311 054 14 621 847 43 375 850 
   
   
Likviditetsrisk    
Likviditetsrisken bedöms vara begränsad då bolaget inte har 
några finansiella skulder, Bolagets skulder utgörs främst av 
förutbetalda premier och avsättningar för oreglerade skulder, 
utbetalning av dessa måste matchas mot tillgång till likvida 
medel. Bolaget placerar sina likvida medel i olika värdepap-
per med en spridning i förfall, många av papprena är också 
likvida så tillvida att det finns en andrahandsmarknad. 

 2019 2018   
År Förfallo- Ränte- Förfallo- Ränte-  
 struktur bindnin struktur bindning 
2019   12 784 500 69 918 798  
2020 3 022 110 81 343 279 13 095 460 3 089 460  
2021 5 085 491 5 085 491 14 810 243 9 704 743  
2022 35 232 437 29 975 187 54 324 460 49 224 460  
2023 61 191 062 38 851 872 51 959 618 30 266 727  
2024 40 200 092 17 537 813 4 849 061 4 418 338  
2025 26 812 285 4 022 760 9 923 490   
2026- 11 896 325 6 623 400 9 721 654 4 845 960  
Total 183 439 802 183 439 802 171 468 486 171 468 486

  
När det gäller bolagets försäkringstekniska avsättningar för 
egen räkning (FTA) som vid årsskiftet uppgick till 34,4 Mkr 
(44,9 Mkr), kan av dessa skador beräknas utfalla med 25,1 
Mkr (44,1 Mkr) inom ett år och 9,3 Mkr (16,4 Mkr) eft-
er två år. Generellt beräknas en längre handläggningstid för 
ansvarsskador än för egendomsskador.   
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Koncentrationsrisk    
Här avses risken för koncentrationer av risk på tillgångs- 
eller skuldsidan som kan leda till förluster eller negativ re-
sultatutveckling vid ogynnsamma marknadsförhållanden 
eller händelser. Förutom själva marknadsriskerna bedöms 
övriga koncentrationsrisker som låga främst genom den 
diversifiering som uppkommer genom bolagets placering-
sinriktning. Placeringarna ska användas för skuldtäckning 
vilket också innebär att risken för allt för stora enhandsen-
gagemang hålls låg.     

     
(tkr)   Summa 

Tillgångar i balansräkningen    
Obliagationer och andra värdepapper  183 440 183 440 
Kundfordringar och andra fordringar exkl interimsfordringar 67 641  67 641 
Likvida medel 37 374  37 374 

Summa 105 015 183 440 288 455 
    

    
 

(tkr)   Summa 

Tillgångar i balansräkningen     
Obliagationer och andra värdepapper  171 468 171 468 
Kundfordringar och andra fordringar exkl interimsfordringar 88 861  88 861 
Likvida medel 34 548  34 548 

Summa 123 409 171 468 294 877 
    

Matchningsrisk    
Där menas risken att nettot av bolagets tillgångar och 
skulder minskar till följd av att tillgångarnas sammansät-
tning inte motsvarar skuldernas. Denna kan vara tillämplig 
i flera riskkategorier.     
    
      
   

Finansiella tillgångar 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde

Finansiella tillgångar 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde

31 december 2019

31 december 2018

Tabellen ovan visar finansiella instrument värderade utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De olika 
nivåerna definieras enligt följande:    
    
 
• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)  

 
• Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som 

prisnoteringar) eller indirekt (dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2).    
   

• Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 3).  
    
 

På grund av den korta löptiden bedöms verkligt värde för de tillgångar som är värderade till upplupet anskaffningsvärde i 
allt väsentligt överensstämma med bokfört värde.    
    
 

Båstads kommun 
Kommunstyrelsen  
2020-05-12 
KS 000311/2020-905



25

GGRANSKNINGSRAPPORT 2019  
Vi, av årsstämman utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB:s (org.nr 516406-0294) verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och 
de föreskrifter som gäller för verksamheten.   
Lekmannarevisorernas  uppgift är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt pröva den interna kontrollen och om verksamheten bedrivits enligt 
ägarnas uppdrag och mål.   
   
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för prövning och bedömning.   
   
Vid vår granskning har vi samrått med våra ersättare Bruno Andersson, Ystad och Bengt Wallin, Sölvesborg.  
 
   
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.   
   
Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.   
   
Vi bedömer att verksamheten bedrivits enligt fastställt ägardirektiv och inom de kommunala befogenheter som gäller 
för bolaget.   
   
Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.  
 
   
Malmö 2020-04-03   
 
  
   
Per Lilja, Malmö           Sylve  Qvillberg, Skurup
Av årsstämman utsedda lekmannarevisorer 
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DDELÄGARE
      
Aktieägare Antal Andel Aktieägare Antal Andel

Alvesta kommun 897 1,24% Ronneby kommun 1 360 1,87%
Bjuvs kommun 662 0,91% Simrishamns kommun 937 1,29%
Bromölla kommun 574 0,79% Sjöbo kommun 826 1,14%
Burlövs kommun 732 1,01% Skinnskattebergs kommun 214 0,29%
Båstad kommun 676 0,93% Skurups kommun 676 0,93%
Eda kommun 411 0,57% Smedjebackens kommun 521 0,72%
Eslövs kommun 1 386 1,91% Staffanstorps kommun 970 1,34%
Essugna kommun 270 0,37% Surahammars kommun 481 0,66%
Grästorp kommun 275 0,38% Svalövs kommun 605 0,83%
Hultsfreds kommun 339 0,47% Svedala kommun 877 1,21%
Hässleholms kommun 2 341 3,23% Sävsjö kommun 533 0,73%
Högsby kommun 143 0,20% Sölvesborgs kommun 807 1,11%
Hörby kommun 676 0,93% Tingsryds kommun 614 0,85%
Höörs kommun 682 0,94% Tomelilla kommun 602 0,83%
Jokkmokk kommun 244 0,34% Tranemo Kommun 563 0,78%
Karlshamns kommun 1 490 2,05% Trelleborgs kommun 1 875 2,58%
Karlskrona kommun 2 992 4,12% Uddevalla kommun 1 336 1,84%
Klippans kommun 761 1,05% Uppvidinge kommun 454 0,63%
Kristianstads kommun 3 615 4,98% Vadstena kommun 352 0,49%
Kävlinge kommun 1 220 1,68% Valdemarsvik kommun 377 0,52%
Laholms kommun 1 111 1,53% Vansbro kommun 329 0,45%
Landskrona kommun 1 846 2,54% Varbergs kommun 1 510 2,08%
Lekeberg kommun            368 0,51% Vellinge kommun 1 494 2,06%
Lessebo kommun 390 0,54% Vetlanda kommun 1 259 1,73%
Ljungby kommun 1 300 1,79% Vänersborgs kommun 945 1,30%
Lomma kommun 872 1,20% Ydre kommun 177 0,24%
Lunds kommun 4 846 6,68% Ystads kommun 1 278 1,76%
Malmö stad 12 588 17,35% Åstorps kommun 639 0,88%
Malung/Sälen kommun 485 0,67% Älmhults kommun 732 1,01%
Markaryds kommun 459 0,63% Älvdalens kommun 338 0,47%
Mönsterås kommun 327 0,45% Älvsbyns kommun 395 0,54%
Olofströms kommun 633 0,87% Ödeshögs kommun 257 0,35%
Osby kommun 611 0,84% Örkelljunga kommun 457 0,63%
Ovanåker kommun 558 0,77% Östra Göinge kommun 672 0,93%
Perstorps kommun 326 0,45% 72 568 100,0%
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FFÖRSÄKRINGSSKYDD 
SOM VI KAN ERBJUDA
Kommunassurans Syd Försäkrings AB kan genom samarbete 
med återförsäkrare erbjuda våra delägande kommuner samt 
deras bolag ett välanpassat försäkringsskydd för försäkrings- 
områdena:

• Egendomsförsäkring
• Ansvarsförsäkring
• Fartyg
• Förmögenhetsbrott

Egendomsförsäkringen kan innehålla följande moment:
• Brandförsäkring
• Vattenskadeförsäkring
• Inbrottsförsäkring
• Rånförsäkring
• Glasförsäkring
• Maskinförsäkring
• Allriskförsäkring
• Hyresförlustförsäkring
• Extrakostnadsförsäkring
• Entreprenadförsäkring
• Konstutställningar
• Skogsförsäkringsskydd

Ansvarsförsäkringen kan innehålla följande moment:
• Allmänt ansvar
• Produktansvar
• Förmögenhetsskada såsom:
 Myndighetsupplysning
 Lagen om Offentlig Upphandling
 Personuppgiftslagen

• Konsultansvar
• Ansvar Miljöskada
• Miljöansvar för Byggherre och Entreprenör
• Rättsskydd för miljöbrott

Fartygsförsäkring innehåller följande moment:
• Kasko (Fartygsförsäkring)
• P&I (Fartygsansvar)

Förmögenhetsbrott
• Försäkringen gäller för brottslig handling 
 hos den försäkrade.

Båstads kommun 
Kommunstyrelsen  
2020-05-12 
KS 000311/2020-905
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Sydvatten producerar dricksvatten åt nästan en miljon 
skåningar. Vi är en viktig kugge i en av Sveriges största 
regioner, för utan vatten fungerar inte samhället.

Om Sydvatten

Produktion av dricksvatten är ett samhällskritiskt  
uppdrag som måste präglas av långsiktighet, affärs
mässighet och samhällsnytta. Därför bedriver  
Syd  vatten egen forskning om hur vattenkvaliteten 
påverkas av förändringar i klimatet. Vi utbildar barn 
och vuxna om vattnets betydelse och vi arbetar för ett 
starkt samarbete mellan våra 17 delägarkommuner. 
Våra investeringar planeras på 10–20 års sikt för att 
även framtidens skåningar ska ha tillgång till ett gott 
och friskt dricksvatten. 

Vi är en av de största aktörerna i vår bransch och 
deltar därför i nationella expertgrupper och bransch
forum. Vi har också tagit initiativ kring klimatsäkert 
vatten där vi samarbetar med lokala, regionala och 
nationella aktörer. Det är viktigt för oss att alla i sam
hället förstår vad vatten faktiskt är värt.

VERKSAMHET
Varje dag producerar Sydvatten dricksvatten åt nära 
en miljon invånare i västra Skåne. Det gör oss till en av 
Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten 
äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken 
Ringsjöverket och Vombverket samt huvudlednings
systemet för distribution av dricksvatten.

Bolaget grundades 1966 och ägs gemensamt av  
17 kommuner i västra Skåne. Genom samarbetet  

i Sydvatten kan delägarkommunerna garantera sina 
invån are, skolor, sjukhus och företag en säker, håll  bar 
och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.  
Bolagets styrelse består av representanter från  
delägarkommunerna.

ÄGARE
AKTIEFÖRDELNING

Bjuv 1,73 %
Burlöv 1,91 %
Båstad 1,54 %
Eslöv 3,69 %
Helsingborg 15,08 %
Höganäs 2,89 %
Kävlinge 3,21 %
Landskrona 4,85 %
Lomma 2,30 %
Lund 12,67 %
Malmö 33,53 %
Skurup 1,73 %
Staffanstorp 2,54 %
Svalöv 1,61 %
Svedala 2,31 %
Vellinge 3,93 %
Ängelholm 4,48 %

Pumpstation

Reservoar

Vattenverk

Råvattentunnel/-ledning

Dricksvattenledning

Planerad dricksvattenledning

Interkommunalt bolag
Bildat 2009
200 anställda

NSVA

Kommunägt aktiebolag
Bildat 1966
100 anställda

Sydvatten

Kommunalförbund
Bildat 2008
400 anställda

VA SYD

Helsingborg

VellingeSvedala

Ängelholm

Staffanstorp

Skurup

Kävlinge

Höganäs

Lomma

Eslöv
Burlöv

Lund

Malmö

Svalöv

Bjuv

Landskrona

Båstad

Åstorp

Perstorp

Cirklarna visar vilka kommuner som ingår i  
Syd vatten, VA SYD respektive NSVA. De fem  
kommuner som är medlemmar i VA SYD är också 
delägare i Sydvatten. Av delägarna i NSVA är  
kommunerna Åstorp och Perstorp inte delägare  
i Sydvatten.
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I skrivande stund är världen inte sig lik. Vi befinner 
oss någonstans i de första kapitlen av coronakrisen 
och stora delar av samhällsfunktionerna och närings
livet går på halvfart eller har stängt ner. Det förefaller, 
hur otroligt det än kan låta, som att vi kan stå inför en 
global ekonomisk kollaps. På Sydvatten gör vi allt vi 
kan för att förbereda oss för värsta tänkbara scenarier. 
Vi har en stark inställning till vårt uppdrag och en lika 
stark ambition att klara det. 

TILLBAKA TILL NORMALLÄGET
Även om framtiden är oviss kan vi se tillbaka på 
ett 2019 då läget normaliserades efter det mycket 
turbulenta 2018 då den extrema torkan satte vår 
verksamhet på prov. Under året som gick var vatten
förbrukningssiffrorna tillbaka på det som vi uppfattar 
som normala nivåer jämfört med 2018 då vi slog alla 
rekord. På årsbasis var förbrukningen 2 miljoner 
kubikmeter (2,5 procent) lägre än 2018, trots en 
befolkningstillväxt på 1,5 procent. Maxdygnsförbruk
ningen var i fjol 2 889 liter per sekund  jämfört med 
3 307 under 2018, och maxtimförbrukningen var 
3 342 (3 687) liter per sekund. Sådana variationer på 
10–15 procent mellan enskilda år är ett nytt fenomen 
som vi aldrig sett tidigare. 

Nya uttagsrätter medges utan någon egentlig analys 
av de sammantagna uttagsrätternas effekt. Det finns 
ingen helhetssyn på användningen av våra vatten
resurser, vilket har resulterat i överutnyttjanden på 
flera håll i landet. Vi behöver göra vattenbudgetar för 
samtliga avrinningsområden, inkluderat både yt och 
grundvatten. 

Utifrån dessa ska sedan vattenanvändningen planeras 
så att vi skapar en långsiktigt hållbar vattenanvänd
ning i hela landet. I arbetet har vi involverat och 
intervjuat ett stort antal aktörer såsom myndighe
ter, beslutsfattare, branschorganisationer, forskare 
och företag. Vi konstaterade en mycket hög grad 
av insikt och samsyn i vad som behöver göras. Vårt 
engagemang i frågorna fortsätter och förhoppnings
vis tar andra frågorna vidare i sina led för att uppnå 
önskvärda resultat.

FOKUS PÅ FORSKNING OCH SÄKERHET
Ett annat långsiktigt engagemang är satsningen på 
forskningsstationen vid Bolmen och det pedagogiska 
arbete med Tänk H2O! som vi också bedriver där. 
Vi är övertygade om att den kunskap vi kan bygga 
om Bolmens framtid i ett förändrat klimat och med 
förändrat ekosystem gynnar Skånes och andras 
dricksvattenförsörjning påtagligt och långsiktigt. 

Säkerhetsfrågorna tar allt större plats. Säkerhets
skyddslagen ställer nya krav samtidigt som vi upplever 
att hoten mot våra verksamheter ökar. I stort bygger 
vi vårt säkerhetsarbete kring tre begrepp: fysisk  
säkerhet, personsäkerhet och informationssäker
het. Den senare är särskilt aktuell då vi infört den 
så kallade digitala arbetsplatsen som ger helt nya 
förutsättningar till säkerhetsklassning av information 
och därmed väsentligt högre informationssäkerhet. 
Den fysiska säkerheten bygger vi ut genom skalskydd 
av olika slag. Det gäller både våra huvudanläggningar 
och alla yttre anläggningar inom den stora geografi 
där vi opererar.

STORA INVESTERINGAR I VOMB
Hela Sveriges VAverksamhet står inför mycket stora 
investeringar. Det är inte bara ett gammalt lednings

VD har ordet
nät som behöver förnyas, utan många vattenverk och 
avloppsreningsverk har gjort sitt och behöver bytas 
ut eller totalrenoveras, tillföras ytterligare kapacitet 
och ny reningsteknik. Svenskt Vatten har beräknat be
hovet till 25 miljarder kronor per år under många år 
framöver. Investeringsvolymen för hela landet ligger i 
dag kring 12 miljarder, det vill säga ungefär hälften av 
behovet. 

Delägarkommunerna i Sydvatten ligger kring 20 mil
jarder kronor transformerat till riksnivå. Det är knap
past behoven som är högre i vår region – däremot 
tycks insikterna om nödvändiga investeringar vara 
bättre. Sydvattens tioåriga investeringsportfölj är 3 
miljarder kronor. De närmaste fyra åren är koncentre
rade till Vombverket med ny kapacitet på 500 liter per 
sekund (linje fyra), desinficering med UVljus samt en 
ny utgående ledning med reservoar som huvuddelar
na. Dessutom byggs hela flödesmodellen om genom 
att pumpstationer och reservoarer moderniseras och 
anpassas till den nya funktionen. Under 2019 låg 
fokus på förberedande arbeten med nya lednings
dragningar och ventilutbyten – arbeten som är en 
förutsättning för de nya anläggningsdelarna. Vi var 
förberedda på att dessa arbeten skulle bli komplicera
de, då vi måste upprätthålla full drift i anläggningen 
samtidigt som vi gör omfattande ingrepp i den. För
väntningarna bekräftades med råge. Det är mycket 
komplicerat och riskfyllt att genomföra stora ingrepp 
i en gammal anläggning under pågående drift. 

De som har deltagit i dessa arbeten, vilka är många, 
ska ha ett stort erkännande för ytterst gedigen 
planering, riskanalys och lyckat genomförande. Jag 
är mycket stolt över att Sydvatten har så kompetenta 
och ambitiösa medarbetare, vilket också känns tryggt 
när framtiden just nu är oviss. 

Jörgen Johansson, VD
Mars 2020

Inom Sydvatten har vi konstaterat att planerings
förutsättningarna måste ändras så att vi möter den 
allmänt ökande variationen med större marginaler 
för att skapa och upprätthålla hållbara vattentjänster 
långsiktigt. Vi ser större och snabbare variationer i 
våra vattentäkter och det gäller både vattentillgången 
och kvaliteten. Det senare kräver ökade marginaler 
i produktionskapacitet, liksom förmåga att hantera 
förändringar i ekosystemet med delvis förändrad 
mikrobiologi och vilka beredningseffekter dessa ger.

INITIATIV TILL KLIMATSÄKERT VATTEN
För att lyfta frågorna i flera och större perspektiv 
genomförde vi arbetet Klimatsäkert vatten under 
året. Resultaten presenterades i en rapport och vid 
ett seminarium i Almedalen. Ett av huvudsyftena var 
att lyfta vattenförekomsterna såsom en gemensam 
vattenresurs och behovet av en aktiv förvaltning av 
dessa resurser. 

Vattendirektivet talar enbart om kvaliteten och vi 
menar att själva resursen, kvantiteten, måste lyftas in i 
förvaltningsarbetet, bland annat eftersom utnyttjan
det av vattenresurserna saknar planeringsmoment. 
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Rent vatten nu  
och i framtiden

Varje dag använder nästan en miljon skåningar vårt 
vatten. Det rinner ur kranar, kokar i kastruller, fyller 
skurhinkar och tvättar kläder. Det används i vården,  
i skolorna, i kök och i alla delar av näringslivet.

Utan vatten skulle samhället inte fungera. Därför är 
vårt uppdrag så viktigt. Sydvatten producerar rent 
och gott dricksvatten åt alla som bor eller jobbar i 
västra Skåne. Vi hämtar vatten från sjöar i Skåne och 
Småland, renar det och transporterar det till våra 
delägarkommuner. 

När skåningarna blir fler behövs mer vatten. Vi 
forskar om hur vi kan lösa den utmaningen på ett 
hållbart sätt. Vi analyserar hur förändringar i miljön 
och omvärlden påverkar oss. Och vi bygger ut våra 
anläggningar så att de ska klara framtidens krav. Hela 
tiden med kommande generationer i fokus. Därför 
utbildar vi också ungdomar i vattnets värde.

Vi arbetar för att det vatten som behövs i samhället 
ska användas så effektivt och smart som möjligt och 
ser till att nästan en miljon skåningar får rent och gott 
vatten ur kranen. Varje dag, dygnet runt.

UTAN VATTEN SKULLE SAMHÄLLET INTE 
FUNGERA. DÄRFÖR ÄR VÅRT UPPDRAG 
SÅ VIKTIGT.
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VERKSAMHETSIDÈ

Sydvatten säkerställer en högkvalitativ dricks
vattenförsörjning till delägarkommuner och  
kundkommuner.

Strategisk idé
Sydvatten svarar för samordning av strategiska 
perspektiv, kompetens och finansiella resurser. 
Sydvattens verksamhet ska med ett starkt ägar och 
medborgarfokus resultera i högre samhällsvärden.

VISION

Sydvatten ska vara en förebild inom vattensektorn 
och som värdeskapande samhällsaktör.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kvalitet och säkerhet
Sydvattens delägare och kunder ska erhålla en säker 
dricksvattenförsörjning med mycket hög kvalitet och 
leveranssäkerhet. 

Kvaliteten på såväl dricksvattnet som organisation 
och anläggningar ska vara på hög nationell nivå.

Miljö
Ordinarie produktion och distribution ska ske  
fossilfritt. 

Kontinuerligt sträva efter ett energioptimalt  
försörjningssystem. 

Verka för en effektiv, smart och långsiktigt hållbar 
vattenförvaltning i samhället som helhet. 

Restprodukter från vattenproduktion ska återföras  
i kretsloppet.

Ekonomi
Priset till delägarkommunerna ska upplevas rimligt 
och motiverat. Prissättningen ska vara långsiktig. 

Balansposten obeskattade reserver ska under  
normala omständigheter motsvara minst 8 och  
högst 12 procent av de samlade materiella anlägg
ningstillgångarna.

Den strategiska planen för 2018–2022 är Sydvattens 
viktigaste styrdokument. Planen pekar ut riktningen 
för bolaget såväl under kommande år som med ett 
tidsperspektiv på 10–20 år. Eftersom Sydvattens 
uppdrag är samhällskritiskt måste besluten om drift 
och investeringar präglas av stor noggrannhet och 
långsiktighet. 

Planen definierar den strategiska inriktningen inom 
sex områden: Säkerhet och kvalitet, Kompetens, 
Miljö, Ekonomi, Externa engagemang och högre 
samhällsvärden samt Affärsutveckling och lång
siktiga strukturfrågor. För varje område har specifika 
åtgärder och inriktningar beslutats – från tekniska 
investeringar till hållbarhetsfrågor, opinionsbildning, 
med mera. 

Hörnstenarna i planen är frågor om säkerhet, håll
barhet och redundans. Uppdraget är att bygga ett 
system för dricksvattenförsörjning som står emot 
yttre hot och kan anpassas till en växande befolkning 

eller till att fler kommuner väljer att ansluta sig. Den 
dubblerade råvattenledningen mellan Bolmen och 
Ringsjöverket är ett exempel på hur en ökad redun
dans kan byggas in i systemet. De omfattande reno
verings och utbyggnadsprojekten vid Vombverket 
är ett annat, där ett av syftena är att kunna använda 
vatten från Bolmen även vid Vombverket. I planen 
förs också resonemang om hur olika aktörer kan sam
verka för att dra nytta av varandra och optimera hela 
försörjningskedjan. 

En viktig del i den strategiska planen är förmågan 
att kunna förutse och hantera förändringar. Därför 
inleddes under året ett arbete med att utvärdera om 
en avsaltningsanläggning kan vara ett alternativ som 
den tredje regionala produktionsanläggningen i Syd
vattens verksamhetsområde. Planen definierar också 
behov och åtgärder när det gäller kompetensförsörj
ning och utbildning – två viktiga frågor då Sydvatten 
genomför stora ombyggnadsprojekt under full drift 
de närmaste åren.

Långsiktighet  
präglar strategin
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Gott samarbete skapar värde för alla inblandade. Det 
var utgångspunkten redan när Sydvatten bildades 
1966 av fem kommuner i regionen. Under alla år 
därefter har Sydvatten sökt ett nära samarbete med 
andra aktörer inom och utanför den egna branschen 
och även i andra delar av landet. Sydvattens ambition 
är att vara en ledande nationell aktör i frågor som rör 
dricksvatten, för att på så sätt kunna ta del av aktuell 
forskning och debatt kring vattenfrågorna. 

Tillsammans med delägarkommunernas VAorgani
sationer arrangeras återkommande så kallat tekniskt 
samråd, där viktiga frågor om vattenförsörjningen 
diskuteras. VAorganisationerna sköter vattendistri
butionen från den brytpunkt där ansvaret övergår från 
Sydvatten till kommunen. Därför är det viktigt att 
aktörerna har ett nära och dagligt samarbete kring till 
exempel planerat underhåll och driftstörningar. Kon
sumenter och företag förväntar sig en säker leverans 
av gott dricksvatten och är mindre intresserade av hur 
försörjningskedjan ser ut bakåt.

En fråga som på senare år fått allt större utrymme i de 
tekniska samråden är den höga vattenkonsumtionen 
under vissa årstider. Det har resulterat i en rad åtgär
der, bland annat en gemensam strategi för att hantera 

Samarbete  
ger kunskap och 
erfarenhet

högflödessituationer samt kontakter med storför
brukare som kommuner och näringsliv för att diskutera 
möjliga vattenbesparingar. Under våren 2019 gick 
Sydvatten ut med en informationskampanj om hur 
hushållen kan spara vatten. Kampanjens filmer visades 
bland annat i sociala medier och på Skånetrafikens tåg. 

Sydvatten ser ett värde av att ingå i nationella och 
internationella initiativ för att utbyta kunskap och 
erfarenheter.  Ett sådant samarbete inleddes 2018 och 
omfattar Sydvatten, Norrvatten, Stockholm Vatten & 
Avfall och Göteborgs Kretslopp och Vatten. Arbets
namnet är Hållbar vattenanvändning och projektet tar 
sin utgångspunkt i att vattenproducenter i storstads
områden ställs inför likartade utmaningar. Tillsammans 
identifierar de fyra organisationerna budskap och 
kommunikationsaktiviteter för både kommuner och 
medborgare om behovet av att använda dricksvatten på 
ett sparsamt sätt. På så vis ska produktionstoppar eller 
störningar kunna undvikas under kommande vårar och 
somrar. Genom att hitta gemensamma förhållningssätt 
finns det både tid och pengar att spara. Förhoppning
en är att vattenfrågan kommer upp på den nationella 
agendan så att människor i hela landet blir medvetna 
om värdet av att spara på vattnet.

Under våren 2019 gick Sydvatten ut med en informationskampanj  
om hur hushållen kan spara vatten. Korta filmer publicerades i sociala 
medier och visades på Pågatågen.

12          S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019



S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019           1514          S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019

Stort genomslag  
för Klimatsäkert  
vatten

RAPPORTENS FÖRSLAG KAN SAMMANFATTAS  
I TRE NIVÅER: 

På nationell nivå föreslås:
•  Att det skapas en sammanhållen vattenpolitik  

i ett departement.
•  Att de nationella myndigheterna får reviderade 

instruktioner kring sitt uppdrag inom vatten.  
•  Att en utpekad myndighet får funktionen att  

ansvara för ”Sveriges vattenbudget” som inne
håller uppgifter om Sveriges samlade vatten
tillgångar nu och i framtiden.

På regional nivå föreslås:
•  Att en regional planeringsfunktion som följer vatt

nets naturliga rörelse införs. Denna planerar för 
samtliga vattenresurser inom avrinningsområdet 
med planeringsunderlag från den nya funktionen 
”Sveriges vattenbudget”. 

•  Att det finns en transparent och känd planering/
prioritering mellan olika vattenanvändare (stad, in
dustri, lantbruk, natur) i ett avrinningsområde vid 
normaltillstånd och olika typer av klimatscenarier.

•  Att en ny avgift för uttag av vatten införs som 
finansierar den nya planeringsfunktionen på 
avrinningsområdesnivå och samtidigt verkar som 
styrmedel för en effektivare vattenanvändning. 

På kommunal nivå föreslås:
•  Att det ställs krav på mellankommunal samverkan 

när det gäller VAfrågor.
•  Att kommunerna får ett förtydligat ansvar men 

samtidigt utökade möjligheter att hantera skyfalls
problem i urban miljö.

•  Att kommunernas lösningar för skyfallsproble
matik finansieras via införande av en ny avgift i 
VAtaxan, en s.k. klimatsäkringsavgift.

Den extrema torkan under våren och sommaren 
2018 visade att Sverige inte var tillräckligt rustat när 
det gäller vattenförsörjningen. Därför tog Sydvatten 
tillsammans med LRF och Länsstyrelsen Skåne initi
ativ till ett projekt om framtidens vattenförsörjning. 
Rapporten Klimatsäkert vatten presenterades vid ett 
uppmärksammat och mycket uppskattat seminarium 
under Almedalsveckan 2019.

Utgångspunkten för arbetet med rapporten var att 
det finns många viktiga intressenter (lantbruk, dricks
vattenproduktion, industrier, naturvärden, vatten
kraft etc.) kring ett och samma vattensystem. I dag 
gör många intressen anspråk på samma vattenresurs 
och ställs mot varandra. Det har blivit allt tydligare att 
det saknas ett helhetsgrepp om vattenfrågan. I pro
blembilden ingår också avsaknad av förutsättningar 
att åtgärda översvämningsproblematik som orsakats 
av skyfall. Ett 30tal aktörer som representerade ett 
mycket brett samhällsintresse intervjuades i arbetet. 

Efter att rapporten presenterats har Sydvatten och de 
övriga aktörerna tagit en aktiv roll i att sprida inne
hållet så att det diskuteras i relevanta forum. Detta 
arbete fortsätter under 2020.

I Almedalen diskuterades förslag på lösningar för en håll-
bar vattenförvaltning med följande beslutsfattare: Lands-
hövding Anneli Hulthén, Kristina Yngwe riksdagsledamot 
och ordf Miljö- och jordbruksutskottet, Jakob Granit, GD 
Havs- och vattenmyndigheten, Lena Söderberg, GD SGU, 
samt Annika Sohlström, GD Livsmedelsverket.

Debattartikel med anknytning till seminariet i Almedalen 
publicerades i Dagens Samhälle.
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Efter sex års arbete togs den nya råvattenledningen 
mellan Äktaboden och Ringsjöholm i drift i maj 
2019. Ledningen innebär klart förbättrad kapacitet 
och redundans eftersom det nu finns två separata 
ledningar från Bolmentunnelns slut till Ringsjö
verket. Det gör verksamheten mindre känslig för 
avbrott. Dessutom är ledningen en förutsättning för 
planerna att leda Bolmenvatten även till Vombverket. 
Ledningen är 25 km lång, korsar 20 vattendrag och 
10 vägar och är med sina 490 miljoner kronor Syd
vattens näst största projekt genom tiderna. Arbetet 
har krävt ett stort antal myndighetsprövningar och 
projektet genomfördes i nära dialog med de cirka  
60 berörda markägarna. Eftersom ledningen har 
självfall minskar behovet av att pumpa vatten och  
elkostnaden sjönk därför med cirka 3 miljoner kronor 
under 2019.

Ringsjöverket togs i drift 1963. Vattnet hämtas från 
Bolmen, med Ringsjön som reservvattentäkt om det 
av någon anledning inte skulle gå att hämta vattnet 
från Bolmen. Verket har uppgraderats löpande och 
nås via Bolmentunneln av cirka 1 400 liter råvatten 
per sekund.

Under 2019 inleddes arbetet med att anlägga två nya 
långsamfilter. Arbetet tidigarelades jämfört med plan, 
som ett resultat av den extrema torkan under våren 
och sommaren 2018. Vid hög belastning blir lång
samfiltrena en begränsning och utbyggnaden ökar 
därför kapaciteten. Dessutom ger fler filter en bättre 
redundans vid underhållsarbete. De två nya filtren 
beräknas vara i drift under våren 2020.

Det nya laboratoriet vid Ringsjöverket färdigställdes 
under året och all utrustning finns på plats för att 
möjliggöra ackreditering för vissa mikrobiologiska 
analyser. Under det närmaste året prövas förmågan 
att uppfylla kvalitetskraven gällande kompetens,  
rutiner och metoder. Därefter kan laboratoriet 
ackrediteras.

Ny råvatten ledning 
stärker Ringsjöverket

3
MED SÅ MÅNGA MILJONER  
KRONOR SJÖNK ELKOSTNADEN 
PÅ RINGSJÖVERKET UNDER 2019.

Sydvatten har de senaste åren diskuterat behovet 
av en framtida tredje anläggning för dricksvatten
produktion i Skåne. Syftet har varit att öka re dun  
dansen och kapaciteten i produktionen och därmed 
minska sårbarheten i det regionala försörjnings
systemet.  

Olika alternativ i Skåne har studerats, men slutsatsen 
är att det inte finns någon enskild vattenförekomst 
som har sådan kapacitet att den kan jämföras med de 
två befintliga produktionssystemen. Därför är ett  
alternativ som utreds att bygga en avsaltnings
anläggning, medan ett annat är att bygga en 
an läggning som tar tillvara sötvattenresursen och 
producerar dricksvatten av avloppsvatten.  
De olika alternativen utvärderas och de första 
slutsats erna väntas under 2020.

Utredning om  
tredje anläggning



S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019           1918          S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019

Verket kompletteras nu med en produktionslinje som ska  
stå klar våren 2023 och ha en kapacitet om 500 liter per sekund.  
Den ger ökad kapacitet i högproduktionstider och extra  
kapacitet för framtiden.

Vombverket togs i drift redan 1948 och har sedan 
dess försörjt ett allt större område med dricksvatten.  
I dag produceras 1 000 liter/sekund till fler än 
400 000 invånare i sydvästra Skåne. Verket har byggts 
om och till i många omgångar under åren, men står 
nu inför den största förändringen någonsin.

Med en investeringsbudget på 1 400 miljoner ska 
Vombverket rustas upp och byggas ut under de  
kommande tio åren. Det är ett mycket komplext 
arbete eftersom alla förändringsprojekt ska ske under 
full drift. Arbetet måste planeras minutiöst, bland  
annat eftersom omfattande grävarbeten ska ske där 
det i dag ligger nedgrävda kablar och ledningar. 

Projekten innehåller allt från rena underhållsarbeten 
till att framtidssäkra verket och öka dess kapacitet. 
Verket kompletteras nu med en produktionslinje 
som ska stå klar våren 2023 och ha en kapacitet om 
500 liter per sekund. Den ger ökad kapacitet i hög
produktionstider och extra kapacitet för framtiden. 
Dessutom underlättas framtida underhållsarbeten på 
de äldre anläggningarna. 

En tredje ledning från Vombverket planeras för att 
distribuera dricksvatten till Malmö med omnejd, men 
också för att underlätta underhåll av de befintliga an
läggningarna. Vid underhållsarbete måste en av led
ningarna stängas av, vilket får stora konsekvenser om 
det enbart finns två ledningar. Samtidigt med bygget 
av den nya ledningen utökas reservoaren på Romele
åsen. Projektering pågår parallellt med ledningsrätts
process, arkeologi och andra tillståndsansökningar.

Planering och projektering pågår av en UVanlägg
ning. Anläggningen byggs för att skapa en mikro
biologisk barriär som ökar kvalitet och säkerhet. 
Utmaningen är att få UVanläggningen på plats utan 
att störa befintlig verksamhet, trots trånga utrymmen 
och behov av att flytta många ledningar i marken.

Även elanläggningar och reservkraft på Vomb verket 
rustas upp. Fyra nya reservkraftverk har anlagts under 
året och kommer att kunna tas i bruk i maj 2020. 
Elmatningen på verket byggs om och anpassas för 
att även klara framtida utbyggnader. Upphandlingen 
överklagades vilket försenade projektet med nästan 
ett år, men under 2019 har arbeten skett tillsammans 
med den från början upphandlade entreprenören. 

Vombverket är en stor konsument av elenergi och 
2018 initierades en utredning om att anlägga en 
solcellspark i anslutning till verket. Utredningen 
visar på såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar 
genom att 40 procent av Vombverkets elförbruk
ning på årsbasis kan ersättas med egenproducerad 
el. Följaktligen fattades ett beslut i budget 2020 om 
att genomföra projektet och anläggningen ska enligt 
planen vara i drift 2023.

Projekt för  
1,4 miljarder  
förändrar  
Vombverket
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Under 2019 genomfördes därför en rad förändringar 
och initiativ på säkerhetsområdet. Avdelningen för  
säkerhet och kvalitet fick ett smalare och mer fokuse
rat uppdrag inom säkerhetsområdet. 

Året präglades också av implementeringen av den nya 
säkerhetsskyddslagstiftningen som trädde i kraft våren 
2019. En metodik har tagits fram och strategier och 
planer har utarbetades för att anpassa verksamheten 
till den nya lagstiftningen gällande informations
säkerhet, fysisk säkerhet och personsäkerhet.  

Sydvatten agerar i en komplex miljö som ställer höga 
säkerhetskrav också inom ITområdet. Därför har 
ITfrågorna lyfts ut och en ITavdelning inrättats med 
två nya tjänster: En ITchef och en systemförvaltare. 
Det omfattande utvecklingsarbete som bedrivs inom 
projektet den Digitala arbetsplatsen påverkar samtliga 
medarbetare i bolaget och kommer att fortgå under 
2020. Projektet ger informationssäkerhet och bättre 

digitala samarbetsformer, men också ett förbättrat 
skydd mot intrångsförsök. Skydd mot hackerattacker 
och andra intrångsförsök kommer att vara en priorite
rad uppgift under lång tid framöver.

Ett annat stort digitalt utvecklingsprojekt är bytet 
av styrsystem i bolaget. Arbetet beräknas ta fyra 
till fem år och vara avslutat 2023. Huvudfokus 
ligger på höjd driftsäkerhet, parallellt med höjd 
informations säkerhet, vilket också kan kopplas till den 
NISlag som ställer krav på informationssäkerhet och 
incident rapportering. Sydvattens verksamhet om
fattas av säkerhetsskyddslagen som har motsvarande 
krav som NISlagen.

I början av 2019 genomfördes en gemensam kris
övning med VA SYD. Vid övningen deltog även 
representanter från bland annat kontrollmyndigheter, 
NSVA, MSB och Livsmedelsverket.

Den omfattande säkerhetsanalys som bolaget genomförde under  
2018 visade att säkerhets- och kvalitetsarbetet behövde intensifieras. 
Detta blir också påtagligt utifrån den hotbild som framkommit i för-
svarsberedningens arbete där man konstaterar att dricksvatten är  
avgörande för att upprätthålla förmågan inom totalförsvaret.

Stora  
förändringar  
på säkerhets- 
området

Ett långsiktigt projekt handlar om att ställa om 
produktionen vid Vombverket så att Bolmen ersätter 
Vombsjön som huvudkälla för råvatten. Bedöm
ningen är att Vombsjön på sikt inte räcker till som 
råvatten källa, inte minst eftersom många andra in
tressen finns runt sjön vilket begränsar möjlig heterna 
till ökade vattenuttag. Efter förändringen blir Vomb
sjön reservtäkt vilket ökar redundansen.

I juni 2017 köpte Sydvatten omkring 900 hektar 
mark runt Vombverket. Bolaget har även för avsikt att 
förvärva halva Vombsjön från Malmö stad och på så 
sätt få större påverkansmöjlighet på sjöns utveckling. 
Fiskets betydelse för sjön kommer att undersökas och 
under utredningstiden kommer det yrkesfiske som 
bedrivs att fortsätta. 

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat om en utvidgning 
av befintligt djurskyddsområde i Vombs fure. Beslutet 
innebär att stora delar av Sydvattens nyförvärvade 
fastighet ingår i ett djurskyddsområde till skydd för 
kronhjortsstammen. Sydvatten bedömde att ett 

1000
LITER VATTEN / SEKUND 
PRODUCERAR VOMBVERKET.

utvidgat djurskyddsområde inte var förenligt med 
dricksvattenintresset och överklagade därför beslutet 
till Mark och miljödomstolen i Växjö som i decem
ber 2019 avslog Sydvattens överklagan. Med hänsyn 
till det starka dricksvattenintresset överklagade  
bolaget ärendet till Mark och miljö överdomstolen 
men fick dessvärre inte prövnings tillstånd. Syd
vatten kommer att fortsätta arbeta för att stärka 
dricksvatten intresset på olika sätt. Goda lösningar 
kommer att hittas för att stängsla in dammarna, bygga 
viss övervakning och samtidigt arbeta för samexistens 
med övriga intressen.

Inom Kävlingeåns vattenråd drivs projektet Fokus 
Vombsjön som syftar till att föra samman aktörer  
i avrinningsområdet kring sjön och tillsammans 
arbeta för en bättre vattenkvalitet och en friskare 
sjö. Vombsjön har ett stort värde ur flera perspektiv: 
rekreation, fiske, fågelliv, dricksvatten etc. Projektet 
drivs av en arbetsgrupp inom ramen för Kävlingeåns 
vattenråd med representanter från till sjön angräns
ande kommuner samt andra intressenter. Olika 
arbetsområden har tagits fram utifrån identifierade 
utmaningar med Vombsjön.

De stora förändringsarbetena vid Vombverket kom
mer att vara Sydvattens största projekt under flera år. 
Tillsammans gör projekten att Vombverket blir väl 
rustat för ytterligare befolkningsökning och en  
viktig pusselbit i Sydvattens säkra och redundanta 
försörjningssystem. 
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Forsknings stationen  
– ett nätverk  
av möjligheter

BOLMENFONDEN
Sydvattens Bolmenfond har till syfte att ge bidrag  
till åtgärder eller aktiviteter som förbättrar vatten
kvaliteten i Bolmen. Under 2019 delades medel ut till 
”Mötesplats Godsmagasinet för nysvenskar, Ljungby 
kommun”, ett hållbarhetsprojekt om nedskräpning, 
vattnets betydelse och en skräpplockardag. 

Tänk H2O! är ett utbildningsinitiativ för att väcka 
intresse för vattenfrågor och vattenrelaterade 
utbildningar bland gymnasieelever. Under två dagar 
får eleverna en djupdykning i vattenfrågor och rör sig 
mellan tio olika stationer som belyser de tvärveten
skapliga aspekterna av vatten. Utbildningen leds av 
medarbetare från Sydvatten, tidigare Vildmarksgym
nasiet i Hylte kommun och Lunds universitet. Under 
visning och matlagning sker i huvudsak utomhus i 
nära kontakt med den natur som undersöks. 

Utbildningen ges som stipendier till lärare som söker 
och gäller för minst 90 elever. Stipendiet är öppet för 
alla skolor i Sydvattens delägarkommuner samt för 
kommunerna kring Bolmen. Efter sex år med Tänk 
H2O! har nästan 4 500 gymnasieelever och deras 
lärare utbildats till vattenambassadörer vid Bolmen. 

Forskningsstation Bolmen invigdes 2017 och bedriver avancerad 
akademisk forskning samt utbildning i vattenrelaterade frågor. 
Sydvatten är huvudman för forskningsstationen, medan Sweden 
Water Research (SWR) ansvarar för den vetenskapliga verksam-
heten. SWR är ett forskningsbolag som ägs gemensamt av Syd-
vatten, NSVA och VA SYD.

SWEDEN WATER RESEARCH
SWR forskar om vatten och utvecklar nya effektiva 
lösningar för att mäta vattentjänstbranschens fram
tida utmaningar. Bolaget ägs av NSVA, Sydvatten 
och VA SYD och finansieras genom att varje delägare 
avsätter minst en procent av sin omsättning till SWR. 
Läs mer på swedenwaterresearch.se

Forskningsstationen är öppen för alla svenska läro
säten och kan ta emot både forskargrupper och 
enskilda forskare. Stationen är också en del av det 
svenska forskningssamarbetet SITES som binder 
samman mark och vattenforskare i Sverige och 
utomlands. 

Vid forskningsstationen undersöks hur ett sjö   
eko system påverkas av klimat, väder, fiske, mark
användning och många andra faktorer. Målsätt
ningen är att förstå vad som krävs för att kunna 
garantera att Bolmen förblir sydvästra Skånes 
viktigaste vattentäkt. Forskningsstationen driver 
egna projekt men möjlig gör också andras forskning. 
Sveriges Lantbruks universitet bedriver forskning 
om ålen i Bolmen och Biologiska institutionen vid 
Lunds universitet samt Avdelningen för miljö och 
biovetenskap vid Högskolan i Halmstad har förlagt 
en del av sin verksamhet till forskningsstationen. 
Två doktorander från Lunds universitet respektive 
Sweden Water Research använder Bolmen som ut
gångspunkt för sina avhandlingar och även magister 
och kandidatstudier genomförs. 

Stationens egen forskning har fokuserat på brunifie
ringen av Bolmens ekosystem genom experimentella 
framtidsstudier som undersökt påverkan på vatten
kemi och planktonsammansättning. Det handlar om 
att bättre förstå varför vatten blir brunare och hur 
det hänger ihop med bland annat klimateffekter och 
markanvändningen runt sjön. 

SITES AquaNet ansökte under året om att få bli en 
del av EUforskningsnätverket Aquacosm och fick i 
slutet av året ett positivt gensvar. Aquacosm består 
av 18 europeiska mesokosmanläggningar från 
subarktisk miljö till medelhavsmiljö och represen
terar europeiska akvatiska ekosystem. Målet för 
Aquacosm är att erbjuda möjligheten till forskning 
och samverkan inom akvatiska system inom Europa. 
Sites AquaNet kan bidra med ett standardiserat 
mesokosmsystem i hela Sverige.

Under 2019 byggdes stationen ut med ytterligare en 
våning för att ge mer plats åt personal, laborationer, 
instrument och undervisning. Det planerades också 
för en internationell vattenkonferens om brunifie
ring och klimatpåverkan som skulle ägt rum i juni 
2020. På grund av den globala coronapandemin 
fattades dock beslut om att skjuta fram konferensen 
till nästa år.
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De många och stora utvecklingsprojekten under 
kommande år ställer höga krav på Sydvattens för
måga till kompetensutveckling och nyrekry teringar. 
Arbetet börjar inifrån – genom att säkerställa att 
medarbetarna trivs och vill stanna kvar undviks 
tidskrävande och kostsamma rekryteringar. Positiva 
medarbetare som känner att de själva utvecklas är  
de bästa ambassadörerna för att hitta nya intresserade 
kandidater. Rekryteringsprocessen har setts över  
för att ge stort utrymme åt värderingar och högre 
syfte. På så sätt attraheras medarbetare med stort 
engagemang.

Under 2019 rekryterades 18 nya medarbetare, varav 
merparten var ersättningsrekryteringar. Bland roller
na fanns hållbarhetschef, produktionschef, ekonomi 
och finanschef samt medarbetare inom underhåll, 
projektledning och utredning. Bolaget har i dag 100 
(93) medarbetare. 

Under året gjordes ett omfattande arbete med att  
utveckla bolagets arbetsgivarvarumärke. En helt ny 
karriär och rekryteringssida lanserades på webb
platsen, med målet att levandegöra Sydvatten som 
företag. Medarbetare och roller lyfts fram genom  

Ökat fokus  
på värderingar

intervjuer och det går enkelt att se vilka avdelningar 
och lediga tjänster som finns i bolaget. Sydvatten 
ökade också satsningarna på att synas på mässor och i 
sociala medier för att lyfta fram de många fördelarna 
med att arbeta i VAbranschen. Erbjudandet är kon
kurrenskraftigt sett till lön, förmåner och möjlighet 
till balans i livet. Många upplever också att det är att
raktivt att arbeta i den offentliga sektorn, bland annat 
på grund av långsiktig stabilitet och möjligheten att 
bidra till samhället.

Som ett led i arbetet med att vara en attraktiv och 
bra arbetsgivare genomfördes under hösten en 
medarbetarundersökning i samarbete med det 
oberoende konsultföretaget Great Place to Work. 
Undersökningen hjälper till att förstå vad det är som 
driver engagemanget hos medarbetarna och hur de 
upplever Sydvatten som arbetsgivare. Genom att fort
sätta att utveckla bolagets styrkor, och ta tag i de saker 
som behöver förbättras, skapas en bättre arbetsplats 
för alla.

Det genomsnittliga förtroendeindexet hamnade på 
72 (73) procent och tilliten till ledarskapet på 70 (71) 
procent. Generellt låg samtliga resultat nära fjolårets 
siffor, även om det syntes en minskning i trivsel med 
kollegor från 77 till 72 procent. Påståendet ”Allt 
sammantaget, skulle jag säga att det här är en mycket 
bra arbetsplats” höll 78 (82) procent av medarbe
tarna med om. Alla medarbetare har fått möjlighet 
att genom workshops ge ännu mer input kring de 
ovan nämnda områdena. Tre områden framträder 
med förbättringspotential: tydlighet, tillgänglighet 
och ledarskap. Därefter har en workshop för samtliga 
ledare på Sydvatten genomförts i syfte att utveckla det 
tillitsbaserade ledarskapet. 

Arbetet kommer att hållas levande genom att samt
liga ledare arbetar vidare inom de områden som 
identifierats. En kulturkartläggning påbörjas hösten 
2020. Genom denna har Sydvatten möjlighet att 
kunna bli ett så kallat certifierat Great Place to Work, 
vilket stärker bolagets attraktionskraft som arbets
givare för att kunna attrahera den kompetens som 
behövs i framtiden.

”Vatten har alltid varit ett  
intressant ämnesområde för mig, 
nu är det dessutom ett hett ämne 
i samhällsdebatten, vilket gör det 
hela än mer spännande.”
MARIANNE FRANKE  
LABORATORIECHEF 

78%
AV MEDARBETARNA HÅLLER MED OM 
ATT ”ALLT SAMMANTAGET, SKULLE JAG 
SÄGA ATT DET HÄR ÄR EN MYCKET BRA 
ARBETSPLATS”.

”Jag känner mig stolt över att  
vara med och bidra till en hälso- 
sammare värld. På Sydvatten  
jobbar man faktiskt med något 
som är bra för människa och  
miljö.”
MATTIAS CARLSSON 
DRIFTTEKNIKER
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Hållbarhet  
i flera dimensioner

Sommaren 2018 förstod alla i Sverige vad klimat-
förändringarna kan betyda i framtiden. Den ex-
trema torkan under våren och sommaren gav stora 
konsekvenser för lantbrukare, företag, offentliga 
organisationer och privatpersoner. Plötsligt blev 
det uppenbart att det inte längre går att se till-
gången till rent vatten som en självklarhet. 

Hållbarhetsfrågorna löper som en röd tråd genom 
Sydvattens arbete. Under lång tid har vi planerat 
för en vattenförsörjning som har låg påverkan på 
miljö och klimat, som sker på ett socialt hållbart 
sätt och som drivs på ett ekonomiskt sunt sätt. 

2018
ÅRET DÅ DET BLEV UPPENBART ATT  DET INTE LÄNGRE GÅR ATT SE TILL-GÅNGEN TILL RENT VATTEN SOM EN SJÄLVKLARHET.

För oss handlar hållbarhet både om att se över 
vår befintliga verksamhet och att planera för en 
miljömässigt, ekonomiskt och socialt god verk-
samhet på 20–30 års sikt. De investe ringar vi gör 
i dag måste ta hänsyn till förväntad samhälls-
utveckling och framtida krav. Det är ett mycket 
komplext och mycket viktigt arbete där vi tar 
hjälp både av egen forskning och av nationella 
och globala hållbarhetsinitiativ. 

2 6          S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019 S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019           27



2 8          S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019 S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019           2 9

Under 2019 fortsatte arbetet med att intensifiera  
och tydliggöra Sydvattens hållbarhetsarbete. En 
hållbarhetschef anställdes med uppdrag att bära och 
utveckla hållbarhetsfrågorna samt att konkretisera 
och implementera den hållbarhetsplan som antogs  
av Sydvattens styrelse i december 2018. 

Hållbarhetsplanen utgår från de globala hållbarhets
målen samt Sydvattens strategiska plan. Under året 

har ett omfattande arbete genomförts med att ännu 
tydligare integrera de båda dokumenten, för att  
belysa den tydliga kopplingen mellan hållbarhets
arbetet och övriga strategiska frågor. Sydvattens 
huvuduppgift – Säker produktion och leverans – bidrar 
tydligt till mål 6 men också till bland annat mål 3 Hälsa 
och välbefinnande och mål 9 Hållbar industri och 
infrastruktur. 

Genom lysningen gav dock också insikten att den  
viktiga  huvud uppgiften behöver ske på ett mer hållbart 
sätt, för att säkerställa att bolaget ska kunna fortsätta 
med sin huvuduppgift i all framtid. Det räcker inte med 
att enbart bidra till ett mål – bidraget måste också ske 
på ett hållbart sätt. Bolagets potentiella negativa på  
verkan har därför sorterats utifrån de globala hållbar
hetsmålen och förbättringsinsatser har identifierats. 

I ett nästa steg görs en prioritering av de olika identi
fierade insatserna så det viktigaste görs först. Tydliga 
nyckeltal sätts upp för att kunna följa och utvärdera 
effekten av arbetet. Det pågår också förberedelser för 
att kunna redovisa Sydvattens hållbarhetsarbete enligt 
det regelverk om transparent hållbarhets redovisning 
som finns i årsredovisningslagen och som bolaget 
kommer att omfattas av inom några år. Ambitionen 
är att regelbundet uppdatera genom lysning av verk
samheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv för att på så 
sätt hela tiden skjuta fram posi tionerna med sikte att 
framtidssäkra verksamheten. 

Ny struktur för 
hållbarhetsarbetet

SÄKER PRODUKTION OCH LEVERANS
I vår huvuduppgift ingår den dagliga driften, men 
också alla projekt som syftar till att förbättra redun
dansen samt det omfattande kvalitets och säkerhets
arbete som bedrivs.   

HÅLLBAR VATTENANVÄNDNING
För en smart och hållbar vattenanvändning i sam  
hället behöver vi verka både uppströms och ned
ströms. I vårt uppströmsarbete ryms till exempel 
Forskningsstation Bolmen samt arbetet med  
initiativet Klimatsäkert vatten. I vårt nedströms  
arbete hittar vi främst kunskapshöjande insatser som 
kommunikations och utbildningsinsatser, till  
exempel Tänk H2O!. 

EFFEKTIV ANVÄNDNING AV RESURSER 
Klimatfrågan är en given prioritet och hållbarhets
planen har en målbild om klimatneutralitet till 2030. 
Ett arbete pågår med att hitta ett system för att mäta 
bolagets klimatavtryck och en inledande beräkning 
gjordes under året. Det är dock viktigt att inte enbart 
titta på klimatneutralitet utan även effektivisering. 
Energi och resurseffektiv verksamhet är prioriterade 
insatser liksom en miljöeffektiv avsättning av restpro
dukter från produktion. I bolagets projektintensiva 
verksamhet är hållbar upphandling högt prioriterat 

och nödvändigt för en framtidssäkrad verksamhet. 
Fokus i arbetet kommer att ligga på entreprenörs
delen samtidigt som en metod tas fram för att få in 
hållbarhetsaspekter i alla led, från mindre inköp till 
större upphandlingar. 

ROBUST EKONOMI
En hållbar ekonomi är avgörande för Sydvattens verk
samhet. Det innebär stabila finanser som möjliggör 
en långsiktighet vid utvecklingen av verksamheten 
och att vi klarar av att fullfölja vårt uppdrag oavsett 
konjunktur, med en rimlighet och långsiktighet i 
prissättningen. En förutsättning för att uppnå en 
hållbar ekonomi är att kombinera affärsmässighet 
med samhällsnytta, för att på så sätt minimera Syd
vattens negativa påverkan på samhällets och naturens 
resurser, samtidigt som vi maximerar vårt bidrag till 
samhällets utveckling.

KOMPETENS OCH MEDARBETARSKAP
Verksamheten blir alltmer komplex varför kompe
tensförsörjning blir en förutsättning för att kunna 
utföra huvuduppdraget och därmed en viktig håll
barhetsfråga. Det handlar såväl om utveckling av 
intern kompetens och medarbetarskap som att skapa 
attraktionskraft för nya medarbetare. 

Sydvattens viktigaste uppgift är att leverera säkert och rent 
dricksvatten. Det ligger väl i linje med många av FN:s globala 
hållbarhetsmål och då inte minst mål 6 Rent vatten och sanitet 
för alla. Utmaningen för bolaget är att se till att detta inte sker 
på bekostnad av de andra globala hållbarhetsmålen och att det 
negativa avtrycket från verksamheten blir så litet som möjligt.

Förutsättningar för
huvuduppgiften 
utifrån ett hållbarhets 
perspektiv.

SÄKER PRODUKTION OCH LEVERANS
Likvärdig, pålitlig, redundant och långsiktig dricksvattenförsörjning.
Högkvalitativt vatten till alla, alltid.

HUVUDUPPGIFT
Positiv hållbarhets 
påverkan.

HÅLLBAR VATTEN-
ANVÄNDNING

Uppströms och ned
strömsarbete för att:
• säkra och utveckla  
 våra källor.
• minska och effek 
 tivisera vattenan 
 vändning.

EFFEKTIV ANVÄND-
NING AV RESURSER

• Effektiv och klimat 
 neutral produktion  
 och verksamhet.
• Restprodukter åter  
 förs i kretsloppet.
• Hållbar upphandling.

ROBUST EKONOMI

• Stabila finanser.
• Långsiktig pris
   sättning.

KOMPETENS OCH 
MEDARBETARSKAP

• Utveckiling av  
 medarbetare.
• Attrahera ny  
 kompetens.
• Trygg och hälsosam  
 arbetsmiljö.

Vatten är centralt för uppfyllande av FN:s globala håll-
barhetsmål, hela världens agenda för hållbar utveckling.
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Viktade nyckeltal. För att få en 
övergripande och överskådlig bild 
av utvecklingen i verksamheten 
jämförs nyckeltal inom följande 
områden: produktion, distribution, 
säkerhet, miljö, personal och 
ekonomi. Inom samtliga områden 
har en rad nyckeltal valts ut 
och värderats på en skala 1–4. 
Nyckeltalen har sedan viktats och 
sammanställts per område.

Mycket god uthållighet God uthållighet Mindre god uthållighet Dålig uthållighet

Sydvatten totalt Mycket god 

uthållighet

God 

uthållighet

Mindre god 

uthållighet

Dålig 

uthållighet2019 2018 2017 2016 2015

PRODUKTION
Elanvändning totalt (kWh/m3) 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 <=0,2 0,2-0,5 0,5-1 >1
Vattenkvalitet, kemiskt (otjänliga prov) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <=0,1 0,1-1 1-2 >2
Vattenkvalitet, kemiskt (tjänliga med anmärkning) (%) 0,0 0,0 0,0 0,7 2,2 <=0,1 0,1-2,5 2,5-5 >5
Vattenkvalitet, mikrobiologiskt (otjänliga) (%) 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0 - - >0
Vattenkvalitet, mikrobiologiskt (tjänliga med anmärkning) (%) 0,0 0,0 1,3 0,6 0,6 <=0,1 0,1-1 1-2 >2

DISTRIBUTION
Elanvändning totalt, (kWh/m3) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 <=0,02 0,02-0,03 0,03-0,04 >0,04
Läckor på huvudvattenledning (antal/100 km ledning) 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 <=0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 >2,5
Förluster (%) 2,1 2,2 1,9 1,4 1,0 <=2,5 2,5-5 5-7,5 >7,5
Förluster (liter/dygn/meter ledning) 13,8 15,0 12,0 9,0 6,7 <=10 10-30 30-50 >50
Vattenkvalitet, kemiskt (otjänliga prov) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <=0,1 0,1-1 1-2 >2
Vattenkvalitet, kemiskt (tjänliga med anmärkning) (%) 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 <=0,1 0,1-2,5 2,5-5 >5
Vattenkvalitet, mikrobiologiskt (otjänliga) (%) 0,0 0,2 0,1 0,4 0,0 0 - - >0
Vattenkvalitet, mikrobiologiskt (tjänliga med anmärkning) (%) 0,4 0,5 0,0 0,8 0,2 <=0,1 0,1-1 1-2 >2

SÄKERHET
Säkerhetsnivå enligt Norrvattens och Sydvattens modell 4,0 4,0 4,0 3,8 3,5 >=4,2 4,2-3,2 3,2-2,5 <2,5
Reservoarkapacitet (timmar) 7,9 7,8 8,0 7,8 7,9 >=9 9-6 6-3 <3
Reservvatten (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100-90 90-80 <80
Reservkraft (andel av normal vattenleverans som kan upprätthållas, %) 91,5 86,9 100,0 92,8 78,5 100 100-80 80-60 <60

MILJÖ
Miljöklassade fordon (andel av totala antalet fordon, %) 20,9 18,4 15,2 16,7 17,2 >=50 50-35 35-20 <20
Återvinning av restprodukt (andel av total produktion, %) 74,5 76,7 82,1 79,1 75,5 100 100-80 80-60 <60
Användning av förnybar energi (andel av total energianvändning, %) 100,0 18,5 18,8 17,4 14,1 >=50 50-35 35-20 <20

PERSONAL
Utbildning (antal timmar/anställd) 12,0 20 17 11 16 40-30 30-20 20-10 <10 >60
Personalomsättning (andel av totalt antal anställda, %) 3,0 10,0 6,0 7,0 5,0 <3 3-5 5-10 >10
Sjukfrånvaro (%) 3,2 1,5 3,3 4,0 2,8 <=3 3-5 5-7 >7
Årsarbetsindex (faktisk arbetstid/normal arbetstid, %) 98,0 99 99 99 100 98–102 95–98

102–105
90–95

105–110
<90->110

Olycksfall, ej tillbud (antal) 3,0 5 5 3 10 0 - - >1
Nöjd medarbetarindex (%) ny modell från 2017 72,0 73 68 78 78 >60 40-60 30-40 0-30

EKONOMI
Drift- och underhållskostnad, produktion (kr/m3) 1,00 0,97 0,92 0,91 0,92 <=1 1-3 >3 -
Drift- och underhållskostnad, distribution (kr/m3) 0,30 0,32 0,26 0,25 0,26 <=1 1-3 >3 -
Rörlig kostnad (kr/m3) 0,59 0,61 0,54 0,54 0,54 <=1 1-3 >3 -
Lånefinansiering i % av anläggningar 69,0 69 66 62 60 <50 50-65 65-80 >80
Självfinansieringsgrad 0,3 0,1 0,2 0,4 0,7 >1 1-0,8 0,8-0,6 <0,6

European Benchmarking Cooperation, EBC, är 
ett ickevinstdrivande initiativ som syftar till att 
förbättra vattentjänsterna i Europa. Sydvatten 
deltar sedan 2012 i syfte att stärka omvärldsbe
vakningen, utvidga kontaktnätet i branschen och 
för att mätas kvalitativt mot andra vattenaktörer. 

Genom att jämföra data med andra aktörer 
ökar Sydvattens insikter och kunskap om den 
egna verksamheten. De medverkande aktör
erna arbetar alla utan vinstintresse, vilket gör 
kunskapsdelningen extra öppen och värdefull. 
Deltagandet i EBC hjälper Sydvatten i ambitionen 
att vara bland de främsta i branschen.

 2019 års workshop ägde rum i Helsingfors med 
det regionala VAbolaget HSY som värd. Bolaget 

har flera likheter med Sydvatten och tillhanda
håller tjänster inom vattenförsörjning och avfalls
hantering åt medlemskommunernas (Helsingfors, 
Esbo, Grankulla och Vanda) ca 1 miljon invånare. 

Ett av årets teman var storskalig produktion, 
där årets värd berättade om pågående nationella 
diskussioner kring omstrukturering av landets 
vattensektor. Finland har idag över 300 kommuner 
och, i likhet med Sverige, tusentals vattenverk. 

De olika förslagen som diskuteras kretsar 
kring huruvida det vore fördelaktigt att landets 
VAförsörjning skulle skötas av färre aktörer. 
Nederländerna har gjort denna resa och en repre
sentant gav intressanta perspektiv på fördelar och 
utmaningar med storskalig vattenproduktion. 

Nyckeltalen sammanfattar och skapar en tydlig bild av 
Sydvattens samlade verksamhet. Bakom flera av talen 
ligger ett stort antal parametrar som vägts samman 
med olika fördelningsnycklar. Modellen är ett viktigt 
kommunikationsverktyg, och ger goda möjligheter 
till att följa upp, värdera, prioritera och i viss mån styra 
verksamheten. Tabellerna här intill ger en översikt av 
bolagets samtliga områden och deras respektive utveck
ling under femårsperioden 2015–2019. Sydvatten har 
över åren visat på en god uthållighet totalt sett.

Nyckeltalen för produktionen håller en fortsatt hög 
nivå med mycket god uthållighet för flertalet vatten
kvalitetsparametrar. När det gäller distributionen ser 
nyckeltalen bättre ut jämfört föregående år, vilket till 
stor del beror på en förbättring av mikrobiologiska 
resultat. Under 2019 bedömdes alla analyserade prover 
vara tjänliga. 2018 bedömdes fyra prover som mikro
biologiskt otjänliga. Men dessa prov visade sig senare 
inte tillhöra Sydvattens distributionsnät, något som  
det har satts in åtgärder för att förhindra.

EKONOMI

PRODUKTION

MILJÖ

SÄKERHET

DISTRIBUTION

PERSONAL

Medelvärde

2015 3,32

2016 2,90

2017 3,17

2018 3,13

2019 3,46

Nyckeltal

INTERNATIONELLT UTBYTE GER VIKTIGA INSIKTER

SYDVATTENS HELA ÅRLIGA BEHOV 
TÄCKS AV FÖRNYBAR EL.

Säkerhetsnivån håller en stabil nivå jämfört med föregå
ende år. Reservkraften utgör en högre andel av produk
tionskapaciteten än föregående år. En ny reservkraftsan
läggning byggs vid Vombverket och beräknas vara 
klar under 2020. För nyckeltalen inom området miljö 
observeras en tydlig förbättring. Från och med 2019 
täcks Syd vattens hela årliga behov av förnybar el i form 
av vatten, vind  och solkraft. Andelen miljöklassade 
fordon har också ökat, vilket innebär att uthålligheten 
inom området miljö totalt sett förbättrats jämfört med 
föregående år.

Nyckeltalen för ekonomi och personal ligger fortsatt på 
en stabil och hög nivå. Nöjd medarbetarindex är i stort 
sett oförändrat och personalomsättningen är lägre än 
tidigare år. Sammantaget tyder detta på att Sydvatten 
är en bra arbetsplats. Sjukfrånvaron ökar något då ett 
par av medarbetarna varit långtidssjukskrivna under 
året. Olycksfallen minskar och skadorna har endast varit 
smärre personskador.
  
Självfinansieringsgraden är något högre än i fjol på 
grund av ökade avskrivningar efter att stora investe
ringsvolymer aktiverats. Detta nyckeltal förväntas vara 
på en låg nivå under kommande år som präglas av stora 
investeringar. Övriga ekonomiska nyckeltal visar på små 
förändringar jämfört med tidigare år. 
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kommun, avger härmed årsredovisning för räken
skapsåret 20190101– 20191231.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Sydvattens uppdrag är att bereda och distribuera 
dricksvatten med jämn och hög kvalitet till ägar
kommunerna. För detta ändamål utnyttjar bolaget de 
legaliserade uttagsrätterna i råvattentäkterna Bolmen, 
Vombsjön och Ringsjön. Sydvattens vattendomar i 
sjöarna utgör för bolaget betydande värden. Bolaget 
äger och driver Bolmentunneln, Ringsjöverket och 
Vombverket samt huvudledningssystemet för distri
bution av dricksvatten.

Vattendistributionen till kommunerna uppgick till 
76,8 (78,8) miljoner kubikmeter. Invånare och 
verksamheter i Sydvattens delägarkommuner har 
under året erhållit en säker dricksvattenleverans av 
god kvalitet.

2019 var vädermässigt ett normalt år jämfört med 
2018 års extrema torka. Vattennivåerna i råvatten
täkterna återhämtade sig under våren och grund
vattennivåerna var i december på normala eller något 
under normala nivåer inom Sydvattens verksamhets
områden. Kvaliteten på råvattnet från Bolmen var 
högre än 2018.

STRATEGISKA FRAMTIDSFRÅGOR
Sydvattens övergripande strategi är att skapa ett lång
siktigt säkert, redundant och hållbart dricksvatten
försörjningssystem. Sydvatten bedriver ett aktivt 
arbete för att skydda befintliga råvattenresurser.  

För Bolmen pågår sedan 2012 en process för att skapa 
ett vattenskyddsområde, som föreslås omfatta sjöns 
södra delar med omgivande avrinningsområde.  
Fastställande av vattenskyddsområdet förväntas 
under 2020. Vid Vombsjön pågår en revidering av 
vattenskyddsområdet.

I juni 2017 köpte Sydvatten omkring 900 hektar 
mark runt Vombverket och avser att förvärva halva 
Vombsjön från Malmö stad för att få större påverkans
möjlighet på sjöns utveckling. Fiskets betydelse för 
sjön kommer att undersökas och under utrednings
tiden fortsätter det yrkesfiske som bedrivs.
 
Frågan har uppkommit om avsaltning kan vara ett 
alternativ för ett långsiktigt redundant försörjnings
system. Bolaget har därför under året på styrelsens 
uppdrag inlett en förstudie om möjligheten och vill
koren för att anlägga en avsaltningsanläggning som 
en tredje regional produktionsanläggning i Skåne.   
Centralt för Sydvattens strategi för att uppnå redun
dans och kapacitetsökning på sikt är att möjliggöra 
användning av råvatten från Bolmen vid Vombverket. 

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
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Vattnet är vår  
viktigaste resurs

20192018201720162015

76,8
VATTENDISTRIBUTIONEN  
TILL KOMMUNERNA I MILJONER 
KUBIKMETER.



3 4          S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019 S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019           3 5

Detta projekt kommer att pågå under en tioårs
period. För att höja kapacitet och säkerhet i dricks
vattenförsörjningen på kort sikt byggs Vombverket ut 
med ytterligare en fjärde produktionslinje. Utgående 
vatten förses med en UVanläggning som en utökad 
mikrobiologisk barriär. Parallellt sker en omfattande 
renovering och ombyggnad.

VAbranschens utmaningar och förutsättningar 
påvisar stor variation mellan kommunerna. Svenskt 
Vattens hållbarhetsindex åskådliggör tydligt kommu
nernas svårigheter där handlingsplaner krävs i flera 
tidsperspektiv. Det kommunala samarbetet är starkt i 
Sydvatten med planerade investeringar för 3 miljarder 
på 10 år, motsvarande en avgiftshöjning med cirka 
50 kronor per hushåll och år. 

Bolaget har gjort en sammanställning av delägarkom
munernas investeringsvolymer inom VA i relation till 
Sydvatten de närmaste åren. Sydvattens andel är drygt 
20 procent av den totala investeringsvolymen. Del
ägarkommunernas och Sydvattens totala investeringar 
de närmaste åren ligger strax under den nivå Svenskt 
Vatten anger som branschens investeringsbehov.

Sydvatten har en stark långsiktig balansräkning och 
är välkonsoliderat för att klara påfrestningar utan att 
behöva begära stöd hos ägarna. Bolaget har en ända
målsenlig finanspolicy och god långsiktig styrning 
av finans och verksamhet. Räntekostnaden är den 
variabel som är mest osäker i beräkningarna. Under 
den närmaste 5årsperioden med stora komplice
rade projekt behöver bolaget säkerställa en optimal 
organisation med redundans också när det gäller 
uthållighet och personalresurser. Många av projekten 
ska genomföras under full drift vilket ställer mycket 
höga krav på hela organisationen. 

Sydvatten och Norrvatten påbörjade en benchmar
king 2007 som också blev förebilden för Svenskt 
Vattens hållbarhetsindex. Vid jämförelse mellan 
enskilda kommuner och de regionaltekniska lös
ningarna framgår att de senare är lönsammare både 
när det gäller kvalitet och effektivitet, med betydligt 
lägre värden exempelvis när det gäller drift och 
elkostnader, andelen otjänliga prov och tjänliga prov 
med anmärkning. Sydvattensystemet skulle kunna 
bli ännu effektivare med ett bättre fokus på helheten 
från täkt till kran. Den politiska viljan kring de olika 
VAorganisationerna skulle även idag kunna bidra till 
systemoptimeringar och en ökad tillit mellan orga
nisationerna, vilket skulle ge en ökad effektivitet och 
gemensam styrka.

MILJÖ OCH HÅLLBARHET 
Under året har hållbarhetsarbetet förstärkts i 
enlighet med den hållbarhetsplan som antogs i 
december 2018. Syftet med hållbarhetsplanen är att 
ta ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan i den egna 
verksamheten och med partners, både kopplat till 
kärnverksamheten och till bolagets roll i samhället. 
En hållbarhetschef rekryterades under året för att 
driva detta arbete. Klimatfrågan har en given prioritet 
och hållbarhetsplanen har satt mål om klimatneu
tralitet till 2030. Bolaget ska också arbeta för en 
smartare vattenanvändning genom att öka kunskap 
om vattnets värde och på sikt nå beteendeförändring
ar i samhället. Tillgången till rent vatten finns med 
i alla de 17 globala målen. Det är en lokal, nationell 
och global angelägenhet att förstå vattnets värde i ett 
större perspektiv. 

Projektet Klimatsäkert vatten avslutades med att 
projektrapporten presenterades vid ett seminarium i 
Almedalen. Rapporten ger ett holistiskt perspektiv på 
de behov och utmaningar som finns i vattenresurs
frågan och föreslår lösningar på såväl kommunal 
och regional som nationell nivå. Mottagandet från 
deltagande myndigheter och organisationer var 
positivt. Projektet har bidragit till ett ökat intresse för 
vattenresursfrågan på nationell nivå och även i kon
kreta initiativ för utvecklad planering och förvaltning 
av landets samlade vattenresurser.

Sydvatten är en stor konsument av elenergi. Den ut
redning som initierades 2018 om att anlägga en sol
cellspark vid Vombverket visar på såväl miljö mässiga 
som ekonomiska fördelar genom att 40 procent av 
Vombverkets elförbrukning på årsbasis kan ersättas 
med egenproducerad el. Följaktligen fattades ett be
slut i budget 2020 och långtidsplan för 2021–2029 
om att genomföra projektet. Anläggningen ska enligt 
planen vara i drift 2023. Den nya råvattenledningen 
som togs i bruk 2019 har resulterat i minskad energi
förbrukning med 3 500 megawattimmar. 

Sydvattens Bolmenfond har delat ut medel till 
”Mötesplats Godsmagasinet för nysvenskar, Ljungby 
kommun” hållbarhetsprojekt om nedskräpning, 
vattnets betydelse och skräpplockardag. Fondens 
syfte är att ge bidrag till åtgärder eller aktiviteter som 
förbättrar vattenkvaliteten i Bolmen.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Sydvatten äger forskningsbolaget Sweden Water 
Research AB tillsammans med NSVA och VA SYD. 
Aktieägarna ska varje räkenskapsår proportionerligt 

finansiera ett maximalt belopp enligt fördelnings
nyckel i aktieägaravtalet. Under 2019 uppgick Syd
vattens andel till 4 594 kkr.

Sweden Water Research AB gjorde ett underskott 
2019 då flera projekt avslutats. Ägarna till Sweden 
Water Research AB har haft ett avtal om eventualför
pliktelse. Avvikelser mot de avtalade procent satserna 
har reglerats genom minskning eller ökning av 
eventualförpliktelsen hos respektive aktieägare. Vid 
ingången av året kvarstod en eventualförpliktelse för 
Sydvattens del om 753 kkr av vilken 638 kkr utnyttjas 
för att täcka årets underskott. Avtalet avseende even
tualförpliktelse löpte ut 20191231.

Forskningsstationen vid Bolmen driver egna projekt 
och möjliggör andras forskning. Den är öppen för 
alla svenska lärosäten och kan ta emot både enskilda 
forskare och forskargrupper. Bland annat har Sweden 
Water Research en doktorand som undersöker hyd
rologin i Bolmen samt en doktorand som undersöker 
brunifiering och klimatförändringar. AquaNet för 
studier kring brunifiering ingår i Sites som numera 
ingår i ett europeiskt nätverk. Forskningsstationen 
besöks årligen av närmare 1 000 gymnasieelever 
och deras lärare genom det pedagogiska projektet 
Tänk H2O!. I juni 2020 planeras en internationell 
konferens vid stationen på tema vattenforskning och 
utomhuspedagogik. Region Halland är medarrangör.

Inom Kävlingeåns vattenråd drivs projektet Fokus 
Vombsjön som syftar till att föra samman aktörer i  

avrinningsområdet kring sjön och tillsammans arbeta 
för en bättre vattenkvalitet och en friskare sjö. Vombsjön 
har ett stort värde ur flera perspektiv: rekreation, fiske, 
fågelliv, dricksvatten etc. Olika arbetsområden har tagits 
fram utifrån identifierade utmaningar med Vombsjön.

DOMSTOLSÄRENDEN
I september beslutade styrelsen att inleda ett skiljeför
farande gentemot Sydkraft Hydropower AB avseende 
utbetalda ersättningar för kraftförluster för perioden 
1987 till 2007. Beslutet är en konsekvens av den dom 
i Mark och miljööverdomstolen som slutgiltigt fast
ställdes 2018 avseende ersättningar för kraftförluster 
för perioden efter 2007. 

Länsstyrelsen i Skåne föreslår en utvidgning av be
fintligt djurskyddsområde i Vombs fure. Förslaget 
innebär att hela Sydvattens nyförvärvade fastighet 
kommer ingå i ett djurskyddsområde till skydd för 
kronhjortsstammen. Sydvattens bedömning är att 
ett utvidgat djurskyddsområde inte är förenligt med 
dricksvattenintresset. Mark och miljödomstolen i 
Växjö avslog i december Sydvattens överklagan. Med 
hänsyn till det starka dricksvattenintresset har bolaget 
överklagat ärendet till Mark och miljööverdomstolen.

2018 hävde Sydvatten ett entreprenadavtal med  
Siemens avseende skalskyddsprojekt vid anläggning
arna. Efter att skiljedomsförfarande inletts under  
hösten 2019 nådde parterna en förlikning som 
innebar att Siemens ersatte Sydvatten med 6 miljoner 
kronor, varav 3,3 redovisas som intäkt för 2019. 
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INVESTERINGAR OCH UPPHANDLINGAR
Investeringsvolymen för året uppgick till  
230 (228) miljoner.

Byggnationen av en andra råvattenledning mellan 
Äktaboden och Ringsjöholm avslutades och led
ningen togs i drift i maj. Ledningen innebär en klart 
förbättrad kapacitet och redundans och är en förut
sättning för att på sikt kunna förse Vombverket med 
råvatten från Bolmen. Dessutom minskar behovet 
att pumpa vatten till Ringsjöholm, vilket ger en lägre 
elförbrukning. Elkostnaden under året minskade 
med cirka 3 miljoner kronor på grund av den nya 
ledningen. Planering och byggnation har pågått i sex 
år med en total budget om 490 miljoner, vilket gör 
ledningen till det största projekt Sydvatten genom
fört sedan byggnationen av Bolmentunneln. 

Byggnationen av två nya långsamfilter vid Ringsjö
verket påbörjades under året och tas enligt plan i  
drift under våren 2020. Detta tillför Ringsjöverket 
ytterligare produktionskapacitet och en större  
reservoarvolym. 

Stora delar av Vombverket byggdes på 1940–50 
talet. Inom en tioårsperiod planeras investeringar för 
motsvarande 1 400 miljoner kronor vid verket. I de 
första etapperna ska leveranssäkerheten stärkas ge
nom byggandet av en UVanläggning samt en tredje 
utgående ledning till högreservoaren i Ugglarp. Där 
byggs även en ny högreservoar. Detta ger förutom 
ökad kapacitet och säkerhet även förutsättningar för 
underhållsarbeten på gamla anläggningar. Under 
året har entreprenadarbeten utförts för att förbereda 
dessa projekt kombinerat med underhållsarbeten 
på de äldre anläggningsdelarna. Arbetet är mycket 
komplext då produktion ska upprätthållas under hela 
projekttiden. Även elanläggningar och reservkraft på 
Vombverket rustas upp. Fyra nya reservkraftverk har 
anlagts under året och kan tas i bruk i maj 2020.

Redan 2017 inleddes arbetet med att projektera 
och förbereda upphandling av ett nytt styrsystem. 
Projektet innebär att styr och övervakningssystem 
moderniseras vilket ger stora fördelar ur såväl drifts 
som säkerhetssynpunkt. Projektet pågår under drygt 
fem år och påverkar hela verksamheten då bytet sker 
under pågående drift. 

Inom ramen för Sydvattens arbete med likvärdig för
sörjningsstruktur för ägarkommunerna anlades en ny 
vattenledning för att säkerställa vattenförsörjningen 
till Svalöv. 

Finansieringen av investeringarna sker delvis genom 
lån. Under året refinansierades 495 miljoner av 
befintlig lånestock och ytterligare 135 miljoner 
nyupplånades. Ett lån om 100 miljoner är upphandlat 
men inte utbetalt då investeringsvolymen blev lägre 
än budgeterat. För att sänka framtida ränta i portföl
jen löstes en ränteswap, vilket sänker räntekostnaden 
med 1,4 miljoner per år de kommande åren. 

Samverkan mellan kommuner och VAorganisationer 
fortgår för att undvika vattenbrist eller överbelastning 
på vattenförsörjningssystemet vid högförbrukning. 
Inom ramen för Tekniskt samråd samarbetar Syd vatten 
tillsammans med VA SYD kring en gemensam hydrau
lisk modell som kommer att ge förbättrade möjligheter 
till optimering och effektivisering av ledningsnätet, 
till exempel av energianvändning, underhållsplane
ring samt reservoarhantering. Det ger en förbättrad 
för måga att hantera läckor och förbrukningstoppar. 
Arbetet är i linje med den strategiska planen där sam
arbetet med delägarkommunerna ska utvecklas för 
bättre helhetssyn i försörjningssystemet. 

SÄKERHET OCH KVALITET
Den omfattande säkerhetsanalys som genomförts 
visar att säkerhets och kvalitetsarbetet behöver 
intensifieras. Detta blir också påtagligt utifrån den 
hotbild som framkommit i försvarsberedningens 
arbete där dricksvatten konstateras vara avgörande för 
att upprätthålla förmågan inom totalförsvaret. Som 
en konsekvens förstärks avdelningen kompetens
mässigt inom säkerhetsområdet medan bredden på 
upp dragen för avdelningen minskats. 

Året präglades av implementeringen av den nya  
säkerhetsskyddslagstiftningen som trädde i kraft  
våren 2019. Framtagande av en metodik och 
utarbetande av strategier och planer anpassad till 
lagstiftningen har varit i fokus gällande informations
säkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV 
FÖRETAGETS VINST ELLER FÖRLUST
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att fritt eget kapital,  
kronor 1 114 172, disponeras enligt följande:

Belopp i kr

Balanserade vinstmedel 1 114 172

Årets resultat -

Summa 1 114 172

Balanseras i ny räkning 1 114 172

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning med tillhörande noter.

EGET KAPITAL

2019 2018

Specifikation av bundet och fritt eget kapital:

Aktiekapital 449 322 449 322

Reservfond 58 58

Totalt bundet eget kapital 449 380 449 380

Balanserat resultat 1 114 1 114

Årets resultat 0 0

Totalt fritt eget kapital 1 114 1 114

Totalt eget kapital 450 494 450 494

UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, 
RESULTAT OCH STÄLLNING (MNKR)

2019 2018 2017 2016 2015

Ur resultaträkningen mnkr

Rörelsens intäkter 327 326 316 299 277

Rörelsens kostnader 204 161 183 176 166

Planmässiga avskrivningar 69 62 65 65 63

Finansiella kostnader 36 56 34 34 32

Resultat efter finansnetto 16 47 35 24 15

Ur balansräkningen mnkr

Anläggningstillgångar, 
totalt anskaffningsvärde 4 243 4 012 3 571 3 278 3 132

Investeringar 234 228 293 148 93

Eget kapital inklusive 
obeskattade reserver 770 754 700 666 642

Leveranser

Vattenleverans (mn m³) 76,8 78,8 75,7 77,4 75,3

varav Ringsjöverket 46,3 47,6 46,5 45,5 45,0

varav Vombverket 30,4 31,2 29,2 31,9 30,3

Nyckeltal

Soliditet % 24,9 25,8 22,8 24,4 31,0

Genomsnittligt vattenpris 
till delägare (kr/m³) 4,01 3,89 3,94 3,69 3,49

Sydvatten agerar i en komplex miljö vilket ställer höga 
säkerhetskrav också inom ITområdet. Därför har 
ITfrågorna lyfts ut och en ITavdelning har inrättats 
med två nya tjänster; en ITchef och en systemförval
tare. Det omfattande utvecklingsarbete som bedrivs 
inom projektet den Digitala arbetsplatsen påverkar 
samtliga medarbetare och fortgår under 2020. 

Ombyggnaden av laboratoriet vid Ringsjöverket är 
gjord och utrustningen som möjliggör ackreditering 
för vissa mikrobiologiska analyser är på plats. Nu kvar
står att uppfylla kvalitetskraven gällande kompetens, 
rutiner och metoder vilka prövas under ett år. 
 
I början av 2019 genomfördes en gemensam kris
övning med VA SYD. Vid övningen deltog även 
representanter från bland annat kontrollmyndigheter, 
NSVA, MSB och Livsmedelsverket.

EN KUNSKAPANDE ORGANISATION
Sydvatten har en ambitiös strategisk plan för att 
utveckla den egna verksamheten och påverka hela 
samhället inom vattenområdet. Detta görs genom 
att investera i anläggningar och teknik, men också 
genom påverkansarbete och forskning. Som en följd 
av detta har organisationen förstärkts under året 
med fler projektledare och olika specialistfunktioner. 
Medelantalet anställda uppgick 2019 till 100 (93) 
medarbetare fördelade på 29 (26) kvinnor och 71 
(67) män. 

Sydvatten arbetar aktivt för att kunna attrahera och 
behålla kompetenta medarbetare. Bolaget deltar 
därför på arbetsmarknadsmässor såsom Arkad, 
Branschdagen och Wdagen på Lunds Tekniska 
Högskola. Ett långsiktigt arbete bedrivs i det peda
gogiska projektet Tänk H2O! Projektet riktar sig 
till gymnasie elever i syfte att öka deras medvetenhet 
och kunskap om vattnets värde samt öka intresset 
för VAbranschen. Under året deltog närmare 1 000 
ungdomar och lärare under tio kurstillfällen på de 
tvådagarsinternat som genomfördes vid forsknings
stationen vid Bolmen. 

Under året genomfördes en medarbetarundersök
ning med mycket hög svarsfrekvens. Resultatet visade 
att medarbetarna överlag är mycket nöjda med Syd
vatten som arbetsplats. Att Sydvatten är en attraktiv 
arbetsgivare märks också vid rekrytering. Antalet väl 
kvalificerade sökande är relativt stort och ökar trots 
att konkurrensen från privat sektor är hård för vissa 
yrkeskategorier.
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RESULTATRÄKNING (TKR)

Not 2019 2018

Rörelsens intäkter

Vattenförsäljning 304 895 306 278

Aktiverat arbete för egen räkning 13 194 8 637

Övriga rörelseintäkter 8 601 11 278

Summa rörelsens intäkter 326 690 326 193

Rörelsens kostnader 2

Driftkostnader -56 774 -15 746

Övriga externa kostnader 3, 4, 5 -60 383 -62 725

Personalkostnader 6 -87 244 -81 018

Avskrivning av materiella tillgångar -69 965 -62 456

Övriga rörelsekostnader -18 -1 100

Rörelseresultat 52 306 103 148

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 1 16 330

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -35 750 -72 011

Resultat efter finansiella poster 16 557 47 467

Bokslutsdispositioner 9 -15 940 -47 384

Resultat före skatt 617 83

Skatt på årets resultat 10 -617 -83

Årets resultat 0 0

BALANSRÄKNING (TKR)

Not 2019 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 20 449 322 449 322

Reservfond 58 58

Summa bundet eget kapital 449 380 449 380

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 21 1 114 1 114

Summa fritt eget kapital 1 114 1 114

Summa eget kapital 450 494 450 494

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar 22 319 948 304 008

Summa obeskattade reserver 319 948 304 008

Avsättningar

Avsättningar till pensioner 23 18 876 19 231

Summa avsättningar 18 876 19 231

Långfristiga skulder 24

Skulder till kreditinstitut 1 873 000 1 738 000

Summa långfristiga skulder 1 873 000 1 738 000

Kortfristiga skulder

Skatteskulder 229 0

Leverantörsskulder 52 429 49 443

Övriga kortfristiga skulder 8 822 10 190

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 93 087 89 968

Summa kortfristiga skulder 154 567 149 601

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 816 885 2 661 334

BALANSRÄKNING (TKR)

Not 2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 11

Byggnader och mark 12 284 886 246 430

Ledningar och tunnel 13 1 843 500 1 444 075

Maskiner och andra 
tekniska anläggningar

14 277 608 247 134

Inventarier 15 39 489 14 482

Pågående nyanläggningar 16 251 053 580 363

Summa materiella anläggningstillgångar 2 696 536 2 532 484

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 17 17 17

Summa finansiella anläggningstillgångar 17 17

Summa anläggningstillgångar 2 696 553 2 532 501

Omsättningstillgångar

Varulager

Kemikalielager 1 007 771

Förråd 3 371 3 553

Summa varulager 4 378 4 324

Kortfristiga fordringar

Aktuell skattefordran 0 374

Kundfordringar 88 214 42 012

Övriga fordringar 3 806 2 267

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

18 6 036 3 509

Summa kortfristiga fodringar 98 056 48 162

Kassa och bank 19 17 898 76 347

Summa omsättningstillgångar 120 332 128 459

SUMMA TILLGÅNGAR 2 816 885 2 661 334

KASSAFLÖDESANALYS (TKR)

 Not 2019 2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 52 305 103 148

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 69 965 62 456

Vinst vid försäljning av inventarier -49 -425

Förlust vid utrangering av inventarier 3 1 095

Avsättning pension -355 -792

Omklassificering pågående projekt - 1 486

    Övrigt - 151 862

121 869 318 830

Erhållen ränta 1 16 330

Erlagd ränta -35 750 -69 278

Betald inkomstskatt -13 -26

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 86 107 265 856

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-) / Minskning (+) av varulager -53 303

Ökning(-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -50 268 -21 140

Ökning(+) / Minskning (-) av rörelseskulder 4 736 -17 789

Kassaflöde från den löpande verksamheten 40 522 227 230

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -234 017 -229 847

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 45 800

Kassaflöde från investeringsverksamheten -233 972 -229 047

Finansieringsverksamheten

Nyemission - 6 920

Upptagna lån 630 000 30 000

Amortering av lån -495 000 -150 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 135 000 -113 080

Årets kassaflöde -58 450 -114 897

Likvida medel vid årets början 76 348 191 244

Likvida medel vid årets slut 17 898 76 347
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Noter
NOT 1 – REDOVISNINGSPRINCIPER

Belopp i Tkr om inget annat anges. Belopp inom parentes 
anger föregående års värde.

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings
lagen och Bokföringsnämnden allmänna råd BFNAR 2012:1. 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Företaget tilläm
par K3 från 2014.

Värderingsprinciper 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff
ningsvärden om inget annat anges. Fordringar har upptagits till 
de belopp varmed de beräknas inflyta.

Intäkter 
Nettoomsättningen omfattar i huvudsak intäkter från bolagets 
delägarkommuner. Intäkterna avseende fasta kostnader för 
vattenleveranser fördelas mellan delägarna efter folkmängden 
i respektive kommun. Intäkter avseende rörliga kostnader för 
vattenleveranser redovisas i takt med att de intjänas. Ränte
intäkterna redovisas i takt med att de intjänas.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade värdeminskningar och eventuella 
nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar delas upp på 
betydande komponenter. Komponentavskrivning tillämpas en
ligt K3. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet. 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

Fordon 5 år, Inventarier i snitt 5–15 år, Maskiner i snitt 10–25 
år, Brunnsgallerier i snitt 25 år, Ledningar 50–80 år, Tunnel 
100 år, Byggnader 20–50 år, Markanläggningar 20 år, Mark 
avskrivs ej. Avskrivningstider för ledningar följer den rekom
mendation som är framtagen av Svensk Vatten Utveckling.

Låneutgifter 
Låneutgifter (ränta) bokförs som finansiell kostnad. 

Finansiella instrument 
Ränteswappar används i säkringssyfte för att uppnå önskad rän
tebindning i låneportföljen. Derivat redovisas inte i balansräk
ningen under avtalets löptid. Intäkter och kostnader hänförliga 
till derivatinstrument nettoredovisas under räntekostnader.

Bolaget vill begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta. 
Bolaget har därför ingått avtal om ränteswappar. Genom 
ränte swapparna betalar bolaget en fast ränta och erhåller 3M 
Stibor. Att delvis ta bort denna risk överensstämmer med 
bolagets målsättning om en jämn och stabil räntekostnad över 
tiden. Som en del av bolagets ränteriskhantering ingår även att 
säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säk
ringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och stabil 
räntekostnad över tiden.

Leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som 
operationella, som operationella leasingavtal. Operationella  

leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasing
perioden. Väsentliga leasingavtal redovisas under not 5.

Varulager 
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och  
verkligt värde (återanskaffningsvärdet).

Avsättningar 
Som avsättningar redovisas sådana förpliktelser som är hän
förliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som 
på balans dagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 
ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias.

Utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till ba
lansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelseford
ringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet.

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som 
företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar 
innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro 
och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Bolaget 
har olika pensionssystem, det finns både förmånsbestämda 
och premiebestämda pensioner. Redovisning sker i takt med 
intjänandet. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar 
till anställda. 

Skatt 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 
redovisas i resultaträkningen. Aktuell skatt avser inkomstskatt 
för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räken
skapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt 
beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen. 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räken
skapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt 
balansräkningsmetoden. 

Obeskattade reserver, bokslutsdispositioner 
Skattelagarna ger bolaget möjlighet att skjuta upp skattebetal
ning genom avsättning till obeskattade reserver. De obeskattade 
reserv erna redovisas som en särskild post i balansräkningen.  
I resultaträkningen redovisas avsättning till eller upplösningar 
av obeskattade reserver under bokslutsdispositioner. De obe
skattade reserverna består till 20,6 % av uppskjuten skatteskuld 
och 79,4 % av eget kapital. 

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) får 
medel avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar om 
vissa villkor är uppfyllda. Styrelsen har utarbetat och antagit en 
investeringsplan, enligt angivna villkor, som minst motsvarar de 
obeskattade reservernas storlek.

Pensions- och övriga sociala kostnader

2019 2018

Pensionskostnader för styrelse och VD 1 028 1 011

Pensionskostnader för övriga anställda 10 004 8 961

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal 17 003 15 499

Summa 28 035 25 471

Av pensionskostnaderna avser 1 028 (1 011) bolagets VD.

Vid uppsägning från bolagets sida har bolagets verkställande direktör 
12 månaders uppsägningstid. Utöver detta har verkställande direktören rätt 
till ett avgångsvederlag motsvarande ersättningar för 12 månaders anställning.

NOT 7 – RÄNTEINTÄKTER OCH 
LIKNANDE RESULTATPOSTER

2019 2018

Ränteintäkter, övriga 1 22

Statkraft - 16 308

Summa 1 16 330

NOT 8 – RÄNTEKOSTNADER OCH 
LIKNANDE RESULTATPOSTER

2019 2018

Räntekostnader, övriga 22 745 31 308

Borgensavgifter 4 826 4 558

Lösen av ränteswap 8 178 35 968

Övriga finansiella kostnader 1 177

Summa 35 750 72 011

NOT 9 – BOKSLUTSDISPOSITIONER

2019 2018

Förändrad överavskrivning -15 940 -47 384

Summa -15 940 -47 384

NOT 2 – RÖRELSENS KOSTNADER

2019 2018

Drift och underhåll 152 161 148 610

Elkostnad för driften 24 853 28 541

Kemikaliekostnader för driften 21 357 20 770

Transitering 6 049 5 813

Omföring kraftförluster - -43 144

204 420 160 590

Avskrivningar 69 965 62 456

Summa 274 385 223 046

NOT 3 – ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING 
TILL REVISORER

2019 2018

Revisionsuppdrag (Ernst & Young AB) 100 199

Andra uppdrag 558 358

Summa 658 557

Revisionsuppdrag (Malmö stad) 100 72

Andra uppdrag - -

Summa 100 72

NOT 4 – LEASINGAVTAL

2019 2018

Totala leasingkostnader 2 013 1 422

Summa 2 013 1 422

NOT 5 – OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

2019 2018

Framtida minimileasingavtal som skall erläggas 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal

Förfaller till betalning inom ett år 924 -

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 3 696 -

Förfaller till betalning senare än 5 år 1 027 -

Under året kostnadsförda leasingavgifter 762 -

I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av två 
leasade dumpers och en sandskimmer på Vombverket.
Leasingavtalen är finansiella men redovisas som operationella.
Leasingavtalen löper på 7 år. Leasingavgifter baseras på anskaffningsvärdet och 
en ränta motsvarande Stibor 1 M + 1,00%.
Vid leasingperiodens slut är restvärdet 10% av anskaffningsvärdet.

NOT 6 – ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda

2019 2018

Män 71 67

Kvinnor 29 26

Totalt 100 93

Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade 
till en normal arbetstid.

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

2019 2018

Andel kvinnor

Styrelsen 3 4

Övriga ledande befattningshavare 4 3

Totalt 7 7

Andel män

Styrelsen 9 9

Övriga ledande befattningshavare 5 4

Totalt 14 13

Löner och andra ersättningar

2019 2018

Styrelsen och verkställande direktör 2 857 2 747

Övriga anställda 52 594 47 415

Summa 55 451 50 162
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NOT 26 – UPPLUPNA KOSTNADER 
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2019 2018

Upplupen löne- och semesterlöneskuld 3 439 3 139

Upplupna sociala avgifter 2 581 2 305

Upplupna räntekostnader 1 525 2 247

Förfakturerad vattenförsäljning 67 773 62 646

Avräkning högspänning 1 921 2 138

Transiteringskostnader 3 176 3 009

Övriga poster 12 672 14 484

Summa 93 087 89 968

NOT 27 – STÄLLDA SÄKERHETER 
OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2019 2018

För koncernföretag, intresseföretag 
och gemensamt styrda företag

Kapitaltäckningsgaranti 500 500

Eventualförpliktelse - 753

Sydvatten AB har tillsammans med övriga delägare i Sweden Water Research 
AB ingått avtal om kapitaltäckningsgaranti, varmed aktieägarna förbinder sig 
att säkerställa att SWR:s egna kapital vid varje tillfälle uppgick till minst det 
registrerade aktiekapitalet. 
Garantin är begränsad till totalt 1 500 tkr. Sydvattens andel utgör 1/3.

Sydvatten AB hade tillsammans med övriga delägare i Sweden Water Research 
AB ingått avtal om eventualförpliktelse enligt aktieägaravtal.
Avtalet om eventualförpliktelse löpte ut 2019-12-31

NOT 28 – VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut har inträffat.

NOT 20 – ANTAL AKTIER

2019 2018

Antal aktier 4 493 224 4 493 224

Kvotvärde 100 100

NOT 21 – DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust. Styrelsen föreslår att fritt 
eget kapital, kronor 1 114 172 disponeras enligt följande:

2019 2018

Balanseras i ny räkning 1 114 1 114

Summa 1 114 1 114

NOT 22 – ACKUMULERADE ÖVERAVSKRIVNINGAR

2019 2018

Maskiner och andra tekniska anläggningar 319 948 304 008

Summa 319 948 304 008

Av obeskattade reserver är 65 909 (62 626) uppskjuten skatteskuld.

NOT 23 – AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER 
OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

2019 2018

Pensionskostnad

Belopp vid årets ingång 19 231 20 022

Årets avsättningar (skuldförändring) -355 -791

Summa avsättningar 18 876 19 231

NOT 15 – INVENTARIER

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 78 201 81 880

Nyanskaffningar 31 374 1 747

Avyttringar och utrangeringar -752 -5 426

Vid årets slut 108 823 78 201

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -63 719 -63 929

Återförda avskrivningar på avyttringar 
och utrangeringar/försäljningar

679 4 509

Årets avskrivning -6 294 -4 299

Vid årets slut -69 334 -63 719

Redovisat värde vid årets slut 39 489 14 482

NOT 16 – PÅGÅENDE INVESTERINGAR

2019 2018

Vid årets början 580 363 395 425

Årets investeringar 229 848 226 970

Omklassificeringar (kostnadsfört) -133 -3 112

Årets anskaffningar/omklassificering -559 025 -38 920

Redovisat värde vid årets slut 251 053 580 363

NOT 11 – ÅRETS TOTALA INVESTERINGAR

2019 2018

Samhällekonomiskt lönsamma investeringar 191 716 427 210

Tvingande enligt lag/regler 834 1 789

Företagsekonomiskt lönsamma investeringar 19 007 2 344

Företagsekonomiskt lönsamma underhåll 22 821 17 018

Summa 234 378 448 361

Aktiverad kostnad.
I investeringar 2019 ingår aktiverad arbetskostnad med 13 194 (8 637) tkr.

NOT 12 – BYGGNADER OCH MARK

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 544 019 541 377

Nyanskaffningar 47 941 3 123

Avyttringar och utrangeringar -83 -481

Vid årets slut 591 877 544 019

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -297 589 -286 732

Återförda avskrivningar på avyttringar och 
utrangeringar

- 407

Årets avskrivning -9 402 -11 264

Vid årets slut -306 991 -297 589

Redovisat värde vid årets slut 284 886 246 430

Taxeringsvärde 9 456 19 743

Varav mark 2 468 2 974

En fastighet blev under året omklassificerad till 820 Specialenhet

NOT 10 – SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2019 2018

Aktuell skattekostnad 617 83

Summa 617 83

Avstämning av effektiv skatt

2019 2018

Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 617 83

Skatt enligt 
gällande skattesats 132 21,4% 18

Ej avdragsgilla kostnader 364 66

Skatt hänförlig till tidigare år 122 -

Ej skattepliktiga intäkter -1 -1

Redovisad effektiv skatt -617 -83

Differens - -

NOT 13 – LEDNINGAR OCH TUNNEL

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2 050 031 1 805 621

Nyanskaffningar 431 654 244 410

Vid årets slut 2 481 685 2 050 031

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -605 956 -577 928

Årets avskrivningar -32 229 -28 028

Vid årets slut -638 185 -605 956

Redovisat värde vid årets slut 1 843 500 1 444 075

NOT 14 – MASKINER OCH ANDRA 
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 759 820 746 837

Nyanskaffningar 52 515 14 143

Avyttringar och utrangeringar -25 -1 160

Vid årets slut 812 310 759 820

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -512 686 -494 502

Återförda avskrivningar på avyttringar och 
utrangeringar

25 955

Omklassificeringar - 29 425

Årets avskrivning -22 041 -48 564

Vid årets slut -534 702 -512 686

Redovisat värde vid årets slut 277 608 247 134

NOT 17 – ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Sweden Water Research AB
Org.nr. 556945-8945, Säte: Lund

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 17 17

Redovisat värde vid årets slut 17 17

Delägare: Sydvatten 1/3, NSVA 1/3, VA SYD 1/3

NOT 18 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER 
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2019 2018

Övriga upplupna intäkter 79 1 389

Förutbetalda försäkringspremier 1 010 675

Förutbetalda hyreskostnader 928 818

Övriga förutbetalda kostnader 4 019 627

Summa 6 036 3 509

NOT 19 – KASSA & BANK

2019 2018

Banktillgodohavande 17 898 76 347

Summa 17 898 76 347

Sydvattens kontokredit på 80 000 (80 000) är utnyttjad med 0 tkr (0).

NOT 24 – LÅNGFRISTIGA SKULDER

2019 2018

Skulder som förfaller inom 
ett år från balansdagen

300 000    495 000

Skulder som förfaller mellan 
två till fem år från balansdagen

1 268 000    788 000

Skulder som förfaller senare 
än fem år från balansdagen

305 000    455 000

Summa skulder till kreditinstitut 1 873 000 1 738 000

Upplåning har skett mot borgen från delägarkommunerna. Samtliga lån är amor-
teringsfria. Lån med förfallotidpunkt inom ett år har betraktats som långfristigt 
eftersom lånet kommer att refinansieras under året.

NOT 25 – FINANSIELLA INSTRUMENT 
OCH RISKHANTERING

Derivat och finansiell riskhantering

2019 2018

Nominellt 
värde

Marknads-
värde

Nominellt 
värde

Marknads-
värde

Derivat för vilka 
säkringsredovis-
ning tillämpas

Ränteswappar 1 422 000 -24 135 912 000 -34 553

1 422 000 -24 135 912 000 -34 553

Marknadsvärdet för ränteswappar baseras på förmedlande kreditinstituts 
värdering, vars rimlighet prövas genom en diskontering av beräknade framtida 
kassaflöden enligt kontraktets villkor och förfallodagar och med utgångspunkt i 
marknadsräntan för liknande instrument på balansdagen.
I det nominella värdet ingår en ränteswap om 175 Mkr med startdatum  
2021-12-20.
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Gransknings-
rapport
Granskningsrapport för år 2019
Vi har granskat Sydvatten AB:s verksamhet.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska om bolagets verksamhet sköts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god 
revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av 
års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
prövning och bedömning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer 
därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Vi åberopar bifogad 
rapport.

Malmö den 23 mars 2020

Åke Christiansson   Franziska Larsson
Lekmannarevisor   Lekmannarevisorssuppleant1

Revisions-
berättelse
Till bolagsstämman i Sydvatten AB, org.nr 556100-9837

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sydvatten AB för räkenskaps-
året 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av Sydvatten ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sydvatten AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredo-
visningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings-
lagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksam-
heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god re-
visionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan inne-
fatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 

årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfatt-
ning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Sydvatten AB för räkenskapsåret 
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Sydvatten AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bo-
lagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapi-
tal, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställan-
de direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 

kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-

ningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår profes-
sionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den 23 mars 2020
Ernst & Young AB 

Thomas Hallberg 
Auktoriserad revisor 

1 Lekmannarevisor Cecilia Lindell har avsagt sig sitt uppdrag, se proto-
koll från kommunfullmäktige i Helsingborg 17 december 2019, § 204.
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Styrelsen består av representanter från samtliga ägarkommuner.

Lars Rosén
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Mikael Henriksson

Jörgen Johansson
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Linda Parkefelt

Åsa Håkansson
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Håkan Bengtsson
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Karolin Wennerbeck
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Lars Månsson Peter Bengtsson

Stefan Johnsson
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Marie Nordkvist
Kommunikationschef

Per Johansson 
Produktionschef 

Ringsjöverket

Petra Ekberg
HR-chef

Ilmar Reepalu
Ordförande, Malmö

Claes Hedlund
Suppleant, Lomma

Jonas Jacobsson Gjörtler
Vice ordförande, Helsingborg

Håkan Fäldt, Ledamot
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Yvonne Köhler-Olsson
Ledamot, Malmö

Rolf Hansson
Ledamot, Malmö

Helena Grahn
Suppleant, Malmö
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Björn Eisner
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Robin Holmberg
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Anette Åkesson
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Erik Stoy
Ledamot, Svedala

Johan Bolinder
Ledamot, Skurup

Christer Larsson
Ledamot, Lund

Fanny Johansson
Ledamot, Lund

Johan Andersson
Ledamot, Eslöv
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Ledamot, Landskrona

Staffan Linde
Suppleant, Staffanstorp

Anna Ingers
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Martin von Gertten
Suppleant, Vellinge

Styrelse och ledning 

Stefan Svalö
Suppleant, Bjuv
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Rolf Elmér
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Angelie Fröjd
Adjungerad, Svalöv

Anders Melin
Suppleant, Höganäs

Catharina Malmborg
Suppleant, Eslöv
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Sydvatten AB
Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö

Tel 010515 10 00 | Org nr 5561009837
info@sydvatten.se | www.sydvatten.se

Varje dag producerar  
vi vatten åt nästan  

en miljon skåningar

Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vatten

verken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudlednings

systemet för distributionen av dricksvatten. Genom sam 

arbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna  

garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en  

säker, hållbar och kostnads effektiv dricksvattenförsörjning.

Delägarkommuner

Bjuv | Burlöv | Båstad | Eslöv | Helsingborg | Höganäs |  

Kävlinge | Landskrona | Lomma | Lund | Malmö | Skurup | 

Staffanstorp | Svalöv | Svedala | Vellinge | Ängelholm

Det gör oss till en viktig kugge i en av Sveriges största regioner.
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Sammanträdesdatum Sida 

I<risledningsnämnden 2020-05-27 7 av7 

KLN § 39 Dnr: KS 000312/2020-700 

Svar på väckt ärende om skyddsutrustning inom vården 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet har väckt ett ärende på kommunstyrelsens sammanträde den 
12 maj mot bakgrund av rådande coronapandemi med en fråga om användning 
av skyddsutrustning inom kommunens Vård och omsorg. Samma ärende togs 
upp på senaste krisledningsnämnden den 13 maj,§ 33. Där fick vård- och 
omsorgschefen i uppdrag att utreda det väckta ärendet och återkomma 
med ett svar till krisledningsnämnden den 27 maj, med särskild utredning 
avseende möjligheten till användning av munskydd och övrig skyddsutrustning 
inom äldrevården. Vård- och omsorgsnämnden har i sin tur på sitt senaste 
sammanträde den 25 maj haft uppe ett snarlikt väckt ärende från 
Bjärepartiet angående förstärkt skydd mot covid-19. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefChristin Johansson 2020-05-26, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Krisledningsnämnden ställer sig bakom bifogat beslut med tillhörande 
utredning i ärendet från vård- och omsorgsnämnden den 25 maj 2020, § 42. 

Föredragande Mas Sandra Sturk och Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Krisledningsnämnden ställer sig bakom bifogat beslut med tillhörande 
utredning i ärendet från vård- och omsorgsnämnden den 25 maj 2020, § 42. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-26 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: KS 000312/2020-700 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Krisledningsnämnden 

Svar på väckt ärende om skyddsutrustning inom vården 

Förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
Krisledningsnämnden ställer sig bakom bifogat beslut med tillhörande utredning i ärendet 
från vård- och omsorgsnämnden den 25 maj 2020, § 42. 

Sammanfattning av ärendet 
Bjärepartiet har väckt ett ärende på kommunstyrelsens sammanträde den 12 maj mot 
bakgrund av rådande coronapandemi med en fråga om användning av skyddsutrustning 
inom kommunens Vård och omsorg. 

Samma ärende togs upp på senaste krisledningsnämnden den 13 maj, § 33. Där fick vård
och omsorgschefen i uppdrag att utreda det väckta ärendet och återkomma med ett svar 
till krisledningsnämnden den 27 maj, med särskild utredning avseende möjligheten till 
användning av munskydd och övrig skyddsutrustning inom äldrevården. 

Vård- och omsorgsnämnden har i sin tur på sitt senaste sammanträde den 25 maj 2020 haft 
uppe ett snarlikt väckt ärende från Bjärepartiet angående förstärkt skydd mot covid-19. 
Se bilaga. 

Vård och omsorg 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Vård- och omsorgsnämnden (delgivning) 
Kommunstyrelsen (delgivning) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Väckt ärende från Bjärepartiet. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-05-25, § 42, inklusive bilagor. 
Smittskydd och Vårdhygien Skånes ställningstagande angående munskydd och visir. 

~I I) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-25 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000067 /2020-700 

Tjänsteskrivelse 
1 (5) 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Svar på väckt ärende från Bjärepartiet om förstärkt skydd mot covid-19 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Öka säkerheten i vårdnära omvårdnadsarbete genom att använda skyddsutrustning 
i form av visir eller munskydd. 

2. Beslutet delges krisledningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Bjärepartiet har väckt ärende rörande utökad användning av skyddsutrustning i allt vårdnära 
omvårdnadsarbete inom såväl Särskilt boende, Hemtjänst som inom LSS. 

Bjärepartiet anger; "Om Båstad kommun vill skydda sina sköra äldre samt kollegor bör man 
införa munskydd under hela arbetsdagen samt handskar, visir och förkläde vid vård och 
omsorgsarbete som kräver närkontakt (inom särskilt boende, LSS och hemtjänst). Formellt 
beslut kan tas vid Vård och Omsorgsnämndens möte, 2020-05-27." 

Som grund anges riskerna med smitta från medarbetare till vård- och omsorgstagare i de 
situationer där medarbetarna inte har några symtom men ändå kan vara smittade. 

Ärendet är väckt såväl i vård- och omsorgsnämnden som i krisledningsnämnden. 

Bakgrund 
F n pågår en pandemi och samhällsspridning av Coronaviruset, också i Skåne. Stora ansträng
ningar görs för att motverka smittspridningen i samhället av såväl centrala, som regionala och 
lokala parter. Särskilt viktigt är det att motverka spridning av smittan bland äldre och särskilt 
riskutsatta grupper. 

Vård och omsorg har gjort en rad insatser och fattat en rad olika beslut för att motverka smitt
spridning bland våra vård- och omsorgstagare. 

Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg gäller för alla 
verksamheter inom hälso- och sjukvård, hemtjänsten, särskilda boenden, LSS-boenden och 
beskriver reglerna om arbetskläder och skyddskläder. Basal hygien omfattar handhygien och 
användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder - det vill säga åtgärder som 
ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen för att förebygga vårdrelaterade infektioner 
och förhindra eventuell smittspridning. 

Gällande användning av personlig skyddsutrustning så är detta reglerat i Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS 2001:3). Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på 
sig för sin egen säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot smitta kan 
det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, skyddsrock, munskydd och andningsskydd. 

(f f I} 
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Skyddsåtgärder, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i 
aktuell vård- och omsorgssituation. 
En fråga som varit aktuell ur flera olika perspektiv är personlig skyddsutrustning. Såväl till
gång till den som hur och när den ska användas har varit en frekvent fråga i det offentliga 
rummet. 

Tillgång till personlig skyddsutrustning 

Tillgången till skyddsutrustning har hela perioden varit begränsad. Det har funnits brist på 
hand och ytdesinfektion, munskydd/andningsskydd, skyddsrockar /plastförkläden och vi-
sir /skyddsglasögon. Vård och omsorg fick tidigt gå utanför upphandlade avtal för att överhu
vudtaget kunna beställa hem varor och omfördelning av bl a desinfektionsmedel gjordes från 
andra verksamhetsområden till vård och omsorg. Utifrån den uppkomna situationen har rege
ringen gett länsstyrelserna i uppdrag att hjälpa Socialstyrelsen och samordna kommunernas 
läges bilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial. Detta inom Socialstyrelsens 
uppdrag om att för hela landet säkra tillgången på skyddsutrustning och annat material till 
följd av spridningen av covid-19. 

Vård och omsorg har skapat en egen organisation för att hantera skyddsutrustning och inköp 
av den samma. Samarbete har skett med bland annat lokala näringslivet som på olika sätt har 
varit behjälplig i att förmedla skyddsutrustning. 

Idag bedömer vi att vi har god tillgång till skyddsutrustning, åtminstone på kort sikt, men läget 
kan hela tiden förändras beroende på hur många av våra vård- och omsorgstagare som uppvi
sar symtom och som också kan konstateras smittade av covid-19. Baserat på bl a de veckovisa 
rapporterna till Länsstyrelsen från Skånes kommuner avseende resurstillgången, skriver Läns
styrelsen i sin samlade regionala lägesrapport 22 maj att "Majoriteten av länets aktörer räknar 
med att inom kort få brist på skyddsutrustning, framför allt handsprit och munskydd, visir 
samt hygienartiklar. Beställningar är gjorde men leverans kan inte garanteras. Viss egenpro
duktion av skyddsutrustning är igång." 

Det kan inte uteslutas att tillgången ånyo begränsas beroende på utvecklingen. 

Som det är just nu har vi bra leverantörer av både munskydd och skyddsvisir med förhållande
vis snabba leveranser, det är dock tveksamt om vi kan få fram den kvantitet som skulle bli ak
tuell främst i förhållande till munskydd. Skulle det dock bli ökat antal misstänkta/bekräftade 
smittade så är situationen oviss. I ett ärende med smitta räknar vi med att det går cirka 15 om
byten med skyddsutrustning per dag och dubbelt upp med handskar. Skulle det uppstå en situ
ation med att vår skyddsutrustning tar slut, så är det svårt att gå till Länsstyrelsen eller Social
styrelsen och begära hjälp via deras nödlager om vi varit mer generösa i vår användning är vad 
riktlinjer och rekommendationerna säger. 

Användning av skyddsutrustning 

Vård och omsorg följer de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, Smittskydd 
Skåne och Vårdhygien kring när och hur skyddsmaterial ska användas av våra medarbetare. 

Det allra viktigaste för att förhindra smitta och smittspridning är att efterleva basala hygien
rutiner. Det är också viktigt att ha social distans i de situationer där det är möjligt. 

Av rekommendationer framgår att medarbetare ska använda visir, munskydd/andningsskydd 
och plastförkläde i allt patientnära arbete (avstånd mindre än två meter) när enskild vård- och 
omsorgstagare uppvisar symtom eller är konstaterad smittad av covid-19. Vid risk för kontakt 
med kroppsvätska, eller vid risk för aerosolsmitta, ska i tillägg handskar användas. 
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Smittskydd Skåne har nu delvis kompletterat och tolkat Folkhälsomyndighetens rekommen
dationer genom att ange att munskydd eller visir skulle kunna användas i "ansiktsnära" situat
ioner som en extra åtgärd för att minska risken för smittspridning från personal till vård tagare 
vid ett utbrott med smittspridning på särskilda boendeformer eller korttidsplatser". I nuläget 
rekommenderas inte en generell användning av munskydd eller visir på personal i kommunal 
vård och omsorg" Se bilaga 

I de fall vård tagare inte uppvisar symtom för covid-19 används inte skyddsutrustning för det 
ändamålet, men det kan finnas andra omständigheter eller vårdmoment som gör att 
medarbetare ändå ska använda skyddskläder och personlig skyddsutrustning. 

När medarbetare följt basala hygienrutiner och använt personlig skyddsutrustning så är det 
inget som hindrar att de arbetar också med andra vårdtagare därefter. Vid korrekt utförd ba
salhygien och användande av skyddsutrustning är risken för smittspridning mellan vård- och 
omsorgstagare samt att medarbetare utsätts för smitta obefintlig. Det innebär följdmässigt att 
om basala hygienrutiner följts OCH vid korrekt användning inklusive på- och avklädning av 
skyddsutrustning när skyddsutrustning är avtagen på korrekt sätt, så kan medarbetare gå vi
dare i andra arbetsuppgifter med andra vård- och omsorgstagare. 

Inom hemvården har rutiner tillskapats som ska säkra att vi har "koll" på om vård- och 
omsorgstagaren uppvisar även milda symtom. Också i dessa situationer används 
skyddsutrustning vid vårdnära arbete. 

Medarbetares risk att smitta vård- och omsorgstagare 

Personalen fyller i daglig checklista om sitt eget hälsotillstånd och om följsamhet till basala 
hygienrutiner. Checklistan ska fungera som en påminnelse i vardagen och den följs upp av en
hetschef. Vid minsta symtom ska medarbetare stanna hemma från arbetet. 

Frågor om basala hygienrutiner, hur vi undviker smitta, hur och när skyddsutrustning ska an
vändas och kompletterande utbildningar är viktiga och stående frågor såväl på arbetsplatsträf
far som i enskilda samtal mellan medarbetare och chef. 

I väckt ärende yrkas att medarbetarna ska använda skyddsutrustning i allt vårdnära arbete för 
att minimera risk att medarbetare smittar vård- och omsorgstagare. 

Att använda skyddsutrustning utöver Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes 
rekommendationer 

Att använda skyddsutrustning ställer krav på korrekt hantering, såväl kring på som avklädning. 
Att använda munskydd som en extra försiktighetsåtgärd bedöms tveksamt. Det kan leda till en 
känsla av falsk trygghet och en tro att det kan förhindra smittan i alla situationer. Detta är en 
felaktig slutsats. 

Munskydd kan vara svårt att få att "sitta rätt och tätt" på medarbetarna. Munskydd i sig kan 
bidra till att medarbetaren oftare rör ansiktet för att rätta till munskyddet manuellt, vilket är 
en ökad smittorisk för kontaktsmitta. 

Vid ett generellt införande av munskydd i vårdnära arbete skulle antalet munskydd uppgå till 
mellan 12 - 15 000 per vecka. Idag har vi 16 125 munskydd. 
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Alternativet till munskydd är att införa att visir ska bäras vid allt omvårdnadsnära arbete. 
Risken för felanvändning är mindre. Men det är viktigt med en korrekt av- och påtagning samt 
desinfektion, såvida det inte är visir av engångskaraktär. I hemvården är engångsvisir att före
dra framför flergångs då hanteringen av smutsigt/rent samt desinfektionsprocessen kan bli 
problematisk i den typen av verksamhet. Det finns risk för ökad smittspridning vid 
felaktigt desinficerat visir. Idag har vi 1 4 7 4 skyddsvisir varav 565 är återanvändnings bara 
och övriga är engångs. Enligt Patientsäkerhetsberättelsen 2019 har vi ca 7 60 vård- och 
omsorgstagare varav majoriteten av dem har kontinuerliga insatser av vård och omsorg. 

Omvärld 

De allra flesta kommuner efterlever, precis som Båstads kommun, Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Det finns också några kommuner som har beslutat om utökad användning 
av skyddsutrustning. I vårt närområde kan nämnas att Landskrona har munskydd och visir, i 
alla vårdnära kontakter. Det finns exempel från andra delar av landet att man använder visir i 
allt vårdnära arbete. Någon större kartläggning i landet har inte skett. 

Vid kontakt med Smittskydd Skåne för råd i ärendet så avråder de från generell användning av 
munskydd dels eftersom vi i Båstad inte har någon smittspridning på våra särskilda boende. 

Ekonomi 

Kostnaden för Visir uppgår till 29:-/styck för de som kan återanvändas, för engångsvisir är 
kostnaden till ca 3,50:-/styck. Därutöver krävs ytdesinfektion för rengöring av flergångsvisi
ren. 

Kostnaden för munskydd uppgår idag till 16:-/styck. En förbrukning av 15 000 stycken/vecka 
skulle motsvara en kostnad på 240 000:-/vecka. 

Bedömning 

De rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Skåne och Vårdhygien anger 
ska efterlevas. Kunskaperna om covid-19, såväl sjukdomsförlopp, risker, smittspridning och 
behandling utvecklas hela tiden. Det innebär också att rekommendationer förändras över tid 
och i takt med att kunskaperna ökar. Förvaltningen följer nogsamt utvecklingen och anpassar 
hela tiden rutinerna utefter nya rekommendationer inom området. 

I det fall man önskar göra "mer" än vad myndigheterna rekommenderar är det viktigt att det 
bedöms som att det kan tillföra en ytterligare säkerhet. Och såklart behöver det vara ställt 
utom allt tvivel att det inte påverkar smitta och smittspridning negativt. 

Vår bedömning är att en generell användning av munskydd kan riskera att vara kontraproduk
tivt. Risken för falsk trygghet, lägre efterlevnad av andra rutiner och felaktig användning av 
munskydd är en risk vid ett eventuellt införande. I kombination av den brist på skyddsutrust
ning som råder på marknaden så är det inte heller lämpligt. 

Risken för felaktig användning bedöms mindre för visir jämfört med munskydd. Visiren kan 
återanvändas och fungerar som ett fullgott stänkskydd för att minska smittspridning av 
covid-19 som framför allt är en dropp- och kontaktsmitta. Ur ett vårdtagarperspektiv kan det 
vara en fördel då vård- och omsorgstagaren kan se vårdgivarens ansikte, vilket bedöms som en 
fördel, särskilt vid vård av personer med demens. 
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De allra viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning är fortsatt att medarbetare alltid 
stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom, att man noggrant och alltid tillämpar basala 
hygienrutiner samt att man i alla situationer där det går tillämpar social distansering. 

Trots allt, rätt använt, kan såväl munskydd som visir i vissa situationer kunna innebära ett 
visst ökat skydd mot smitta i de fall en medarbetare skulle bära på smitta utan att uppvisa 
symtom. Visir är dock i de flesta situationer att föredra av argument som framkommer ovan. 

Däremot att gå så långt att man inför fullständig skyddsutrustning; munskydd, visir och hands
kar, i allt vårdnära omvårdnadsarbete som Bjärepartiet yrkar är enligt vår bedömning inte 
motiverbart. Risk föreligger att stå utan skyddsutrustning längre fram när antalet med 
symtom och/eller smittade kan öka. 

Förslag till beslut är istället att medarbetare ska använda skyddsutrustning i form av visir eller 
munskydd i allt vårdnära arbete (vid ansiktsnära omvårdnadsmoment). Utgångspunkten är att 
använda visir som extra försiktighetsåtgärd. Dock får förvaltningen i uppdrag att avgöra vilken 
form av skyddsutrustning som bör användas i vilka situationer. 

Vård och omsorg 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Christin Johansson 
Sandra Sturk 
Krisledningsnämnden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Väckt ärende från Bjärepartiet om förstärkt skydd mot covid-19 

Samråd har skett med: 
Sandra Sturk, MAS 



Område smittskydd och 
vård hygien 

Datum: 2020-05-13 
Dnr S2020-1005 

Smittskydd och Vårdhygien Skånes ställningstagande till 
Folkhälsomyndighetens rekommendation om munskydd 
och visir för att skydda äldre mot covid-19 i Skåne 

Folkhälsomyndigheten har gått igenom kunskapsunderlagct beträffande 
munskydd och visir på personal i kommunal vård- och omsorg för att bedöma om 
detta kan skydda våra äldre mot covid- 19. Folkhälsomyndigheten öppnar för att 
man under särskilda omständigheter och som en tillfällig åtgärd, skulle kunna 
använda munskydd eller visir på personal i "ansiktsnära" situationer som ett extra 
skydd mot smitta från personal till vårdtagare under covid-19 pandemin. 

Mot den bakgrunden gör Smittskydd och Vårdhygien i Region Skåne följande 
bedömning: 

• I nuläget rekommenderas inte en generell användning av munskydd eller 
visir på personal i kommunal vård och omsorg 

• Munskydd eller visir på asymtomatisk personal sku lle kunna användas i 
"ansiktsnära" situationer som en extra åtgärd för att minska risken för 
smittspridning från personal till vårdtagare vid ett utbrott med 
smittspridning på särskilda boendeformer eller korttidsplatser 

Det är flera grundläggande åtgärder som behöver vara på plats för att förebygga 
smittspridning inom kommunal vård- och omsorg, vilket framgår tydligt i 
Folkhälsomyndighetens genomgång av kunskapsunderlaget. Region Skåne har 
tagit fram rutiner och beskrivit vilka grnndläggande förutsättningar som ska vara 
på plats för att skydda våra äldre i kommunal vård och omsorg från covid-1 9, se 
mer på Smittskydds och Vårdhygiens covid-sidor på Vårdgivare Skåne. 

Smittskydd och Vårdhygien Skåne följer nogsamt utvecklingen och kunskapsläget 
av covid-19. Region Skånes rekommendationer kommer att revideras om 
kunskapsläget ändras eller om det kommer nya rekommendationer från nationella 
myndigheter. 

Postadress: Jan Waldenströms gata 5, 205 02 Malmö Organlsatlonsnummer: 23 21 00-0255 

Telefon (växel): 040-337180 Fax: 040-337188 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN §40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-25 

Dnr VN 000004/2020 - 900 

Ekonomisk månadsuppföljningjanuari-april 2020 samt 
utökat uppföljningsnyckeltal 

Sida 

6av15 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden beslutar månad för månad om den ekonomiska 
redogörelsen från förva ltningen. Månadsrapporten presenteras för nämnden, 
tillsammans med utökat uppföljningsnyckeltal, av ansvarig ekonom 
tillsammans med vård- och omsorgschefen. 

Underlag til l beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2020-05-15, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Ekonom Åsa Meltzer och vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar 
ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

Utdra sbes rkande 

I 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2020-05-15 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000004/2020 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Ti ll: Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-april 2020 
samt utökat uppföljningsnyckeltal 

Förslag til I beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar månad för månad om den ekonomiska redogörelsen 
från förvaltningen. Månadsrapporten presenteras för nämnden, tillsammans med utökat 
uppföljningsnyckeltal, av ansvarig ekonom tillsammans med vård- och omsorgschefen. 

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

1 (1) 



RESULTATRAKNING VO 
BUDGET PERIODENS 

PROGNOSTISERAD AWIKELSE 
Januari - april 2020 

2020, tkr AWIKELSE, tkr 
AWIKELSE, tkr FG MÅN, tkr 

FÖRÄNDRING 
(helår) Jan - apr 20 

mintJStecken står f(Jr minustecken står f(Jr Mgre minustecken stär f(Jr Mgre kostnad minustecken står f(Jr Mgre minustecken står f(Jr h6gre 
kostnad kostnad lin budget lin budget kostnad än budget kostnad lin budget 

Beställare 
Hemvårdspeng -56 390 960 1 640 0 1 640 

Boendepeng -64 658 -1 571 -3 780 -4 200 420 

Summa beställare -121 048 -611 -2140 -4 200 2 060 

Resultatenheter 
Hemvård 0 -1 464 -1 385 -850 -535 

Vård- och omsorgsboende 0 -2 042 -4 460 -2 400 -2 060 

Summa resultatenheter 0 -3 505 -5 845 -3 250 -2 595 

Ram 
Centralt -6 341 664 1 725 1 300 425 

Myndighetsenheten -18 228 -511 -3 630 -4 100 470 

Stöd och Omsorg -39 628 -464 -465 -350 -115 

Hälso- och sjukvård -37 913 461 -2 150 -1 800 -350 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg -32 226 399 -95 -200 105 

Summa ram -134 336 549 -4 615 -5 150 535 

TOTAL VÅRD OCH OMSORG -255 384 -3 567 -12 600 -12 600 0 



Ekonomisk uppföljning 
januari - april 2020 

Vård- och omsorgsnämnden 

2020-05-25 

ITlJ BÅSTADS 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
hemvårdstimmar per månad 
(OBS! inkl. mottagningsteamet 2020) 

Antal hemvårdstimmar per månad 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
hemvårdstimmar ackumulerat 
(OBS! inkl. mottagningsteamet 2020) 

Ack. antal hemvårdstimmar 
160000 .---------------------------

Ack budget 2020 

- Ack utfall 2020 

0 '-----------------------------
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Utökad uppföljning nyckeltal -
Trend antal hemvårdstimmar 

jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 maj-17 sep-17 jan-18 maj-18 sep-18 jan-19 maj-19 sep-19 jan-20 
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~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-25 

Dnr VN 000068/2020 - 700 

Verksamhetsberättelse tertial 12020 för vård- och 
omsorgnämnden samt uppföljning av nämndsplanen 

Sida 

7av15 

Beskrivning av ärendet Beslut om verksamhetsberättelse tertial 1 2020 för vård- och omsorgnämnden 
samt uppföljning av nämndsplanen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-05-25, 
med tillhörande bilagor. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Bifall med följande tillägg: Åtgärdsplanen ska utvecklas 
till nästkommande möte. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Verksamhetsberättelse tertial 1 2020 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 

2. Uppföljningen av nämndsplanen tertial 1 2020 godkänns. 

3. Åtgärdsplanen ska utvecklas till nästkommande möte. 

4. Beslutet delges kommunstyrelsen. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-25 

Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000068/2020-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Verksamhetsberättelse tertial 12020 för vård- och omsorgnämnden 
samt uppföljning av nämndsplanen 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Verksamhetsberättelse tertial 1 2020 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 

2. Uppföljningen av nämndsplanen tertial 1 2020 godkänns. 

3. Beslutet delges kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Beslut om verksamhets berättelse tertial 1 2020 för vård- och omsorgnämnden 
samt uppföljning av nämndsplanen. 

Christin Johansson, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 

Bilagor ti ll tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse tertial 1 2020, Vård- och omsorgsnämnden 
Verksamhetsberättelse tertial 1 2020, Hemvårds- och boendepeng 
Uppföljning av nämndsplanen tertial 1 2020 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen (delgivning) 

1 (1) 
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VERKSAMHETSBERÄTIELSE 

Vård- och omsorgsnämnd - Vård och omsorg 

Vård och omsorg 

Driftredovisning 

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

(tkr) jan-apr 2020 2020 2020 

VN - VÅRD-

OCH OMSORG -48 705 -134 336 -144796 -10460 

Centralt -1476 -6341 -4616 1 725 

Myndighets-

enhet -6 738 -18228 -21858 -3630 

Stöd och 

omsorg -14 271 -39628 -40093 -465 

Hälso-och 

sjukvård -12 517 -37 913 -40063 -2150 

Verksamhets-

övergripande 

äldreomsorg -9322 -32 226 -32 321 -95 

Summa -44 324 -134 336 -138951 -4615 

Resultatenheter 

Hemvård -2005 0 -1385 -1385 

Vård- omsorgs-

boende -2376 0 -4460 -4460 

Summa -4381 2 -5 845 -5845 

INVESTERING -1140 -3550 -3550 0 

Hänt i verksamheten 
Coronapandemin har inneburit stor påverkan på 
all verksamhet inom verksamhetsområdet. Stort 
fokus på rutiner och uppföljningar samt stöd till 
enheterna. Samverkan med såväl Region som 
länsstyrelse har varit omfattande. Båstad kom
mun krisledningsnämnd har i samverkan med 
vård och omsorgsnämnden fattat beslut om att 
inte erbjuda hemtjänst vid tillfällig vistelse. Till
gång till skyddsutrustning har varit en utmaning 
som krävt en egen organisation. Liksom att en 
tillfällig bemanningsenhet tillskapats som varit 
ett stort stöd för att förbereda inför behov av en 
ökad bemanning. Ett särskilt Covid-19 team hål
ler på att upprättas. Viss oro finns hos medarbe
tare som har bemötts genom tydliga rutiner, kun
skap och stöd. Samverkan med de fackliga orga
nisationerna sker nu veckovis då det finns behov 
av tät samverkan. Vi har goda kunskaper och be
redskap för att kunna fortsätta ge god vård och 
omsorg. Osäkerheten är fortsatt stor om hur pan
demin kommer att påverka Båstads kommun. 

BÅSTADS KOMMUN BUOGETUPPFÖLJNING 2020·04·30 

Flera planerade utredningar och åtgärder som 
inte hänförs till Corona har fått skjutas på framti
den. 

Äldreomsorg 
Till följd av Coronapandemin har mycket arbete 
genomförts för att ge stöd, vägledning och utbild
ning till medarbetare om att bedriva en god och 
säker vård och omsorg. Till följd av riktlinjer att 
medarbetarna ska stanna hemma "vid minsta 
symptom" har sjukfrånvaron varit högre än nor
malt. Inom vissa enheter har överanställning an
vänts för att svara upp mot den ökande frånva
ron. Växelvård och Dagverksamhet bedrivs för 
närvarande inte på grund av risken för smitt
spridning. Kontakt hålls med berörda för att vid 
behov kunna ge stöd i andra former. Besöksför
bud infördes tidigt inom Särskilt boende. För att 
stödja kontakt mellan boende och anhöriga an
vänds digitala lösningar. Vi tar inte emot praktik
elever och erbjuder i år inte heller feriearbete. 

Digital nyckelhantering fortsätter att implemen
teras och beräknas klart 2020-05-31. 

I april månad öppnades Haga Park. Ängagårdens 
särskilda boende är nu avvecklat. 

Myndighetsenheten 
Från och med årsskiftet ligger ansvaret för exter
na placeringar, beslut och uppföljningar på denna 
enhet. Det samma gäller ansvaret för sjukersätt
ning till privata utförare inom personlig assistans. 

Samtliga uppföljningar av beslut, som tidigare var 
eftersläpande, är nu genomförda. 

Nytt vägledningsdokument antaget av vård och 
omsorgsnämnden från och med 2020 vilket har 
inneburit verkställighet av förändringar bland 
annat rörande matdistribution. 

Rehabilitering 
Rehab genomför förflyttningsutbildningarna uti
från ett nytt upplägg, som omfattar två dagars ut
bildning för all personal. Det nya upplägget har 
blivit mycket uppskattat av omvårdnadspersona
len. En del av utbildningen innebär att personalen 
innan utbildningen har tagit del av ett webbase
rat material i förflyttningskunskap. Behovet av 
rehabilitering förväntas öka om vi får många 



VERKSAMHETSBERÄ TIELSE 
Vård-och omsorgsnämnd - Vård och omsorg 

vård tagare som behöver fortsatt vård efter att ha 
varit insjuknade i Covid-19. 

Hälso- och sjukvård 
Viss omsättning bland sjuksköterskor är en ut
maning inte minst utifrån Coronapandemin. Sjuk
sköterskorna har en viktig roll i att såväl ge vård 
till enskilda som att vara ett stöd för omvård
nadspersonalen. 

Trots en ansträngd situation har verksamheten 
arbetat med att åstadkomma en bemanning som 
relaterar till budget. 

Stöd och omsorg 
Neddragning av anhörigstöd och socialt innehåll 
har verkställts. Socialt innehåll har till följd av 
pandemin helt ställts in för att motverka smitt
spridning. Förändringar av enskildas behov har 
påverkat verksamhetens ekonomi negativt. Inom 
personlig assistans har avtalet med Jotib använts 
för att analysera kostnader inom personlig assi
stans. Olika former av insatser har genomförts i 
personalgrupper till stöd för utveckling och hand
ledning. Genom statlig finansiering har en psykia
trisamordnare kunnat projektanställas. 

Daglig verksamhet har uppmärksammats brett 
för sitt arbete med att tillverka skyddsvisir till 
vård och omsorgspersonal. 

Ekonomi 
Coronapandemin har även stor påverkan på eko
nomin för verksamhetsområdet, både kopplat till 
extra kostnader och statliga ersättningar men 
framförallt att ger det en svårighet i att förutsäga 
den ekonomiska utvecklingen under året. En del 
planerade åtgärder för att nå resultat i balans har 
fått stå tillbaka för att hantera bemanning och att 
minska risken för smittspridning, samtidigt som 
vissa verksamheter helt behöver upphöra av 
samma anledning. Statliga ersättningar har utlo
vats i olika former och fler är sannolikt att vänta. 
Det är också osäkert när smittan kommer att nå 
sin kulmen i kommunen och vad det innebär för 
ekonomiska konsekvenser för verksamheten. 
Därav försvåras arbetet med att ge korrekta eko
nomiska prognoser för året. I utfallet för första 
tertialet 2020 så är den ekonomiska påverkan av 
Coronapandemin ännu ej väsentlig på grund av 
att staten har gått in och täckt sjuklönekostnader 
och att bidraget för sänkt arbetsgivaravgift för 30 

BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020·04<l0 

personer per kommun sin helhet har tillfallit 
vård och omsorg. 

Centra lt 
Då skyddsmaterial är en bristvara i nuläget ar be
slut tagits om att hantera beställningarna av och 
kostnaden för skyddsmaterial centralt, vilket ger 
en förväntad negativ avvikelse mot budget. Verk
samheten har även med hjälp av arbetsmark
nadsenheten anställt sömmerskor som för närva
rande syr skyddsrockar, något som också är utan
för budget. Totalt sett beräknas kostnader för att 
köpa in och producera skyddsmaterial överskrida 
budget med -800 tkr. 

Verksamheten har även fått några riktade stats
bidrag, varav det största som avser arbete för att 
motverka ensamhet bland äldre med demens
sjukdom kan användas till befintlig verksamhet 
och därmed ger ett överskott mot budget på 1,3 
mkr. En annan positiv avvikelse mot budget bi
drar reduceringen av arbetsgivaravgifter med 
som är hanterat centralt med ett utfall på 625 tkr. 
Verksamheten har gjort åtgärder för att hantera 
det ekonomiska läget genom att hålla igen på ut
bildningskostnader för året, vilket beräknas ge en 
besparing på 600 tkr. 

Äldreomsorg 
Särskilda boenden har under våren haft en an
strängd ekonomisk situation där översyn av be
manningen har påbörjats inom några av enheter
na. Arbetet har delvis behövt pausas till följd av 
Coronapandemin men är trots denna nödvändig 
för att få ihop bemanningen även vid hög sjuk
frånvaro. De bemanningsöversyner som har 
gjorts har främst gett resultat under vårens se
nare månader. 

Hemvården har just nu ett minskat inflöde och 
även i vissa fall avbeställning av timmar till följd 
av Coronapandemin, vilket har försämrat pro
gnosen något jämfört med tidigare uppföljningar 
i år. De fortsätter även att ge hemvård till några 
vårdtagare som under normala omständigheter 
skulle kunna beviljas plats på särskilt boende, 
vilket ger ökad vårdtyngd i verksamheten och 
kräver fler dubbelbemanningar, något som är 
svårt att få lönsamhet i på sikt för utförarna. 
Verksamheten arbetar aktivt med att se över sin 
bemanning men har svårt att ställa om fullt ut på 
kort tid. Det är osäkert vad som kommer att 



VERKSAMHETSBERÄTIELSE 
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hända med inflödet av ansökningar när pandemin 
är över. Det är sannolikt att det kommer att fin
nas en uppdämd efterfrågan som behöver hante
ras och när i tid detta i så fall kan komma att ske. 

Mottagningsteamet har sett ett kraftigt minskat 
inflöde av ärenden till följd av Coronapandemin, 
vilket framförallt beror på att antalet elektiva op
erationer kraftigt minskat men även inläggningar 
på sjukhus och därmed minskar behovet av att ta 
emot vårdtagare som ska komma hem från sjuk
husvistelse. Personalen har kunnat användas 
inom andra delar av äldreomsorgen istället där 
det funnits behov på grund av högre sjukfrånvaro 
till följd av Coronapandemin men kostnaderna 
sjunker inte i lika hög utsträckning som vad in
täkterna minskar. Mottagningsteamet beräknas 
nu att gå med ett underskott på -650 tkr mot 
budget. Teamet står under uppbyggnad och be
redskap för att bli ett Covid-19 team vid behov 
om och/eller när vi får in smitta i verksamheten 
och det gör resultatet svårbedömt. 

Korttidsenheten har under första tertialet haft 
en beläggningsgrad på 88 %, att jämföra med 
budgeterad beläggningsgrad på 99 %. Detta är 
framförallt till följd av Coronapandemin, då verk
samheten under våren i större utsträckning har 
bedrivits i enkelrum för att minska smittsprid
ning samt att växelvården tillfälligt har pausats. 
Verksamheten har arbetat mycket aktivt med att 
göra motsvarande neddragningar på bemanning
en vilket har gett effekt framförallt under den 
senaste månaden. Trots detta förväntas verk
samheten göra ett underskott mot budget på 0,7 
mkr, där arbete pågår aktivt för att reducera 
kostnaderna. 

Myndighetsenhet, rehab och HSL 
Kostnaden för köpta platser inom stöd och om
sorg beräknas bli -3,4 mkr. Prognosen har för
bättrats något mot tidigare månader under 2020 
på grund av att en placering har kunnat avslutas 
och istället hanteras i egen regi inom stöd och 
omsorg. Prognosen för de köpta platserna är osä
ker då den mer än dubbelt så hög än den ur
sprungliga budgeten. Utfallet är direkt beroende 
av förändringar i placeringar under året och är 
kopplat till enskildas behov. 

Myndighetsenheten förväntas göra ett under
skott på -200 tkr jämfört med budget för året, där 
hälften är kopplat till särskilda insatser för att 
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färdigställa processer för enheten i början av 
året, och resterande del är kopplat till att under 
2019 så var kostnaderna för återsökta sjuklöner 
från externa utförare högre än budgeterat. En
heten under våren arbetat fram en rutin för att 
säkerställa hur dessa kostnader ersätts till extern 
utförare, vilket bedöms reducera kostnaderna för 
2020 något. 

Rehabilitering fick i budgeten för 2020 tillskott 
för att täcka den förhöjda medlemsavgiften till 
hjälpmedelsleverantören Medelpunkten med 300 
tkr, vilket inte har gett full täckning för de ökade 
kostnaderna. Verksamhet och chef arbetar för att 
reducera kvarvarande förväntat underskott men 
ser en svårighet med att hålla nere lagret storlek 
kopplat till Coronapandemin. 

Enheten för hälso- och sjukvår d hade vi årets 
ingång en högre bemanning av sjuksköterskor än 
vad budgeten tillät på grund av tidigare beviljade 
överanställningar under 2019. Under våren har 
ett antal vakanser uppstått vilket har förbättrat 
kostnadsbilden något, men på grund av Coro
napandemin så syns inte detta i prognosen då 
bedömningen i nuläget är att verksamheten 
kommer att behöva ta in bemanningsjuksköters
kor under sommarmånaderna. Verksamheten ar
betar vidare med att optimera bemanningen uti
från nuvarande förutsättningar. 

Stöd och omsorg 
Ett av gruppboendena har fått förändrade be
manningsbehov ur arbetsmiljösynpunkt och har 
därmed ökat bemanningen vilket ger en negativ 
avvikelse mot budget på -350 tkr för året. Med 
bäring på det nya inriktningsdokumentet som an
togs i början av året så skulle även kontaktperso
ner reduceras, något som hittills ej hunnit priori
teras under året och därför ger en förväntad av
vikelse mot budget om -140 tkr. Verksamheten 
ser nu över hur de ska kunna avsluta dessa ären
den. Verksamheten för socialt innehåll har däre
mot ändrat form och är utlånad till Åsliden för att 
kunna bibehålla viss aktivitet även under på
gående pandemi. Därför förväntas ett litet över
skott mot budget inom stöd och omsorg då kost
naden istället tas inom äldreomsorgen. 

Stöd och omsorg har även fått uppdraget att 
hjälpa till med administration kring anställning 
av extra vårdpersonal och servicemedarbetare 
kopplat till Coronapandemin. Viss merkostnad 



VERKSAMHETSBERÄ TTELSE 
Vård- och omsorgsnämnd - V ård och omsorg 

har uppstått för detta under våren, något som hit
tills kunnat hanteras inom ramen för budget. Det 
pågår nu formerna för ett framtida upplägg till 
detta vilket kan ge en prognosjustering vid nästa 
månadsuppföljning, och har bäring på vilket be
sked som staten kommer att ge om återsökning 
av merkostnader kopplade till pandemin. 

Investeringar 
Investeringar har till viss del fått skjutas på grund 
av Coronapandemin men i nuläget planerar verk
samheten ändå för att genomföra dem under året. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi

kelse 
En grupp har tillsatts som ska ta fram analyser, 
jämförelser och nyckeltal, såväl internt som ex
ternt. Syftet är att möjliggöra och åstadkomma 
bra underlag för beslut i syfte att åstadkomma 
minskade kostnader på sikt. 

Åtgärder som varit planerade tidigt i år µar till 
viss del inte kunnat genomföras för närvarande 
till följd av Coronapandemin. 
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Åtgärder som ger effekt i år 

• Neddragning utbildningsinsatser, 600 tkr 
• Nytt Vägledningsdokument antaget i de

cember månad, vilka ekonomiska effek
ter det ger är för tidigt att bedöma. 

• Minskning av bilar 

Åtgärder som ger effekt framöver 

• Översyn av mottagningsteam - framtida 
organisering och uppdrag 

• Översyn av boende- och hemvårdspeng 
• Möjliggöra korttidsvård på ett plan (in

nebär minskning av antalet platser på 
särskilda boenden) 

• Minskat utbud av hjälpmedel 
• Översyn av ledningsstruktur 
• Översyn av lokaler 
• Digital strategi 
• Hälsofrämjande och förebyggande arbete 



VERKSAMHETSBERÄ TTELSE 
Vård- och omsorgsnämnd - Hemvårds- och boendepeng 

Hemvårds- och boendepeng 
Driftredovisning 

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

(tkr) j an-apr 2020 2020 2020 

Hemvård peng -17 837 -56390 -54 750 1640 

Boendepeng -22 519 -64658 -68438 -3780 

Hänt i verksamheten 

Hemvårdspeng 

Vård- och omsorgsnämnden har för 2020 en 
budget för att utföra 150 828 hemvårdstimmar, 
vilket är 2,5 % färre timmar än för 2019. Den 
största enskilda anledningen till detta är att 
behovet av hemvårdstimmar beräknas minska i 
samband med öppnandet av Haga Park. Antalet 

utförda hemvårdstimmar har under första ter
tialet varit 49 545 timmar, vilket är 318 timmar 
färre än budgeterat (-0,6 %). Jämfört med 
samma period 2019 har antalet timmar minskat 
med 654 (-1,3 %). Påverkan av Coronapandemin 
märks i verksamheten både genom ett tapp av 
hemvårdstagare men också genom ett minskat 
inflöde av nya vårdtagare som vill avvakta tills 

att pandemin är över. Till hösten/vintern be
döms ansökningar om hemtjänst öka utifrån ett 
uppdämt behov. 

Fördelningen mellan utförda timmar har under 

första tertialet varit 87 % Omsorg och service, 
2 % mottagningsteam och 11 % dubbelbeman
ning. Jämfört med budget är det framförallt ut
förda dubbelbemanningstimmar som har ökat 
med 1,3 procentenheter medan timmarna för 
övriga två kategorier har minskat. En viktig or
sak är relaterad till Coronapandemin. En del 

vårdtagare, med hög vårdtyngd, som skulle 
kunna beviljas särskilt boende väljer att bo kvar 
hemma i kombination med att inflyttningstakten 
på särskilda boenden i kommunen är något lång
sammare för att minska risken för smittsprid
ning. 

Mottagningsteamet har under perioden utfört 
1114 timmar vilket är 17 % färre timmar än 
budgeterat. Minskningen mot samma period 
föregående år är -32 %. Även detta är relaterat 
till Coronapandemin då antalet elektiva operat
ioner har sjunkit kraftigt under våren, vilket får 
till följd att behovet av att ta emot vårdtagare 
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som ska komma hem från sjukhusvistelse mins
kar. 

Boendepeng 
Beläggningsgraden på våra särskilda boenden 
har under perioden januari-april varit 98,7 %, 

att jämföra med budgeterad nivå på 99 %. Be
läggningen inom korttidsvården har varit 88 % 
vilket är en direkt effekt av Coronapandemin då 
verksamheten under våren främst har bedrivits i 
enkelrum för att minska risken för smittsprid
ning. Behovet av att köpa externa korttidsplatser 

har därför varit fortsatt högt. I mitten av april 
öppnade vårt nya särskilda boende Haga Park i 
Förslöv, och hemtagande har påbörjats av de 
vårdtagare som för närvarande uppbär en ex
tern korttidsplats. Detta sker för närvarande 
dock i långsammare takt än tidigare planerat 
med hänsyn till Coronapandemin och att minska 
risken för smittspridning. Inflyttningarna är 
också mer krävande för medarbetare och vård

tagare mot bakgrund av det besöksförbud som 
gäller på våra boenden. 

Ekonomi 

Hemvårdspeng 

Utfallet för hemvårdspeng förväntas i nuläget bli 
lägre än budget med anledning av Coro
napandemin. Dels på grund av att det totala 
antalet utförda timmar under 2020 beräknas 
falla till följd av vikande efterfrågan, men även i 
kombination med att fördelningen mellan ande
len utförda timmar har förändrats. Utförda tim

mar med dubbelbemanning ersätts med betyd
ligt lägre timpeng än timmar för såväl service 
som omsorg, och att mottagningsteamet har 
producerat färre timmar ger även ekonomisk 
effekt då dessa timmar ersätts med förhöjd tim
peng med hänsyn till längre restider jämfört 
med timmar för service och omsorg. 

Boendepeng 
Om hemtagning av vårdtagare på extern korttid 
kan göras enligt nuvarande bedömning så räk
nar beställaren med en kostnad på -3,5 mkr för 

externt köpta korttidsplatser under 2020. Be-

/ 
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dömningen är att kapaciteten på korttidsvården 
i egen regi ska kunna räcka till när samtliga 
vårdtagare som är beviljade särskilt boende har 
flyttat ut från korttidsvården och in på sin bevil
jade boendeplats. 

Övriga särskilda boenden räknar för närvarande 
inte med att kunna hålla den budgeterade be-
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läggningsgraden vilket också är en effekt av 
Coronapandemin då bland annat fler nya vård
tagare som erbjudits plats tackat nej, vilket ger 
en längre period utan beläggning jämfört med 
tidigare. 

Hemvårds- och mottagningsteampeng - Köp av timmar månadsvis 
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Instruktioner: 

• Gör en egen prognos (grönt, gult eller rött)över 2020 i kolumnen VN:s prognos 

• Rött - vi kommer inte uppnå målet 

• Gult - vi är på god väg att uppnå målet 

• Grönt-vi har uppnått/kommer att uppnå målet (frivilligtförmålsomniinteaktivtarbetarmed) 

• Skriv en kortfattad kommentar efter varje mål. 

• Vid stora awikelser jämfört med målvärdet, skriv vilka planer ni har för att uppnå 
målvärdet 

• Mål 8, kontakta HR-avdelningen för att få hjälp med era egna nyckeltal. De befintliga 
nyckeltalen avser hela kommunen. 

• Mejla uppföljningen till mig senast den 12 maj 2020 

måndag den 25 maj 2020 

fjlJ BÅSTADS 
~KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



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

Vård- och omsorgsnämndens bidrag 
• Vård- och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras 
• Vård - och omsorgstagaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för planerade insatser 
• Fortsatt utveckling av ett gott bemötande 
• Utveckla boendemiljö inom biståndsbeslutade boendeformer avseende lägenheter, 

gemensamhetsytor och yttre miljö 
• Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga lokaler i samverkan 

med civilsamhället 

Indikatorer: 
senaste värdejmf ~ärde jmf med Senaste Målsättni Prognos 
värde och med alla kommungr. mätning ng eller 
trend kommun (år} målvärde 

er 
Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och bo på. SCB:s ... 59 60 • medborgarundersökning, 
(U00402) 64(66) 2019 70 
Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer ... • möjligheterna till inflytande på kommunens 
verksamheter och beslut i Båstads kommun. SCB:s 
medborgarundersökning, (U00408) 38(43) 39 38 2019 48 
SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) 71(71)-J 73 72 2018 76 .--
Nöjd medborgarindex - kultur (U09401} SCB: s ... • medborgarundersökning 62(65) 61 56 2019 66 
Minst 85% av vård- och omsorgstagarna ska vara 
nöjda med bemötande, trygghet, delaktighet och 
personalkontinuitet - Nyckeltalen visas under mål 4 X X X X X X 

måndag den 25 maj 2020 

Prognos 
~N 

Indikatorer .___ 

• KF 

• 
r.-
• Indikatorer 

+ -
VN 

X 

0 

~ ~ASTADS 
KOMMUN 

Besök oss på bastad.se 



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

Kommentar/Åtgärder: 

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter enligt fastställd nämndsplan för att bidra till 
måluppfyllelsen. 
Coronapandemin är en svår utmaning för nämndens verksamhetsområde, särskilt när 
det gäller känslan av trygghet och personalkontinuitet vid hög sjukfrånvaro. 

måndag den 25 maj 2020 

fflJ BÅSTADS 
~KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad 

Vård- och omsorgsnämndens bid rag: 
• Vård- och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras 
• Vård- och omsorgstagaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för planerade insatser 
• Fortsatt utveckling av ett gott bemötande 
• Utveckla boendemiljö inom biståndsbeslutade boendeformer avseende lägenheter, 

gemensamhetsytor och yttre miljö 
• Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga lokaler i samverkan 

med civilsamhället 

Indikatorer: 
senaste värde 
värde och jmfmed 
trend alla 

kommun 
er 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Hur ser medborgarna ... i Båstads kommun på kommunens verksamheter? 
:.CB:s medborgarundersökning, (U00401) 51(56) 53 
Andel av medborgarna som skickar in en enkel 

t råga via e-post och får svar inom en dag(%), KKIK, 
(U00442) 85(59) 84 
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar t (inom 60 sekunder) på en enkel fråga(%) KKIK 
(U00413) 67 (61) 56 

!Gott bemötande vid kontakt med kommunen, 
t 

andel av maxooäng (%) KKIK (U00486) 94(89) 88 
Minst 85% av vård- och omsorgstagarna ska vara 
nöjda med bemötande, trygghet, delaktighet och 

X X personalkontinuitet - Nyckeltalen visas under mål 4 

måndag den 25 maj 2020 

värdejmf Senaste Målsättning 
med mätning eller 
kommungr. (år) målvärde 

50 2019 62 

86 2019 80 

66 2019 62 

88 2019 90 

X X X 

Prognos 

• 
• 
• 
• 

X 

VN:s 
prognos 

0 

0 

0 
Indikatorer 

I+-
0 KF 

Indikatorer 
X I+-

VN 
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Mål 2:Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 

Kommentar: 
Enligt medborgarundersökningen 2019 var NM/ (nöjd-merborgarindex) för äldreomsorgen 
46, ett resultat som inte är säkerställt högre eller lägre än det genomsnittliga 
resultatet för samtliga kommuner. Om resultatet höjs, har det en positiv påverkan på 
kommunens N M I för helheten. 

Enligt samma undersökning var NM/ för stöd för utsatta personer 46, inte hel ler detta är 
säkerstäl lt högre eller lägre än genomsnittet för samtliga kommuner. 

Nackdelen med nyckeltalet är att mätningen sker endast vartannat år, vilket innebär att 
resultatet kommer att bestå ända till hösten 2021. 

Övrigt: 
I kommunens verksamheter har vi blivit bättre och snabbare på både telefoni och e
post, vilket är positivt (källa: SKR:s undersökning KKIK - kommunens kvalitet i 
korthet). 

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): 

Fortsätta enligt nämndsplanen 

måndag den 25 maj 2020 

fflJ BÅSTADS 
~KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



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

Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 
• Vård- och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras 
• Vård- och omsorgstagaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för planerade insatser 
• Fortsatt utveckling av ett gott bemötande 
• Utveckla boendemiljö inom biståndsbeslutade boendeformer avseende lägenheter, gemensamhetsytor och yttre miljö 
• Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga lokaler i samverkan med • 

civilsamhället 
K r ·11 A d 2030" om Jn!!t1 ,!!en a 

Indikatorer: 
senaste värde 
värde och umt med 
!trend alla kom. 

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn 
85(89r'-Andel nöjda(%) (U23471) KKIK, Socialstyrelsen 82 

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal /100 000 2223 
(U20462)Patientregistret, Socialstyrelsen (2505, 3109 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn, 

90(92)1. andel nöjda (%) (U21468) KKIK Socialstyrelsen 90 
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS- brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U28532) SKL:s 
undersökning anpassat till personer m. 
~unktionsnedsättning 89(77t 73 
Brukarbedömning boendestöd SOL-Brukaren får bestämma 

93(63)1 saker som är viktiga, andel (%) (U26420) (SKL) 83 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-bemötande, 

96(99, andel nöjda (%) (U21504) 97 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- Trygghet, andel 

88(89, (%) (U21505) 86 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- hänsyn t ill 

85(89'-åsikter och önskemål, andel (%) (U21463) 86 
Personalkontinuitet, antal personal som hemtjänsttagaren 

16(15, möter under 14 dagar, medelvärde (U21401) 16 

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram 

måndag den 25 maj 2020 

tvärde jmf med Senaste Målsättning 
kommungr. mätning eller 

år) målvärde 

83 2019 85 

3 071 2018 2 200 

92 2019 85 

78 2019 85 

80 2019 85 

98 2019 85 

89 2019 85 

87 2019 85 

16 2019 14 

. 
Prognos VN:s prognos 

• • 
0 0 

• • 
• • 
• • • • • • • • • 0 
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Forts. mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt 
och efter den enskildes behov 

Indikatorer: 
senaste värde 
värden och ~mfmed 
~rend alla kom. 

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, 96(96) 
bemötande, andel nöida (%) (U23520) 94 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg-trygghet, 

93(91, andel (%) (U23521) 89 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- hänsyn till 

88(85, åsikter och önskemål, andel (%)(U23461) 90 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg-
88(89, förtroende för personalen, andel (%) (U23480) 85 

Brukarbedömning servicebostad LSS- Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%) 
(U28525) 78(78) 82 
Enheterna har aktuella genomförandeplaner för de 

100(67r boende, andel(%) (U28112) 85 
Individuella kompetensutvecklingsplaner finns för samtliga 
i personalgruppen på enheten, andel (%) Socialstyrelsens 

0(67) ... enhetsundersökning LSS (28121) 61 

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram 

måndag den 25 maj 2020 

~ärde jmf med Senaste Målsättning 
kommungr. mätning eller 

(år) målvärde 

96 2019 85 

89 2019 85 

92 2019 85 

86 2019 85 

82 2019 85 

82 2019 100 

63 2019 85 

Prognos VN:s prognos 

• • 
• • • • • • • 0 

• • • • 
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Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, 
tillgängligt och efter den enskildes behov 

Kommentar: 
Vård och omsorg arbetar med delaktighet av den enskilde i sin genomförandeplan, när 
och hur insatserna ska ske. 

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): 
Inom LSS verksamheter arbetas det med delaktighet och försöker hitta nya verktyg för 
att den enskilde ska kunna uttrycka sig hur man vill ha det. 
Fortsatt arbete med Senior Alert som innefattar förebyggande arbetssätt inom 
trycksår, nutrition, fall och munhälsa. 

måndag den 25 maj 2020 
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Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle 

Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 

• Skapa miljömedvetenhet bland verksamhetsområdets medarbetare 

Koppling till Agenda 2030: 

Indikatorer/ nyckeltal: 
senaste värde värdejmf :>enaste Målsättnin Prognos 
värde och ~mf med med mätning ig eller 
trend riket kommungr. (år) målvärde 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person ... 0 (U07801) Avfall Sverige 
560(562) 499 578 2018 500 

Ekologiska livsmedel i kommunens • • verksamhet, andel (%) (U07514) 
Ekomatcentrum 20(29) 30 26 2018 35 
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) ... • (U00437) 
Miljöfordons Sverige, KKIK 42,(43,8) 34,5 18,4 2019 50 
Skyddad natur tota lt, andel (%) (N85054) SCB 9,7(9,6)1 6,4 11,7 2018 9,7 • 

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan 

måndag den 25 maj 2020 

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

Kommentar: 
Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet har minskat och är låg jämfört 
med genomsnittet för samtliga kommuner. Kommunen har dock tecknat nya avtal om 
närproducerade livsmedel, vilket är positivt. 
Vad gäller miljöbilar, har avtalet med Sunfleet upphört och kommunens 
fordonsorganisation håller på att ordna en elbilspark i egen regi. 

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): 
• Vård och omsorg arbetar tillsammans med kommunens kostenhet för att minska 

matsvinnet. 
• Använder elcyklar i så stor utsträckning det går. 

måndag den 25 maj 2020 

ITiJ BÅSTADS 
~KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 
• Minst 70 % av medarbetarna ska anse att Vård och omsorg i Båstad är en attraktiv 
och utvecklande arbetsplats som man vill rekommendera andra att söka sig till. 
Mätmetod: Medarbetarenkät årligen. 
Plan: 
• Utveckla förutsättningarna för spetskompetenta medarbetare som ett led att öka 
kvalitet och attraktivitet genom karriärvägar. 
•Kompetensutveckling hos medarbetare för att möta både dagens och framtidens 
behov. 
• Delaktighet och möjlighet att påverka arbetets utveckling. 
• Riktvärdet ska vara max 30 medarbetare per enhetschef. 
•All personal ska ha deltagit i planlagd utbildning. Koppling till Agenda 2030: IJ 
• Medarbetare ska ha tillgång till ändamålsenliga arbetslokaler samt utrustning 
<:l'"'lm k-r::i\1.- fAr ~rh<=>tc:1 .... ·~ • '· -· -

Indikatorer: 
senaste värdejmf 
värde och med alla 
trend kommun 

er 

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen-Totalindex 
78(80) .. 79 (U00200)egen undersökning 

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel(%)SKL:s 56(55) t 75 
personal- och lönestatistik (novemberstatistiken) (N00206) 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, {%){egna uppgifter i 
5,5(5,5) 6,5 ÅR)(N00090) 

Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216) 
12(13) .. novemberstatistik 11 

Medarbetarengagemang(HME) hemtjänst äldreomsorg-
Totalindex 

69 74 

Styrdokument: Personalpolitiska programmet 

måndag den 25 maj 2020 

värdejmf Senaste 
med mätning 
kommungrup (år) 
p/liknande k. 

78 2019 

65 2018 

6,7 
2019 

12 2019 

68 2019 

Målsättning Prognos 
eller 
målvärde 

80 

56 

5,2 

10 

? 

41 
'---..---' 

0 

• • 
0 Indikatorer 

VN 

BAS TADS 
MMUN KO 

Besök oss på bastad.se 



Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
Vård-och omsorgsnämndens bidrag: 
• Minst 70 % av medarbetarna ska anse att Vård och omsorg i Båstad är en attraktiv 
och utvecklande arbetsplats som man vill rekommendera andra att söka sig till. 
Mätmetod: Medarbetarenkät årligen. 
Plan: 
•Utveckla förutsättningarna för spetskompetenta medarbetare som ett led att öka 
kvalitet och attraktivitet genom karriärvägar. 
• Kompetensutveckling hos medarbetare för att möta både dagens och framtidens 
behov. 
• Delaktighet och möjlighet att påverka arbetets utveckling. 
• Riktvärdet ska vara max 30 medarbetare per enhetschef. 
•All personal ska ha deltagit i planlagd utbildning. 
• Medarbetare ska ha tillgång till ändamålsenliga arbetslokaler samt utrustning 
som krävs för arbetsuppgiften. 

Koppling till Agenda 2030: 

Indikatorer: 
senaste värde jmf 
värde och med alla 
trend kommun 

er 

Medarbetarengagemang(HME)särskilt boende äldreomsorg, 78 75 
totalindex (U23200) 

Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med 81 78 
funktionsnedsättning- Totalindex 

Styrdokument: Personalpolitiska programmet 

måndag den 25 maj 2020 

värde jmf Senaste 
med liknande mätning 
kommuner (år) 
äldreomsorg/ 
LSS 

75 2019 

82 2019 

Målsättning Prognos 
eller 
målvärde 

? 

? 

f-
Indikatorer 

VN 

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Kommentar: 
Sjuktalen i mars och april har ökat på grund av Coronapandemin, personal uppmanas 
att stanna hemma vid minsta symtom för att minska smittspridning. 

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): 
Inom äldreomsorg pågår projektet "heltidsresan" med syfte att höja 
sysselsättningsgraden för anställda 

måndag den 25 maj 2020 

ITiJ BÅSTADS 
~KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



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

Budget ska vara i balans vid årets utgång. 
Mätmetod: Rapport vid varje nämndsammanträde, tertial rapport och årsbokslut. 

Säkra samverkan med berörda aktörer i syfte att förbättra framtida 
personalrekrytering. 
• Arbeta strategiskt med budgetfrågor för att identifiera risker för underskott. 
•Omvärlds bevaka, ta vara på samt använda nya tekniska hjälpmedel och 
innovationer. 
•Fortsatt digitalisering för att möta morgondagens behov. 
•Skapa boende för personer med psykisk funktionsnedsättning inom kommunen 
istället för att köpa kostsamma externa platser. 
• Planera och säkerställa att boendeformer inom vård och omsorg motsvarar 
framtidens behov. 
•Samverka med civilsamhället inom områden där det är möjligt. 

Koppling till Agenda 2030: Il 
Indikatorer: 

senaste värde värde jmf 
värde och jmf med 
~rend med kommungr. 

riket 
Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 % av • skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås 
under mandatperioden 0,5 (2) % 1,4% 0% 
Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt • uppgå till högst 2 x (resultat+ avskrivningar). Att 
uoonås under mandatperioden. 46(64 )% 66,9% 

-4% 

Bude:etawikelse i % (-3,8mkr) -- -

Styrdokument: budget 

måndag den 25 maj 2020 

Senaste Målsättni Prognos: 
mätnin ng eller 
g (år) målvärde 

• 2019 2% (2,6%) 

0 
2019 50% 

2020 0% • 

~N:s 
prognos 

0 

0 Indikatorer 

• V VN 

lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



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

Kommentar: 
Vård och omsorg arbetar med åtgärder för att få ner den negativa avvikelsen men ser 
svårighet att nå målet att få en budget i balans vid årets utgång. Externa köpta 
korttidsplatser ger en negativ awikelse. 

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): 
Haga Park har öppnat och kommer efter hand göra att inte finns behov av att köpa 
externa korttidsplatser, dock kan pågående Corona Pandemi göra att det inte går att 
dela rum i samma utsträckning som tidigare på Skogslidens korttidsavdelning. 
Minska budget för utbildningsinsatser och istället använda sig av Webb utbildningar. 
Minskning av antalet bilar. 
Översyn av boende- och hemvårdspeng. Översyn av organisation och lokaler. 
Se över möjligheten med mera digitala lösningar. 
En grupp är tillsatt för att göra djupare analyser i vård och omsorgs kostnader för att 
mer långsiktigt komma ti ll rätta med att få en budget i balans. 

måndag den 25 maj 2020 

GlJ BÅSTADS 
~KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



	

Utbildningsnämnden		

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 	
Sammanträdesdatum 
	

Sida 
	

2020‐05‐26 1 av	1

	

Justerandes	signaturer	 Utdragsbestyrkande	
	
	
	
	

	

	

UN	§	83		 Dnr	UN	000187/2020	‐	600	

Driftsbudget Barn och skola 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Underlag	beträffande	besparingsförslag	för	2020	har	varit	utsänt	med	kallelsen.	

Arbetet	med	budgetförslag	2021‐2025	föredras	muntligen	av	verksamhetschef	
och	ansvarig	ekonom.	

	 Ordförande	förtydligar	att	besparingsförslag	2020	innehåller	förslag	till	beslut	
som	faller	på	nämnden	att	besluta	om	och	förslag	som	måste	bli	föremål	för	
fortsatt	beredning.	

	 Ordföranden	uppmanar	ledamöter	att	inkomma	med	förslag	till	besparingar	
2021‐2025	för	beredning	vid	nämndens	sammanträde	i	juni.		

	
Underlag	till	beslutet	 Underlag	med	besparingsförslag	samt	muntlig	föredragning.	
	
Föredragande	 Inga‐Britt	Henriksson,	skolchef,	och	Annica	Nilsson,	ekonom,	föredrar	ärendet.		
	
Yrkanden	 Helena	Stridh	(BP)	yrkar	att	förvaltningens	besparingsförslag	2020	ska	

kompletteras	med	skriftligt	underlag	motsvarande	den	muntliga	föredragning	
som	ansvarig	ekonom	gjort.	Speciellt	ska	kända	konsekvenser	tas	med	i	
underlaget	för	att	därmed	underlätta	för	andra	beslutsfattare	att	ta	ställning	till	
nämndens	förslag.			

	
Propositionsordningar	 Ordförande	ställer	proposition	på	Helena	Stridhs	(BP)	tilläggsyrkande	och	

finner	att	detta	bifalls.		
	
Beslut	 Utbildningsnämnden	beslutar:	
	

1.	Bifalla	förvaltningens	förslag	gällande	besparingar	för	2020	med	tillägget	att	
förvaltningen	ska	komplettera	med	skriftligt	underlag	motsvarande	den	
muntliga	föredragningen.	

2.	Lägga	informationen	till	handlingarna	gällande	2021	och	återkomma	i	frågan	
vid	nästa	sammanträde.					

	

Protokollsanteckning	 Utbildningsnämnden	påtalar	för	kommunstyrelsen	att	instruktioner	och	rutiner	
för	att	ta	fram	besparingsförslag	och	budgetförslag	inte	är	av	den	kvaliteten	att	
nämnden	kan	bearbeta	förslagen	på	det	sätt	som	nämnden	anser	nödvändigt.	

	
	

	



Besparingsförslag 

År 2020

(2021-2025) 
Utbildningsnämnd



Besparingsuppdrag år 2020

tisdag den 2 juni 2020

Besparingsuppdrag år 2020

Barn och skola resultatenheter 2 024 000

Gymnasieskolan resultatenhet 195 000

Barn och skola rambudget  586 000

2 805 000



Besparingsförslag år 2020

tisdag den 2 juni 2020

• Ca 750 tkr Sänkt intern skolpeng, ingen fortbildning från maj

• Ca 150 tkr. Central fortbildning

• Ca 750 tkr. Skolpeng per skolform gymnasie.

• Ca 875 tkr. Skolpeng per skolform grundskola.

• Ca 125 tkr avbryta finansiering av central digitaliseringstjänst.

• Ca 60 tkr Vakanser inom STU och Kulturskolan återbesätts ej.

• Ca 125 tkr. Inställda måltider gymnasieskolan från 17 mars (endast 
livsmedel 10 kr/dag/elev)

2 835 tkr TOTAL besparing enligt förslag



 

Kommunstyrelsens socialutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-27 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 11  Dnr KS 000341/2020 - 600 

Uppföljning Individ och familj 

 
Beskrivning av ärendet I samband med ärende gällande verksamhetsuppföljning för tertial 1 tidigare i 

dagordningen diskuterades att man för framtida möten inför en stående punkt 
gällande verksamhetsuppföljning. I denna ingår en övergripande ekonomisk 
månadsuppföljning för verksamheten, uppföljning av placeringskostnader samt 
uppföljning av de uppdrag som lämnades över från utbildningsnämnden såsom  
handlingsplan, uppföljning av granskning från kommunrevisionen samt 
uppföljning av granskning från IVO.     

 
Underlag till beslutet Muntlig föredragning samt diskussioner i tidigare ärende. 
 
Föredragande Lena Täringskog, tf. IoF-chef, föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens socialutskott beslutar: 
 

Till framtida möten införs en stående punkt på dagordningen gällande 
uppföljning av såväl ekonomi, verksamhet samt de uppdrag som lämnades 
över från utbildningsnämnden. 

 

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-06-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000887/2019 – 900 
 
 

Anmälda delegationsbeslut 
 
 

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

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut: 
 
· Delegationsbeslut - Individ och familj 2020-04-01 - 2020-04-30. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 



BÅSTADS KOMMUN 
' l<ommunstyrelsen 

Delegationsbeslut 

Individ och familj Båstads kommun 

2020-04-01-2020-04-30 



2020-05-13 Lifecare 

Beslut 

Utskriftsdatum: 2020-05-13 

Typ av 
Beslut Beslutsdatum Beslutsnummer t k Il pro o o 

FR Beslut inleda 
faderskapsutredning FB 
2:1 

FR Beslut inleda 
faderskapsutredning FB 
2: 1 

FR Beslut inleda 
faderskapsutredning FB 
2:1 

FR Beslut inleda 
faderskapsutredning FB 
2:1 

FR Beslut inleda 
faderskapsutredning FB 
2:1 

FR Beslut inleda 
faderskapsutredning FB 
2:1 

2020- 72271 
04-06 

2020- 72423 
04-06 

2020- 72748 
04-21 

2020- 72518 
04-22 

2020- 72599 
04-27 

2020- 72688 
04-27 

FR Faderskapsbekräftelse 2020-
72284 

S-
FB 1 :4 S-protokoll 04-07 protokoll 

FR Faderskapsbekräftelse 2020-
72359 

S-
FB 1 :4 S-protokoll 04-15 protokoll 

FR Faderskapsbekräftelse 2020-
72360 

S-
FB 1 :4 S-protokoll 04-15 protokoll 

FR Faderskapsbekräftelse 2020-
72596 

S-
FB 1 :4 S-protokoll 04-27 protokoll 

FR Faderskapsbekräftelse 2020-
72634 

S-
FB 1 :4 S-protokoll 04-29 protokoll 

FR Faderskapsbekräftelse 2020-
72664 

MF-
FB 1:4 MF-protokoll 04-30 protokoll 

FR Faderskapsutredning 2020-
72706 

nedlägges FB 2:7 04-28 

FR Snabbyttrande FB 
6:20 avges 

FR Utredn ang 
vårdnad/umgänge FB 
6:19 avges 

FR U tredn ang 

2020- 72584 
04-23 

2020- 72646 
04-29 

2020- 72595 

https://etjanstint.bastad.se/we.flow.html/#/App/WESE.FC.ProfessionalWeb.SearchDecision 1/6 



2020-05-13 

vårdnad/umgänge/boende 04-15 
FB 6:19 avges 

BoU Be~lut enl 11 ka~ §§ 2020- 72226 
1,2 SoL mleda utrednmg 04-01 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 2020- 72230 
1,2 SoL inleda utredning 04-01 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 2020- 72231 
1,2 SoL inleda utredning 04-01 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 2020-
72543 

1,2 SoL inleda utredning 04-01 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 2020-
72309 

1,2 SoL inleda utredning 04-09 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 2020-
72320 

1,2 SoL inleda utredning 04-14 

Bo U Beslut enl 11 kap § § 2020-
72681 

1,2 SoL inleda utredning 04-17 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 2020-
72499 

1,2 SoL inleda utredning 04-21 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 2020- 72717 
1,2 SoL inleda utredning 04-24 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 2020- 72788 
1,2 SoL inleda utredning 04-24 

BoU Utredning avslutas 
2020- 72654 enl 11 kap§§ 1,2 SoL 

med åtgärd 
04-29 

Bo U Utredning enl 11 
2020- 72313 kap § § 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-03 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72548 kap§§ 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-07 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72550 kap§§ 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-07 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72443 kap § § 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-17 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72444 kap§§ 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-17 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72448 kap§§ 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-20 

BoU Utredning enl 11 2020- 72647 
kap§§ 1,2 SoL avslutas 04-29 

Lifecare 

https://etJanstint.bastad.se/we.flow.html/#/App/WESE.FC.ProfessionalWeb.SearchDecision 2/6 



2020-05-13 Lifecare 

utan åtgärd 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72648 kap §§ 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-29 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72649 kap §§ 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-29 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72653 kap § § 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-29 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72656 kap§§ 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-29 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72674 kap§§ 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-30 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72489 kap§§ 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-20 

Bo U Utredning enl 11 
2020- 72490 kap§§ 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-20 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72491 kap § § 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-20 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72492 kap§§ 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-21 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72563 kap §§ 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-23 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72581 kap § § 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-24 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72480 kap§§ 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-20 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72481 kap § § 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-20 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72482 kap§§ 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-20 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72485 kap § § 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-20 

https://etjanstint.bastad.se/we.flow.html/#/App/WESE.FC.ProfessionalWeb.SearchDecision 3/6 



2020-05-13 Lifecare 

BoU Utredning enl 11 2020- 72486 
kap§§ 1,2 SoL avslutas 04-20 
utan åtgärd 

BoU Utredning enl 11 
2020- 72487 kap §§ 1,2 SoL avslutas 

utan åtgärd 
04-20 

BoU LVU Vård enl 2 § 2020- 72671 
miljö avslutas 04-30 

BoU TR Yttrande vård 2020- 72388 
inom socialtjänsten 04-16 

Ek bistånd beslut inleda 2020- 72639 
utredning 04-28 

Ek bistånd beslut inleda 2020- 72355 
utredning 04-15 

FR Beslut inleda 
2020- 72331 utredning snabbyttrande 

FB 6:20 
04-14 

BoU Utredningskostnad 
2020- 72644 
04-29 

BoU Kontaktp/-familj 4 2020- 72302 
kap 1 § avslag 04-08 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72265 
avslag 04-06 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72270 
avslag 04-06 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72275 
avslag 04-06 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72642 
avslag 04-29 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72650 
avslag 04-29 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72531 
avslag 04-22 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72532 
avslag 04-22 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72477 
avslag 04-20 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72568 
avslag 04-20 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72452 
avslag 04-20 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72342 
avslag 04-15 

https://etjanstint.bastad.se/we.flow.html/#/App/WESE.FC.ProfessionalWeb.SearchDecision 4/6 



2020-05-13 Lifecare 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72344 
avslag 04-15 

Ek Bistånd 4 kap I § 2020- 72303 
avslag 04-09 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72322 
avslag 04-14 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72224 
Bifall 04-01 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72636 
Bifall 04-29 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72637 
Bifall 04-29 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72640 
Bifall 04-29 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72631 
Bifall 04-29 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72500 
Bifall 04-21 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72511 
Bifall 04-21 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72478 
Bifall 04-20 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72449 
Bifall 04-20 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72317 
Bifall 04-14 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72268 
Bifall 04-06 

Ek Bistånd 4 kap I § 2020- 72266 
Bifall 04-06 

Ek Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72267 
Bifall 04-06 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72351 
avslag 04-15 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72579 
avslag 04-24 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72578 
Bifall 04-24 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72580 
Bifall 04-24 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72605 
Bifall 04-27 
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2020-05-13 Lifecare 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72630 
Bifall 04-29 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § 2020- 72390 
Bifall 04-16 

Vux Beslut inleda 2020- 72670 
utredning enl 11 kap 1 § 04-30 

Vux Utredn enl 11 kap 1 2020- 72740 
§ avslutas utan åtgärd 04-30 

BoU Vård med placering 
2020- 72494 utom egna hemmet enl 4 

kap 1 § SoL avslutas 
04-21 

BoU Vård med placering 
2020- 72672 utom egna hemmet enl 4 

kap 1 § SoL avslutas 
04-30 

FR TR beslutar om 
2020- 72591 särskilt förordnad 

vårdnadshavre 
04-24 

FR TR beslutar om 
2020- 72592 särskilt förordnad 

vårdnadshavre 
04-24 

FR TR beslutar om 
2020- 72594 särskilt förordnad 

vårdnadshavre 
04-24 

BoU Beslut 
2020- 72669 Andrahandskontrakt 

avslag 
04-30 
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