
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Datum: Torsdagen den 26 november 2020 

Plats och tid: På distans via Zoom och Astrakanen, kl. 08:30  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

 Upprop   

1.  Val av justeringsperson Johan Peterson KSau 

2.  Godkännande av dagordning Johan Peterson KSau 

3.  Informationsärenden 

A. Ny återvinningstjänsten, NSR:s renhållningschef Cecilia Holmblad  

B, Upphandling på Vera Park, NSR:s renhållningschef Cecilia Holmblad  

C, Uppföljning smittskyddskontroller av serveringsställen, 
samhällsbyggnadschef Roger Larsson 

D, Arrende - Eriks hörna, teknik- och servicechef Jan Bernhardsson  

E, Plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande 
vuxenutbildningen, t.f. bildningschef Ewa Nilsson – Skriftlig information 

Johan Peterson KSau 

4.  Fastställande av besöksnärings- och evenemangsstrategi 

Kompletteras senare 

Johan Peterson KF 

5.  Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad, beslut om granskning Camilla Nermark KS 

6.  Svar på medborgarförslag - Solcellspark mellan Förslövs station och 
Åkagårdens golfklubb  

Roger Larsson KS 

7.  Avfallstaxa 2021 Andreas Jansson KF 

8.  Revidering av ägardirektiv för Nordvästra Skånes Renhållnings AB Andreas Jansson KF 

9.  Överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering berörande del av 
Hemmeslöv 10:10 

Susanna Almqvist KS 

10.  Överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering berörande del av 
Båstad 109:2 

Susanna Almqvist KS 

11.  Köpeavtal för del av Slammarp 64:60 (Riksbyggen BONUM) Susanna Almqvist KS 

12.  Köpeavtal för del av Hålarp 4:214 (Gösta Bengtsson Bygg AB) Susanna Almqvist KS 

13.  Utvärdering av ställplats för husbilar på Prästliden 2019 och 2020 Marie Eriksson KSau 

14.  Igångsättningsbeslut för Sydvattens överföringsledning Förslöv-Grevie 
Kyrkby och eventuellt revidering av VA-investeringsbudget för 2021 

Kompletteras senare 

Jan Bernhardsson KS 

15.  Konstverk i Grevie Jan Bernhardsson KS 
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Båstads kommun 
Datum 

2020-11-19 
 

 
Sida 
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 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

16.  Avsiktsförklaring byggnadsvård av Lejongapstrappan Jan Bernhardsson KS 

17.  Förändring av den politiska organisationen och stärkta villkor för 
förtroendevalda 

Olof Nilsson KF 

18.  Systematiskt arbetsmiljöarbete - årlig uppföljning Philipp Seuffer KS 

19.  Kommunstyrelsens nämndsbudget och nämndsplan 2021 Elisabet Edner KS 

20.  Policy för representation och gåvor Elisabet Edner KF 

21.  Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning gällande individ och 
familj 

Lena Täringskog KS 

22.  Revidering av Båstads kommuns biblioteksplan Catharina Elofsson KF 

23.  Samordnad fastighetsförvaltning och inrättande av bolagskoncern för 
Båstads kommun 

Kompletteras senare 

Erik Lidberg KF 

24.  Julklapp till kommunanställda Charlotte Rosenlund 
Sjövall 

KS 

 
 
Båstad den 19 november 2020 
 
 
 

Johan Olsson Swanstein 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 
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Datum: 2020-11-12 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000010/2020 – 100 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Bo Wendt (BP).   
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Inge Henriksson (BP). 
 
3. Protokollsjusteringen äger rum den 1 december kl. 16:30. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsperso-
nen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justeringsper-
sonen på dag och tid som utskottet beslutar vid varje sammanträde. 
 
Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommunfull-
mäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella 
protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2020-06-10 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000011/2020 – 100 
 
 

Godkännande av dagordning  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagord-
ningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2020-11-16 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000009/2020 – 100 
 
 

Informationsärenden  
 
 
A. Ny återvinningstjänsten, NSR:s renhållningschef Cecilia Holmblad  
 
B, Upphandling på Vera Park, NSR:s renhållningschef Cecilia Holmblad  
 
C, Uppföljning smittskyddskontroller av serveringsställen, samhällsbyggnadschef Roger Lars-
son 
 
D, Arrende - Eriks hörna, teknik- och servicechef Jan Bernhardsson  
 
E, Plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande vuxenutbildningen, t.f. bild-
ningschef Ewa Nilsson – Skriftlig information 
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Likabehandlingsplan  
och plan mot kränkande behandling 
vid Akademi Båstad Vuxenutbildning 

2021 

AKADEMI ■ 
BÅSTAD ■■ 
VUXENUTBILDNING ■■■ 
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Likabehandlingsplan och   
plan mot kränkande behandling 
2020-2021 

Sidnr Innehållsförteckning 

3 Inledning 

3 Lagen 

4 Elevinformation 

4 Syftet med likabehandlingsplan och plan mot 
kränkande behandling 

5 Vad står begreppen för? 

6 Vision 

6 Kartläggning 

6 Mål  

6 Handlingsplan vid diskriminering eller kränkande 
behandling 

7 Uppföljning och utvärdering 

8 Blankett för kränkande behandling 
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Inledning

Akademi Båstad Vuxenutbildnings fokus är att arbeta för elevers lika rättigheter och 
möjligheter. Ingen elev ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för 
kränkande behandling. På skolan ska alla kunna finna sig tillrätta. Med ett individuellt 
synsätt möter Akademi Båstad Vuxenutbildning studerandes olika behov och 
förutsättningar. Skolan ska präglas av respekt för människors olikheter och vara en 
skola som är trygg för elever och fri från diskriminering, sexuella trakasserier och annan 
kränkande behandling. Skolans personal arbetar aktivt med att förebygga och förhindra 
diskriminering och trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 

Lagen 

Skolan har i uppdrag att arbeta för en skolmiljö som är fri från diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). 
1 januari 2020 barnkonventionen. 

Skollagen kapitel 6 

§ 6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje enskild verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. 

§ 7 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra
att elever utsätts för kränkande behandling. 

§ 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. 
Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas eller 
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna 
ska genomföras ska tas in i efterföljande års plan. 

§ 9 Huvudmannen eller personalen får inte utsätta en elev för kränkande behandling.

§ 10 En lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig att ha
blivit utsatt för kränkande behandling har är skyldiget att anmäla detta till rektorn. En 
rektor som fått kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.  

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppkomna 
kränkningarna och i förekommande fall vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att 
förhindra kränkande behandling i framtiden. Gäller även trakasserier eller sexuella 
trakasserier. (Diskrimineringslagen)  

Sedan 1 januari 2020 är barnkonvention svensk lag. Det innebär att det blir tydligare att 
domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen 
vid avvägningar och bedömningar i ärenden som rör barn. Det skapar en grund för ett 
mer barnrättsbaserat synsätt i offentlig verksamhet. Inom vuxenutbildningen tas hänsyn 
till de vuxna som studerar som har barn och möjligheten att studera om man är förälder. 

AKADEMI ■ 
BÅSTAD ■■ 
VUXENUTBILDNING ■■■ 



Uppdaterad 2020-11-16 

4 

För elever 

Varje skolenhet målgruppsanpassar informationsmaterial och enkäter för eleverna. 
Lärarna delar ut material och informerar vid introduktionsträff eller kursstart. 
Likabehandling och kränkningar följs upp i en årlig enkät (eller för verksamheten lämplig 
tidpunkt) och sammanställningen redovisas för kommunstyrelsen, enligt Vuxenut-
bildningens SKA-hjul. 

Om en elev upplever sig utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling, ska 
kontakt ske med läraren och/eller rektorn. Detta gäller också elever som känner någon 
som är utsatt. Åtgärdstrappan för kränkningar sätts igång.  

Syftet med likabehandlingsplan och plan mot 
kränkande behandling 

Syftet med planen: 
- främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet och/eller
uttryck samt ålder.
- förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Innehåll: 
- hur skolan ska agera vid akuta situationer och hur uppföljning ska ske
- hur skolan arbetar för att främja studerandes lika rättigheter
- åtgärder för att förebygga diskriminering
- hur ska elever ska agera

Vad står begreppen för? Definition av 
diskriminering och kränkande behandling 

Diskriminering - Direkt och indirekt diskriminering 
Diskriminering är när skolan, på osakliga grunder behandlar en elev sämre 
än andra elever. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 
Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling 
till t ex elevens kön. Ett exempel kan vara när en kvinna nekas tillträde till en viss 
utbildning, med motiveringen att det redan går så många kvinnor på just denna 
utbildning. Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det 
som kallas indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller 
ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev 
med ett visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om 
exempelvis alla elever serveras samma mat, diskriminerar skolan indirekt de elever som 
på grund av religiösa skäl behöver annan mat. 

Trakasserier 
Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till 
någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, det vill säga kön, funktionshinder, 
sexuell läggning, etnisk tillhörighet och religion eller en annan trosuppfattning, köns-
överskridande identitet 0ch/eller uttryck samt ålder. 
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Annan kränkande behandling 
Med annan kränkande behandling menas en kränkning av en elevs värdighet som saknar 
koppling till en diskrimineringsgrund. 

Vad står begreppen för? 
Diskriminering är när en person i skolan missgynnar en elev och det har samband med 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Trakasserier som 
utförs av skolans personal kan också vara diskriminering. Diskriminering kan även ske 
genom skolans regler, undervisning, läroböcker etc. 
Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en studerandes värdighet. 
Kränkningar kan vara texter och bilder (även som lappar, fotografier, sms, mms, och 
meddelanden i olika sociala medier). 
Annan kränkande behandling är uppträdande som – utan att vara trakasserier – kränker 
en elevs värdighet. 
Trakasserier är kränkande behandling som har samband med 
- kön
- könsöverskridande identitet eller uttryck
- etnisk tillhörighet
- religion eller annan trosuppfattning
- funktionsnedsättning
- sexuell läggning
- ålder

Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier 
även när en elev kränks på grund av en förälders sexuella läggning, funktionshinder etc. 

Inget krav på uppsåt 
Man behöver inte ha haft någon elak avsikt för att göra sig skyldig till diskriminering, 
trakasserier eller annan kränkande behandling. Skolan har en skyldighet att agera så 
snart någon ur personalen får kännedom om att en elev känner sig utsatt för tra-
kasserier eller annan kränkande behandling. Skolan ska utreda vad som har hänt och 
vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar. 

Främjande insatser 
Att främja lika rättigheter kan till en början handla om att skaffa sig kunskaper kring 
varje specifik diskrimineringsgrund och vad som utgör annan kränkande behandling. Det 
är kunskap man kan behöva för att lära sig att förstå och se behovet av att främja lika 
rättigheter och på vilket sätt man kan göra detta. Det kan exempelvis vara genus-
pedagogisk kompetens, kunskap om hur funktionsnedsättningar påverkar elevers 
situation i skolan och kunskap om hur samhället och skolan förmedlar normer kring 
sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion och ålder. 
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Vision 
 
Vid Akademi Båstad Vuxenutbildning ska ingen bli diskriminerad, trakasserad 
eller utsatt för annan kränkande behandling. 
 

Kartläggning 
 
Det dagliga arbetet, hur gör vi? 
 

- Täta vardagliga kontakter mellan lärare och elever, fångar upp eventuella kränk-
ningar, trakasserier och andra likabehandlingsfrågor. 

- I utvecklingssamtal och betygssamtal, ska läraren ställa frågor kring likabe-
handling och diskriminering. 

- Varje enhet gör en plan för hur utvärderingar där likabehandlingsfrågor kan 
fångas upp, ska genomföras och sammanställas. 

- Vid arbetsplatsträffar och arbetslagsträffar ska uppkomna ärenden redovisas och 
handlingsplan göras upp. 

 
 

Mål 
Hur ska vi arbeta? 

- Akademi Båstad Vuxenutbildnings personal och elever, ska alla ta avstånd från 
alla former av trakasserier och kränkande behandling. 

- All personal ska arbeta med ett förhållningssätt där alla elever ska känna sig 
rättvist behandlade. 

- Skolan ska skapa ett öppet förhållningssätt gällande likabehandling. 
- En gemensam enkät med bland annat inriktning kränkningar och likabehandling 

genomförs inom varje skolform. Lärare genomför och ser till att sammanställning 
lämnas till rektor. 

- Vid anmälan av kränkning ska utredning skyndsamt starta. 
 

 

Handlingsplan 
Hur ska vi nå målet? 

1. Samtlig personal ska vara lyhörd och anmäla till rektor om kränkning skett. Om 
någon kränkning sker, ska ärendet tas upp så snart som möjligt med berörda. 

2. Genom att informera personal och elever i skolans utbildningar om 
likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling ska alla elever känna 
till skolans värdegrund. 

3. Varje lärare ska ha fasta rutiner och främjande arbete mot likabehandling i sin 
undervisning. 

4. Om en elev känner sig diskriminerad eller kränkt, ska anmälan ske. På blankett 
användas (”anmälan av kränkande behandling”) och lämnas till lärare eller 
rektor. Eller muntligen till ansvarig lärare. 

5. Ärendet ska då utredas snarast och en handlingsplan görs upp tillsammans med 
berörda. 

6. Varje år ska anmälda kränkningar och ärenden sammanställas av rektor och 
redovisas till kommunstyrelsen enligt årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete. 
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Planerade åtgärder 
- Personal och rektor uppdaterar planen för likabehandling och mot kränkande

behandling på arbetsplatsträff vid höstens första möte.
- Varje skolform anpassar informationsmaterial för målgruppen.
- Elever informeras om likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling av

lärare.
- I enkät, djupintervjuer eller annan lämplig form undersöker varje lärare hur

kännedom om planen finns och om några kränkningar inträffat.
- Rektor följer upp resultat på personalens arbetsplatsträffsmöten. Analys och

handlingsplan görs utifrån resultaten.

Uppföljning och utvärdering 

Hur mäter vi resultatet? 
- Antal likabehandlingsärenden som inkommit under året analyseras och eventuellt

görs en förbättringsplan upp.
- En trivselenkät genomförs årligen och resultaten analyseras.
- Kursutvärderingar analyseras också löpande och ligger till grund för det

kommande årets åtgärder gällande likabehandling.
- Muntliga anmälningar dokumenteras och tas upp med berörda och sammanställs

vid årets slut.

Likabehandlingsarbetet  
Likabehandlingsarbetet ska bedrivas på ett målinriktat och systematiskt sätt. 

Likabehandlingsarbetet ska präglas av ett helhetstänkande och ska: 
- ingå i det systematiska kvalitetsarbetet
- ingå i arbetet med skolans ordningsregler
- innehålla konkreta åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkningar.
- innehålla åtgärder för att förbättra studiemiljö för studerande.
- analys ska ske varje år, kring antalet kränkningar och likabehandlingsärenden.
- handlingsplanen avslutas och stäms av, samt en ny görs upp för kommande år.
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Anmälan av kränkande behandling 
Syftet med denna blankett är att utgöra ett stöd för dokumentation vid förekomst av kränkande 
behandling. Anmälan kan dock även göras muntligt eller lämnas in skriftligt på annat papper. 
Lämna anmälan till läraren eller rektorn. 
Anmälan hanteras i enlighet med bestämmelser kring sekretess för att skydda anmälarens, den 
anmäldes och eventuella vittnens integritet. 

Jag som anmäler 
Namn 

Vem/Vilka riktas anmälan gentemot 
Namn 

Beskrivning 
Beskriv vad du upplever som kränkande behandling 

Vid vilket/vilka tillfällen har du upplevt att du blivit kränkt/När och hur fick du kännedom om förekomst av kränkande behandling? 
(Ange datum och tidpunkt/‐er) 

Vem/Vilka har informerats om vad som hänt? Vittne/‐n till det inträffade? 

Underskrift 

Ort och datum  Namnteckning 
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Datum: 2020-11-16 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: KS 000396/2019-315 & B19-246 

 
 

Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl i Båstad, Båstads kommun, Skåne län – 
Beslut om granskning 
 
 
Förslag till beslut 
 
Förslag till detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl i Båstad upprättas i enlighet med angivna rikt-
linjer i tjänsteskrivelse och godkänns att ställas ut för granskning 
 
Planen ej bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ej behöver upprättas 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i centrala Båstad och omfattar fastigheterna Båtsmannen 4, 5 och Ma-
len 1:42 samt del av Båstad 109:2, se nedanstående bild. Planområdet avgränsas av Köpmans-
gatan i väster och söder, Tennisvägen i öst och nordost samt befintlig bebyggelse i norr. 
Planområdet omfattar cirka 0,3 ha (3 200 m2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Planområdet 
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Backahill Båtsmannen 6 AB inkom den 19 mars 2019 med en förfrågan om planbesked avse-
ende Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 i centrala Båstad. Intressenten ansökte om att ändra 
gällande detaljplan för att möjliggöra en större byggnation av seniorbostäder samt underjor-
diskt parkeringsgarage. 
 
Marken omfattas idag av detaljplan 1434 som vann laga kraft den 9 oktober 1987 och är kort 
sammanfattat planlagd för handelsändamål samt även för hantverks- och bostadsändamål 
(HB) i högst 1 ½ plan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ny de-
taljplan samt att sända ut planförslag på samråd, bilaga 1. 
 
Planförslag (daterat 2019-12-11) har varit utställt för samråd. Under planprocessen har ett 
flertal utredningar tagits fram. 
 
Planförslag håller nu på att omarbetas inför granskning. För att spara på både tid och resurser 
föreslår förvaltningen politiskt beslut om att sända ut nytt planförslag på granskning inom 
angivna riktlinjer istället för att färdig planbeskrivning inkl plankarta bilagts till tjänsteskri-
velse och efterföljande beslut. 
 
 

Bakgrund 
Planbesked samt beslut om att detaljplan för Båtsmannen 5 m.fl. fick ställas ut på samråd bevil-
jades av kommunstyrelsen den 4 juni 2019, § 134, bilaga 1. 
 
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under från den 16 december 2019 till den16 febru-
ari 2020. Under pågående planprocess har flera utredningar tagits fram. Bland annat en dag-
vattenutredning (WSP, 2020-05-29), markmiljöteknisk utredning (WSP, 2020-02-28) samt en 
bullerutredning (Tyréns, 2019-11-26) för att bland annat säkerställa att marken är lämplig för 
det ändamål planförslaget möjliggör. 
 
Under samrådet har cirka 50 skrivelser inkommit från bland annat från sakägare, Trafikverket, 
Länsstyrelsen samt andra människor som känner sig berörda av det planförslaget, bilaga 2. 
 
Kort sammanfattat handlar synpunkterna om den föreslagna bebyggelsens skala och volym i 
centrala Båstad. Länsstyrelsen framför bland annat att de vill se en konsekvensanalys om hur 
planförslaget kan komma att påverka riksintresse Kulturmiljövård. 
 
Exploatör har efter samrådet arbetat fram ett nytt utformningsförslag (skiss daterad den 1 
april 2020), bilaga 3. I det nya utformningsförslaget ingår inte fastigheten Båtsmannen 6 
längre. Detta utformningsförslag låg till grund för konsekvensanalysen gällande  påverkan riks-
intresse kulturmiljövård. 
 
Under  hösten  har  intressenten  arbetat  fram  ännu  ett nytt utformningsförslag, daterat 
2020-11-09, bilaga 6. 
 

Aktuellt 
Under sommaren 2020 har en ”Konsekvensanalys avseende kulturhistoriska värden och på-
verkan på riksintresse för kulturmiljövård”, Tengbom augusti 2020 (bilaga 4) tagits fram. I 
konsekvensanalysen konstateras att: ”Konsekvensen av planförslaget (enligt skiss 2020-04-01) 
är att riksintresseområdet för kulturmiljövård kommer att påverkas negativt av att den nya be-
byggelsen i kvarteret Båtsmannen visuellt och exploateringsmässigt dominerar sin omgivning.”. 
Konsekvensanalysen redovisar även förlag på hur en ny bebyggelse skulle kunna utformas 
inom kvarteret för att på så sätt minska den negativa påverka på Riksintresse Kulturmiljövård. 
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En avvägning inför granskning av detaljplanen har gjorts av samhällsbyggnad med anledning 
av framtagen konsekvensanalys och andra faktorer som påverkar planförslaget. Den negativa  
konsekvensen på riksintresse Kulturmiljövård ska vägas mot de faktum att fastigheten är belä-
gen kollektivtrafiknära, centralt i Båstad och bidrar till förtätning, att det är en kommunal och 
regional angelägenhet att hushålla med markresurser och därmed möjliggöra ett effektivt 
marknyttjande och nyttjande av befintlig infrastruktur. 
 
Samhällsbyggnad har under hösten samrått både internt och med intressent.  
 
Sammanfattningsvis anser samhällsbyggnad att nedanstående riktlinjer ska vara vägledande 
vid justering av planförslag inför granskning: 
 

 Viktigast är utformning mot Köpmansgatan 
 Nockarna orienteras parallellt med Köpmansgatan – gärna framdragen gavel mot kors-

ningen Köpmansgatan/Tennisvägen 
 Högsta byggnadshöjd mot Köpmansgatan – 6,0 m närmast Båtsmannen 6 och i övrigt  

8,2 m (takkupor ska ej ingå i beräkning av byggnadshöjd.) 
 Högsta nockhöjd mot Köpmansgatan 19,0 m.ö.h närmast Båtsmannen 6 och i övrigt 

kvarstår 24 m.ö.h (meter över havet) 
 Högsta nockhöjd mot Tennisvägen kvarstår enligt samrådsförslag, dvs 24 m.ö.h mot 

Tennisvägen i norr och 19 m.ö.h mot Tennisvägen i nordost 
 Högsta byggnadshöjd mot Tennisvägen i nordost - 6,0 m mot befintlig villa samt 8,2 m i 

övrigt (takkupor ska ej ingå i beräkning av byggnadshöjd) 
 Minsta takvinkel om 27 grader för byggnader mot gata (samma enligt samrådsförslag) 
 Terrasserad sockel för att byggnaden ska upplevas följa gatan – främst mot Köpmans-

gatan 
 Glasparti som skapar genomsikt genom kvarteret mellan gatorna Köpmansgatan / 

Tennisvägen (dock svårt att styra med planbestämmelse men beskrivs i planbeskriv-
ning) 

 Lokal-/er för centrumverksamhet, minst 200 m2. 
 Entréer mot Köpmansgatan 
 Ingen glasad innergård då den är ett starkt främmande inslag i den befintliga miljön  
 Sammanhängande byggnadskropp inom fastigheten bedömer vi inte påverkar riksin-

tresse kulturmiljö 
 
Se även bilaga 5 (skiss-justering av plankarta). 

 
I dialogen mellan samhällsbyggnad och intressent har byggherre framfört att glastak är viktigt 
för genomförandet av deras koncept. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår samhällsbyggnad att kommunstyrelsen ger förvaltning-
en i uppdrag att arbeta fram ett nytt planförslag för kv. Båtsmannen 5 m.fl i Båstad, Båstads 
kommun, Skåne län och därefter sända ut det på granskning. 
 
 

 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
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Samhällsbyggnad / Carina Ericsson  
Teknik & Service / Jan Bernhardsson  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Beslut om planbesked samt samråd, KS 2019-06-04 § 
2. Inkomna synpunkter under samråd, inkl karta 
3. Skiss på utformning, Backahill, 2020-04-01 
4. PM Kulturmiljö - Konsekvensanalys avseende kulturhistoriska värden och påverkan på 

riksintresse för kulturmiljövård vid upprättande av ny detaljplan för kv. Båtsmannen 5 
m.fl. i Båstad, Båstad kommun, Tengbom, augusti 2020 

5. Skiss – justering av plankarta inför granskning, 2020-10-28 
6. Uppdaterat utformningsförslag, Backahill 2020-11-09 

 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson-samhällsbyggnadschef, Olof Selldén-planchef, Hanna Seger-översiktsplanerare 
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Handläggare 

Roger Larsson 

Dnr 
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       Kommunstyrelsen 
 

 

  

Svar på medborgarförslag – solcellspark mellan Förslövs station och 
Åkagårdens golfklubb 
 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat.    
 
Sammanfattning 

Den 1 september 2020 kom ett medborgarförslag in till kommunen där förslagsställaren 
föreslår att platsen mellan Förslövs station och Åkagårdens golfklubb, där det tidigare varit 
upplag av massor från tunnelbygget, ska kunna användas som solcellspark. Förslags-
ställaren anser att platsen är idealisk då marken ägs av kommunen och har ett öppet 
södervänt läge. Förslagsställaren tycker inte att det passar att bebygga platsen med olika 
industriverksamheter. 

Kommunen ser positivt på att det etableras solcellsparker i kommunen där det kan ske utan 
negativ påverkan på landskapsbild eller natur- och kulturmiljöer. Markanvändningen på en 
plats ska vara den mest lämpade för den aktuella platsen ur ett samhällsbyggnads- och 
hållbarhetsperspektiv.  

Den aktuella platsen har bra förutsättningar för en solcellspark, men dess goda 
kommunikationsläge invid Förslövs station och Bjäredalsvägen (väg 105) gör den mer 
lämpad för byggnation av verksamheter. Ett detaljplanearbete pågår för att pröva den 
tänkta markanvändningen för verksamheter.  

Kommunen har underhandskontakter med intressenter som vill etablera större 
solcellsparker på andra platser i kommunen. Platser där en solcellspark kan kombineras 
med betesdrift. 
 
Samhällsbyggnad 
 
Roger Larsson 

[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

mailto:samhallsbyggnad@bastad.se
http://www.bastad.se/
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samhällsbyggnadschef 
 
Samråd har skett med: 
- planchef Olof Selldén 
 
Bilagor: 
- Medborgarförslag, inkommit 2020-09-01 
  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
samhallsbyggnad@bastad.se 

mailto:samhallsbyggnad@bastad.se
http://www.bastad.se/


MEDBORGARFÖRSLAG 

Kommunfullmäktige 

Båstads kommun 

269 80 BÅSTAD 

Förslöv, 2020-08-31 

Solcellspark mellan Förslövs station och Åkagårdens Golfldubb 
- Ytan är idealisk. 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommuns!yrelsen 

2020 -09- 0 1 
Dnr.k~.o.o.o 6. }. S./ '.' .. 
........ .2-.0.20 .~.~ .0. ., .. 

Med anledning av den rådande situationen för elförsörjningen i södra Sverige och för 
miljöns skull, föreslår jag en satsning på en stor solcellspark på ovan angiven plats. 

Flera kommuner i Sverige har försett sig med solcellsparker och ännu fler är på väg. 
Platsen är idealisk och består av en stor yta i söderläge, som har sol hela dagarna. 
Kommunen äger marken, där ytlagret består av restprodukter från tunnelbygget, 
och har planer på ett industriområde på platsen - något som enligt mångas mening 
påverkar både miljön och landskapsbilden negativt. 

Jag bifogar min skrivelse från 2019-10-07 som del av mitt MEDBORGARFÖRSLAG 
och hoppas att förslaget blir verklighet 

Med vänlig hälsning 

<?0r_ 1
~

1
~ t-17 o(_ 

Per Pileryd 

PS. Kontakta mig gärna så kan jag ordna en studieresa som ger en bra utvärdering med 
erfarenheter från flera års drift av stora solcellsparker. 

1 bilaga: 
Brev till Båstads kommun 2019-10-07 

Per Pileryd, Mårtens väg 16,269 72 Förslöv. Tel. 070-662 87 70 



kOPIA 

Hej! 

Båstads kommun 

Trafik och samhällsplanering 

269 80 BÅSTAD 

Förslöv, 2019-10-07 

För en tid sedan sågs vi på en informationsträff angående användningen av marken 
väster om Förslövs station, mellan väg 105 och Åkagårdens golfklubb. 
Jag började fundera lite över hur jag skulle tänka om jag vore i ert ställe och här följer 
mina tankar: 

Självklart behövs mark för de företag som vill bedriva verksamhet i vår kommun och 
lika självklart är det att den mark som kommunen äger används på bästa tänkbara sätt 

Jag tror att vi är överens om att Bjärehalvön med sin natur och sina stränder erbju
der något alldeles extra som människor från när och fjärran gärna vill ta del av. Man 
talar ibland om ett riksintresse som turist- och rekreationsområde och vi vet att turist
näringen har stor betydelse för kommunen. 
Mot den bakgmnden kan man skapa en policy för hur industriområden bör placeras i 
landskapet så att vi ska behålla vår attraktionskraft. I det här fallet kan vi kanske också 
hitta något som kan bli direkt lönsamt 

Särskilt känsliga är våra infarter söder- och norrifrån, där vi gärna vill göra ett bra första 
intryck på dem som är på väg till olika platser här. Industriområden är sällan dekorativa 
och stör ofta bilden av vacker natur. Kör man längs större vägar, t ex E6-an söderut, ser 
man numera höga, fula plåtbyggnader som, även om de ibland har" dekorerats", inte 
alls kan mäta sig med utsikten över det skånska landskapet 

Här på Bjärehalvön bör industriområden ligga så att de syns och hörs så lite som 
möjligt och man bör undvika att skapa en skyline som inte är harmonisk. Områdena 
bör helst inte ligga direkt intill våra största vägar. 

Det aktuella området ligger intill en mycket trafikerad väg som utgör infarten söder
ifrån till såväl Båstad som Torekov och till många byar och stränder. Här behöver vi 
göra ett extra bra intryck. Vägen är vid vissa tider och tidpunkter mycket starkt 
trafikerad och en infart skulle ställa till med problem. Det finns flera andra områden i 
kommunen som lämpar sig bättre som industriområden. Jag är beredd att ge er några 
exempel, dit kommunikationerna är bra. 



Vad kan man göra i stället på den aktuella marken? 
En solcellspark skulle passa mycket bra. 

Området är en bred sydsluttning, som nås av solens strålar från morgon till kväll. Ytan 
är så stor att den skulle ge en avsevärd mängd elenergL Området förblir tyst och lugnt 
och inga trafik.ökningar eller störningar tillkommer. Det blir också lönsamt för kommun
invånarna och är mycket positivt ur miljösynpunkt 

Jag rekommenderar en studieresa, där ni kan se hur solcellsparker byggts så att de 
passar in bra i terrängen. Ibland ser de ut som rena konstverken. Under resan borde det 
också gå att fa träffa fackfolk och tekniker som kan alla data om vad solcellsparkerna 
kan ge för ekonomiskt utbyte. 

Låt Båstads kommun bli förgångare inom ett viktigt miljö- och energiområde och låt 
oss hålla de stora vägarna fria från industribyggnader! 

Kontakta mig gärna för mer information. 

Med vänlig hälsning 
' 1._-:-)', { i!-t. f- , ~ > - 1 -

Per Pileryd 
070-662 87 70 

Kopia till Kommunstyrelsen 
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Datum: 2020-10-20 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000760/2020 – 500 
 
 

Avfallstaxa 2021 
 
 

Förslag till beslut 
 
Fastställa ny avfallstaxa enligt upprättat förslag att gälla från och med 2021-04-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
NSR har tagit fram förslag på ny avfallstaxa. Önskemålet är att den nya taxan börjar gälla den 1 
april 2021. 
 
Bakgrund 
Styrelsen i NSR har tagit fram förslag på reviderad avfallstaxa för 2021. I tillhörande besluts-
underlag finns ett PM från NSR som tar upp förändringarna jämfört med nu gällande taxa. 
 

Aktuellt 
I årets taxeförslag görs följande justeringar: 
-Grundavgiften för abonnenter som beviljats uppehåll eller befrielse från hämtning av avfall 
höjs från 420 kr/år till 600 kr/år. 
-Grundavgiften för abonnenter med gemensamma avfallskärl sänks från 800 kr/år till 600 
kr/år.  
-Den s.k. minuthämtningen av grovavfall för främst flerfamiljsfastigheter höjs från 350 kr till 
500 kr i framkörningsavgift och från 70 kr till 100 kr per påbörjad minut utöver de 5 minuter 
som ingår i framkörningsavgiften. 
-Avgiften per besök på ÅVC utöver de 12 fria gångerna årligen höjs från 250 kr till 350 kr. 
-Avgiften för felsortering av matavfall sänks från 150kr till 50 kr per kärl och tillfälle men utgår 
istället direkt vid första tillfälle (tidigare endast efter upprepade händelser).  
-Ett antal abonnemangsformer som tidigare inte gått att nyteckna tas nu bort helt och abon-
nenterna med dessa abonnemang (40st som berörs) får välja ny abonnemangsform med hjälp 
av NSR. 
 
I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art, exempelvis tas kolum-
nen ”återvinningspremie” bort och bakas ihop med den rörliga avgiften. Taxeförslaget innebär 
att Båstads renhållningskollektiv budgeteras att gå cirka 1,7 Mkr minus under 2021. Under-
skottet tas från det sedan tidigare samlade överskottet på ca 12,5 Mkr och kan därmed ses som 
en återbetalning till abonnenterna. 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSR 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Taxa 2021 – Folder Båstad, NSR, daterad 2020-10-05 
Bilaga 2. Taxa 2021 – PM Förslag till ny avfallstaxa i Båstad, NSR      

fru BÅSTADS 
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PM – Förslag till ny avfallstaxa i Båstad 

från 1 april 2021 

     
Inledning 
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och 

tjänster som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna 

taxor och tjänster i NSR-kommunerna. 

 

Ledorden vid arbetet med avfallstaxan har precis som tidigare varit: 

Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyrning. 

Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella 

miljömålen. 

 

NSR har sedan 2010 arbetat med olika åtgärder för att nå ägardirektivets mål 

om att halvera kostnaderna för avfallsabonnemangen fram till 2020.  

Tyvärr finns flera yttre faktorer som påverkar kostnaderna för 

avfallshanteringen.  

 

  * Riksdagen har beslutat införa en förbränningsskatt för det avfall som  

     energiåtervinns och även beslutat om anteckningsskyldighet för farligt  

     avfall som lämnas på återvinningscentralerna.  

  * Producentansvaret för bostadsnära insamling av tidningar och  

     förpackningar har skjutits på framtiden. 

  * Intäkterna från försäljning av producentansvarsmaterial (tidningar och  

     förpackningar) har sjunkit kraftig och gått från intäkt till kostnad.  

  * Insamlingskostnaderna har indexjusterats uppåt. 

  * Antalet besökare på återvinningscentralerna har ökat med 5% två år i  

     rad. 

 

Idag har Båstads renhållningskollektivs ekonomi ett större överskott.  För att 

betala tillbaka en del av överskottet till abonnenterna föreslås endast mindre 

taxejusteringar. 

 

Nedan beskrivs de justeringar av avfallstaxorna som föreslås inför 2021. 

 

I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art.  



 

 

Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika 

informationsåtgärder. 

 

Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2021. 

Förslag 
 

Miljöstyrning 

Innebär att taxan för enskilda abonnemangstyper sätts oberoende av 

självkostnads-priset. För villahushåll innebär detta att abonnemang med 

fyrfackskärl ges ett fördelaktigare pris än abonnemang med två- och 

enfackskärl, medan det för flerfamiljsfastigheter och verksamheter innebär att 

abonnemang med restavfallskärl är mycket dyrare än matavfallskärls-

abonnemang.  

Miljöstyrningen görs för att ge kunderna ett ekonomiskt incitament att sortera 

ut matavfall och återvinningsmaterial och minska mängden restavfall. På så 

sätt når vi högre i EU:s avfallstrappa där materialåtervinning är högre än 

energiåtervinning. 

 

Som exempel är taxan för de vanligaste fyrfacksabonnemangen lägre än 

självkostnadspriset medan taxan för tvåfackskärlen är högre än 

självkostnadspriset. 

 

För flerfamiljsfastigheternas restavfallskärl är taxan betydligt högre än 

självkostnadspriset medan det för matavfallet är betydligt lägre. 

 

Grundavgift 

Grundavgiften, som inte ändrats på flera år, ska täcka kostnaderna för 

kundservice, fakturering, planering, utveckling, information, administration, 

återvinningscentraler samt insamling och behandling av farligt avfall och 

grovavfall. 

För villahushåll tas en årlig avgift ut medan grundavgiften för flerfamiljs-

fastigheter och verksamheter är inkluderad i priset för abonnemangen. 

För att delvis nå samstämmighet mellan grundavgifterna i NSR-kommunerna  

föreslås en justering av grundavgiften till 600 kr/år för kunder som beviljats 

uppehåll, befrielse eller gemensamma avfallskärl.  

 

 

  



 

 

Abonnemangformer som upphör - Villahushåll 

Abonnenterna i Båstad har historiskt sett haft ett brett urval av olika 

abonnemang att välja mellan. Senare års miljöstyrning mot fyrfackskärl har 

gjort att det finns flera abonnemang som valts av bara ett fåtal abonnenter. För 

att kunna effektivisera körturerna och även för att göra det enklare för 

abonnenterna att välja abonnemang föreslås att ett antal abonnemang tas bort 

från 1 april 2021. Dessa abonnemang har inte kunnat nytecknas under senare 

år varför de ständigt blivit färre. 

 

Grovavfall - Villahushåll, flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Kostnaderna för att samla in grovavfall har under flera år varit högre än 

intäkterna. 

För att minska underskottet föreslås en höjning av taxan för minuthämtning 

vid flerfamiljsfastigheterna och för de villaägare som utnyttjat sina 12 fria 

besök på återvinningscentralen. 

Kostnaderna för grovavfall som lämnas av privatpersoner på återvinnings-

centralen ingår i grundavgiften. 

 

Styreffekter   
De föreslagna förändringarna innebär bara marginella förändringar för 

abonnenterna. 

 

Båstads renhållningskollektiv budgeteras att gå ca 1,7 Mkr minus under 2021. 

Underskottet tas från det sedan tidigare samlade överskottet på ca 12,5 Mkr 

och kan därmed ses som en återbetalning till abonnenterna. 

 

Utveckling av kostnaden för avfallshanteringen 

 

Kostnaderna är en sammanvägning av resultatet i Nils Holgersson-

undersökningen för flerfamiljsfastigheter och Villaägarnas undersökning av 

kommunernas taxor för villornas avfallsinsamling. 

 

Område 2010 2015 2019 2020 prel. 2021 uppskattad 

Båstad 992 kr 1027 kr 952 kr 696 kr 659 kr 

NSR totalt 795 kr 659 kr 561 kr 526 kr 658 kr 
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Gäller fr.o.m. 1 april 2021 
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Enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-01-29 

Samtliga priser är inklusive moms. 

 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

 

 

Förord 

 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för långsiktig planering och upphandling av 

avfallstjänster åt Båstads kommun. NSR föreslår taxesättning som beslutas av kommunfullmäktige. 

Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet (våra kunder). Skattefinansiering 

förekommer inte.  

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen som gäller i hela landet.  

I kommunens renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för avfallshanteringen. 
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Allmänna bestämmelser 

 
Allmänt 

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat med stöd av 27 kap. 4§ miljöbalken. 

Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 

kommunens försorg. 

 

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 

avfallshantering stimuleras. 

 

Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 

NSR har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Båstads 

kommun. För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, 

andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt kommunens renhållningsordning som 

finns på www.nsr.se  

 

Ansvar för avfallsbehållare 

Avfallsbehållare ägs och tillhandahålles av NSR som också står för normalt slitage. 

Vid åverkan (ex.vis målning, håltagning eller skador efter olämpligt innehåll), skadegörelse, 

vårdslöshet eller om behållare försvinner står abonnenten för reparation eller ersättande. 

Abonnenten ansvarar för att kärlen tvättas och hålls fräscha. 

 

Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 

Fastighetsägare är betalningsskyldig och ska teckna tillräckliga abonnemang för aktuell 

avfallshantering. Avgiften ska betalas till NSR. 

 

Betalningsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av att avfallsbehållaren inte 

varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i 

abonnemanget specificerade sättet. 

 

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas till NSR. 

 

Betalning 

Villahushåll faktureras kvartalsvis i början av februari, maj, augusti och november med förfallodag i 

slutet av samma månad. Faktura som exempelvis skickas ut i februari omfattar januari, februari och 

mars och har förfallodag den siste februari. 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter faktureras i början av varje månad med förfallodag i slutet av 

samma månad. Fakturan omfattar faktureringsmånaden. 

Slam och extratjänster faktureras efter genomförandet. 

Betalning görs till NSR via bankgiro, autogiro eller e-faktura. Företag kan även betala via Sve-faktura. 

Abonnenter som väljer e-faktura kan välja att få månadsfaktura. 

Om fakturan inte betalas i tid skickas påminnelse ut 5 dagar efter förfallodagen, inkasso skickas 10 

dagar efter påminnelsen. 
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Dröjsmålsränta 

Debiteras enligt §6 räntelagen (1975:635) 

 

Moms 

Alla priser i Avfallstaxan är angivna inklusive moms. 

 

Särskilda avgifter 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena 

väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får NSR:s styrelse 

besluta om tillfälliga avgifter baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten. 

 

Tolkningsföreträde 

Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande avfallstaxan. 

 

 

Definitioner 

 
Grundavgift är en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, planering, 

utveckling, information, administration och återvinningscentraler samt insamling och behandling av 

farligt avfall och grovavfall.  

Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för fastigheter där ingen 

verksamhet sker och som dessutom betraktas som obeboeliga.  

Om en fastighetsägare har både permanentboende i en villafastighet och ett fritidsboende inom 

kommunen utgår endast grundavgift för permanentboendet. Fastighetsägare måste själv anmäla 

detta till NSR. 

 

Grundavgift Avgift/år 

Villahushåll, permanentboende 800 kr 

Villahushåll, fritidsboende 740 kr 

Flerfamiljsfastighet * 

Verksamhet * 

Uppehåll 600 kr 

Befrielse 600 kr 

Gemensamma avfallskärl 600 kr 

* Ingår i den rörliga avgiften 

 

Rörlig avgift är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av det 

kommunala avfallet. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av abonnentens val av behållarstorlek, 

tömningsintervall m.m. 

 

 

Övriga definitioner anges i kommunens renhållningsordning.  

-
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Undantag enligt renhållningsordningen 

 
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Gemensamma avfallsbehållare  

När två eller flera fastigheter har gemensamma avfallsbehållare betalar varje hushåll en grundavgift. 

Den rörliga avgiften debiteras på den fastighetsägare som står på abonnemanget. Fastighetsägarna 

sköter själv den ekonomiska ersättningen sinsemellan. 

Ansökan om gemensamma avfallsbehållare görs hos kommunen minst 30 dagar för startdatum. 

 

Uppehåll 

Vid tidsbestämt uppehåll i hämtning av kommunalt avfall debiteras endast grundavgift. 

NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl. 

Ansökan om uppehåll görs hos kommunen minst 30 dagar före startdatum. 

 

Befrielse 

Vid befrielse från hämtning av kommunalt avfall debiteras endast grundavgift. 

NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl. 

Ansökan om befrielse görs hos kommunen minst 30 dagar före startdatum. 

 

Totalbefrielse 

Vid total befrielse från hämtning av allt kommunalt avfall debiteras kund enbart hemtagning av kärl. 

Ansökan om totalbefrielse görs hos kommunen minst 30 dagar före startdatum.   

 

Förlängt hämtningsintervall 

Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se  
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VILLAHUSHÅLL 

 

Abonnemang 

 
Villahushåll – en- eller tvåfamiljsfastighet. Till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade 

som småhus. 
 

Permanentboende - när någon är folkbokförd på fastigheten. 
 

Fritidsboende - Villahushåll som endast utnyttjas för fritidsändamål och där ingen är folkbokförd på 

fastigheten. Fritidsboende kan även välja bland abonnemang för permanentboende. 
 

Matavfallspåsar ingår i abonnemang som har insamling av matavfall. 

Vill man ha fler matavfallspåsar klämmer man en tom matavfallspåse i kärlet för matavfall och får då 

en bunt matavfallspåsar nästa gång kärlet töms. Fler påsar kan hämtas på återvinningscentralen. 

 

Fyrfackskärl 
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner samt mjukplastsäckar ingår i abonnemanget. 

 

Kärl 1: Matavfall och restavfall i kärlet.  

  Hårdplast- och metallförpackningar i insatsen. 

Kärl 2: Tidningar och pappersförpackningar i kärlet. 

  Förpackningar färgat och ofärgat glas i insatsen. 

Plastsäck:  Mjukplastförpackningar 

 

Abonnemang för permanentboende 

 Tömningar per år Grund- Rörlig Total 

Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 * avgift avgift avgift/år 

370+370 l kärl 26 13 800 kr 1150 kr 1950 kr 

240+240 l kärl 26 13 800 kr 1150 kr 1950 kr 

660+660 l kärl 26 13 800 kr 2550 kr 3350 kr 

 

370+370 l kärl  26 26 800 kr 2250 kr 3050 kr 

240+240 l kärl 26 26 800 kr 1905 kr 2705 kr 

* Extra Kärl 2 med 13 tömn/år, 830 kr/år 

 

Hämtning av grovavfall och mjukplastförpackningar – Sidan 11 

Sommartömning – Kärl med matavfall – Sidan 9  
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Abonnemang för fritidsboende 

 Tömningar per år * Grund- Rörlig Total 

Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 avgift avgift avgift/år 

370+370 l kärl 19 10 740 kr 985 kr 1725 kr 

240+240 l kärl 19 10 740 kr 985 kr 1725 kr 

 

370+370 l kärl  19 19 740 kr 1770 kr 2510 kr 

240+240 l kärl 19 19 740 kr 1770 kr 2510 kr 

* Kärlen töms varannan vecka under vecka 14–39 och var fjärde vecka resten av året. (19 tömn/år) 

   Alternativt töms kärl 2 var fjärde vecka under vecka 14–39 och var åttonde vecka resten av året.  

   (10 tömn/år) 

 

 

Hämtning av grovavfall och mjukplastförpackningar – Sidan 11 

Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9 

 

 

Tvåfackskärl 
Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget. 

Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation eller 

återvinningscentral. 

 

Abonnemang för permanentboende 

  Tömningar Grund- Rörlig Total 
Behållarstorlek per år avgift avgift avgift/år 

370 l kärl 26 800 kr 3500 kr 4300 kr 

240 l kärl 26 800 kr 3500 kr 4300 kr 

     

370 l kärl * 52 800 kr 5850 kr 6650 kr 

* Nytecknas ej. Abonnemangsformen upphör 1 april 2021. 

 

Abonnemang för fritidsboende 

  Tömningar Grund- Rörlig Total 
Behållarstorlek per år * avgift avgift avgift/år 

370 l kärl 19 740 kr 2500 kr 3240 kr 

240 l kärl 19 740 kr 2500 kr 3240 kr 

* Kärlet töms varannan vecka under vecka 14–39 och var fjärde vecka resten av året. 

 

 

Hämtning av grovavfall – Sidan 11 

Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9 

 



Avfallstaxa 2021 – Båstads kommun Sida 9 
 

Övriga abonnemang för permanentboende och fritidsboende 

Ett kärl för restavfall ingår i abonnemanget. 
 
Hemkompost 
För villahushåll där fastighetsägaren fått beviljat från kommunen förlängt tömningsintervall och att 
kompostera allt matavfall på fastigheten. Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar 
till återvinningsstation eller återvinningscentral.  

 Tömningar Grund- Rörlig Total   
Behållarstorlek per år Avgift avgift avgift/år   

190 l 13 ** 800 kr 1200 kr 2000 kr   

190 l * 4 ** 800 kr 400 kr 1200 kr   

140 l * 4 ** 800 kr 400 kr 1200 kr   

       
Specialdispens 
Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang 
för blandat kommunalt avfall (restavfall). För att få teckna abonnemang krävs intyg på att man inte 
kan sortera sitt avfall.  Intyg kan ges från vårdcentral, hemtjänst eller liknande  
Ansökan om abonnemang med specialdispens görs hos NSR.  
Specialdispens beviljas för max 2 år i taget. 

 Tömningar Grund- Rörlig Total   
Behållarstorlek per år avgift avgift/år avgift/år   

190 l 19 *** 740 kr 1200 kr 1940 kr   

190 l 26 800 kr 1400 kr 2200 kr   

240 l * 26 800 kr 1900 kr 2700 kr   

370 l 26 800 kr 1900 kr 2700 kr   

 
Kompletteringskärl 
För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan abonnemang tecknas i 
kombination med fyrfacks- eller tvåfackskärl.  
För kompletteringskärlet betalas ingen extra grundavgift. 

 Tömningar Grund- Rörlig Total   
Behållarstorlek per år avgift avgift/år avgift/år   

190 l 19 *** 0 kr 1200 kr 1200 kr   

190 l 26 0 kr 1800 kr 1800 kr   

240 l * 26 0 kr 2000 kr 2000 kr   

370 l 26 0 kr 2000 kr 2000 kr   

* Nytecknas ej. Abonnemangsformen upphör 1 april 2021. 

** Kan tecknas av både permanent- och fritidsboende. Grundavgift fritidsboende 740 kr/år.    

     4 tömn/år = tömning var 13:e vecka. 

*** Kan endast tecknas av fritidsboende. 

 

Hämtning av grovavfall – Sidan 11 

 

Sommartömning – Kärl med matavfall 
Tömning varje vecka under vecka 24–35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömningar. 

 Tömningar Total 
Sommartömning per år avgift/år 

Kärl med matavfall 6 500 kr 

I 
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Trädgårdsavfall - Villahushåll 
Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48 eller 

tömning var fjärde vecka, vecka 9–45 eller 10–46. 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

370 l kärl 10 * 800 kr 

 20 950  kr 

190 kärl  20 800 kr 

* Nytecknas ej. 

 

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg där 

renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 06.00 på tömningsdagen. 

Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast 

tomtgränsen och max 2 meter in på tomten. 

Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl. 

Dragväg - Villahushåll 
Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice. 

 

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast och grovavfall. 

Dragväg som överstiger 50 meter kan inte nytecknas av arbetsmiljöskäl. 

 

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon 

lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. 

Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Kärlen ska placeras 0–2 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon 

kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 06.00 på tömningsdagen. 

Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg från 

renhållningsfordonet fram till första kärlet. Avståndet räknas som enkel väg fram till första kärlet.  

 

Prisexempel 

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 12,50 kr 

     

 Tömningar per år 

Dragväg 13 26 39 52 

0-2 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

3-10 m 163 kr 325 kr 488 kr 650 kr 

11-20 m 325 kr 650 kr 975 kr 1300 kr 

21-30 m 488 kr 975 kr 1463 kr 1950 kr 

31-40 m 650 kr 1300 kr 1950 kr  2600 kr 

41-50 m 813 kr 1625 kr 2438 kr 3250 kr 
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Grovavfall – Villahushåll 
 

Lämna på Återvinningscentral 

Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 

Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler.  

Myndiga personer som inte är folkbokförda i någon av de uppräknade kommunerna men som 

tecknat ett avfallsabonnemang för en villafastighet i någon av kommunerna kan lämna sorterat 

grovavfall på NSR:s återvinningscentraler.  

För båda ovanstående gäller att de 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 350 kr per 

besök. Återvinningsmaterial som lyder under lagen om producentansvar som till exempel tidningar, 

förpackningar och elektronikavfall lämnas kostnadsfritt. 

 

Hämtning vid fastigheten 

I abonnemang för villahushåll ingår hämtning av grovavfall 6 gånger per år, max 5 kollin per gång. 

Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till 

fastigheten eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Grovavfall hämtas som separata och 

oemballerade kollin. 

Fler hämtningar, eller om man vill få många kollin grovavfall hämtade vid samma tillfälle, kan 

beställas mot särskild avgift.  

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. 
 

Mjukplastförpackningar - Villahushåll 
 

I abonnemang med fyrfackskärl ingår hämtning av mjukplastförpackningar 6 gånger per år. 

Mjukplastförpackningar samlas i en plastsäck som hämtas efter budning. Ny plastsäck fås i samband 

med hämtning. 

Hämtning av mjukplast bokas genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar 

väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten eller på annan överenskommen 

eller anvisad plats. Mjukplastsäck ska vara losstagen från säckställ eller liknande och knuten vid 

hämtning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trädgårdsavfall – Sidan 10 

Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 12   Slamtömning – Sidan 25 

  

--
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Tilläggstjänster och andra avgifter - Villahushåll 
 

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift 

Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte skett efter 
påpekande utgår felsorteringsavgift. 

 
 

Villahushåll, per kärl och tillfälle 50 kr 

  

Extratömning inom tre arbetsdagar, per behållare och tillfälle Avgift 

Då större mängder kommunalt avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren 
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift. 
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice. 

 

Villakärl 150 kr 

Villakärl, då avfallet måste tömmas som restavfall pga felsortering 250 kr 

  

Låst dörr eller grind Avgift 

Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind utgår avgift för 
öppnande.     
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är olåsta eller  
försedda med kodlås eller digital nyckel. 
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara 
försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek. 
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås Ingår 

Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system” (Swedlock) eller har 
tagg/pac-bricka. Pris per kärl och tömning 

 
5 kr 

Dörrar/grindar med fysisk nyckel. Pris per kärl och tömning. 10 kr 

Vid yttre åverkan på Swedlock-lås debiteras reparation, per påbörjad timme 350 kr 

  
  

SMS-tjänst Avgift 

Villahushåll kan få en påminnelse om att ställa ut sina kärl för tömning. 
Anmäl dig hos NSR:s kundservice. 

Utan 
kostnad 

 

Abonnemangsändring * Per tillfälle Per kärl 

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr 

Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr 

Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr 

Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr 

Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr 

Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr 

* Ingen avgift utgår: 

      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte eller nytecknande. 

      - då villahushåll byter till abonnemang med fyrfackskärl. 

      - då man byter från en abonnemangsform som upphör 1 april 2021. 

 

 

 

- Il 
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Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll. 

Avgift 
per lock 
och år 

190 l kärl 50 kr 

240 l kärl 75 kr 

370 l kärl 100 kr 

  

Hämtning av grovavfall utöver de hämtningar som ingår i villahushållens 
abonnemang eller då man önskar hämtning av fler kollin per tillfälle. 
Hämtning av grovavfall bokas hos NSR:s kundservice. 

Avgift 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 500 kr 

Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr 

Hämtning av grovavfall bokas hos NSR:s kundservice.  
  

 
 
Övriga priser 

Per 
påbörjad 

timme 

Flakbil/servicebil med förare 900 kr 

Renhållningsfordon med förare 1250 kr 

Extrapersonal 350 kr 

Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer. 
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FLERFAMILJSFASTIGHETER och VERKSAMHETER 
 

Abonnemang 

 

Flerfamiljsfastighet – Bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Samfällighetsföreningar med gemensamt avfallsutrymme kan betraktas som flerfamiljsfastighet. 

Verksamhet – Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, kontor, hotell, 

båtklubbar m.m. som inte är avsedda för boende. 
 

Matavfall 
Flerfamiljsfastigheter: 100 st. 9-liters matavfallspåsar/hushåll och år ingår i abonnemang för 

matavfall. 

Verksamheter: 100 st. 9-liters matavfallspåsar per matavfallskärl och år ingår i abonnemang för 

matavfall. 
 

Matavfallspåsar kan beställas hos NSR:s kundservice.  

Beställda påsar hämtas på NSR, Makadamgatan 8 i Helsingborg eller på kommunens 

återvinningscentral efter mottagen bekräftelse. Alternativt kan utkörning bokas mot särskild avgift. 

Kontakta NSR:s kundservice för beställning och eventuell utkörning. 

  
Tömningar 

 
Total avgift/år 

Schemalagd 
tömning 

Behållarstorlek per år Vardagar Helgdagar * 

140 l kärl (Verksamheter) 26 250 kr  

 52 450 kr  

190 l kärl (Flerfamiljsfastigheter) 26 330 kr  

 52 600 kr 300 kr 

Markbehållare, 0-3 kbm ** 26 6400 kr 

Inkl. insatssäckar 52 12 800 kr 

Markbehållare, 0-3 kbm ** 26 6000 kr 

Exkl. insatssäckar 52 12 000 kr 

Markbehållare Nivåvakt**** 300 kr/tömn 

Matavfallstank, 0–5 kbm *** 915 kr/tömning  

* Erbjuds endast under juni, juli och augusti. Pris per kärl och tömning. 

** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända  

     lyftanordningar. NSR hanterar inte kundernas egna insatssäckar. 

*** NSR ansvarar för tömning av matavfallstankar vid flerfamiljsfastigheter och verksamheter som    

      ger upphov till matavfall, t.ex. restauranger, storkök och butiker. Tömning beställs hos NSR:s  

      kundservice. Behandlingsavgift 275 kr/ton tillkommer. 

**** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information. 

Sommartömning – Kärl med matavfall 
Tömning varje vecka under vecka 24–35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömningar. 

 Tömningar Total 
Sommartömning per år avgift/år 

Kärl med matavfall 6 500 kr 
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Restavfall 

  
Tömningar 

 
Total avgift/år 

Schemalagd 
tömning 

Behållarstorlek per år Vardagar Helgdagar * 

190 l kärl 26 2200 kr  

  52 4000 kr  

370 l kärl 26 3300 kr  

 52 6000 kr 300 kr 

660 l kärl 26 4400 kr  

 52 8000 kr  

1000 l kärl ** 26 6160 kr  

 52 11200 kr 400 kr 

Markbehållare, 0-3 kbm *** 26 19 100 kr  

Inkl. insatssäckar 52 38 200 kr  

Markbehållare, 3-5 kbm *** 26 31 100 kr  

Inkl. insatssäckar 52 62 200 kr  

Markbehållare, 0-3 kbm *** 26 18 000 kr  

Exkl. insatssäckar 52 36 000 kr  

Markbehållare, 3-5 kbm *** 26 30 000 kr  

Exkl. insatssäckar 52 60 000 kr  

Markbehållare, 0-3 kbm Nivåvakt**** 750 kr/tömn  

Markbehållare, 3-5 kbm Nivåvakt**** 1200 kr/tömn  

Container - Sidan 21  

* Erbjuds endast under juni, juli och augusti. Pris per kärl och tömning. 

** Endast då kärlet står i omedelbar närhet till renhållningsfordonets uppställningsplats. 

*** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända  

       lyftanordningar. NSR hanterar inte kunds egna insatssäckar.  

**** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information. 

 

Sommartömning – Kärl med restavfall 
Tömning varje vecka under vecka 24–35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömningar. 

 Tömningar Total 
Sommartömning per år avgift/år 

Kärl med restavfall 6 600 kr 

 

Akuttömning – mat- och restavfall 
Akut extratömning beställd före kl. 15.00 vardagar utförs samma dag mot särskild avgift.  

Akuttömning kan endast beställas per telefon. 

 
Behållarstorlek 

Avgift per kärl 
och tillfälle 

Matavfall 350 kr 

Restavfall  500 kr 

  

I I 
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Tömning av avfall oftare än en gång i veckan (tömning en gång/dag) 

Gäller kärl, container och markbehållare. 

  Avgift för  
Tömningsfrekvens  52 tömn/år 

multiplicerat med 

2 ggr/vecka 104 tömningar/år 2,2 

3 ggr/vecka 156 tömningar/år 3,5 

4 ggr/vecka 208 tömningar/år 4,9 

5 ggr/vecka 260 tömningar/år 6,4 

 

Tömning av avfall oftare än en gång per dag 

Erbjuds endast under juni, juli och augusti. 

Kontakta NSR för information. 

 

Speciella hjälpmedel 

Avgift för speciella hjälpmedel (t.ex. hiss 
eller transportband), per säck/kärl och år  

 
2800 kr 

 

 

Fyrfackskärl – för mindre flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner ingår i abonnemanget. Max 3 uppsättningar per hämtställe. 

Läs mer på sidan 7. 

 

Matavfallspåsar ingår i abonnemanget. Läs mer på sidan 15 

 

Hämtning av grovavfall och mjukplast ingår inte i abonnemanget. 

 Tömningar per år * Rörlig Total 

Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 avgift avgift/år 

370+370 l kärl 26 13 2485 kr 2485 kr 

660+660 l kärl 26 13 3950 kr 3950 kr 

* Andra tömningsintervall erbjuds ej. 

 

Tvåfackskärl – för mindre verksamheter 

Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget. 

Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation eller 

återvinningscentral. 

  Tömningar Rörlig Total 
Behållarstorlek per år avgift avgift/år 

370 l kärl 26 3900 kr 3900 kr 

240 l kärl 26 3730 kr 3730 kr 
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Trädgårdsavfall 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48 eller var fjärde vecka, vecka 9–45 eller 10–46. 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

370 l kärl 10 * 800 kr 

 20 950  kr 

190 kärl  20 800 kr 

* Nytecknas ej. 
 

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg där 

renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 06.00 på tömningsdagen. 

Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast 

tomtgränsen och max 2 meter in på tomten. 

Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl. 
 

Evenemangstaxa 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Vid tillfälliga publika evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning hos NSR. För större 

publika evenemang, för miljöstation och evenemangscontainers offereras separat. 

Kontakta NSR:s kundservice för mer information och för bokning. Bokning måste göras minst två 

veckor före önskad startdag. 

Evenemangscontainer  Miljöstation med 8 kärl 

Utsättning 1000 kr  Utsättning 500 kr 

Hemtagning inkl. tömning 1000 kr  Hemtagning inkl. tömning 400 kr 

Hyra, max 7 dygn 1000 kr  Kärlhyra, totalt per dygn 80 kr 

Extratömning, vardag 1000 kr  Extratömning, vardag, per kärl 100 kr 

Extratömning, helg Offert  Extratömning, helg Offert 

     

Restavfallscontainer  Evenemangskärl, per kärl 

Utsättning 1495 kr  Utsättning 100 kr 

Hemtagning inkl. tömning * 1495 kr  Hemtagning, inkl. tömning, ÅV/mat 50 kr 

Hyra, per dygn 200 kr  Hemtagning inkl. tömning, rest 100 kr 

Extratömning, vardag 1400 kr  Hyra, per dygn, ÅV/mat 10 kr 

Extratömning, helg Offert  Hyra, per dygn, rest 20 kr 

* Behandlingsavgift 1300 kr/ton  Extratömning, vardag 100 kr 

   tillkommer    Extratömning, helg Offert 

   ÅV/mat = Kärl för återvinningsmaterial  

Fettunna för frityrolja och likn. 100 kr/tunna  eller matavfall 

   Rest = Kärl för restavfall 
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Dragväg 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice. 

 

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast och grovavfall. 

Dragväg som överstiger 50 meter nytecknas inte av arbetsmiljöskäl. 

 

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon 

lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. 

Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Kärlen ska placeras 0–5 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon 

kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 06.00 på tömningsdagen. 

Avståndet mäts från tomtgränsen till mitten av miljöhus eller motsvarande. 

Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg från 

renhållningsfordonet fram till mitten av miljöhus eller motsvarande.  

Avståndet räknas som enkel väg.  
 

 

Prisexempel 

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 12,50 kr 

      

 Tömningar per år 

Dragväg 13 26 39 52 104 

0–5 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

6-10 m 163 kr 325 kr 488 kr 650 kr 1300 kr 

11–20 m 325 kr 650 kr 975 kr 1300 kr 2600 kr 

21–30 m 488 kr 975 kr 1463 kr 1950 kr 3900 kr 

31–40 m 650 kr 1300 kr 1950 kr  2600 kr 5200 kr 

41–50 m 813 kr 1625 kr 2438 kr 3250 kr 6500 kr 
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Grovavfall (kommunalt avfall) 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 

Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler.  

De 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 350 kr per besök. Återvinningsmaterial som 

lyder under lagen om producentansvar som till exempel tidningar, förpackningar och elektronikavfall 

lämnas kostnadsfritt. 

 

Budad hämtning 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 500 kr 

Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr 

 

Schemalagd hämtning 

26 eller 52 hämtningar per år. Pris per hämtning.  

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 450 kr 

Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr 

 

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 dagar från bokning. 
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Container och Autoflak/Lastväxlare 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Container – Restavfall 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

3 kbm 26 19 665 kr 

 52 35 815 kr 

6 kbm 26 31 100 kr 

 52 58 010 kr 

8 kbm 26 40 470 kr 

 52 76 620 kr 

10 kbm 26 49 880 kr 

 52 94 400 kr 

   

Tilläggsavgifter - container Total avgift 

Utsättning 1495 kr 

Hemtagning * 1495 kr 

Bomkörning 400 kr 

* Tömning och behandlingsavgift ingår. 

 

Autoflak/Lastväxlare – Restavfall och Trädgårdsavfall      

 Hyra 
Behållarstorlek per år per månad per vecka * 

18–42 kbm 17 995 kr 1610 kr 635 kr 
    

Utsättning 550 kr 
     

Tömning 

Startavgift, 1 timme 800 kr 

Per påbörjad halvtimme utöver första timmen 400 kr 
  

Behandlingsavgift Per ton 

Restavfall 1300 kr 

Grovavfall 1800 kr 

Matavfall 900 kr 

Trädgårdsavfall 375 kr 
  

Hemtagning inkl. sluttömning ** 550 kr 
  

Tilläggsavgifter 

Losstagning av komprimatorbehållare och nätning 
ingår i timdebiteringen. 

 

Bomkörning 300 kr 

* Minimidebitering är en vecka 

** Behandlingsavgift tillkommer om behållaren innehåller avfall. 
 

Abonnemang för trädgårdsavfall – Sidan 18     Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 22 

I I 

I 
I 
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Tilläggstjänster och andra avgifter 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift 

Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte skett efter 
påpekande utgår felsorteringsavgift. 

 
 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per kärl och tillfälle 50 kr 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per markbehållare och tillfälle 500 kr 

  

Överfullt – Flerfamiljsfastigheter och verksamheter Avgift 

Då kärlen är överfulla vid tömning och därmed kräver extra manuell hantering.  

Restavfall och matavfall, per kärl och tillfälle 500 kr 

Tidningar och förpackningar, per kärl och tillfälle 400 kr 

Container, samtliga fraktioner, per kubikmeter, per tillfälle 250 kr 

  

Extratömning inom tre arbetsdagar, per behållare och tillfälle Avgift 

Då större mängder kommunalt avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren 
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift. 
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice. 

 

Mjukplastsäckar, per abonnemang 200 kr 

Restavfall – kärl 190–370 l 300 kr 

Restavfall – kärl 660–1000 l 350 kr 

Matavfall - kärl 140–370 l  150 kr 

Två- eller fyrfackskärl som måste tömmas som restavfall pga felsortering 250 kr 

Markbehållare, 0-3 kbm, matavfall (inkl. insatssäck) 1025 kr 

Markbehållare, 0-3 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1185 kr 

Markbehållare, 3-5 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1565 kr 

Markbehållare, 0-3 kbm, matavfall (exkl. insatssäck) 1000 kr 

Markbehållare, 0-3 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1140 kr 

Markbehållare, 3-5 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1520 kr 

Bomkörning, markbehållare 600 kr 

Container, 3 kbm, restavfall 970 kr 

Container, 6 kbm, restavfall 1625 kr 

Container, 8 kbm, restavfall 2060 kr 

Container, 10 kbm, restavfall 2500 kr 

 

 

  

I I I I 

i 
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Låst dörr eller grind Avgift 

Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind tas en avgift ut för 
att låsa upp dem. 
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara 
försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek. 
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 

 

Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås. Ingår 

Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system” (Swedlock) eller har 
tagg/pac-bricka. Pris per fraktion och tömning 

 
5 kr 

Dörrar/grindar med fysisk nyckel. 
Pris per fraktion och tömning 

 
10 kr 

Vid yttre åverkan på Swedlock-lås debiteras reparation, per påbörjad timme 350 kr 

  

Abonnemangsändring * Per tillfälle Per kärl 

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr 

Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr 

Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr 

Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr 

Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr 

Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr 

* Ingen avgift utgår: 

      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte eller nytecknande. 

      - vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid flerfamiljsfastigheter    

        och verksamheter. 

Utkörning av matavfallspåsar Avgift 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per tillfälle 450 kr 

  

 
Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll. 

Avgift 
per lock 
och år 

190 l kärl 50 kr 

240 l kärl 75 kr 

370 l kärl 100 kr 

  

 
 
Övriga priser 

Per 
påbörjad 

timme 

Flakbil/servicebil med förare 900 kr 

Renhållningsfordon med förare 1250 kr 

Extrapersonal 350 kr 

Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer. 

 

 

 

 

 

http://www.nsr.se/
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SLAMTÖMNING 

 
Abonnemang ska tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slam. Avgifterna som anges gäller 

vid maximalt 20 meters slanglängd mellan renhållningsfordonets uppställningsplats och anslutnings-

punkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd än 20 meter tas särskild avgift ut. 

 

Inför slamtömning ska fastighetsägaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom 

slamsugning eller med kranbil (fosforfällor). Brunnen eller tanken ska vara frilagd, väl synlig, tydligt 

markerad och lättillgänglig för tömning. Körbar väg fram till brunnen/tanken ska finnas. Behövs 

framgrävning, handräckning eller utnyttjande av särskild inhyrd lyftanordning för lockets avlägsnande 

utgår särskild avgift. 

Brunnslock får väga max 25 kg. 

 

För att minska risken för skador på våra fordon ska det finnas en fri bredd på minst 3,5 meter och en 

fri höjd på minst 4,7 meter där fordonet ska köra. 

 

Priset ”Schemalagd årlig tömning” gäller första tömningen per år. Om man önskar fler schemalagda 

tömningar per år betalar man för ”Budad tömning inom 7 dagar” för övriga tillfällen. 

 

Budad tömning utförs vardagar inom 7 resp. 2 arbetsdagar. 

 

Bomkörning – Debiteras då planerad tömning av brunn/tank inte kan utföras på grund av hinder som 

entreprenören inte råder över. 

 

Matavfallskvarnar får inte anslutas till det kommunala avloppsnätet utan ska anslutas till en tank. 

Kostnad för tömning av matavfallstank, se sidan 15. 

 

Beställning av slamtömning görs hos NSR:s kundservice 

 

Två- och trekammarbrunnar, minireningsverk *, septiktankar och 

slamavskiljare 
Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

 Schemalagd 
årlig 

 
Budad tömning 

Brunnsstorlek tömning inom 7 dagar Inom 2 dagar 

0 - 1,49 kbm 625 kr 780 kr 1125 kr 

1,5 – 2,99 kbm 935 kr 1170 kr 1645 kr 

3,0 – 6,00 kbm 1350 kr 1685 kr 2100 kr 

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 375 kr 375 kr 375 kr 

* Minireningsverk – Inplastad instruktion för handhavande och tömning ska finnas på anläggningen  

   i samband med tömning, lätt åtkomlig för tömningspersonalen. 
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Slutna tankar 

Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

 Schemalagd 
årlig 

 
Budad tömning 

Brunnsstorlek tömning inom 7 dagar Inom 2 dagar 

0 - 1,49 kbm 750 kr 935 kr 1380 kr 

1,5 – 2,99 kbm 1125 kr 1405 kr 1820 kr 

3,0 – 6,00 kbm 1500 kr 1875 kr 2195 kr 

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 375 kr 375 kr 375 kr 

 

 

Akuttömning av slamavskiljare eller sluten tank                                                
Kan endast beställas per telefon. 

Tömning bokas genom NSR:s kundservice. När NSR:s kundservice har stängt tas beställningen emot 

på jourtelefon 010-45 00 500.  

Fastighetsägaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning. 

Akuttömning Avgift 

Tömning samma dag - Beställning vardagar före kl. 14.00 4225 kr 

Tömning nästa arbetsdag Beställning vardagar.  2600 kr 

Tömning inom 4 timmar - Beställning vardagar samt lördagar, 
söndagar och helgdagar 

 
6100 kr 

Tömning inom 24 timmar - Beställning vardagar samt lördagar, 
söndagar och helgdagar 

 
5400 kr 

 

 

Fettavskiljare 

Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom 

kommunens försorg. Tömning ska ske minst två gånger per år enligt kommunens renhållnings-

ordning. 

 Schemalagd Budad tömning 
 
Brunnsstorlek 

årlig 
tömning 

 
Inom 7 dagar 

 
Inom 2 dagar 

0 - 1,49 kbm 1250 kr 1625 kr 1910 kr 

1,5 – 6,00 kbm 1690 kr 2200 kr 2565 kr 

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 750 kr 750 kr 750 kr 
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Fosforfällor 

Tömning ska utföras i den omfattning som kommunen bestämmer. 

Tid på plats, per påbörjad timme 1590 kr 

Behandlingsavgift, per kbm 130 kr 

 

 

Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar 

Ex. BDT-brunnar 

Tömning i samband med schemalagd tömning av slamavskiljare 
eller sluten tank.  

 
400 kr 

Tömning vid andra tillfällen 1590 kr 

Behandlingsavgift 150 kr/ton tillkommer. 

 

Toalettbodar 

Ex. ”Bajamaja” 

Toalettbod inkl. 1 kbm slam, per tillfälle 900 kr 

Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten, per tillfälle 1000 kr 

Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten + städning, 
per timme 

 
1135 kr 

Saneringsvätska, per liter 130 kr 

 

 

Extra tjänster   

Slanglängd, per påbörjade 5 meter utöver 20 meter 110 kr 

Bomkörning 550 kr 

Slamsugning, per timme 1135 kr 

Extrapersonal, per timme 420 kr 

Telefonavisering 100 kr 

Kombispolning i samband med tömning  
(Måste beställas i förväg) 

 
1340 kr 

 

 

Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja  

Hämtning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

Behållare tillhandahålles av NSR. 

Pris per fat och tömning 500 kr 
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Hämtning av latrin 

Latrin uppsamlas i 45-liters engångsbehållare av plast. I abonnemanget ingår engångsbehållare med 

lock och plastsäckar. På hämtningsdagen ska abonnenten knyta ihop plastsäcken och sedan placera 

den väl förslutna behållaren vid renhållningsfordonets stannplats. Latrinkärl hämtas inte i 

klosettutrymme. 

 
Abonnemang 

Hämtningar 
per år 

Total 
avgift/år 

Villahushåll, permanentboende * 26 5000 kr 

Villahushåll, fritidsboende ** 16 3000 kr 

* Hämtning varannan vecka året runt. 

** Hämtning varannan vecka under vecka 14–39, samt vecka 46, 2 och 10. 
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Serviceavgifter 2021 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Båstads kommun  
Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall 

Samtliga priser är inklusive moms. 

 

Enligt beslut i NSR:s styrelse 2020-10-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäller fr.o.m. 1 april 2021  
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Ljuskällor, batterier och småelektronik från flerfamiljsfastigheter 

 Total avgift/år 

Tömningar 
per år 

 
Småel-paket * 

Enbart  
batteribox ** 

13 1625 kr 1300 kr 

6 815 kr 600 kr 

3 450 kr 300 kr 

* Ljuskällor, batterier och småelektronik 
** Nytecknas ej. 

 
 

  

Extratömning Avgift 

Per tillfälle 250 kr 
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Datum: 2020-10-20 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000777/2020 – 500 
 
 

Ändring av ägardirektiv för Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för NSR AB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt av de sex 
nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm, 
nedan kallat ägarkommunerna. Som ett led i ägarkommunernas aktiva bolagsstyrning beslutar 
ägarkommunerna om ägardirektiv för NSR. Ägardirektivet ska kontinuerligt ses över så att 
innehållet i direktivet och framförallt bolagets mål är relevanta och ändamålsenliga. Ägardirek-
tivet för NSR ändrades senast hösten 2015. Ett par av de mål som återfinns i ägardirektivet ska 
vara uppfyllda under 2020. Vidare har Höganäs kommun inträtt i NSR fullt ut. 
 

Aktuellt 
Mot denna bakgrund tillsattes i början av år 2020 en arbetsgrupp med representanter från 
samtliga ägarkommuner som fick i uppdrag att ta fram ett reviderat ägardirektiv. Arbetsgrup-
pen har tillsammans med tjänstepersoner från NSR tagit fram ett förslag till ändrat ägardirek-
tiv. Förslaget innebär att ägardirektivet har kortats ned och uppdragsbeskrivningen har upp-
daterats för att spegla det uppdrag som NSR har idag. De punkter som i detalj angav ”hur” 
samordningen av avfallshanteringen skulle gå till har tagits bort. Kopplingen till den regionala 
avfallsplanen har förts in i direktivet och bolagets mål har minskats till två. I ägardirektivet 
anges att bolaget ska följa vissa nyckeltal som är av intresse för ägarkommunerna. Nedan följer 
ett utdrag från ägardirektivet som anger bolagets föreslagna mål och nyckeltal. 
 
Mål: 
• ”NSR ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor. Bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp var 
cirka 28 000 ton 2019. Bolaget ska reducera dessa utsläpp med 46 procent till och med 2025.” 
 
• ”NSR ska främja inkubatorverksamhet och samarbeten som stödjer utvecklingen mot ett cir-
kulärt samhälle. Bolaget ska till och med 2025 implementera minst fem innovationer som är 
till nytta för bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle.” 
 
Nyckeltal: 
• Totalt antal kilo hushållsavfall (exklusive trädgårdsavfall) per person  
• Nöjd kundindex  
• Genomsnittlig avfallskostnad per invånare utifrån Nils Holgersson-rapporten och den årliga 
jämförelse som görs av Villaägarnas riksförbund 
 
 
 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Förslaget till nytt ägardirektiv har föredragits på NSR:s ägarsamråd den 17 april 2020. Sedan 
ägarsamrådet ägde rum har NSR genomfört ett klimatbokslut. Bokslutet ligger till grund för 
målet att reducera bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp med 46 procent till och med 2025. 
Klimatbokslutet är utfört i enlighet med det så kallade GHG-protokollet, som är en global stan-
dard för mätning och rapportering av växthusgasutsläpp, vilket gör att bolaget kan jämföra sig 
med andra aktörer. Förslaget till ägardirektiv har presenterats för styrelsen i NSR under våren 
och hösten 2020. 
 
 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSR 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ägardirektiv för NSR AB, daterad 2015-09-23 
Förslag till nytt ägardirektiv för NSR AB 
 
 
Samråd har skett med: 
NSR 
Samtliga ägarkommuner i NSR 
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ÄGARDIREKTIV för Nordvästra Skånes Renhållnings AB 
 

1. Inledning 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt av de 
sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och 
Ängelholm, nedan kallat ägarkommunerna. NSR är således en del av ägarkommunernas 
verksamhet. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av 
direktiv utfärdade av kommunfullmäktige i ägarkommunerna, fastställda av 
bolagsstämma.  

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

2. Syfte och uppdrag 

2.1. Det kommunala ändamålet 

Bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och ägarkommunerna utveckla 
en avfallshantering som syftar till att värna miljön, det regionala näringslivet och den 
lokala servicen genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad. 

Bolagets verksamhet ska i huvudsak bedrivas åt ägarkommunerna/i ägarkommunernas 
ställe. 

2.2. Uppdrag 

Ägarkommunerna har en lagstadgad skyldighet att se till att hushållsavfall inom den egna 
kommunen återvinns eller bortskaffas. Ägarkommunerna har överlämnat skötseln av dessa 
angelägenheter till NSR.  
 
NSR har i uppdrag att samordna avfallshanteringen inom ägarkommunerna på ett sådant sätt 
att bolaget skapar effektiva och flexibla system som ger så låg miljöbelastning som möjligt. 
 
NSR har vidare i uppdrag att till respektive kommunfullmäktige ta fram beslutsunderlag för 
avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning. Respektive kommunfullmäktige 
beslutar om avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning. Bolaget verkställer 
besluten. För perioden 2020-2024 har ägarkommunerna beslutat om en regional avfallsplan 
som NSR har att följa. Respektive ägarkommun ansvarar för myndighetsutövning i 
renhållningsärenden. 
 
Bolaget har också i uppdrag att tillhandahålla tjänster till ägarkommunerna som avser 
hantering av förorenade massor och beställarkompetens inom avfallshantering. NSR får även 
ta emot och återvinna slam som inte utgör hushållsavfall.  
 
NSR ska även samverka över kommungränserna för att öka kompetensen och effektiviteten i 
verksamheten för att förbättra både ekonomi och miljö för invånarna i regionen.  
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2.3. Inriktning 

Återvinningsanläggningen i Helsingborg ska utvecklas och vara en industripark med 
behandlingslinjer som drivs, i egen regi eller i samarbete med olika entreprenörer där 
bolaget ska värna utveckling av effektiv teknik, resurshushållning ur samhällsperspektiv 
och att en sund konkurrens upprätthålls.  

Bolaget ska följa EU:s avfallshierarki vilket innebär att avfall ska hanteras utifrån sina 
egenskaper och avfallet ska, i följande ordning; minimeras, återanvändas, återvinnas som 
material, återvinnas som energi och i sista hand deponeras.  

Den forskning och utveckling som ska bedrivas ska ha klart uttalad inriktning och tydliga 
mål. Det ska finnas syfte, budget och förväntad utveckling samt uppföljning och 
återrapportering av forsknings- och utvecklingsarbetet till bolaget och ägarkommunerna.  

3. Mål  

Ägarkommunerna har beslutat om en gemensam regional avfallsplan vilken beskriver 
målsättningarna bolaget har att uppfylla. Nedan följer övriga prioriterade mål utifrån 
bolagets ändamål och uppdrag.  

3.1. NSR ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor 

Bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp var cirka 28 000 ton1 2019. Bolaget ska reducera 
dessa utsläpp med 46 procent till och med 2025. 

3.2. NSR ska främja inkubatorverksamhet och samarbeten som stödjer utvecklingen 

mot ett cirkulärt samhälle 

Bolaget ska till och med 2025 implementera minst fem innovationer som är till nytta för 
bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle. 

3.3. Rapportering av måluppfyllelse och nyckeltal  

Ägarna kommer att följa upp bolagets mål. Bolaget ska redovisa måluppfyllelsen vid 
ägardialogen samt på ägares begäran. Utöver måluppfyllelsen och eventuella nyckeltal 
relaterade till detta ska bolaget redovisa utvecklingen av nedanstående nyckeltal. 

 Totalt antal kilo hushållsavfall (exklusive trädgårdsavfall) per person  

 Nöjd kundindex  

 Genomsnittlig avfallskostnad per invånare utifrån Nils Holgersson-rapporten och 
den årliga jämförelse som görs av Villaägarnas riksförbund   

Bolaget redovisar även årligen nyckeltal till kommunerna utifrån den regionala 
avfallsplanen. 

                                                           

1 Uppgiften är hämtad från NSR:s klimatbokslut för 2019, exklusive läckage från 
biogasproduktionen som inträffat 2019. 
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4. Ekonomi 

Verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i 
enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv. 

Varje renhållningskollektiv ska belastas med de intäkter och kostnader som är hänförliga 
till respektive kollektiv. med undantag av vad som anges i avsnitt 4.3. 

Då verksamheten till huvudsaklig del riktar sig till ägarkommunerna och bolaget inte ska 
belastas med räntekostnader för utförda uppdrag åt kommunerna sker fakturering 
kvartalsvis i förskott. 

4.1. Riskexponering 

Lämnande av ensidiga förbindelser såsom ställande av säkerhet, borgensförbindelse 
etcetera får inte ske utan ägarkommuners medgivande. 

Bolaget har ett ansvar för att tydligt informera sina ägare om aktuell riskexponering i 
verksamheten. 

4.2. Soliditet 

Bolaget ska sträva efter att ha en soliditet på minst 15 procent.  

4.3. Återvinningscentralerna 

Återvinningscentralerna (ÅVC) finansieras solidariskt av de renhållningskollektiv som 
ingår i NSR. Solidarisk finansiering uppnås genom att totalkostnaden för att driva samtliga 
ÅVC (fasta och rörliga kostnader) fördelas utifrån antalet besök från boende i respektive 
kommun. 

Bolaget beslutar om antal och lokalisering av ÅVC. Detta ska ske efter samråd med 
ägarkommunerna. 

5. Ägarnas insyn och kontroll över verksamheten 

5.1. Ägarsamråd 

Ägarsamrådet är ett beredande organ och har till syfte att kunna samråda och agera 
värdeskapande genom strukturerad dialog med representanter från respektive 
ägarkommun med mandat att företräda ägarkommunen i strategiskt viktiga frågor. 

Företrädesvis ska kommunstyrelsens ordförande med biträde av tjänsteman representera 
ägarkommunen i samrådsorganet. Medlemmar ur bolagets styrelse bör inte representera 
ägarkommun i samrådsorganet. Kallelse till ägarsamråd ska ske minst en gång per år i 
samband med bolagets årsstämma. Ytterligare möten kan hållas vid behov eller på initiativ 
från någon av ägarkommunerna. Sammankallande är Helsingborgs stad.  

5.2. Ägardialog 

Syftet med ägardialogen är att föra dialog kring bolagets ställning och utveckling. Vid 
ägardialogen kan bolagets ledning diskutera strategiskt viktiga frågor med representanter 
för ägarkommunerna i ett informellt forum. Ägardialogen syftar också till att följa upp 



 
ÄGARDIREKTIV 

SID 4(6) 

ägardirektiven samt i samband med detta överväga eventuell revidering av befintliga 
ägardirektiv. I ägardialogen deltar ägarsamrådet eller representanter från ägarsamrådet, 
bolagets presidium och VD. Ägardialogen ska hållas minst en gång om året i samband med 
ett ägarsamråd. 

5.3. Ekonomiska och tekniska delegationen 

Syftet med den ekonomiska och tekniska delegationen är att vara en länk för att förankra 
frågor och beslut i ägarkommunerna i ekonomiska och tekniska frågor. 

Vid mötena ska det ske såväl en ekonomisk som en teknisk genomgång och uppföljning av 
bolagets verksamhet. 

Deltagare utses från respektive ägarkommun, två ordinarie samt två ersättare. Från 
bolaget deltar en ansvarig tjänsteman som är föredragande. Bolaget är sammankallande. 

Mötena ska protokollföras och delges styrelsen i bolaget samt respektive ägarkommun. 

Den ekonomiska och tekniska delegationen ska ha minst fyra möten per år samt 
ytterligare möten om ägarkommun eller representant för bolagets ledning så önskar.  

5.4. Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande 

Frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska underställas 
ägarkommunernas fullmäktige för ställningstagande innan bolagets styrelse eller 
bolagsstämma fattar beslut. Följande frågor anses vara av sådan karaktär: 

 Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten. 

 Ingående av avtal/överenskommelser som medför väsentlig förändring av 
balansräkningen varmed förstås tio procent av bolagets balansomslutning eller 
med ett motsvarande kontraktsvärde. 

 Ingående av avtal/överenskommelser vilka, oavsett kontraktsvärde, är av 
strategisk eller principiell betydelse. 

 Beslut om avyttring av betydande del av verksamheten. Med betydande avses del 
av strategisk eller principiell betydelse, eller som överstiger tio procent av 
omsättningen. 

5.5. Frågor vilka kräver kvalificerad majoritet på bolagsstämma 

 Ändring av det kommunala ändamålet och föremålet för bolagets verksamhet. 

 Beslut om nya delägare. 

 Beslut om ändring av bolagets aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 
instrument. 

Med kvalificerad majoritet förstås att beslutet omfattas av ägare till minst två tredjedelar 
av samtliga av bolaget utgivna aktier.  
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5.6. Löpande samråd och informationsskyldighet 

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna ska utan dröjsmål få del av:  

 protokoll från bolagsstämma  

 protokoll från styrelsesammanträde  

 bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 
lekmannarevisor 

 affärsplan, samt  

 övriga av kommunstyrelserna begärda handlingar  

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till 
ägaren får uppgiften uteslutas. NSR ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 

Styrelsen ska i sin planering beakta ägarkommunernas tidplan för rapportering av 
bokslut, delårsrapporter och övrig information som ska lämnas. 

Bolagets ledning är skyldig att på ägarkommunernas begäran informera samtliga 
ägarkommunerna om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. Bolaget 
ska kunna redovisa hur intäkter och kostnader fördelas mellan å ena sidan hanteringen av 
hushållsavfall enligt det kommunala ansvaret och å andra sidan eventuell övrig 
verksamhet. Bolaget ska också kunna redovisa principerna för hur denna fördelning har 
gjorts. Informationen kan lämnas vid sammanträde som samtliga ägarkommuner kallas till 
eller skriftligt om så krävs till samtliga ägarkommuner. 

I årsredovisningen för NSR ska en resultat- och balansräkning för respektive 
renhållningskollektiv (kommun) ingå.  I resultat- och balansräkning för respektive 
renhållningskollektiv (kommun) ska det bland annat framgå årets resultat och 
ackumulerade över- respektive underskott.  Bolaget ska i årsredovisningen också redovisa 
principerna för hur denna fördelning har gjorts.  

Bolaget är dessutom löpande skyldigt att informera sina ägare om väsentliga händelser i 
verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för fullmäktiges 
ställningstagande. 

5.7. Styrdokument 

Bolaget ska känna till de övergripande styrdokument och policys som gäller för 
Helsingborgs stads verksamheter och verka för att dessa i tillämpliga delar följs och 
inarbetas i bolagets egna policys, direktiv och riktlinjer.  

5.8. Uppföljning 

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redogöra för hur 
den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala 
ändamålet. 
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6. Avslutning 

Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning och 
aktieägaravtal, är utformade i syfte att de så kallade Teckal-kriterierna ska vara uppfyllda 
och ska, när det gäller strategiska mål och viktiga beslut, tolkas på ett sådant sätt att 
ägarkommunernas inflytande blir effektivt, i den meningen att NSR underställs en kontroll 
som gör det möjligt för ägarkommunerna att utöva en avgörande påverkan på de beslut 
som fattas av bolaget. 

Som moderbolag i aktiebolagsrättslig koncern svarar bolaget för att direktiv som gäller 
moderbolaget även i tillämpliga delar gäller för dotterbolag. 

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget 
och i dess dotterbolag. 

 

Beslutat av: Kommunfullmäktige i  

Datum: xx december 2020 

 



ÄGARDIREKTIV för Nordvästra Skånes Renhållnings AB 

1. Inledning 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt 
av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp 
och Ängelholm, nedan kallat ägarkommunerna. NSR är således en del av 
ägarkommunernas verksamhet. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av 
bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige i ägarkommunerna, 
fastställda av bolagsstämma. 

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

2. Syfte och uppdrag 

2. 1. Det kommunala ändamålet 

Bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och ägarkommunerna 
utveckla en avfallshantering som syftar till att värna miljön, det regionala näringslivet 
och den lokala servicen genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad. 

Bolagets verksamhet ska i huvudsak bedrivas åt ägarkommunerna/i ägarkommunernas 
ställe. 

2.2. Uppdrag 

Ägarkommunerna har en lagstadgad skyldighet att anta en kommunal 
renhållningsordning, vilket innebär ett ansvar att ta hand om hushållsavfall och samla 
in, transportera, återvinna och bortskaffa om så är lämpligt. 

Bolaget ansvarar (förutom vad gäller Höganäs) för framtagande av beslutsunderlag för 
avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning till respektive 
kommunfullmäktige. Respektive kommunfullmäktige beslutar om avfallsplan, 
renhållningsordning och taxa för renhållning. Bolaget ansvarar för att verkställa 
besluten enligt ovan. Respektive ägarkommun ansvarar för myndighetsutövning i 
renhållningsärenden. 

Bolaget ansvarar förutom vad som framgår av bolagsordningen för att: 

• arbeta för ökad insamlingssamverkan och ökat regionalt samarbete i enlighet 
med det kommunala ändamålet, 

• samverka med högskolor/universitet och andra intressenter för att främja 
regional utveckling kring avfallshantering och återvinning för att skapa 
miljömässiga förbättringar, 

• samverka över kommungränserna för att öka kompetensen och effektiviteten i 
verksamheten för att förbättra både ekonomi och miljö för invånarna i regionen, 
samt 
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• agera på ett öppet och serviceinriktat sätt i förhållande till invånare och media. 

2.3. Inriktning 

Återvinningsanläggning i Helsingborg ska utvecklas till en industripark med 
behandlingslinjer som drivs, i egen regi eller i samarbete med olika entreprenörer där 
bolaget ska värna utveckling av effektiv teknik, resurshushållning ur 
samhällsperspektiv och att en sund konkurrens upprätthålls. 

Bolaget ska följa EU:s avfallshierarki vilket innebär att avfall ska hanteras utifrån sina 
egenskaper och avfallet ska, i följande ordning; minimeras, återanvändas, återvinnas 
som material, återvinnas som energi och i sista hand deponeras. 

Den forskning och utveckling som ska bedrivas ska ha klart uttalad inriktning och 
tydliga mål. Det ska finnas syfte, budget och förväntad utveckling samt uppföljning och 
återrapportering av forsknings- och utvecklingsarbetet till bolaget och 
ägarkommunerna. 

2. 4. Samordning 

Samordning av avfallshanteringen ska ske på ett sådant sätt att bolaget skapar effektiva 
och flexibla system som ger så låg miljöbelastning som möjligt genom att: 

• förebygga uppkomsten av avfall, 

• vara tillgängliga, enkla och funktionella för användaren, 

• minska spridningen av giftiga ämnen, 

• öka materialåtervinning och därmed bidra till att minska mängden förbrukad 
råvara, 

• vara kostnadseffektiva, 

• återvinna energi och därmed bidra till att minska energianvändningen i 
samhället, samt 

• kunna utvecklas utifrån nya krav i framtiden. 

3. Mål 

Ägarkommunerna har beslutat om en gemensam kretsloppsplan vilken beskriver 
målsättningarna bolaget har att uppfylla. Nedan följer övriga prioriterade mål utifrån 
bolagets ändamål och uppdrag. 

3.1. NSR ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor 

Bolaget ska arbeta för att minska mängden avfall. År 2020 ska totalt antal kilo 
hushållsavfall (exklusive trädgårdsavfall) per person uppgå till max 320. 

3.2. NSR ska värna utveckling av effektiv teknik och att en sund konkurrens 
upprätthålls 
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Bolaget ska arbeta för att utöka antalet samarbetspartners i VERA Park. 

3. 3. NSR ska arbeta för att minska den årliga avfa!lskostnaden per invånare 

Uppföljning av årlig avfallskostnad per invånare görs för NSR som helhet samt per 
enskilt renhållningskollektiv. Beräkning sker utifrån Nils Holgersson-rapporten och 
den årliga jämförelse som görs av Villaägarnas riksförbund. Genomsnittlig 
avfallskostnad per invånare för de kommuner som är delägare i NSR ska minska från 
795 kronor år 2010 till 450 kronor år 2020. 

3.4. NSR ska ha nöjda kunder 

Nöjd Kund Index (NKI) för bolagets abonnenter ska uppgå till 4,4 på en femgradig 
skala. 

3. 5. Rapportering av må/uppfyllelse 

Ägarna kommer att följa upp bolagets mål. Bolaget ska redovisa måluppfyllelsen vid 
ägardialogen eller på det sätt som framgår av godkänd plan för 
verksamhetsuppföljning, se punkten 5.2. 

4. Ekonomi 

Verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i 
enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen. 

Varje renhållningskollektiv ska belastas med de intäkter och kostnader som är 
hänförliga till respektive kollektiv. med undantag av vad som anges i avsnitt 4.3. 

Då verksamheten till huvudsaklig del riktar sig till ägarkommunerna och bolaget inte 
ska belastas med räntekostnader för utförda uppdrag åt kommunerna sker fakturering 
kvartalsvis i förskott. 

4. 1. Riskexponering 

Lämnande av ensidiga förbindelser såsom ställande av säkerhet, borgensförbindelse 
etcetera får inte ske utan ägarkommuners medgivande. 

Bolaget har ett ansvar för att tydligt informera sina ägare om aktuell riskexponering i 
verksamheten. 

4. 2. Soliditet 

Bolaget ska sträva efter att ha en soliditet på minst 15 procent. 

4. 3. Atervinningscentralerna 

Återvinningscentralerna (ÅVC) finansieras solidariskt av de renhållningskollektiv som 
ingår i NSR. Solidarisk finansiering uppnås genom att totalkostnaden för att driva 
samtliga ÅVC (fasta och rörliga kostnader) fördelas utifrån antalet besök från boende i 
respektive kommun. 
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Bolaget beslutar om antal och lokalisering av ÅVC. Detta ska ske efter samråd med 
ägarkommunerna. 

5. Ägarnas insyn och kontroll över verksamheten 

5. 1. Ägarsamråd 

Ägarsamrådet är ett beredande organ och har till syfte att kunna samråda och agera 
värdeskapande genom strukturerad dialog med representanter från respektive 
ägarkommun med mandat att företräda ägarkommunen i strategiskt viktiga frågor. 

Företrädesvis ska kommunstyrelsens ordförande med biträde av tjänsteman 
representera ägarkommunen i samrådsorganet. Medlemmar ur bolagets styrelse bör 
inte representera ägarkommun i samrådsorganet. Kallelse till ägarsamråd ska ske 
minst en gång per år i samband med bolagets årsstämma. Ytterligare möten kan hållas 
vid behov eller på initiativ från någon av ägarkommunerna. Sammankallande är 
Helsingborgs stad. 

5. 2. Ägardialog 

Syftet med ägardialogen är att föra dialog kring bolagets ställning och utveckling. Vid 
ägardialogen kan bolagets ledning diskutera strategiskt viktiga frågor med 
representanter för ägarkommunerna i ett informellt forum. Ägardialogen syftar också 
till att följa upp ägardirektiven samt i samband med detta överväga eventuell revidering 
av befintliga ägardirektiv. I ägardialogen deltar ägarsamrådet eller representanter från 
ägarsamrådet, bolagets presidium och VD. Ägardialogen ska hållas minst en gång om 
året i samband med ett ägarsamråd. 

Vid ägardialogen ska bolagets ledning presentera och få godkänt en plan för 
verksamhets-uppföljning och löpande återkoppling och rapportering till 
ägarkommunerna. 

5. 3. Ekonomiska och tekniska delegationen 

Syftet med den ekonomiska och tekniska delegationen är att vara en länk för att 
förankra frågor och beslut i ägarkommunerna i ekonomiska och tekniska frågor. 

Vid mötena ska det ske såväl en ekonomisk som en teknisk genomgång och uppföljning 
av bolagets verksamhet. 

Deltagare utses från respektive ägarkommun, två ordinarie samt två ersättare. Från 
bolaget deltar en ansvarig tjänsteman som är föredragande. Bolaget är 
sammankallande. 

Mötena ska protokollföras och delges styrelsen i bolaget samt respektive ägarkommun. 

Den ekonomiska och tekniska delegationen ska ha minst fyra möten per år samt 
ytterligare möten om ägarkommun eller representant för bolagets ledning så önskar. 
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5. 4. Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande 

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska därför 
underställas ägarkommunernas fullmäktige för ställningstagande innan bolagets 
styrelse eller bolagsstämma fattar beslut. 

• Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten. 

• Ingående av avtal/överenskommelser som medför väsentlig förändring av 
balansräkningen varmed förstås tio procent av bolagets balansomslutning eller 
med ett motsvarande kontraktsvärde. 

• Ingående av avtal/överenskommelser vilka, oavsett kontraktsvärde, är av 
strategisk eller principiell betydelse. 

• Beslut om avyttring av betydande del av verksamheten. Med betydande avses 
del av strategisk eller principiell betydelse, eller som överstiger tio procent av 
omsättningen. 

5. 5. Frågor vilka kräver kvalificerad majoritet på bolagsstämma 

• Ändring av det kommunala ändamålet och föremålet för bolagets verksamhet. 

• Beslut om nya delägare. 

• Beslut om ändring av bolagets aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 
instrument. 

Med kvalificerad majoritet förstås att beslutet omfattas av ägare till minst två 
tredjedelar av samtliga av bolaget utgivna aktier. 

5. 6. Löpande samråd och informationsskyldighet 

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna ska utan dröjsmål få del av: 

• protokoll från bolagsstämma 

• protokoll från styrelsesammanträde 

• bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 
lekmannarevisor 

• affärsplan, samt 

• övriga av kommunstyrelserna begärda handlingar 

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till 
ägaren får uppgiften uteslutas. NSR ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 

Styrelsen ska i sin planering beakta ägarkommunernas tidplan för rapportering av 
bokslut, delårsrapporter och övrig information som ska lämnas. 
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Bolagets ledning är skyldig att på ägarkommunernas begäran informera samtliga 
ägarkommunerna om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. 
Bolaget ska kunna redovisa hur intäkter och kostnader fördelas mellan å ena sidan 
hanteringen av hushållsavfall enligt det kommunala ansvaret och å andra sidan 
eventuell övrig verksamhet. Bolaget ska också kunna redovisa principerna för hur 
denna fördelning har gjorts. Informationen kan lämnas vid sammanträde som samtliga 
ägarkommuner kallas till eller skriftligt om så krävs till samtliga ägarkommuner. 

För de kommuner som överlämnat renhållningsverksamheten till NSR, ska i 
årsredovisningen för NSR ingå en resultat- och balansräkning för respektive 
abonnentkollektiv (kommun). I resultat- och balansräkning för respektive 
abonnentkollektiv (kommun) ska det bland annat framgå årets resultat och 
ackumulerade över- respektive underskott. Bolaget ska i årsredovisningen också 
redovisa principerna för hur denna fördelning har gjorts. 

Bolaget är dessutom löpande skyldigt att informera sina ägare om väsentliga händelser 
i verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för fullmäktiges 
ställningstagande. 

5. 7. Styrdokument 

Bolaget ska känna till de övergripande styrdokument och policys som gäller för 
Helsingborgs stads verksamheter och verka för att dessa i tillämpliga delar följs och 
inarbetas i bolagets egna policys, direktiv och riktlinjer. 

5. 8. Uppföljning 

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redogöra för 
hur den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala 
ändamålet. 

6. Avslutning 

Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning 
och aktieägaravtal, är utformade i syfte att de så kallade Teckal-kriterierna ska vara 
uppfyllda och ska, när det gäller strategiska mål och viktiga beslut, tolkas på ett sådant 
sätt att ägarkommunernas inflytande blir effektivt, i den meningen att NSR underställs 
en kontroll som gör det möjligt för ägarkommunerna att utöva en avgörande påverkan 
på de beslut som fattas av bolaget. 

Som moderbolag i aktiebolagsrättslig koncern svarar bolaget för att direktiv som gäller 
moderbolaget även i tillämpliga delar gäller för dotterbolag. 

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i 
bolaget och i dess dotterbolag. 

Beslutat av: Kommunfullmäktige i Båstad 
Datmn: 23 September 2015 
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Datum: 2020-11-12 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000808/2020 – 200 
 
 

Överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering berörande del av Båstad 
Hemmeslöv 10:10 
 
 
Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering varigenom 
ca 150 kvm av fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:10 överförs till fastigheten Båstad Hem-
meslöv 10:47 mot en ersättning om 390 kronor/kvm.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ägarna till fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:47 har inkommit till Båstads kommun med en 
förfrågan om att få förvärva ett större område mark av kommunen att tillföra sin fastighet. 
Teknik och service har berett förfrågan utifrån framtida utveckling av området Hemmeslöv och 
har kommit fram till att en överföring av ca 150 kvm är möjlig utan att det får konsekvenser för 
sannolikt kommande etapper av bostäder och infrastruktur i området.  

 
 
Ett förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering har tagits fram och godkänts 
av fastighetsägarna. Genom denna överenskommelse möjliggörs fastighetsreglering av aktuellt 
markområde. Erforderlig lantmäteriförrättning bekostas av fastighetsägarna.  
Båstads kommun erhåller 390 kronor/kvm för överförd mark. Värdet av marken motsvarar ett 
30 % korrigeringsvärde som baseras på befintliga markvärden i det geografiska området. Er-
sättning ska erläggas till kommunen innan förrättningen vinner laga kraft.  
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut medför inga konsekvenser för samhällsutvecklingen. 
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut genererar en intäkt för marken som överförs om uppskattnings-
vis 58 500 kronor. Intäkten förväntas vara kommunen tillhanda andra halvåret 2021.  
 
 
 
Teknik och service 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Fastighetsägarna, Daniel och Annika Axelsson 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering 
 
Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad 
 
 



ÖVERENSKOMMELSE/ANSÖKAN OM 
FASTIGHETSREGLERING 

 
 
Parter 
 
Daniel Axelsson (861018-0195) Svartbäckens by 272, 136 Vendelsö, ägare av 
fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:75 till en ½ del och; 
Annika Axelsson (871130-3308) Svartbäckens by 272, 136 Vendelsö, ägare av 
fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:75 till en ½ del, i följande text kallade 
fastighetsägarna. 
 
Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad, ägare av fastigheten Båstad 
Hemmeslöv 10:10, i följande text kallad kommunen. 
 
 
Följande överenskommelse om fastighetsreglering träffas mellan ovanstående parter 
avseende överföring av mark mellan fastigheterna Båstad Hemmeslöv 10:10 och Båstad 
Hemmeslöv 10:75.  

 

1. Ca 147 m2 (illustreras i kartbilden nedan) av fastigheten Båstad Hemmeslöv 
10:10 ska överföras genom fastighetsreglering till fastigheten Båstad Hemmeslöv 
10:75.   

 
 

 

2. Båda parter är medvetna om att angivna antal kvadratmeter mark (i p.1) kan 
komma att avvika marginellt när lantmäteriet mätt området. Då det är viktigt för 
kommunen att inte överföra mark som sannolikt kommer planläggas i framtiden 
ska kommunen godkänna alla avvikelser från vad som anges i p 1. innan 
lantmäteriförrättning slutförs. 

 

3. Fastighetsägarna tillträder det aktuella markområdet när förrättningen vunnit 
lag kraft och ersättning erlagts. 

10 22 

I 

10 12 I 



4. Aktuellt markområde överförs i befintligt skick. 

 
5. Kommunen ansöker om förrättning hos lantmäterimyndigheten för att 

genomföra vad denna överenskommelse omfattar, vilket härigenom biträds av 
fastighetsägarna.  

 
6. Fastighetsägarna bekostar förrättningen.  

 
7. För marken som överförs från fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:10 till Båstad 

Hemmeslöv 10:75 ska ersättning utgå med 390 kr/kvm.  

 
8. Fastighetsägarna betalar överenskommen ersättning mot faktura utställd av 

kommunen innan lantmäterimyndigheten tagit beslut i förrättningen.  

 
9. Denna överenskommelse är bindande mellan parterna under förutsättning att 

den godkänns av kommunstyrelsen. 

 
10. Tvist avseende tolkning av innehållet i denna överenskommelse avgörs av svensk 

domstol. 

 
11. Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar och båda 

parter har erhållit var sitt. 

 

 
 
 
Båstad 2020-   Båstad 2020- 
Fastighetsägarna   För kommunen 

 
 
 
......................................................  ………………………………………………… 
Daniel Axelsson      
 

 
 
……………………………………………………  …………………………………………………. 
Annika Axelsson   Jan Bernhardsson  
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Datum: 2020-11-09 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000809/2020 – 200 
 
 

Överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering berörande del av Båstad 
Båstad 109:2 
 
 
Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering varigenom 
ca 35 kvm av fastigheten Båstad Båstad 109:2 överförs till Båstad Hagen 3 för en ersättning om 
499 kronor/kvm.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under pågående detaljplanearbete som berör fastigheten Båstad Båstad 109:2 har fastighetsä-
garna till Båstad Hagen 3 kontaktat Båstads kommun.  
Fastighetsägarna berörs av pågående detaljplan då kommunal mark som angränsar till Båstad 
Hagen 3 kommer att få nytt användningsområde. Den angränsande marken utgör i gällande 
detaljplan allmän plats i form av ”Natur” och kommer genom påbörjat detaljplanearbete istäl-
let bli kvartersmark i syfte att möjliggöra förtätning.  

 
Tidigare ägare till fastigheten Båstad Hagen 3 har genom föregående bygglov medgivits att 
bygga närmare fastighetsgräns än 4 meter vilket medför att nuvarande fastighetsägare på 
grund av planerad förtätning kommer få svårt att underhålla sitt bostadshus. Fastighetsägarna 
har jämte förfrågan om att få köpa mark även föreslagit åtkomst genom nyttjanderätt i form av 
arrende eller servitut.  
Teknik och service har berett fastighetsägarnas önskemål och anser inte att åtkomsten till bo-
staden på Båstad Hagen 3 bör säkras genom upplåtelse av mark, främst på grund av att nytt-
janderätten kommer att belasta en fastighet som kommunen har för avsikt att sälja. Det inne-
bär en rådighetsinskränkning för kommande köpare och det medför en påtaglig risk för fram-
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tida intressekonflikter.  En fastighetsreglering av det antal kvadratmeter mark som löser fas-
tighetsägarnas åtkomst påverkar inte värdet eller nyttjandegraden av kommunens intillig-
gande mark när den nya detaljplanen vunnit laga kraft.  
Teknik och service har med hänsyn till konsekvenserna av de olika möjligheterna att lösa situ-
ationen upprättat ett förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering som fastig-
hetsägarna godtagit.  
För överförd mark erlägger fastighetsägarna ersättning till kommunen om 499 kronor/kvm.  
Fullgörandet av överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering har gjorts beroende av att 
påbörjad detaljplan vinner lag kraft. Båstads kommun ska ansöka om fastighetsbildning för 
bildande av nya fastigheter inom planområdet, varigenom åtgärden som omfattas av föreva-
rande överenskommelse utgör en liten del.  
Fastighetsägarna ska erlägga ersättning till kommunen för den del av förrättningen som omfat-
tar mätning och utsättning av nya gränspunkter. Fastighetsägarna ska maximalt debiteras en 
kostnad om 15 000 kronor.  
 

Aktuellt 
Detaljplanearbetet för del av Båstad 109:2 (Vretvägen- Oleborgsvägen-Lyavägen) har varit ute 
för samråd och planeras att ställas ut för granskning under våren 2021.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Förevarande förslag till beslut medför inga kända konsekvenser. 
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga kända konsekvenser. 
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut genererar en intäkt till kommunen om uppskattningsvis 17 500 
kronor. Erforderlig fastighetsbildning kan generera en kostnad för kommunen som inte kan 
preciseras vid tillfälle för detta beslut. Den del av förrättningen som omfattar mätning och ut-
sättning av nya gränspunkter är vad fastighetsägaren rimligen bör bekosta. Övriga kostnader i 
förrättningen är kopplade till övrigt genomförande av kommande detaljplan och är kommu-
nens att bära.  
 
 
Teknik och service 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Mats och Suzanne Einarsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering för del av Båstad 
109:2. 
 
Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad 
 



ÖVERENSKOMMELSE/ANSÖKAN OM 
FASTIGHETSREGLERING 

 
 
 
Parter 
Mats Einarsson (540209-3313), lagfaren ägare av fastigheten Båstad Hagen 3 till 1/2 del och  
Suzanne Felix (550913-4622), lagfaren ägare av fastigheten Båstad Hagen 3 till 1/2 del, i följande  
text kallad fastighetsägarna. 
 
Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad, i följande text kallad kommunen. 
 
 
Följande överenskommelse om fastighetsreglering träffas denna dag mellan ovanstående parter 
avseende överföring av mark från kommunens fastighet Båstad Båstad 109:2 till fastigheten Båstad 
Hagen 3.  
 
 

1. Ca 35 m2 av fastigheten Båstad Båstad 109:2 ska föras till intilliggande fastighet Båstad 
Hagen 3 genom fastighetsreglering. Den ungefärliga omfattningen av det aktuella 
markområdet framgår ungefärligt av nedan redovisad bild. Den nya gränsen för Båstad 
Hagen 3 ska placeras 2,5 m från befintligt husliv.  
 

 
 
 

2. Båda parter är medvetna om att angivna antal kvadratmeter mark (i p.1) kan komma att 
justeras under pågående lantmäteriförrättning.  Kommunen ska godkänna avvikelse som 
överstiger angivet antal kvm i p 1 innan beslut fattas i förrättningen.  

 

3. Markområdet överförs i befintligt skick och utan kända belastningar. Det är 
fastighetsägarnas skyldighet att undersöka markens beskaffenhet. 

 



4. Fastighetsägarna tillträder marken först då erforderlig lantmäteriförrättning vunnit laga kraft 
och ersättning för marken erlagts.  
 

5. Fastighetsägarna erlägger ersättning om 499 kr/kvm till kommunen för överförd mark. 
Ersättningen fastställs i lantmäteriförrättningen och erläggs av fastighetsägarna mot 
faktura utställd från kommunen.  

 Ersättningen ska vara kommunen tillhanda innan förrättningen vunnit lag kraft.   
 

6. Kommunen ansöker om fastighetsbildning och fastighetsägarna biträder härigenom 
ansökan. Kommunens ansökan om fastighetsbildning kommer även att omfatta andra 
åtgärder än vad som följer av denna överenskommelse. 

 

7. Fastighetsägaren erlägger ersättning till kommunen för den del av sökta åtgärder som 
omfattar lantmäteriets kostnader att markera ut den nya gränsen mellan berörda 
fastigheter. Denna ersättning ska maximalt uppgå till 15 000 kronor, vilket således 
utgör beloppstaket för vad kommunen, utöver ersättning i punkt 5,  kommer att 
debitera fastighetsägarna för fastighetsregleringen. 

 

8. Fastighetsregleringen är beroende av att pågående detaljplanearbete för; del av 
Båstad 109:2 m.fl. , Vretvägen-Olebergsvägen-Lyavägen, slutförs.  

 

 
 

I det fall påbörjad detaljplan inte vinner laga kraft, eller justeras till sitt innehåll på 
sådant vis att denna överenskommelse inte kan fullföljas, står kommunen den kostnad 
som lantmäteriet upparbetat för påbörjad åtgärd som omfattas av denna 
överenskommelse.  
 

9. Denna överenskommelse är bindande mellan parterna först när den godkänts av 
kommunstyrelsen och beslutsprotokollet har justerats.  

  

10. Tvist avseende tolkning av denna överenskommelse avgörs av svensk domstol. 
 



11. Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna erhållit 
var sitt. 

 
 
 
 
 
Båstad 2020-    Båstad 2020- 
För Båstads kommun   Fastighetsägarna 

 
 
 
...........................................................  ………………………………………………… 
Kommundirektör   Mats Einarsson 

 
 
…………………………………………………………  ………………………………………………… 
Exploateringsingenjör   Suzanne Felix 
 
  



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-11-12 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000811/2020 – 200 
 
 

Köpeavtal för del av Båstad Slammarp 64:60  
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av Båstad Slammarp 64:60 varigenom Riks-
byggen ekonomisk förening förvärvar det aktuella markområdet för en köpeskilling om  
5 976 000 kronor.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Då Riksbyggen ekonomisk förening nu har fullföljd de åtaganden som avtalats om i tidigare 
upprättat markanvisningsavtal ska köpeavtal tecknas för överlåtelse av marken.  
Teknik och service har tagit fram ett förslag till köpeavtal som kommunicerats med ansvarig 
för Riksbyggen ekonomisk förening (702001-7781).  
Riksbyggen ekonomisk förening ska erlägga köpeskilling för marken som omfattas av köpeav-
talet den 20 december 2020. Köpeskillingen beräknas utifrån det pris per nyttjad BTA, som 
kommunen aviserat i inbjudan till markanvisningstävling för Förslöv Ängar. Värdet av varje 
nyttjad kvm/BTA är 1 500 kronor. Skulle det slutliga antalet nyttjade BTA i lämnat bygglov 
avvika från det som antagits vid tecknande av köpeavtalet ska köpeskillingen justeras i efter-
hand.  
En viktig förutsättning för köpets fullgörande är att projektet uppnår en tillfredställande för-
säljningsgrad. Köpeavtalet har därför försetts med en möjlighet för köparen att frånträda köpet 
om projektet inte får förutsättningar att fullföljas. Köparen ska i sådant fall, senast dagen innan 
avtalat tillträde, skriftligen meddela säljaren att köpet inte kan fullföljas.  
Vidare har det synliggjorts i köpeavtalet att markanvisningsavtal är ingånget och att det löper 
parallellt med villkoren för överlåtelse. Med andra ord regleras byggnadsskyldighet och avtal-
de påföljder genom markanvisningsavtalet och inte genom köpeavtalet.  
Riksbyggen ekonomisk förening har identifierat att ett avtalsservitut måste tecknas för att 
säkra in och utfart för deras bostadsprojekt. Parterna är överens om formerna för detta servi-
tut och det tecknas så snart påbörjad fastighetsbildning genomförts och senast på tillträdesda-
gen. Avtalsservitutet är nödvändigt då in och utfart är belägen i den del av fastigheten Båstad 
Slammarp 64:60 som genom köpeavtal kommer att överlåtas till Veidekke Villatomter AB.  
I ett senare skede kommer in och utfart, som är till nytta för både Vediekke och Riksbyggen att 
regleras till utförande och drift genom bildande av gemensamhetsanläggning. I avvaktan på 
gemensamhetsanläggning behöver Riksbyggen ges formell rätt att nyttja markområdet.  
 
Bakgrund 
Båstads kommun har genomfört en markanvisningstävling för det kommunala exploaterings-
området Förslövs Ängar, varigenom Riksbyggen BONUM tillsammans med Veidekke Eiendom 
AB och Liljewall arkitekter vann möjligheten att teckna markanvisningsavtal med kommunen 
för en av de två byggrätter som tävlats ut.  
 

Aktuellt 
Riksbyggen ekonomisk förening har ansökt om bygglov i enlighet med uppställda villkor. Bygg-
lovet handläggs av samhällsbyggnadskontoret och förväntas vara klart under december 2020. 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Köpeavtal för resterande del av fastigheten Båstad Slammarp 64:60 har behandlats av kom-
munstyrelsen den 11 november 2020.  Lantmäteriförrättning pågår avseende avstyckning mm.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut är ytterligare ett steg i processen mot ny byggnation av en stor 
volym nya bostäder i Förslövs samhälle. Genom att teckna avtal om överlåtelse av aktuellt 
markområde uppfylls en viktig förutsättning för Riksbyggen ekonomisk förening att kunna 
fullfölja sin intention att bygga 45 lägenheter under konceptet BONUM, det vill säga bostäder 
för människor över 55 år. Upplåtelseformen är bostadsrätt.  
Varken bostadsrätter eller bostäder anpassade för en specifik målgrupp är vanligt 
förekommande i Förslövs samhälle. Att tillföra sådana bostäder där det saknats skapar 
sannolikt en flyttkedja som är fördelaktig men möjliggör även inflyttning till orten.   
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga kända konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut säkrar en intäkt till kommunen för det överlåtna markområdet 
om 5 976 000 kronor kvartal 4, 2020.  
 
 
 
Teknik och service 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. Riksbyggen Ekonomisk Förening, Theodor Alexandris 

2. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 

3. NSVA, Lina Falk 

4. Bjäre kraft Ek för., Bengt Henrysson 

5. Förslöv ga:3, Torben Persson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Ingånget Markanvisningsavtal för Förslövs Ängar, fastigheten Båstad Slammarp 64:60, 
del av område 1. 

2. Upprättat förslag till köpeavtal för del av Båstad Slammarp 64:60. 
 
Samråd har skett med: 
Riksbyggen Ekonomisk Förening, Veidekke Villatomter AB, Lantmäterimyndigheten, Förslöv 
ga:3, avdelningen för samhällsbyggnad.  
 



Köpeavtal 
 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad säljaren. 

Köpare: Riksbyggen ekonomisk förening (702001-7781), 106 18 Stockholm, nedan kallad 

köparen. 

§ 1 Bakgrund 

Säljaren äger fastigheten Båstad Slammarp 64:60. Parterna har den 5 maj 2020 ingått 
markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Båstad Slammarp 64:60 nedan kallat 
markanvisningsavtalet. Markanvisningsavtalet ger köparen option att förvärva del av fastigheten 
Båstad Slammarp 64:60 under vissa villkor.  

Markanvisningsavtalet, se bilaga 1, gäller parallellt med detta köpeavtal.  

 

§ 2  Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom del av fastigheten Båstad Slammarp 64:60, i följande text kallad 
fastigheten, till köparen under följande villkor. Fastigheten ska avstyckas och den ungefärliga 
omfattningen utvisas med röd gräns i nedan infogad illustration.  

 

 

 



§ 3  Köpeskilling och köpeskillingens erläggande 

För fastigheten ska köparen erlägga en köpeskilling om femmiljonerniohundrasjuttiosextusen 
(5 976 000) kronor. Köpeskillingen motsvarar det antal BTA (3 984 kvm* 1 500 kronor), som återfinns 
i köparens ansökan om bygglov på fastigheten. 

Köpeskillingen ska erläggas av köparen den 20 december 2020 till av säljaren anvisat konto. Säljaren 
ska skriftligen bekräfta mottagandet av köpeskillingen.   

Skulle det därefter uppstå en avvikelse mellan antal BTA i ingiven ansökan om bygglov och antal BTA i 
det bygglov som slutligen vinner laga kraft, ska köpeskillingen i efterhand justeras (upp eller ned) att 
motsvara det antal BTA som återfinns i det lagakraftvunna bygglovet. Eventuell mellanskillnad ska 
regleras på tillträdesdagen, eller om bygglovet inte vunnit laga kraft då, senast 30 dagar efter 
lagakraftvunnet bygglov. 

 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheten den 1 september 2021, förutsatt att villkoren i punkt 11 nedan är 
uppfyllda. I annat fall sker tillträde tio (10) dagar efter att samtliga villkor uppfyllts.  

På tillträdesdagen ska parterna kvittera köpeskillingen genom undertecknande av särskilt av säljaren 
upprättat köpebrev. Köparen ska därefter omgående ansöka om lagfart för fastigheten. 

 

§ 5 Lantmäteriförrättning 

För köpets fullbordan krävs att fastighetsbildning sker, då fastigheten vid ingång av detta avtal utgör 
del av fastigheten Båstad Slammarp 64:60. Säljaren har ansökt hos lantmäterimyndigheten om 
fastighetsbildning, ärendenummer M20492. Köparen ska till säljaren erlägga hälften av den kostnad 
som lantmäterimyndigheten upparbetar för avstyckningen. Denna kostnad faktureras köparen när 
förrättningen vunnit laga kraft förutsatt att köpeavtalet då gäller enligt punkt 11 nedan. Säljaren bär i 
egenskap av sökande betalningsansvaret gentemot lantmäterimyndigheten. 

Säljaren ansvarar för och bekostar att officialservitut för väg med aktnummer: 1168-856.1 upphävs.  

 

§ 6 Avtalsservitut för väg 

Infart och utfart från fastigheten ska ske inom område markerat med rött på bild nedan. För detta 
ändamål ska, efter att fastighetsbildning enligt ovan vunnit laga kraft och senast på tillträdesdagen, 
säljaren tillse att avtalsservitut tecknats. Servitutet ska avse vägandamål inom markerat område och 
ska bära rätt till tillfart/utfart över nedan markerat område till förmån för den fastighet som köparen 
förvärvar. Servitutsområdet upplåts utan ersättning men med en begränsning i tid som innebär att det 
ska gälla till dess att det ersätts av en gemensamhetsanläggning. Avsikten är att en 
gemensamhetsanläggning ska ansökas om och inrättas efter tillträdesdagen. 

http://merry/ArkenService/arkenproxyclient/simpleFetchDocument?county=12&document=1168-856


 

 

§ 7  Markområdets skick 

Fastigheten Båstad Slammarp 64:60 är ansluten till gemensamhetsanläggningen Förslöv ga:3 med 
andelstalet 0,1. Säljaren ansvarar för att fastighetens andel i gemensamhetsanläggningen hanteras i 
separat lantmäteriförrättning så att fastigheten som bildas, i syfte att överlåtas enligt detta avtal, om 
möjligt inte ansluts.  

Gemensamhetsanläggningen Förslöv ga:3 ska upplösas för allmän plats inom detaljplanen för Förslöv 
2:4 m.fl. då kommunen fortsättningsvis ska vara huvudman. Ansökan är ingiven av säljaren. Eventuella 
kostnader för hanteringen och/eller i anledning av fastighetens eventuella deltagande i 
gemensamhetsanläggningen ska bekostas av Säljaren, till dess att gemensamhetsanläggningen 
upplöses.   

För övrigt överlåts fastigheten fri från belastningar (gravationer, nyttjanderätter, servitut, 
ledningsrätter mm.), men för övrigt i befintligt skick.  

Säljaren garanterar att, såvitt säljaren känner till, några markföroreningar inom fastigheten inte 

förekommer.  I det fall föroreningar ändå skulle påträffas under exploateringen och saneringsbehov 

uppkommer för att planerade bostäder ska kunna uppföras, ska säljaren företa och bekosta 

nödvändiga utredningar och sanering (inkluderat återfyllnad) till en nivå som av tillsynsmyndigheten 

anses acceptabel för bostadsändamål. 

Det är köparens ansvar att undersöka fastighetens beskaffenhet innan tillträde sker. Denna 
undersökningsplikt omfattar bland annat att utreda mark och miljötekniska förutsättningar, ta del av 
planbestämmelser som är av betydelse för planerad byggnation.  

 

§ 8  Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheten fram till och med tillträdesdagen och köparen för skada på 
fastigheten efter tillträdesdagen. Köparen svarar dock för skada på fastigheten som föranletts av 
utövande av undersökningsplikten. 
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§ 9 Ansvar samt intäkter och kostnader 

Säljaren åtar sig att under perioden från avtalsdagen till och med tillträdesdagen tillse att fastigheten 
förvaltas på samma sätt som skett under tiden före avtalsdagen. Säljaren förbinder sig vidare att inte 
utan köparens skriftliga godkännande träffa överenskommelser som kan tänkas påverka fastigheten; 
eller uppta lån eller ingå ansvarsförbindelser med fastigheten som säkerhet. 

 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten fram 
till och med tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren.  

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten efter 
tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

  

§ 10  Vatten och avlopp 

I köpeskillingen ingår inte avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp eller andra nyttigheter 
såsom fiber och el.   

Kostnaden för anslutning till kommunalt vatten debiteras köparen av NSVA enligt för 
anslutningstillfället gällande Va-taxa.  

 

§ 11  Villkor 

Detta köpeavtal är villkorat av att erforderlig fastighetsbildning för bildandet av fastigheten sker och 
vinner laga kraft senast den 30 juni 2022. För det fall villkoret inte uppfylls senast angivet datum är 
detta avtal förfallet och utan verkan såsom att det aldrig ingåtts.  

Vidare är avtalet villkorat av att det bostadsprojekt som köparen har för avsikt att genomföra på 
fastigheten uppnår en godtagbar försäljningsgrad. Köparen har rätt att frånträda köpet med anledning 
av otillräcklig försäljningsgrad fram till tillträdesdagen. Om köparen önskar frånträda köpeavtalet ska 
köparen skriftligen meddela säljaren detta. Sådant meddelande ska vara säljaren tillhanda senast den 
31 augusti 2021. I annat fall är köparen skyldig att fullfölja köpet och tillträda i enlighet med vad som 
avtalats i § 4.   

I det fall detta avtal förfaller på grund av att något villkor i denna § 11 ej uppfyllts har ingen part rätt 
till någon annan ersättning av den andra parten än återgång av erlagda prestationer (såsom 
återbetalning av erlagd köpeskilling).  

I det fall detta avtal förfaller, förfaller även det markanvisningsavtal som parterna ingått den 5 maj 
2020.  

 

§ 12 Byggnadsskyldighet 

Vad som anges i markanvisningsavtalet om byggnadsskyldighet (se punkt 4.2.5) gäller förutsatt att 
tillträdesdagen infaller den 1 september 2021 enligt vad som anges i § 4 ovan. Om tillträdesdagen 
infaller senare än den 1 september 2021, på grund av att villkoret om fastighetsbildning inte är uppfyllt, 
ska datumet för byggnadsskyldigheten förskjutas med motsvarande tid som tillträdesdagen förskjuts.

  

§ 13 Avtalets giltighet 

Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts av 
kommunstyrelsen och beslutet har vunnit laga kraft. 

 



 

§ 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- Ort och datum: 

                        , 2020-  

För säljaren    För köparen 

 

………………………………………………………                              ……………………………………………………… 
Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör  

 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………….                            
Jan Bernhardsson, teknik och servicechef     
 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 

 

……………………………………………………… 

 

………………………………………………………. 



Markanvisningsavtal Förslövs Ängar, fastigheten 
Slammarp 64:60, del av område 1. BÅSTAos KOMMUN 

Parter 

Fastighetsägare: 
Båstads kommun, 269 80 Båstad, 
i följande text kallad kommunen 

Exploatör: 
Riksbyggen ekonomisk förening, 106 18 Stockholm, 
i följande text kallad exploatören 

1. Bakgrund 

2020 -05- 2 5 
Dnr. -~~ O.QQ .}. ~;,. / 
.. ::W.J~ .. ~ .. ?:P.. 9. .... 

212000-0944 

702001-7781 

Markanvisningsområdet omfattar den kommunalt ägda fastigheten Båstad Slammarp 64:60. För området 
gäller detaljplan 1676, "Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl", lagakraftvunnen den 2 november 2018. 
Kommunen är ansvarig för detaljplanens genomförande och huvudmannaskapet är kommunalt. 
En öppen markanvisningstävling har genomförts för att generera förslag till exploatering av området. För 
område 1 lämnades det vinnande bidraget in av Riksbyggen ekonomisk förening/Veidekke och Liljewall 
arkitekter. 

2. Markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtalet fastställer exploatörens rätt att förvärva del av område 1 under förutsättningar som 
följer av detta avtal. 
Villkoren i markanvisningsavtalet kan göras gällande genom hela processen tills exploatören levererat vad 
som utfästs i till kommunen insänt tävlingsbidrag. Markanvisningsavtalet innehåller sanktioner som kopplats 
till exploatörens åtaganden. 
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3. Marköverlåtelse 

3.1 Fastighetsbildning 
För område 1 har fastigheten Båstad Slammarp 64:60 bildats. 
Då exploatören tillsammans med Veidekke lämnat in ett gemensamt tävlingsförslag för utveckling av skilda 
delar av fastigheten Båstad Slammarp 64:60 kommer ny fastighetsbildning att behöva genomföras. 
Kommunen ansöker om åtgärden hos lantmäterimyndigheten när köpeavtal enligt p 3.2 har ingåtts mellan 
exploatören och kommunen. Kostnaden för erforderlig lantmäteriförrättning fördelas lika mellan 
exploatören och Veidekke. 
Den del av fastigheten Båstad Slammarp 64:60 som omfattas av detta markanvisningsavtal med tillhörande 
option omnämns i följande text "området". 

3.2 Köpeavtal 
För att möjliggöra överlåtelse av området till exploatören, ska separat köpeavtal upprättas. Exploatören ska 
till kommunen erlägga en köpeskilling för området motsvarande 1500 kronor/redovisad BTA 1

. 

4. Markanvisningsvillkor 

4.1 Genomförande 
Exploatören ansvarar för att området exploateras i enlighet med inlämnat tävlingsbidrag, gällande detaljplan 
och preciserade krav/kriterier i" Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse Förstävs Ängar'. 

Exploatören ska; 

• inom området uppföra ca 45 lägenheter i flerbostadshus samt tillhörande parkering för bil och cykel. 

• leverera presenterad fördelning av lägenhetsstorlekar. 
• iordningställa till bostäderna hörande gemensamhetsytor i linje med inlämnat tävlingsbidrag. 

• tillsammans med Veidekke samordna de funktioner av praktisk och estetisk karaktär som är gemensam 
för de två bostadsprojekten. 

1 Beräknas med grund i det antal BTA som redovisas i beviljat, lagakraftvunnet bygglov inom området. 
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4.2 Övriga vil.lkor 

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 när 

markanvisningsavtal tecknats. 

4.2.2 Massor 
I det fall kommunen får användbara överskottsmassor från intilliggande exploatering ska exploatören 
erbjudas dessa. Massorna kommer i det fall, om parterna så överenskommer, avstjälpas på anvisad plats 
inom området utan att matjordsskiktet avlägsnas och är efter avlämning exploatörens att hantera. 

4.2.3 Markföroreningar 
Båstads kommun känner inte till några markföroreningar inom området. I det fall föroreningar skulle 
påträffas under exploatering och saneringsbehov uppkommer för att bostäder ska kunna uppföras, ska 
kommunen bekosta nödvändiga utredningar och sanering (inkluderat återfyllnad) till nivå som av 
tillsynsmyndigheten anses acceptabel för bostadsbebyggelse. 

4.2.4 Bygglovshandlingar 
Det är mycket viktigt för kommunen att de bygglovshandlingar som lämnas in av exploatören i ansökan om 
bygglov på området motsvarar vad exploatören har redovisat i sitt tävlingsförslag (markanvisningstävling för 
Förslövs Ängar). För att säkerställa att exploatören kommer att bygga vad kommunen förväntar sig ska 
innehållet i bygglovshandlingarna godkännas av kommunens samhällsbyggnadschef innan ansökan om 
bygglov lämnas in. Detta godkännande utgör ingen garanti för att bygglov kommer att lämnas. Beslutande 
nämnd i bygglovsärenden är myndighetsnämnden. 

4.2.5 Byggnadsskyldighet 
Exploatören förbinder sig att påbörja byggnation av bostäder i enlighet med beviljat bygglov senast den 1 
december 2021, förutsatt att exploatören fått tillträde till området. För att byggnation skall anses påbörjad 
skall bottenplatta ha gjutits. 

4.2.6 Överlåtelse av avtal 
Exploatören äger rätt överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till den bostadsrättsförening 
som bildas för bostadsprojektet inom området. Kommunen ska skriftligen godkänna överlåtelsen för att den 
ska kunna göras gällande. 

5. Allmänna anläggningar 
Båstads kommun ansvarar för att området ansluts till el, fiber, vatten och avlopp. Kommunen ansvarar också 
för att lokalgatan som löper parallellt med fastigheten byggs ut i enlighet med gällande detaljplan. 
Kommunen kommer att projektera ovanstående utbyggnad första halvåret 2020 för att bygga ut när det är 
lämpat i förhållande till exploatörens och Veidekkes bostadsprojekt. Bjäre Biovärme har ställt sig positiva till 
att leverera fjärrvärme till området och exploatören måste under kommunens projektering meddela om 
fjärrvärme önskas för att utbyggnad ska kunna möjliggöras. 
NSVA anvisar anslutningspunkter för ren-, spill - och dagvatten. 
Exploatören bygger på egen bekostnad ut nödvändiga ledningar inom området fram till anvisade 
anslutningspunkter. 
Anslutningsavgifter faktureras i enlighet med gällande bestämmelser hos varje levererande aktör. 
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6. Sanktioner 

6.1 Markanvisningsavtalet med option att förvärva fastigheten förfaller 
Exploatören ska ha ansökt om bygglov för planerad byggnation inom området senast den 1 november 2020 
och köpeavtal ska ha upprättats samt undertecknats av behörig företräderare för Riksbyggen ekonomisk 
förening senast den 1 december 2020. 
Om endera av ovanstående villkor inte uppfylls förfaller detta markanvisningsavtal jämte exploatörens rätt 
att förvärva området. Kommunen är i sådant fall fri att överlåta området till annan intressent. Ingen part har 
i så fall rätt till någon ersättning av den andra parten. 

6.2 Vite 
• I det fall byggnation inom området inte påbörjats i enlighet med p 4.2.5 kan kommunen utkräva vite 

om 20 000 kronor per ingången månad till dess bottenplatta har gjutits. 

• I det fall byggnation inom området inte färdigställts senast 24 månader efter att startbesked lämnats 
kan kommunen utkräva vite med 75 000 kronor per ingången månad till dess slutbesked erhålls. 

Det sammantagna vitesbeloppet enligt ovanstående punkt 6.2, begränsas till att maximalt kunna uppgå till 
1 000 000 kronor. 
Vite kommer inte att utkrävas i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utoffi 
exploatörens rådighet, ex. vid förekomst av markförorening med efterföljande saneringsarbete eller 
förekomst av arkeologi. För denna omständighet har exploatören bevisbördan . 

7. Fullgörande vid överlåtelse 
Vid det fall detta markanvisningsavtal med åtaganden överlåtits med eller utan kommunens godkännande 
och övertagande part inte förmår infria dessa eller rimligen kan hållas ansvarig, ska exploatören som ytterst 
ansvarig för bostadsprojektet inom området åläggas fullgörande. 

8. Avtalets återgång 
För det fall villkoren i det köpeavtal som avses ingås mellan parterna inte uppfylls så att köpeavtalet förfaller, 
är parterna överens om att även detta markanvisningsavtal förfaller. Respektive part bär i sådant fall de 
kostnader som eventuellt uppkommit för parten med grund i detta avtal och har ingen rätt att kräva den 
andre på kompensation . 

Om exploatören har nyttjat möjligheten att utföra markundersökningar enligt p 4.2.1 och detta 
markanvisningsavtal förfaller, ska exploatören på egen bekostnad återställa området till det skick den var 
innan undersökning genomfördes, om kommunen anser det påkallat. 

9. Giltighet 
Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att kommunstyrelsen har godkänt 
det och att beslutet vunnit laga kraft. 

10. Tvist 
Tvist om villkor i detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

11. Bilagor 
• Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse Förslövs Ängar 
• Tävlingsbidrag, Riksbyggen ekonomisk förening/Veidekke och Liljewall arkitekter 
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Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

0rtochdatum l,1 ,-.f?/ 

~\VVL, I 2~0-O-L -l.l'--6,. 
För Riksbyggen eko omisk förening 

Båstad 2020- 05 - o S' 
För Båstads kommun 

an Bernhardsson 

Teknik och servicechef 
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Datum: 2020-11-19 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000351/2020 – 350 
 
 

Utvärdering av ställplats för husbilar på Prästliden 2019 och 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson samt park- och gatuchef Marie Eriksson informerar 
om Utvärdering av ställplats för husbilar på Prästliden 2019 och 2020. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2020-11-16 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000025/2018 – 350 
 
 

Avsiktsförklaring för renovering av Lejongapstrappan i Båstad 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att godkänna avsiktsförklaringen med föreningen 
Lejongapstrappan för renovering av Lejongapstrappan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lejongapstrappan i Båstad är i stort behov av renovering då trappan har skador med sätt-
ningar, sprickbildningar och betong som släpper.  
Föreningen Lejongapstrappan bildades 2020 med avsikt att bistå kommunen med medfinan-
siering och råd för att kunna bevara och med god kulturbyggnadsvård renovera trappan. 
En avsiktsförklaring är framtagen mellan kommunen och föreningen Lejongapstrappan för att 
beskriva planering och finansiering för att genomföra renoveringen. Föreningen har som am-
bition att genom donationer, bidrag mm kunna medfinansiera renoveringen med upp till 3 mil-
joner. 
I kommunens investeringsplan för 2023 är det avsatt 3 miljoner.  
Renovering av trappan är kostnadsbedömd till totalt 3-6 miljoner. 

 
Bakgrund 
Lejongapstrappan uppfördes runt 1900-talets början av Ludvig Nobel och Rudolf Abelin och 
anses vara ett viktigt inslag i Båstads historia. Trappan förbinder Ludvigs Nobels Allè med 
Strandpromenaden.  
Trappan är utförd i flera sektioner med vilplan mellan. Trapploppen delas av en bassäng med 
tillhörande springvatten. Trappan är utförd med en speciell grönpigmenterad betong. 
Trappan är av stort renoveringsbehov med sättningar i konstruktionen, betongen släpper med 
aktiv vittring av materialet. Sprickbildningar i betongen gör att ytvatten tränger in och ger 
frostsprängningar. Några mindre renoveringar är utförda genom åren med blandat resultat. 
På trappans högra sida finns en större blodbok som skuggar konstruktionen. Det är den delen 
av konstruktionen som är i visuellt sämst skick, med synliga sprickor och vittring. 
Det som krävs är en större planerad helhetsåtgärd för att kunna bevara trappan enligt det ur-
sprungliga utseendet.  
I investeringsplanen för 2023 är det avsatt 3 miljoner kronor för renovering av trappan. 
 
 

Aktuellt 
Föreningen Lejongapstrappan bildades 2020 med målsättning att bevara Lejongapstrappan. 
Föreningen har för avsikt genom donationer och bidrag bistå kommunen med att medfinansi-
era renoveringen av trappan. De ska också bistå med råd för utförandet. Föreningen har till-
sammans med förvaltningen tagit fram en avsiktsförklaring för att reglera det fortsatta arbetet 
med att utföra renoveringen. Föreningen har som ambition att söka bidrag för fonder, stiftel-
ser, företag och privata donatorer upp till 3 miljoner kronor  
För att kunna bestämma ambitionsnivån för trappans renovering krävs att en sakkunnig pro-
jektör för kulturbyggnadsvård anlitas. Den tar fram ett förfrågningsunderlag för upphandling 
och en bygghandling för att kunna genomföra renoveringen. Kommunen kommer att söka 
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byggnadsvårdbidrag från Länsstyrelsen. För att inte förvärra skador på konstruktionen kom-
mer kommunen att ta bort fuktbelastande vegetation under 2021 enligt projekteringens anvis-
ningar. 
Under hösten 2021 ska ett avtal alternativt ett gåvobrev upprättas mellan kommunen och före-
ningen som ska reglera och sätta villkor för föreningens medfinansiering och hur det fortsatta 
arbetet med renoveringen ska genomföras. 
Tidplanen är att projektering och ansökan av byggnadsvårdbidrag genomförs under 2021. 
Upphandling och uppstart av renoveringen utförs under 2022 och renoveringen slutförs 2023. 
 
Bedömning av den totala renoverings kostnaden är mellan 3-6 miljoner beroende på vilken 
ambition som beslutas.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Ekonomi 
Enligt avsiktsförklaringen ska föreningen Lejongapstrappan bistå med medfinansiering upp till 
3 miljoner för genomförandet av renoveringen. 
I kommunens investeringsplan för 2023 finns 3 miljoner avsatta. 
 
 
 
 
 
Jan Bernhardsson     
Teknik och servicechef    
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsiktsförklaring 
Tidplan 
 
 
 



Avsiktsförklaring 

Gällande Lejongapstrappan i Båstad 

§1. Lejongapstrappan, färdigställdes av Ludvig Nobel och Rudolf Abelin 1908, är i stort behov 

av renovering. Båstads kommun, som äger trappan, har reserverat investeringsmedel för 

renovering i budgetplanen för 2023 med 3 miljoner kronor. 

§2. Föreningen Lejongapstrappan har bildats med målet att genom donationer bistå 

kommunen med att medfinansiera en renovering av Lejongapstrappan och det kringliggande 

parkområdet. 

§3. Båstads kommun ser positivt på att Föreningen Lejongapstrappan är beredda att bistå 

kommunen med råd och finansiella medel för renovering av trappan. 

§4. Preliminära budgetberäkningar visar att en renovering av Lejongapstrappan kan kosta 

mellan 3 – 6 miljoner kronor. 

§5. Båstads kommun hanterar ärendet enligt bifogad tidplan. 

§6. Föreningen Lejongapstrappan har som ambition att söka bidrag från fonder, stiftelser, 

företag och privata donatorer upp till 3 miljoner kronor. 

§7. Projektet kan således kunna ha maximalt 6 miljoner kronor till förfogande för 

Lejongapstrappan med kringliggande parkområde. 

§8. Renoveringsarbetena ska göras så att de godkänns av Länsstyrelsen som 

kulturbevarande åtgärder. 

§9. Projekteringen görs i dialog med Föreningen Lejongapstrappan. 

§10. Efter projekteringen påbörjas upprensning av fuktbelastande vegetation, under 2021, 

genom Båstads kommuns försorg. 

§11. Ett avtal mellan Båstads kommun och Föreningen Lejongapstrappan upprättas i syfte 

att bl.a. definiera ambitionsnivåerna med renoveringsarbetet.  

 

Båstad december 2020 

 

Båstads kommun                          Föreningen Lejongapstrappan 

 



Prel tidplan renovering Lejontrappan i Båstad

2020-11-16

Aktivitet

Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4

Beslut om avsiktsförklaring
Projektering Byggnadsvård
Ansökan kulturmiljövård

Anbudsförfrågan

Beslut medfinansiering
Upphandling 
Genomförande

20222021 2023
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Datum: 2020-11-16 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Philipp Seuffer 

Dnr: KS 000722/2020 – 900 
 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete - årlig uppföljning 
 
 

Förslag till beslut 
 
Rapport av samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019 läggs till handlingarna 

 
Sammanfattning av ärendet 
I slutet av 2019 tecknade Båstads kommun ett nytt samverkansavtal med 18 fackförbund där 
alla kommunens samverkansgrupper blev tillika skyddskommittéer.  
Ny samverkansavtalet innebär att arbetsmiljöfrågor hanteras närmare verksamheten. Samver-
kansgrupper, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal utgör grunden i det systematiska ar-
betsmiljöarbetet i Båstads kommun.  
 
Uppföljningen av arbetsmiljöarbetet för 2019 blev kraftigt försenad pga. Coronapandemin. 
I normalfall hade alla samverkansgrupper besvarat enkäten under årets första månader. Nu 
blev det en utdragen process då enkäten först besvarades inför sommaren. 
Båstad kommun har för 2020 hela 26 samverkansgrupper på tre olika nivåer i organisationen. 
Det är också första gången alla samverkansgrupper fått besvara en enkät i den form som nu 
görs årligen. Nu pågår ett strategiskt planeringsarbete för arbetsmiljöarbetet i alla verksam-
hetsområdesövergripande samverkansgrupper inför 2021. Verksamhetsområdeschefer plane-
rar långsiktigt arbetsmiljöåret i sina respektive verksamhetsområden.  
 
Under de senaste året har arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud genomförts och 
utbildning i rehabiliteringsprocessen. Nytt inslag i arbetsmiljöutbildningen fr.o.m 2020 är att 
Försäkringskassan har deltagit och redogjort för sitt uppdrag. Vidare har alla samverkans-
grupper under året genomgått en utbildning i nya samverkansavtalet samt man har genomfört 
workshops i att hålla arbetsplatsträffar för chefer. 
 

Aktuellt 
Arbetsmiljöverket ställer i föreskriften AFS 2001:1 krav på att det systematiska arbetsmiljöar-
betet årligen följs upp. I uppföljningen ingår dels en översyn av styrdokument som används i 
arbetsmiljöarbetet och dels att undersöka hur samverkansarbetet fungerar i Båstads kommun. 
 
Sedan 2019 görs den årliga uppföljningen av samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbe-
tet genom en webbenkät som skickades ut för 2019 verksamhetsområdesövergripande sam-
verkansgrupper. Nytt för 2020 är att enkäten går ut till alla samverkansgrupper, både på verk-
samhetsnivå och lokala samverkansgrupper. 
 
Philipp Seuffer, HR-chef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommundirektör 
VO-chefer 
HR-chef Philipp Seuffer 
Huvudskyddsombuden Ola Andersson, Ingrid Pihlsgård, Jan Nilsson och Jonas Appelgren 
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Bakgrund 
Under de senaste åren har det centralt i  kommunen bedrivits ett aktivt arbetsmiljöarbete för att 
underlätta för cheferna att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet – SAM. Rutiner och 
styrdokument har tagits fram. Återkommande arbetsmiljöutbildningar genomförts för chefer 
och skyddsombud och likaså utbildning inom rehabiliteringsområdet.   
 
I Samverkan Båstad integreras verksamhet, medbestämmande, hälsa och arbetsmiljö som en na-
turlig del av verksamhetens vardag och utveckling. Medarbetarnas engagemang, kunskaper och 
kreativitet blir då en viktig förutsättning. Hälso- och arbetsmiljöarbetet måste bedrivas både på 
kort och på lång sikt. En ständigt pågående utveckling förutsätter att arbetsgivaren i samverkan 
och utifrån ett verksamhetsperspektiv driver ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Det 
omfattar att på alla nivåer planera, styra, kontrollera och följa upp arbetet med hälsa och arbets-
miljö. 
 
Båstads kommun har sedan tidigare tecknat ett samverkansavtal med 18 fackförbund. Samver-
kansorganisationen framgår av bilden nedan. Samverkansavtalet kan du läsa här. 

 
Båstads kommun har  26 samverkansgrupper som är tillika skyddskommittéer för året 2020.   
1 Centralsamverkansgrupp (CESAM) 
6 verksamhetsområdesövergripande samverkansgrupper (VSG)  
19 lokala samverkansgrupper (LOSAM) 
 
Utöver samverkansgrupperna är arbetsplatsträffar ett forum för dialog och gemensamt arbete 
som rör verksamhetens utveckling och samt arbetsmiljö och hälsa. Vidare utgör dialogen mellan 
chef och medarbetare en möjlighet till delaktighet.  
 
Här kan du läsa mer om samverkansgrupperna i Båstads kommun. 

 
 
Aktuellt 
Under 2020 fortsatte utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöutbildning för 
chefer och skyddsombud har genomförts samt chesfnätverksträffar. Det har även genomförts en 
endagarsutbildning i rehabiliteringsprocessen med fokus på kommunens rutiner i rehabilitering. 
Målet är att stärka chefens roll och ansvar i rehabiliteringsprocessen. Det har också genomförts 
workshop för chefer gällande utveckling av arbetsplatsträffar. 

Medarbetarsamtal 

Arbetsplatsträff (APT) 

Lokal samverkansgrupp (LOSAM~ 

Verksamhetsområdes samverkansgrupp (VSG) 

Central samverkansgrupp (CESAM) 

http://intranet.bastad.se/arbetsmiljo-och-halsa/samverkansavtal/
http://intranet.bastad.se/arbetsmiljo-och-halsa/samverkan/
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Utbildningar har anordnats av HR- avdelningen i samarbete med företagshälsovården, Previa 
liksom Avonova1.  
 
Sedan 2019 görs den årliga uppföljningen av samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet 
genom en webbenkät som skickades ut till verksamhetsområdesövergripande samverkansgrup-
per. Nytt för 2020 är att enkäten går ut till alla samverkansgrupper, både på verksamhetsnivå 
och lokala samverkansgrupper. Webbenkäten består av tjugofem frågeställningar som berör pa-
ragraferna i  AFS 2001:01 (se bilaga) och AML 9 § kap. 6. 
  
Syftet med uppföljningen är dels att säkerställa att förbättringar uppnås och att arbetsmiljöarbe-
tet bedrivs enligt Båstads kommuns arbetsgivarpolicy, samverkansavtalet och föreskriften för 
systematisk arbetsmiljöarbetet AFS 2001:1. Syftet är också att kontrollera att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom Båstads kommun genomförs på ett adekvat sätt.  
 
Vad ska följas upp? 
 
Den årliga uppföljningen ska minst säkerställa att följande delar av SAM fungerar: 
 
Att SAM är en naturlig del i den dagliga verksamheten 
Att samverkan sker mellan arbetsgivaren, arbetstagarna och 
skyddsombud/samverkansgrupp 
Att det finns arbetsmiljöpolicy, mål och rutiner 
Att det finns uppgiftsfördelning gällande arbetsmiljöuppgifter 
Att de som har arbetsmiljöuppgifter har tillräckliga kunskaper för uppgifterna 
Att det finns rutiner för undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön 
Att rutiner finns för att utreda och åtgärda olycksfall och tillbud 
Att årlig uppföljning görs 
Att tillgång till företagshälsovård finns 
 
Resultat 2019 
 
Samtliga samverkansgrupper har erhållit en webbenkät som besvarats inom i samverkansgrup-
per i samverkan mellan parterna. Respektive samverkansgrupp tar fram egna handlingsplaner 
utifrån sitt resultat. 
 
Övergripande kan vi konstatera höga värden vad gäller strukturen för arbetet i samverkan, sam-
syn kring protokoll och det dagliga arbetet. 

Vi ser också att det finns medvetenhet vad gäller arbetsuppgifter för samverkansgrupperna och 
god kännedom om uppgiftsfördelning enligt Arbetsmiljölagen. Svagare och därmed utvecklings-
områden är samverkansgruppernas analys av verksamheten ur arbetsmiljöperspektiv samt att 
sätta mål och följa upp och utveckla. Detsamma gäller att ta emot och introducera nya medarbe-
tare i arbetsmiljöarbetet, vilka risker som finns och rutiner som gäller m.m. 

Riskbedömningar görs i allmänhet numera och befintlig mall framtaget för detta underlättar 
processen. Men i vissa lägen har arbetsgivaren missat eller genomfört riskbedömningen ganska 
sent i en process. Mallen för riskbedömning innehåller även en handlingsplan med åtgärder. 
Kontrollen av genomförda åtgärder görs i allmänhet i samband med årlig ronder eller i lokala 
samverkansgruppen. Samtidigt visar resultat att det finns förbättringsmöjligheter vad gäller 
uppföljningen av genomförda åtgärder. 
                                                           
1 Båstads kommun har upphandlat företagshälsovårdstjänster inom områdena, förebyggande (systematiskt arbetsmiljöarbete), re-
habilitering och arbetsanpassning, arbetsförmågebedömning med AB Previa företagshälsovård samt inom områdena konflikt och 
krishantering, hot och våld och krisjour samt kränkande särbehandling  med Avonova företagshälsovård. 



 
 
 

4 

Vad gäller riskbedömningar som visar på allvarliga risker ska skriftliga instruktioner finnas. Re-
sultatet visar att det fortfarande finns brister och att i de fall det finns allvarliga risker behöver 
detta tydliggöras för medarbetarna. 
 
Annat utvecklingsområde är analys av statistikunderlag inom arbetsskador, tillbud och sjuktal. 
Samt analys av företagshälsovårdens uppföljningsrapporter. 
 
Arbetsmiljöarbetet följs upp årligen och företagshälsovården anlitas i de fall som krävs. 
 
För 2020 års enkätuppföljning fanns även en tilläggsfråga med om samverkansgruppen genomgått ett bildspel 
om nya samverkansavtalet. Resultatet visar att hälften av samverkansgrupperna har gått igenom bilderna med sin 
respektive grupp innan svarstiden för enkäten gick ut. Samverkansgrupperna kommer under hösten 2020 att gå 
igenom bildspelet så att alla samverkansgrupper gjort detta innan året är slut. 
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Slutsats 
Det har varit ett annorlunda år i och med pandemin som inte bara påverkat arbetsmiljön för alla 
våra medarbetare likaså har samverkansgrupperna ställts inför helt nya frågor att hantera. 
 
Sammantaget kan arbetsgivaren konstatera att man gjort framsteg vad gäller arbetet med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Vidare noteras en förbättring avseende riskbedömning och 
dokumentation samt uppföljning av dessa. 
 
Åtgärder som föreslås för att ytterligare förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet är fram-
tagna av en central arbetsgrupp som ska arbetar vidare med mål för den organisatoriska och so-
ciala arbetsmiljön (OSA) på kommunövergripande nivå. Arbetsgruppen utgörs av representanter 
för arbetsgivaren och huvudarbetsmiljöombuden. Syfte att genom kommungemensamma mål 
för OSA skapas tydlighet i organisationen att arbeta med dessa frågor. Arbetet med att ta fram 
OSA målen inleds hösten 2020 tillsammans med berörda parter och vår samarbetspartner i före-
tagshälsovård Previa. 
 
OSA målen omfattar även kränkande särbehandling och där kommer HR avdelningen att förtyd-
liga rutinen och tar fram och kommunicerar ett APT material kring kränkande särbehandling. 
Alla medarbetare ges kunskap om vad som gäller kring området på APT. 
 
Ytterligare ett steg i att utveckla arbetsmiljöarbetet i Båstads kommun är införandet av KIA-
systemet 2021. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att analysera arbetsskador och till-
bud i kommunen. Med KIA får man lättare överblick över skador, tillbud och incidenter, se möns-
ter och hitta lösningar. Systemet innebär att alla medarbetare kan själva direkt anmäla arbets-
miljöproblem in i systemet, via datorn mobil eller surfplatta. 
 
Arbetsmiljöarbetet och strategiska arbetsmiljö insatser samt hälsoarbetet kommer att särskilt 
lyftas fram under kommande året.  
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Bilaga 1- Enkätfrågor 
 
Enkätfrågor om årlig uppföljning av samverkan och systematiskt ar-
betsmiljöarbete 
Ordförande i samverkansgrupp erhåller en webbenkät av HR-avdelning i början av året. Ordförande besvarar en-
käten vid ett tillfälle tillsammans med representanter i samverkansgruppen. Samverkansgruppen genomför sedan 
en uppföljning av enkätresultatet enligt samverkansmodellen Information – dialog – beslut. 
Enkäten är uppdelad i två avsnitt; 15 påståenden kring samverkansarbetet och 10 frågor om systematiskt arbets-
miljöarbete. Påståenden och frågor ställs i form av en webbenkät med svarsalternativen Instämmer helt, Ganska 
väl, Inte så väl, Inte alls och Vet ej/Ingen åsikt. Under varje påstående finns möjlighet till fritext, ex om oenighet 
i påståendet. 
 
Avsnitt 1 påståenden om samverkansarbetet 
 
Samverkansgruppens arbete – Syftet är att gemensamt hantera övergripande frågor om verk-
samhetsutveckling, hälsa och arbetsmiljö.  
 
Information/struktur  
1. vi har en årsplanering för samverkansgruppens arbete 
2. vi tar ett gemensamt ansvar för våra punkter på dagordningen 
3. vi publicerar minnesanteckningar och protokoll från samverkansgruppens möten 
 
 
Dialog och kommunikation  
4. vi avsätter tid för fördjupad dialog för utveckling av verksamheten 
5. vi analyserar olika resultat från undersökningar av verksamhet, arbetsmiljö och hälsa 
6. vi arbetar aktivt med samverkansgruppens arbetsklimat och relationer för att skapa öppenhet och 
kreativitet 
 
 
Beslut och uppföljning  
7. samverkan är en naturlig del i beslutprocessen 
8. vi skapar välgrundade underlag för beslut och planerar in alla stegen information-dialog-beslut 
9. vi följer upp resultat av genomförda aktiviteter inom verksamhet, arbetsmiljö och hälsa 
 
Skyddskommittén enligt AML 6:9  
– Syftet är att vi gemensamt ska arbeta för hållbara, trygga och säkra arbetsplatser. 
 
Vi i samverkansgruppen behandlar:  
arbetsmiljöarbetets handlingsplaner (AML 3:2a), ex handlingsplan för genomförda riskbedömningar 
 

i skyddet mot ohälsa och olycksfall är samverkansgruppen aktiv i utvecklings- och förändringsarbetet 
 

planering av nya eller ändrade lokaler, skyddsanordningar, arbetsprocesser och av arbetsorganisation 
 

planering för användning av nya ämnen (kemikalier) som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, ex att 
kemiska risker beaktas och dokumenteras vid arbetsmiljöronder 
 

statistik inom arbetsskador och tillbud, sjuktal/frisktal, arbetssätt kring arbetsanpassning och rehabili-
tering, ex statistik  
 

analys av företagshälsovårdens uppföljningsrapporter och för dialog om framtida planering 
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Avsnitt 2 frågor om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM 2001:1)  
Finns ett långsiktigt arbetsmiljö- och hälsoarbete inom samverkansgruppen? 
 

Är det systematiska arbetsmiljöarbetet en naturlig del i den dagliga verksamheten? (vilket omfattar fy-
siska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön, § 3)  
 

Använder ni Chefshandboken för att bevaka förändringar och uppdatera er inom arbetsmiljöområdet?  
 

Har alla chefer inom samverkansområdet fått en skriftlig fördelning enligt Båstads kommuns rutin för 
ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter? 
 

Finns rutiner för att medarbetare får information om sin roll och sitt ansvar enligt Båstads kommuns 
arbetsmiljöarbete? 
 

Har ni identifierat vilka föreskrifter (AFS) inom ert samverkansområde som ni behöver för att före-
bygga ohälsa och olycksfall? 
 

Finns introduktionsprogram på arbetsplatsen för nyanställda, där kunskaper om risker i arbetet syn-
liggörs? 
 

Upplevs genomförda riskbedömningar vid organisations- och verksamhetsförändringar som främjande 
för verksamheter?  
 

Är arbetsmiljöombuden/berörda medarbetare delaktiga vid riskbedömning och vid upprättandet av 
handlingsplan? 

 

Tilläggsfråga för 2020 års enkät: 

 
Har samverkansgruppen genomfört bildspelet om nya samverkansavtalet? 
 
Kommentar: Båstads kommuns centrala samverkansgrupp har tagit fram ett bildspel med manus om kommunens 
nya samverkansavtal. Detta bildspel ska ordförande i  samtliga samverkansgrupper gå igenom vid ett samver-
kansmöte. 
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Påstående 2: Vi tar ett gemensamt ansvar för våra punkter på dagordningen. 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 16 69,6 

Ganska väl 7 30,4 

Inte så väl 0 0 

Inte alls 0 0 

Vet ej/ingen åsikt 0 0 

Total 23 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
Påstående 3: Vi publicerar minnesanteckningar och protokoll från samverkansgruppens möten. 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 20 87 

Ganska väl 2 8,7 

Inte så väl 0 0 

Inte alls 1 4,3 

Vet ej/Ingen åsikt 0 0 

Total 23 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dialog och kommunikation Påstående 1: Vi avsätter tid för fördjupad dialog för utveckling av verksamheten. 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 11 47,8 

Ganska väl 11 47,8 

Inte så väl 1 4,3 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 0 0 

Total 23 100 
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Påstående 2: Vi analyserar olika resultat från undersökningar av verksamhet, arbetsmiljö och hälsa. 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 10 43,5 

Ganska väl 9 39,1 

Inte så väl 2 8,7 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 2 8,7 

Total 23 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
Påstående 3: Vi arbetar aktivt med samverkansgruppens arbetsklimat och relationer för att skapa öppenhet och 
kreativitet. 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 10 43,5 

Ganska väl 12 52,2 

Inte så väl 1 4,3 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 0 0 

Total 23 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
Beslut och uppföljning Påstående 1: Samverkan är en naturlig del i beslutprocessen. 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 13 56,5 

Ganska väl 8 34,8 

Inte så väl 1 4,3 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 1 4,3 

Total 23 100 88,5% (23/26) 
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Påstående 2: Vi skapar välgrundade underlag för beslut och planerar in alla stegen information-dialog-beslut. 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 5 21,7 

Ganska väl 14 60,9 

Inte så väl 2 8,7 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 2 8,7 

Total 23 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påstående 3: Vi följer upp resultat av genomförda aktiviteter inom verksamhet, arbetsmiljö och hälsa. 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 9 39,1 

Ganska väl 9 39,1 

Inte så väl 4 17,4 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 1 4,3 

Total 23 100 88,5% (23/26) 
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Skyddskommittén enligt AML 6:9 – Syftet är att vi gemensamt ska arbeta för hållbara, trygga och säkra ar-
betsplatser. Vi i samverkansgruppen behandlar: Påstående 1 Arbetsmiljöarbetets handlingsplaner (AML 3:2a), ex 
handlingsplan för genomförda riskbedömningar. 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 13 56,5 

Ganska väl 7 30,4 

Inte så väl 1 4,3 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 2 8,7 

Total 23 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påstående 2 I skyddet mot ohälsa och olycksfall är samverkansgruppen aktiv i utvecklings- och förän-
dringsarbetet. 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 9 39,1 

Ganska väl 10 43,5 

Inte så väl 4 17,4 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 0 0 

Total 23 100 88,5% (23/26) 
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Påstående 3 Planering av nya eller ändrade lokaler, skyddsanordningar, arbetsprocesser och av arbetsor-
ganisation. 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 11 47,8 

Ganska väl 8 34,8 

Inte så väl 4 17,4 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 0 0 

Total 23 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påstående 4 Planering för användning av nya ämnen (kemikalier) som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, ex att 
kemiska risker beaktas och dokumenteras vid arbetsmiljöronder. 
 

Namn Antal % 

nstämmer helt 9 39,1 

Ganska väl 4 17,4 

nte så väl 1 4,3 

nte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 9 39,1 

Total 23 100 
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Påstående 5 Statistik inom arbetsskador och tillbud, sjuktal/frisktal, arbetssätt kring arbetsanpassning och 
rehabilitering, ex statistik. 
 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 6 26,1 

Ganska väl 8 34,8 

Inte så väl 5 21,7 

Inte alls 1 4,3 

Vet ej/Ingen åsikt 3 13 

Total 23 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påstående 6 Analys av företagshälsovårdens uppföljningsrapporter och för dialog om framtida planering. 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 2 8,7 

Ganska väl 3 13 

Inte så väl 3 13 

Inte alls 7 30,4 

Vet ej/Ingen åsikt 8 34,8 

Total 23 100 
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Avsnitt 2 Frågor om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM 2001:1) Påstående 1 Finns ett lång-
siktigt arbetsmiljö- och hälsoarbete inom samverkansgruppen? 
 
 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 11 47,8 

Ganska väl 8 34,8 

Inte så väl 2 8,7 

Inte alls 2 8,7 

Vet ej/Ingen åsikt 0 0 

Total 23 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påstående 2 Är det systematiska arbetsmiljöarbetet en naturlig del i den dagliga verksamheten? (vilket omfattar 
fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön, § 3). 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 10 43,5 

Ganska väl 10 43,5 

Inte så väl 1 4,3 

Inte alls 1 4,3 

Vet ej/Ingen åsikt 1 4,3 

Total 23 100 
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Påstående 3 Använder ni Chefshandboken för att bevaka förändringar och uppdatera er inom ar-
betsmiljöområdet? 
 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 9 39,1 

Ganska väl 5 21,7 

Inte så väl 3 13 

Inte alls 2 8,7 

Vet ej/Ingen åsikt 4 17,4 

Total 23 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påstående 4 Har alla chefer inom samverkansområdet fått en skriftlig fördelning enligt Båstads kommuns rutin för 
ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter? 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 19 86,4 

Ganska väl 1 4,5 

Inte så väl 1 4,5 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 1 4,5 

Total 22 100 
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Påstående 5 Finns rutiner för att medarbetare får information om sin roll och sitt ansvar enligt Båstads 
kommuns arbetsmiljöarbete? 
 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 11 47,8 

Ganska väl 7 30,4 

Inte så väl 3 13 

Inte alls 1 4,3 

Vet ej/Ingen åsikt 1 4,3 

Total 23 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påstående 6 Har ni identifierat vilka föreskrifter (AFS) inom ert samverkansområde som ni behöver för att 
förebygga ohälsa och olycksfall? 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 6 26,1 

Ganska väl 9 39,1 

Inte så väl 5 21,7 

Inte alls 2 8,7 

Vet ej/Ingen åsikt 1 4,3 

Total 23 100 
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Påstående 7 Finns introduktionsprogram på arbetsplatsen för nyanställda, där kunskaper om risker i arbetet syn-
liggörs? 
 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 11 47,8 

Ganska väl 5 21,7 

Inte så väl 2 8,7 

Inte alls 3 13 

Vet ej/Ingen åsikt 2 8,7 

Total 23 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påstående 8 Upplevs genomförda riskbedömningar vid organisations- och verksamhetsförändringar som 
främjande för verksamheter? 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 11 47,8 

Ganska väl 11 47,8 

Inte så väl 0 0 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 1 4,3 

Total 23 100 
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Påstående 9 Är arbetsmiljöombuden/berörda medarbetare delaktiga vid riskbedömning 
och vid upprättandet av handlingsplan? 
 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 18 78,3 

Ganska väl 5 21,7 

Inte så väl 0 0 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 0 0 

Total 23 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påstående 10 Har samverkansgruppen genomfört bildspelet om nya samverkansavtalet? 
 

Namn Antal % 

Ja 12 52,2 

Nej 11 47,8 

Total 23 100 
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Datum: 2019-11-14 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sari Bengtsson, Elisabet Edner 

 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Nämndsplan 2021 för Kommunstyrelsen 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nämndsplan 2021 som underlag för verksamhetsplanering 2021 
inom nämndens verksamhetsområden. 
 
Kommunstyrelsen godkänner driftbudgeten för kommunstyrelsen 2021. 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av myndighetsnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden nämndsplaner samt driftbudgetar enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt, 
kommunallagens 6. kapitel, 1 §. 
 

Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kapitel 6 § ska nämnderna 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 verksamheten. 
 
Från och med 2020 tar kommunfullmäktige ramar som förmedlas till nämnderna som i sin tur 
tar beslut om sin internbudget. Internbudgeten finns med som en integrerad del i varje 
nämndsplan. 
 
Aktuellt 
Den föreslagna nämndsplanen innehåller förutom nämndspecifika delar, även avsnitt som är 
kommunövergripande och gemensamma för alla nämnder. 
Efter inledande ord av ordföranden beskrivs kommunens styrmodell kortfattat samt syftet 
med nämndsplanen. Därefter följer redogörelse för nämndens organisation och verksamheter 
och eventuella större ändringar inför det kommande året. Utifrån omvärldsanalyser beskrivs 
nämndens utmaningar. Under avsnittet  Kommunfullmäktiges inriktningsmål  finns de nio kom-
munfullmäktigemål som ligger till grund för nämndernas strategiska och taktiska insatser vilka 

i sin tur beskrivs i avsnittet Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling. 
 
Uppföljning av nämndsplanen sker tertialvis i samband med tertialbokslut samt i samband 
med dialogmöten.  Måluppfyllelsen mäts med olika indikatorer/mätvärden.  
Eventuella program och aktuella styrdokument följs upp samtidigt. 
Internkontrollplanen ingår som en del i nämndsplanen.  
Både indikatordokumentet och internkontrollplanen kommer att finnas som separata bilagor 
till nämndsplanen. 
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Ekonomi 
I Nämndsplanen ingår även en budgetdel med information om hur verksamheten ska 
finansieras. Den ekonomiska översikten innhåller kommunstyrelsens resutsfördelningen 
mellan de olika verksamhetsområdena. Översikten innehåller även föreslagna effektiviseringar 
och omprioriteringar. Kommunsstyrelsens investeringsbudget ligger med som en bilaga till 
nämndsplanen. 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Charlotte Rosenlund Sjövall, Kommundirektör 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Jan Bernhardsson, Teknik- och Servicechef 
Ewa Nilsson, t.f.  Chef Bildning och arbete 
Sari Bengtsson, Utvecklingsstrateg 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
Christin Johansson, Vård och omsorgschef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nämndsplan 
Kommunstyrelsens investeringsbudget 
Bilaga med indikatorer 
 
Samråd har skett med: 
Johan Olsson Swanstein, Kommunstyrelsens ordförande 
Charlotte Rosenlund Sjövall, Kommundirektör 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Jan Bernhardsson, Teknik- och Servicechef 
Ewa Nilsson, T.f. Chef Bildning och Arbete 
Christin Johansson, Vård och omsorgschef 
Lena Täringskog, chef Individ- och familjeomsorg 
 
 
 



nämndsplan/indikatorer
kommunstyrelsen 2021

torsdag den 19 november 2020
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Förklaringar:

• nyckeltal på grå bottenfärg är KF:s och KS:s 
nyckeltal/mättal

• nyckeltal på rosa bottenfärg är KS:s egna, kompletterande 
nyckeltal  

• Kommunstyrelsens sociala utskott fokuserar på KF-mål 
4,5,8 och 9

• 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 19 november 2020
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4 nämndsmål – ett per fokusområde

1. Medborgaren:

Nämndsmål: 

Professionell och serviceinriktad kundcenter 

2. Hållbar samhällsutveckling: 

Nämndsmål:

Företagsamheten i kommunen ska ligga på fortsatt hög 
nivå

torsdag den 19 november 2020

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



4 nämndsmål – ett per fokusområde

3. Medarbetaren:

Nämndsmål: Verksamheterna inom KS erbjuder 
attraktiva heltidsanställningar. 

4. Hållbar ekonomi: 

Nämndsmål: Effektiv offentlig upphandling och 
avtalstrohet

torsdag den 19 november 2020
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Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i

torsdag den 19 november 2020

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde alla
kommuner

värde 
kommun-
gruppen

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättni
ng eller 
målvärde

Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och bo på. SCB:s 
medborgarundersökning,
(U00402) 64 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 39 38 2019 48

SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) 71 73 73 2019 76
Nöjd medborgarindex - kultur (U09401) SCB: s 
medborgarundersökning 62 61 56 2019 66
Nöjd-regionindex
fritidsaktiviteter(medborgarundersökningen)
(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
Kommunstyrelsens bidrag:
- Fortsatt satsning på kulturskolan, fritidsanläggningarna, ungdomsgårdarna samt    biblioteken.
- Förstärkt krisberedskapsarbete samt totalförsvarsuppbyggnad.
- Ren, tillgänglig och trygg utomhusmiljö, god trafiksäkerhet, en väl fungerande infrastruktur och bra kommunikationer
- Hög beredskap för utbyggnad av bostads- och verksamhetsmark

Indikatorer KS 
(utöver ovanstående)

Indikatorer

KF och KS
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Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad

torsdag den 19 november 2020

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde  alla
kommuner

värde 
kommun-
grupp

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättnin
g eller 
målvärde

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Hur ser medborgarna i 
Båstads kommun på kommunens verksamheter? SCB:s 
medborgarundersökning, (U00401) 51 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 84 86 2019 80
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar 
(inom 60 sekunder) på en enkel fråga (%) KKIK (U00413) 67 56 66 2019 62
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av 
maxpoäng (%) KKIK (U00486) 94 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.

Kommunstyrelsens bidrag:
- En ökad satsning på digitalisering öppnar för en effektivare verksamhet och bättre kvalitet. Genom en modernisering av 

vår externa webbplats kan vi öka tillgängligheten och det digitala serviceutbudet.

Nämndsmål: Professionell och serviceinriktad kundservice 

Indikatorer

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

torsdag den 19 november 2020

. 

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde 
alla kom.

Värde
Kommun-
grupp

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller målvärde

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) (N15428) SCB, skolverket, KKIK 87,1 84,6 88,6 2020 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 65,2 70,5 68,4 2019 83
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
hemkommun, (N17500) SCB och skolverket 15,3 14,2 14,2 2019 15
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare 
två år tidigare, andel (%)(N18409) SCB

53 45 41 2019 55

Utemiljö per barn är högre än Boverkets 
rekommendationer (m2/barn) egen mätning 30

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
Kommunstyrelsens bidrag:
- Stöd i digitaliseringsarbetet
- God arkitektur, en god utemiljö samt välanpassade undervisningslokaler
- God, säker och näringsriktig måltid
- Klimatsmarta menyer i förskola och skola Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun

Indikatorer

KF och KS

Indikatorer KS 
(utöver ovanstående)
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torsdag den 19 november 2020

. 

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde alla
kommuner

värde 
kommun-
grupp

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, 
helhetssyn
Andel nöjda (%) (U23471) KKIK, Socialstyrelsen 86 81 85 2020 85
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal /100 000 
(U20462)Patientregistret, Socialstyrelsen 2 223 3 109 3 071 2018 2 200
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn, 
andel nöjda (%) (U21468) KKIK Socialstyrelsen 88 90 92 2020 85
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS- brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U28532) SKL:s 
undersökning anpassat till personer m. 
funktionsnedsättning 89 73 78 2019 85
Brukarbedömning boendestöd SOL-Brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U26420) (SKL) 93 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
Kommunstyrelsens bidrag:
- Ändamålsenliga, tillgängliga och effektivt använda lokaler, som erbjuder god miljö att vistas i
- God, säker, näringsriktig och enhetlig måltid

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram

Indikatorer

KF och KS
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torsdag den 19 november 2020

. 

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde alla
kommuner

värde 
kommun-
gruppen

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) (U33461) 79 75 77 2018
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats, andel (%) (U33400) 74 75 82 2018
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till 
avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, 
medelvärde. (U33401) 152 102 97 2020
Förhandsbedömningar, tid, antal dagar (egen 
undersökning) 14
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt-
helhetssyn, andel (%) (U30452) - 84 88 2019 85

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

Kommunstyrelsens/Sociala utskottets bidrag:
Socialtjänstens service och stöd ska medverka till att invånaren så långt som möjligt, ges förutsättningar att själv 
ta ansvar för sitt liv
- Barn, unga och familjer får rätt stöd i rätt tid och i rätt omfattning
- Utredningstiden ska inte överstiga lagens krav  i antal dagar
- Förhandsbedömningar sker inom 14 dagar

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram

Indikatorer KS/

sociala utskottet
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Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande
Kommunstyrelsens/Sociala utskottets bidrag:
Individ- och familjeomsorgen medverkar till en social hållbarhet genom att arbeta inkluderande och jämlikt och tillgodoser de 
grundläggande mänskliga behoven

- Antalet vuxna biståndstagare med långvarigt biståndsberoende ska minska
- Kortare väntetid för beslut om försörjningsstöd
- Vuxna med missbruksproblem får stöd över tid
- Kortare utredningstid för vuxna med missbruksproblem
- Välfungerande samarbete mellan verksamheterna inom skolan, individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten med      
fokus på förebyggande åtgärder
- Välfungerande samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen
- Ökat antal praktikplatser inom kommunens verksamheter

torsdag den 19 november 2020

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde alla
kommuner

värde 
kommun-
grupp

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen (%)
(N00955) Arbetsförmedlingen 3,1 3,8 2,5 2020 2,3
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera,
Andel (%)(N00973)SCB 32 35 40 2019 58
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen 
(N31816)Socialstyrelsen mm. 0,6 1 0,6 2019 0,5
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel (%) 
(N17434) SCB och Skolverket

79,6 79,9 75,4 2018 82

Koppling till Agenda 2030:

Indikatorer

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

torsdag den 19 november 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. 

Kommunstyrelsens bidrag:
Kommunstyrelsen ska tillsammans med det lokala näringslivet fokusera på följande områden:
- Etablera en kultur av dialog och samarbete mellan kommunen och företag samt företag emellan
- Service till företag – en väg in
- God fysisk planering för företagsetablering samt för utveckling av befintliga företag
- Kompetensförsörjning

Nämndsmål: Företagsamheten ska ligga på en fortsatt hög nivå

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde alla
kommuner

värde kommun-
grupp

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Företagsklimatet enl. ÖJ(Insikt) totalt NKI, (U07451) 71 73 73 2019 75
Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande 
omdöme (enkät) Svenskt Näringsliv 3,4 3,4 2020 4
Andel företagsamma personer av befolkningen,16-74 år 
(%) Svenskt Näringsliv, UC 22,2 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 samt näringslivsstrategi

Indikatorer

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

torsdag den 19 november 2020

Indikatorer/nyckeltal:
senaste värde 
och trend

värde alla 
kommuner

värde 
kommun-
gruppen

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07801) Avfall 
Sverige

531 503 569 2019 500
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 
(%) (U07514) Ekomatcentrum 21 30 28 2019 35
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437)
Miljöfordons Sverige, KKIK 42,1 34,5 18,4 2019 50

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

Förslag till FÖP för Torekov godkänt för samråd, ja/nej Ja

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.

Kommunstyrelsens bidrag:
- Minskad energianvändning i lokaler, gatubelysning och transporter
- Minskat matsvinn
- Bevarad ekonomisk mångfald och utveckling av ekosystemtjänster
- Miljöprogrammets intentioner och mål ska vara en integrerad del i verksamheternas arbete.
- Certifieringen silver för friska och energieffektiva byggnader används vid om- och tillbyggnader
- Fördjupad översiktsplan för Torekov klar under 2021

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan

Indikatorer

KF och KS

Indikator KS
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

torsdag den 19 november 2020

Indikatorer:

senaste 
värde och 
trend

värde alla
kommuner

värde 
kommun-
grupp

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättnin
g eller 
målvärde

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen-
Totalindex (U00200)egen undersökning 78 79 78 2019 80

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, 
andel(%)SKL:s personal- och lönestatistik 
(novemberstatistiken) (N00206) 56 75 65 2019 56

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)(egna 
uppgifter i ÅR)(N00090) 5,5 6,5 6,7 2019 5,2
Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216) 
novemberstatistik 12 11 12 2019 10

Uppföljning av 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
Kommunstyrelsens bidrag:
- Bra stöd inom hela HR-området
- Kompetenshöjande insatser för alla medarbetare
- Modernisering av våra digitala system och verktyg

Nämndsmål: Verksamheterna inom KS erbjuder attraktiva heltidsanställningar

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Personalpolitiska programmet

Indikatorer

KF och KS
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Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning
och ett effektivt resursutnyttjande
De senaste åren har Båstad visat positivt ekonomiskt resultat, men det är tack vare exploateringsintäkter, medan verksamheterna gått med 
underskott. Sveriges kommuner och regioner (SKR) gjorde under 2019 en analys av kommunens ekonomi för att utröna vilka utmaningar som 
kommunen står för inför 2025. Analysen visade att de goda tiderna är förbi och att vi behöver arbeta på ett nytt sätt och vidta effektiviserings-
åtgärder för att få ekonomin i balans.

torsdag den 19 november 2020

Indikatorer:%

senaste 
värde och 
trend

värde alla 
kommuner

värde 
kommun
grupp

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättnin
g eller 
målvärde

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås 
under mandatperioden 0,5 % 1,4 % 0 % 2019 2% (2,6%)
Investeringar (exkl.VA-investeringar) ska finansieras till 
50 procent med skattemedel. Att uppnås under 
mandatperioden. 46 % 66,9% 2019 50 %

Soliditet procent 37% 46% 48% 2019

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: budget

Kommunstyrelsens bidrag:
- Effektiv organisering av nämndens verksamhetsområden
- Förbättrade inköpsprocesser

Nämndsmål: effektiv offentlig upphandling och avtalstrohet

Indikatorer

KF och KS
• 
• • 
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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 re-
sans 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 2021 bli ett spännande år präglat av arbete och utveckling av 
vårt målarbete och vår styrmodell. Dialogen inför budgetperioden 2021-2023 kommer att inten-
sifieras och prioriteras. 
 
 
 
 
Johan Olsson Swanstein(M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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2. Styrmodell för Båstads kommun 
 

 
 

 
 

 
 

 

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 

 
Nämndsplanen visar hur nämnden bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktigens inriktningsmål 
samt vilka områden nämnden kommer att prioritera under 2021.  Verksamhetsplanen visar även 
hur nämnden fördelar ut sina ekonomiska resurser. I samband med att nämnden beslutar om 
nämndsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. Nämndsplanen är en del av 
arbetsflödet enligt punkt 2.4. och är en del av planeringsfasen. 
 
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  

 
Det pågår en översyn av Båstads politiska organisation, vilket kan innebära förändringar i både 
den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen. 

 
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. 
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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. 
 
Kulturråd 

Rådets uppgifter är att medverka till att kulturperspektivet beaktas i kommunens verksamheter. 
Rådet ska ta upp och diskutera aktuella och framtida frågor inom kulturområdet i kommunen 
samt vara referensorgan i kommunala kulturfrågor. 
 
Ungdomsråd 

Ungdomsrådet ska medverka till att barn- och ungdomsperspektivet beaktas i kommunens verk-
samheter. Rådet ska ta upp och diskutera aktuella  och framtida frågor av vikt för barn och unga 
samt vara referensorgan i kommunala barn-och ungdomsfrågor. 
 
Socialutskottet 
Socialutskottet ansvarar för kommunens verksamhet inom Individ och Familjeomsorg 
 
 
Kommunledningskontor 
 
Kommunledningskontoret består av: 

 kommundirektör 
 kommunikationsavdelningen med tillhörande kundcenterenhet 
 avdelningen för hållbar 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 plattfor-
men, grafiska profilen, varumärket Båstads kommun, kommunens officiella webbplats, officiella 
sociala medier samt intranät. 
 
Kundcenterenheten 
Kundcenterenheten arbetar för att öka kundnöjdheten genom att förbättra tillgänglighet och 
bemötande mot kommuninvånare, besökare och företagare. 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 

Avdelningen för hållbar utveckling arbetar operativt med och ansvarar för kommunövergripande 
mål- och kvalitetsstyrning, strategiskt hållbarhetsarbete samt både genomför utvecklingsprojekt 
och bistår vid projektansökningar. 
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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. 
 
 
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 pro-
gram. 
 
IT-avdelningen 

IT-avdelningen ansvarar för kommunens IT, stödjer verksamheten i att utveckla nya effektiva ar-
betsmetoder med hjälp av IT, ger användarstöd genom Helpdesk och IT-support samt skapar en 
stabil och säker IT-drift 
 
 
Teknik och service 
 
Kommunstyrelsens ansvarsområden inom Teknik och service är: 
 

 Mark- och exploateringsverksamhet 
 Park, gata & natur 
 Kommunens fastigheter på uppdrag av Båstadhem 
 Måltids-, lokalvårds-, kontorsservice- och fordonsverksamhet 
 Fritidsverksamhet 
 Räddningstjänst  
 Renhållningsverksamhet på uppdrag av NSR 
 VA-verksamhet på uppdrag av NSVA 

 
 
Mark- och exploateringsverksamhet samt projektledning 

Mark- och exploateringsverksamheten ansvarar för markförvärv, markanvisningar, mark- och ar-
rendefrågor, tomtförsäljning och beställningar av exploateringsuppdrag. Verksamheten är även 
en beställarkontakt gentemot samarbetspartner som sköter driften av hamnar. Projektledningen 
ansvarar för genomförandet av projekt avseende gator, allmän platsmark, gång.- och cykelvägar, 
klimatanpassning, mark och anläggning samt VA i samband med exploateringsprojekt 
 
Park, Gata & Natur 

Avdelningen sköter och underhåller kommunens skogar, naturområden, stränder, gator, parker, 
lekplatser och skol- och förskolegårdar. Verksamheten ansvarar också för upplåtelser av allmän 
plats och trafikplanering. 
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Fastigheter 

Fastighetsenheten arbetar med projektledning för byggnation och anpassningar av kommunens 
verksamhetslokaler. Verksamheten har också beställaruppdrag till Båstadhem som utför skötsel, 
drift och underhåll av kommunens fastigheter. 
 
 
Måltid, lokalvård, kontorsservice och fordonsskötsel 

Verksamheterna tillhandahåller service till andra verksamhetsområden inom kommunen. Mål-
tidsverksamheten tillhandahåller måltider till förskola, skola samt till vårdtagare inom hemvård 
och särskilt boende.  
Lokalvård utför städning av kommunens verksamhetslokaler. 
Kontorsservice ansvarar för posthantering, tryckeri och vaktmästeritjänster. 
Fordonsorganisation sköter och administrerar kommunens fordon. 
 
Fritid 

Avdelningen ansvarar för Malens utebassäng, föreningsstöd och –bidrag, idrottshallar, arrange-
mang och lovaktiviteter och skötsel av vandrings- och rekreationsleder. 
 
Räddningstjänst och säkerhetsverksamhet 

Räddningstjänsten utför förebyggande brandskydd med utbildning, övning och tillsyn, underhåll 
och skötsel av fordon och material samt genomför operativa räddningsinsatser. 
Verksamheten samverkar med andra räddningstjänster avseende sambands- och ledningsfunkt-
ioner. 
Säkerhetsverksamheten arbetar med krisberedskap och civilt försvar, vilket bland annat innebär 
risk- och sårbarhetsanalyser, krisplanering, övning och utbildning av krisledningsorganisationen 
samt samverkan med andra aktörer. 
 
Renhållningsverksamhet 

Beställarkontakt gentemot NSR som ansvarar för renhållningsverksamheten. 
 
VA-verksamhet 

Beställarkontakt gentemot NSVA som ansvarar för drift, underhåll och investeringar i kommu-
nens VA-anläggningar. 
 
 
Samhällsbyggnad  
 
Kommunstyrelsens ansvarsområden inom samhällsbyggnad: 
 
Planfrågor 

Geodata-verksamhet 
Infrastruktur och kommunikationer 
 
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 
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Planverksamheten 

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

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  

 
Bildning och arbete består av: 
 

 Arbetsmarknadsenheten 
 Bibliotek 
 Fritidsgårdar 
 Kulturavdelning 
 Kulturskola 
 Yrkeshögskola 
 Vuxenutbildning 

 
Bildning och arbete ska erbjuda aktiviteter och utbildning som gagnar den enskilde kommuninvå-
naren utifrån den situation som personen befinner sig i. Genom att samverka med olika aktörer 
kan verksamheten ställa om och rätta sig efter nya utmaningar på ett effektivt sätt och anpassas 
till omgivningens krav. 
 
Arbetsmarknadsenheten 

Syftet är att stödja den enskilde kommuninvånarens möjlighet till arbete. Enheten driver Kompe-
tenshubben som är en mötesplats för frågor som rör utbildning och arbete för kommunens invå-
nare 
 
Biblioteken 

Biblioteken verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsför-
medling och fri åsiktsbildning, samt främjar litteraturens ställning och kulturell verksamhet. 
Biblioteken är naturliga mötesplatser som stimulerar till läs- och kulturupplevelser för alla åldrar. 
 
Fritidsgårdar 

Fritidsgårdar är en attraktiv plats för ungdomar mellan 13 och 18 år, där möten och aktiviteter i 
en drogfri miljö erbjuds. 
 
Kulturavdelningen 

Kulturavdelningen har det övergripande ansvaret att integrera kulturen i kommunens olika verk-
samheter. Avdelningen arbetar även med egna arrangemang samt kulturmiljö/minnesvård och 
konst i den offentliga miljön. Ansvarar för kulturbidragen till föreningar och organisationer. 
 
Kulturskolan 

Kulturskolan erbjuder undervisning i musik, både enskilt och i grupp. Dansgrupper för olika åld-
rar. Drama erbjuds på förskolor och skolor och på fritiden i åldern 6-19 år. 
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Akademi Båstad 

Vuxenutbildning och yrkeshögskola som erbjuder attraktiva långa och korta utbildningar på olika 
nivåer, utifrån den enskildes kompetensbehov och utifrån Bjäres och den närmaste regionens be-
hov av arbetskraft. Studie- och yrkesvägledning erbjuds till kommunens invånare som behöver 
vägledning i frågor som gäller utbildning och arbete. Lärcentrum finns. 
 
 
 

Individ- och familjeomsorg  
 
Individ- och familjeomsorg består av: 
 
 Mottagningsenheten 
 Förebyggande enheten 
 Barn- och ungdomsenheten 
 Vuxenenheten och ekonomiskt bistånd 
 Verksamheter i samverkan med Familjen Helsingborg 
 
Mottagningsenheten 

Mottagningsenheten som är den första kontakten med individ- och familjeomsorg, hanterar alla 
inkommande ärenden. Det kan handla om orosanmälningar, ansökningar om stöd och hjälp gäl-
lande både barn och vuxna, ärenden gällande ekonomiskt bistånd samt rådgivande samtal 
 
Förebyggande enheten 

Förebyggande enheten arbetar med förebyggande insatser för att mer ingripande åtgärder kan 
undvikas.  
 
Barn- och ungdomsenheten 

Barn- och ungdomsenheten arbetar med ärenden enligt SoL samt lagen om vård av unga (LVU). I 
första hand ges insatser på hemmaplan och på frivillig grund. Ibland behövs placeringar utanför 
hemmet, exempelvis familjehem eller stödboende. 
 
Vuxenenheten och ekonomiskt bistånd 

Vuxenenheten arbetar med ärenden enligt SoL samt lagen om vård av missbrukare, LVM. Ären-
dena kan exempelvis vara relaterade till missbruk, samsjuklighet, relationskonflikter, våld i nära 
relationer, hedersvåld, spelberoende och suicid.  I första hand erbjuds stöd på hemmaplan, ibland 
krävs institutionsplaceringar. 
 

Socialtjänstlagen styr kommunens arbete med försörjningsstöd. Socialtjänsten huvuduppdrag: 
 
hjälp till självförsörjning (långsiktigt). 
hjälp med försörjning (akut). 
 
. 
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5. Utmaningar och förutsättningar inför 2021 
 

Planeringsförutsättningarna inför 2021 är exceptionella ur många perspektiv. Coronapandemin 
slog till under våren och verksamheten i kommuner fick ställa om i rekordfart. Efter nedgången 
under våren har ekonomin vänt uppåt, men prognosen är mycket osäker. 
 
Förutom pandemin har  Båstads kommun stora ekonomiska och därav verksamhetsmässiga ut-
maningar de kommande åren. En utmaning som delas av flertalet av Sveriges kommuner. Kon-
junkturen viker och som följd av det försämras arbetsmarknaden. Samtidigt ökar förväntningarna 
på välfärden. Överlag visar Båstads välfärdssektor goda resultat men genom den nu tuffa ekono-
miska situationen krävs effektivisering i verksamheterna och fokus på att hitta andra lösningar 
för att servicen ska kunna bibehållas.  
 

Våra största utmaningar är: 
 
Arbetslösheten 
Skåne har sedan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Sverige. Båstad har legat lågt, men 
under 2020 har arbetslösheten ökat. Det är de unga och de utrikesfödda som ligger högst. Snabba 
åtgärder, som utbildning via vuxenutbildning och stöd från arbetsmarknadsenheten behövs för 
att hindra utanförskap och ett ökat försörjningsstöd.  
 
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.  
 
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 reg-
ioner(SKR) 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 
behöver arbeta på ett nytt sätt och vidta effektiviseringsåtgärder för att få ekonomin i balans. 
 
 

6. Planerade ändringar i verksamheten  
 

För att skapa en organisation och verksamhet som är ekonomiskt hållbar på lång sikt behövs det 
effektiviseringar. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att effektivisera verksamhetens kostnader 

-



 13 (19) 

motsvarande 2 %.för 2021.Utöver detta ges kommundirektören ett uppdrag om att hitta bespa-
ringar i kommunens verksamheter med 2,5 mkr. 
 

 

För närvarande pågår det arbete med följande möjliga effektiviseringar och omställningar: 
 

Bolagsstyrning 
En koncernstruktur med moderbolag  
 

Organisationsändringar 
Under 2020 inleddes en revidering av den politiska organisationen, vilket kommer att påverka 
även förvaltningsorganisationen. Målet är att skapa en effektiv förvaltningsorganisation med tyd-
ligare ledning och styrning av samtliga verksamheter. 
 

Mellankommunala samarbeten 
Under 2020 har Båstads kommun inlett ett samarbete med Höganäs kommun om samarbete med 
olika tjänster, exempelvis kommunjurist. Avsikten är att ytterligare fördjupa samarbetet för att på 
sikt öka kompetensen och minska kostnaderna. 
 

 

Ledningsgruppens arbete kommer nu tydligare att inriktas på uppföljning av verksamheternas 

resultat såväl kvalitativt som ekonomiskt. Därtill kommer arbetet långsiktigt att få en annan in-

riktning 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 som kommer att gälla under hela mandatperioden. 
 
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 ef-
ter den enskildes behov 

 
Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 

 
Mål 5:   I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 
 
Mål 6:   Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott före-
tagsklimat 
 
Mål 7:   Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett håll-
bart samhälle. 
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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 effek-
tivt resursutnyttjande 
 

 
 

 
8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling  
 
Av kommunfullmäktiges prioriteringar i årets rambudget ingår följande i kommunstyrelsens 
verksamhetsområde: 

 
Barn, ungdomar, kultur, bibliotek och fritid  
Kulturskolan, fritidsanläggningarna och fritidsgårdarna är en viktig del för många i vardagen. 
Vi värnar dessa verksamheter då vi vet att de har en förebyggande effekt. Våra bibliotek ska även i 
fortsättningen vara naturliga mötesplatser för alla åldersgrupper. 
 
Arbetsmarknad  
Arbetsmarknadsenheten är viktig för sysselsättning och ökad självförsörjning. 
 
Miljö  
Miljöprogrammets intentioner och mål skall vara en integrerad del i förvaltningens arbete och i 
vårt beslutsfattande. Vid om- till- och nybyggnation används certifieringen Silver för friska och 
energieffektiva byggnader. Vi satsar också på klimatåtgärder, exempelvis mot stranderosion. 
 
Strategisk fysisk planering 
Samhällsbyggnad 
Genom att konsekvent följa de strategiska riktlinjerna i översiktsplanen sker den huvudsakliga 
bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter i goda kollektivtrafiklägen och med god 
hushållning av jord- och skogsmark samt värnande av våra värdefulla natur- och kulturmiljöer. 
Under 2021 kommer en fördjupad översiktsplan för Torekov att arbetas fram. Planering för att 
möta klimatförändringarnas påverkan på våra olika vattenfrågor är viktig för att uppnå en hållbar 
utveckling av den bebyggda miljön. 
Teknik och Service 
Genom god strategisk planering ska kommunens fastigheter, gator, parker, VA-ledningar och 
andra tekniska anläggningar vidmakthållas och utvecklas i takt med övrig utveckling i kommu-
nen. Kommunmedborgarnas krav på god kvalitet till en rimlig kostnad ska tillgodoses. Insatser 
inom kommunal infrastruktur ska bidra till en god livsmiljö som är långsiktigt hållbar ur såväl 
ekologisk som ekonomisk synpunkt. 
Den långsiktiga satsningen på vatten, avlopp och dagvatten för kommunens södra sida har påbör-
jats och beräknas vara genomförd under 2022. 
 
 
Attraktiv arbetsgivare  
En ökad satsning på digitalisering öppnar för en effektivare verksamhet och bättre kvalitet samt 
bättre arbetsmiljö för medarbetarna. 



 15 (19) 

Vi fortsätter implementera Heltidsresan för ett hållbart arbetsliv, ökad jämställdhet och attraktiva 
tjänster. 
För ökad attraktivitet satsar vi på utbildningsinsatser inom vård och omsorg. 
Lönesatsningar sker på yrkesgrupper som är viktiga för att uppnå verksamhetens framtida kom-
petensförsörjning. 
Strategiska hälsofrämjande insatser genomförs för ökad hälsa och lägre sjukfrånvaro och ett håll-
bart arbetsliv. 
 
Näringsliv 
Framtagande av näringslivsstrategi sker i samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Det 
lokala näringslivet är en nyckelgrupp i arbetet. 
Den nyinrättade företagslotsen ska underlätta nyetableringar och effektivare myndighetsutöv-
ning. 
 
Motverka ofrivillig ensamhet  
Arbetet fortsätter tillsammans med föreningslivet, det lokala näringslivet, volontärerna, frivillig-
organisationerna och kommunen. 
 
Totalförsvarsuppbyggnad och krisberedskap 
De nationella kraven på kommunernas deltagande i totalförsvarsuppbyggnaden ska uppnås. Kris-
beredskapsarbetet ska stärkas ytterligare. 
 
Ny extern webbplats  
Webbplatsen behöver moderniseras för att möta våra medborgare på ett enklare och tydligare 
sätt och för att öka tillgängligheten och det digitala serviceutbudet. 
 
Individ och familjeomsorg 
IFO fortsätter det aktiva arbetet med genomföra sin beslutade handlingsplan, som togs fram i 
samband med inspektionen för vård och omsorg, IVO samt granskning av revisionen. 
Fokus ska vara på det förebyggande arbetet 
 
 

8.1 Nämndsmål/effektmål 

 
Kommunstyrelsen tar till sig och följer upp samtliga kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
För några inriktningsmål har kommunstyrelsen satt upp egna nämndsmål. 
Kommunfullmäktiges indikatorer/nyckeltal kompletteras med ett antal egna mätvärden.  
 
 
Mål 1:   Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 
 
Kommunstyrelsens bidrag:  

- Fortsatt satsning på kulturskolan, fritidsanläggningarna, ungdomsgårdarna samt biblio-
teken. 

- Förstärkt krisberedskap samt totalförsvarsuppbyggnad. 
- Ren, tillgänglig och trygg utomhusmiljö, god trafiksäkerhet, en väl fungerande infrastruk-

tur och bra kommunikationer 
- Hög beredskap för utbyggnad av bostads- och verksamhetsmark 
 

 
 
Mål 2:   Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 
 
Kommunstyrelsens bidrag:  
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- En ökad satsning på digitalisering för en bättre kvalitet och effektivare verksamhet. Ge-
nom en modernisering av vår externa webbplats kan vi öka tillgängligheten och det digi-
tala serviceutbudet. 

 
Nämndsmål: En professionell och serviceinriktad kundservice  
 
 
Mål 3:   Båstads kommun erbjuder  bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande 
miljö för barn och vuxna 
 
Kommunstyrelsens bidrag:  

- Stöd i digitaliseringsarbetet 
- God arkitektur, en god utemiljö samt välanpassade verksamhetslokaler 
- Goda, säkra och näringsriktiga måltider 
- Klimatsmarta menyer i förskola och skola 

 
 

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

- Ändamålsenliga, tillgängliga och effektivt använda lokaler, som erbjuder god miljö att vis-
tas i. 

- God, säker, näringsriktig och enhetlig måltid 
 
Kommunstyrelsens/socialutskottets bidrag: 
Socialtjänstens service och stöd ska medverka till att den enskilde så långt som möjligt, ges förut-
sättningar att själv ta ansvar för sitt liv 

- Barn, unga och familjer får rätt stöd i rätt tid och i rätt omfattning 
- Utredningstiden ska inte överstiga lagens krav i antal dagar 
- Förhandsbedömningar sker inom 14 dagar 

 
 
Mål 5:   I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 
 
Kommunstyrelsens/socialutskottets bidrag: 

- Antalet vuxna biståndstagare med långvarigt biståndsberoende ska minska 
- Kortare väntetid för beslut om försörjningsstöd 
- Vuxna med missbruksproblem få stöd över tid 
- Kortare utredningstid för vuxna med missbruksproblem 
- Välfungerande samarbete mellan verksamheterna inom skolan, individ- och familje-

omsorgen och arbetsmarknadsenheten med fokus på förebyggande åtgärder. 
- Välfungerande samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen 
- Ökat antal praktikplatser inom kommunens verksamheter 

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

- Etablera en kultur av dialog och samarbete mellan kommunen och företag samt företag 
emellan 

- Service till företag – en väg in 
- God fysisk planering för företagsetablering samt för utveckling av befintliga företag 



 17 (19) 

- Kompetensförsörjning 
 
Nämndsmål: Företagsamheten ska ligga på en fortsatt hög nivå. 
 
 
Mål 7:   Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett 
hållbart samhälle. 
 
Kommunstyrelsens bidrag:  

- Minskad energianvändning i lokaler, gatubelysning och transporter 
- Minskat matsvinn 
- Bevarad ekonomisk mångfald och utveckling av ekosystemtjänster 
- Miljöprogrammets intentioner och mål integreras i verksamheternas arbete 
- Nya lokaler uppfyller kraven för certifiering Miljöbyggnad Silver för friska och energief-

fektiva byggnader. 
- Fördjupad översiktsplan för Torekov klar under 2021 

 
 
Mål 8:   Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
 
Kommunstyrelsens bidrag: 

- Bra stöd inom hela HR-området 
- Kompetenshöjande insatser för alla medarbetare 
- Modernisering av våra digitala system och verktyg 

 
Nämndsmål: Verksamheterna inom KS erbjuder attraktiva heltidsanställningar 

 
 
Mål 9:   Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och 
ett effektivt resursutnyttjande 
 
Kommunstyrelsens bidrag:  

- Effektiv organisering av nämndens verksamhetsområden 
- Förbättrade inköpsprocesser 

 
Nämndsmål: Effektiv offentlig upphandling och avtalstrohet 

 
Bilaga: arbetsblad med indikatorer 

 
8.2. Uppdrag 
 
Kommunstyrelsen har fått ett antal uppdrag att arbeta med under 2021. Uppdragen i korthet: 
 

 Kommunstyrelsen ska se över alternativa sätt att organisera verksamheten kring strate-
giska och operativa IT-frågor. 

 Ta fram riktlinjer för en lokalbank 
 Identifiera områden där kostnaderna skiljer sig från jämförbara kommuner och riket med 

syftet att ta föreslå åtgärder för långsiktiga, hållbara effektiviseringar 
 Se över pengsystemen (i samarbete med vård- och omsorgsnämnden samt utbildnings-

nämnden) 
 Genomlysning av hemvården (i samarbete med vård- och omsorgsnämnden) 
 Utformning av framtidens räddningstjänst. 
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8.3. 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 kontrollpla-
nen.        

 
9. Ekonomisk översikt  
 

9.1 Ramförändringar från Kommunfullmäktige 
 

Ramförändringar från KF     

 (tkr) 
Bokslut Budget Budget Förändring 

2019 2020 2021 2020-2021 

Kommunstyrelsen -197 506 -187 496 -191 892 -4 398 

- Varav förändring Löneökningar    -2 665  

- Varav förändring ramväxling/tekniska ju-
steringar 

  4 583  

- Varav omprioritering och effektivisering   5 876  

- Varav övriga tillskott   -12 192  

 

 

9.2 Beskrivning av föreslagna effektiviseringar och omprioriteringar 
 
Kommunstyrelsen- Bildning och arbete 
Resor till konferenser och möten kommer att kunna effektiviseras med digitala möten, vilket ge-
nererar en besparing på 145 tkr övergripande. Genom att öka antalet studerande vid yrkeshög-
skolan och yrkesvux, kan de statliga intäkterna öka, ca 300 tkr. Detta är möjligt då fler personer är 
arbetslösa eller permitterade och behöver kompetensutveckling. Kommuncaféet och Café Biblios 
kommer att öka intäkterna genom prishöjningar, detta ger en intäktsökning på totalt 100 tkr. Ge-
nom omorganisation och effektivisering vid kulturavdelningen, biblioteket, vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsenheten och fritidsgårdarna kan en besparing göras på 475 tkr.  
 
Kommunstyrelsen- Kommunledningskontoret 
Konferenser, resor och möten kommer att effektiviseras genom digital omställning vilket ger en 
besparingsmöjlighet. Omorganisering av kommunledningskontoret kommer att ge en kostnads-
besparing bland annat genom borttagandet av deltidstjänsten för en biträdande kommundirektör.  
Kommundirektören har utöver nämnda effektiviseringar fått ett uppdrag att hitta effektivise-
ringsmöjligheter i kommunens verksamheter med 2,5 mkr. 
 
Kommunstyrelsen- Samhällsbyggnad 
Besparingen 52 tkr på Samhällsbyggnad hanteras genom att fortbildningsinsatser genomförs mer 
digitalt och därmed till lägre kostnader. 
 
Kommunstyrelsen- Teknik och service 
Utföra mattransporter i egen regi. 

Besparingen innebär att transporter av mat utförs av Teknik och Service istället för en upphand-

lad tjänst. Transporterna sker dagligen för att distribuerar ut mat för måltider inom förskola, 

skola och äldreomsorg. För uppdraget behövs två fordon och att upprätta ett hyrbilsavtal. Trans-

porterna kommer att köras av medarbetare inom Teknik och Service vilket innebär att arbetsupp-

gifter inom fastighets-, fritids- och parkavdelningen kommer att omfördelas med konsekvensen 

minskad service.  
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Översyn av räddningspersonal i beredskap 

Översyn av deltidsorganisation i samband med utredningsuppdrag framtida Räddningtjänst. 

Kommunvärdar som arbetsmarknadsåtgärd. 

Besparingen innebär att funktionen kommunvärdar som idag utförs av säsongsanställd personal 

utförs istället av personal som finansieras som arbetsmarknadsåtgärd. Funktionen är viktig att 

upprätthålla då den är avgörande för att upprätthålla en god standard gällande renhållning på of-

fentlig plats, under sommarmånaderna då många besökare kommer till Båstad. 

Förändring av kommunens bilpool. 

Besparingen innebär att kommunens bilpool minskar från 5 till 4 bilar. Bedömningen är att tillsvi-

dare kommer det för personalen vara ett minskat behov av resor i tjänsten. 

Kommunstyrelsen- Vård och omsorg – Individ och familj 
De tillskott som individ och familjeomsorgen fått inför år 2021 gällande personalförstärkningar 
och placeringar innebär ändå att organisationen måste fortsätta med sitt påbörjade effektivise-
ringsarbete. Flera tjänster har tidigare finansierats med intäkter från Migrationsverket där intäk-
terna fortsätter att minska. Hela organisationen ser över samtliga kostnader och det råder stor 
återhållsamhet. 

 
 

9.3 Sammanställning driftsbudget 
 

Driftbudget     

 Bokslut Budget Budget Förändring 

(tkr) 2019 2020* 2021 2020-2021 

Kommunstyrelsen -2 858 -2 762 -2 766 -4 

Bildning och arbete -32 069 -32 068 -31 424 644 

Kommunledningskontoret -51 416 -53 256 -48 047 5 209 

Samhällsbyggnad -2 106 -3 144 -3 949 -806 

Teknik och Service -58 046 -59 979 -58 247 1 731 

Vård och omsorg - Individ och familj -51 011 -36 287 -47 459 -11 172 

Summa -197 506 -187 496 -191 892 -4 398 

* Budget vid T2      

 

 

 

9.4 Sammanställning investeringsbudget 
 
Se bilaga 
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Policy 
Denna policy anger den norm som gäller för representation, gåvor och uppvaktningar inom 

Båstads kommun. Policyn är uppdaterade med gällande regler per den 1 november 2020. 

Vem omfattas av policyn 

Policyn gäller för anställda och förtroendevalda i Båstads kommun. Som förtroendevald 

räknas samtliga aktiva ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och 

beredningar. Policyn gäller såväl inom som utanför Sveriges gränser.  

Samtliga anställda och förtroendevalda inom Båstads kommun ska ta del av denna policy. 

Detta ska lämpligen ske vid anställning, introduktion och på arbetsplatsträffar.  

Gällande dokument 

Denna policy ersätter tidigare beslutade interna styrdokument: 

 Anvisningar angående uppvaktning av företag och föreningar 

 Anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och avgång 

 Anvisningar angående begravningar 

Koppling till andra styrande dokument 

Hållbar representation 

Båstads kommun ska vid representationstillfällen ta hänsyn till kommunfullmäktiges mål 

avseende en hållbar samhällsutveckling, detta gäller vid såväl representation och uppvakt-

ning som vid val av gåvor. 

Muta och korruption 

Frågan om muta korruption kan aktualiseras i samband med representation både då 

Båstads kommuns personal är mottagare av representationen och då Båstads kommun 

uppträder som givare av extern representation. I denna del hänvisas till övriga gällande 

dokument i Båstads kommun avseende riktlinjer för sponsring, gåvor, reklam, försäljnings-

verksamhet och korruption. 

Stödjande dokument 

Som komplement till denna policy finns ett stödjande dokument, Handbok i ekonomi och 

administration. För belopp som hänvisar till Skatteverkets allmänna råd så anges dessa i 

handboken då beloppen uppdateras löpande. 

Vägledning och avsteg  

Avsteg från ovanstående policy kan innebära ett personligt betalningsansvar och arbets-

rättsliga konsekvenser.  Det kan även innebära att både medarbetaren och Båstads kommun 

blir skattskyldiga.   
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Allmänt om representation  
Representation ingår som ett naturligt led i kommunens kontakter med omvärlden och 

syftar till att inleda eller upprätthålla goda förbindelser med olika samarbetsparter och 

andra intressenter, både inom landet och internationellt. Den kan även syfta till att skapa 

trivsamt arbetsklimat för goda arbetsresultat i den egna verksamheten. Samtidigt är kom-

munens verksamhet till största del finansierad med skattemedel, vilket medför ett särskilt 

ansvar för att representationen kan motiveras och att den har ett omedelbart samband med 

och direkt värde för verksamheten. Det gäller både tidpunkt och plats för representationen 

samt de personer mot vilka representationen riktar sig. 

Denna policy gäller såväl extern som intern representation. 

Representation ska alltid godkännas av närmast behörig chef.  

Extern representation  
Extern representation riktar sig till utomstående organisationer, företag och enskilda 

personer. I Båstads kommun gäller följande förhållningsregler avseende extern representa-

tion: 

 Representationen ska vara av rimlig omfattning 

 Det ska som huvudregel inte vara fler deltagare från den egna organisationen än 

utomstående gäster 

 Försiktighet ska iakttas vid återkommande representation mot en och samma 
person eller grupp av personer  

 Endast i undantagsfall får anhöriga bjudas in. Det kan exempelvis vara motiverat vid 
internationella besök då gästerna själva har med sig anhöriga. Skriftligt godkän-

nande från berörd verksamhetsområdeschef ska inhämtas i förväg då anhörig ska 
delta vid representation. För mer information om hantering, se Handbok för ekono-

mi och administration. 

 Representation i hemmet ska inte förekomma 

 Representation med inslag av personlig gästfrihet ska inte förekomma 

 Lyxbetonad representation ska inte förekomma 

 Inom Sverige ska eventuell dricks inte bekostas av Båstads kommun 
 

Undantag från förhållningsreglerna kan göras när sedvänja eller kutym kräver det. Un-

dantag ska beslutas av kommundirektör, kommunstyrelsens ordförande eller 

kommunfullmäktiges ordförande.  

Representation i samband med pågående upphandling eller myndighetsutövning får aldrig 

förekomma.  

Alkohol vid extern representation  

Alla som representerar för Båstads kommuns räkning har ett särskilt ansvar och förväntas 

visa gott omdöme vid tjänsteutövandet. Återhållsamhet ska iakttas vid representations-

måltider. I synnerhet gäller detta bruk av alkohol. Vid extern representation är vin och öl 

tillåtet i den mån det ryms inom Skatteverkets rekommenderade beloppsramar. Alkoholfria 

alternativ ska alltid erbjudas. Det är under inga förhållanden tillåtet att representera med 

enbart alkohol.  



 5 (11) 

Intern representation  
Med intern representation avses personalfester, informationsmöten samt interna kurser 

och planeringskonferenser. Annan intern representation ska inte förekomma eftersom del-

tagarna då riskerar att beskattas för förmånen.  

Intern representation ska ha som mål att skapa ett trivsamt arbetsklimat för goda arbets-

resultat i den egna verksamheten och riktar sig till anställda eller förtroendevalda inom 

Båstads kommun. Representationen är intern endast om samtliga deltagare är anställda 

eller förtroendevalda inom Båstads kommun. 

Skatteverkets allmänna råd och ställningstagande vad gäller intern representation ska 

tillämpas och gällande angivna beloppsgränser är att betrakta som riktlinjer för intern 

representation. 

I Båstads kommun gäller följande förhållningsregler avseende intern representation: 

 Representationen ska vara av rimlig omfattning 

 Representation i hemmet ska inte förekomma 

 Representation med inslag av personlig gästfrihet ska inte förekomma 

 Lyxbetonad representation ska inte förekomma 

 Inom Sverige ska eventuell dricks inte bekostas av Båstads kommun 

 

Personalfest 

Personalfester får endast förekomma två gånger per år. Detta ansluter till de regler som 

gäller för rätten att göra skatteavdrag.  

Informationsmöte  

Med informationsmöte avses till exempel ett möte där arbetsgivaren samlar personal, 

projektgrupp eller liknande och delger viktig information eller planerar ett nytt projekt. Det 

ska finnas en agenda där syfte och innehåll framgår, samt uppgift om deltagare och even-

tuell inbjudan. Mötet får inte avse information om eller planering av det löpande arbetet och 

får inte heller förekomma regelbundet för att räknas som intern representation, då blir det 

en skattepliktig förmån för den anställde. För mer information se Handbok för ekonomi och 

administration. 

Interna kurser och planeringskonferenser 

För att interna kurser, planeringskonferenser och liknande arrangemang ska kunna 

betraktas som intern representation och inte medföra någon skattepliktig förmån för den 

anställde så krävs det att samtliga följande villkor är uppfyllda: 

 Sammankomsten ska vara intern 

 Sammankomsten ska ha en varaktighet på högst en vecka 

 Det ska inte vara fråga om regelbundet återkommande möten med korta mellanrum  

 Måltidsarrangemangen ska vara gemensamma 

 Sammankomsten ska omfatta minst sex timmars effektivt arbete per dag, jämt 
fördelade på 30 timmar under en vecka 

 Inslaget av nöje eller rekreation får inte vara för omfattande  
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Interna kurser, konferenser och liknande arrangemang ska alltid vara återhållsamma och 

ske kostnadsmedvetet. De ska också ha en klar målinriktning där nyttan för verksamheten 

är tydlig vid varje tillfälle.  

Alkohol vid intern representation  

Alkohol vid intern representation bekostas inte av Båstads kommun.  

Övrigt om intern representation 

 

Arbetsluncher 

I samband med internt arbete eller möten inom eller mellan avdelningar får undantagsvis 

enklare förtäring ingå, exempelvis smörgås eller sallad. Detta förutsätter att det finns 

särskilda skäl och att tids- eller effektivitetsvinster kan påvisas samt att det som serveras 

inte utgör en måltid. Vid sådan enklare förtäring förmånsbeskattas inte den anställde. I de 

fall då ovanstående kriterier inte är uppfyllda blir måltiden skattepliktig för den anställde. 

Trivselfrämjande åtgärder  

Trivselfrämjande åtgärder är till exempel när de anställda bjuds på förfriskningar eller 

annan enklare förtäring i samband med arbete, till exempel kaffe, te, bulle, smörgås och 

frukt. Med förfriskningar och annan enklare förtäring avses sådant som inte kan vara en 

måltid, och kostnaderna medför inte förmånsbeskattning för den anställde. 

För alla personalvårdsförmåner gäller att de ska: 

 vara av mindre värde 

 inte kunna bytas mot kontant ersättning eller vara ersättning för utfört arbete 

 erbjudas samtliga medarbetare på en arbetsplats oavsett anställningsform. En 

arbetsplats utgörs av en enhet som avgränsas på ett naturligt, geografiskt eller verk-

samhetsmässigt sätt 

 tillhandahållas på arbetsplatsen. Undantag får göras för personalutflykter 
 

I Båstads kommun ska även trivselfrämjande åtgärder präglas av återhållsamhet och ej 

förekomma regelbundet.  

 

Gåvor och uppvaktningar 

Gåvor till externa 
Gåvor till organisationer eller personer utanför Båstads kommun kan ges i form av reklam-

gåvor eller representationsgåvor. Övriga gällande dokument i Båstads kommun avseende 

riktlinjer för sponsring, gåvor, reklam, försäljningsverksamhet och korruption ska beaktas 

vid givande av gåva till extern part. 

Reklamgåva 

Reklamgåvor får förekomma om de avser artiklar av förhållandevis obetydligt värde som 

antingen har direkt anknytning till Båstads kommuns verksamhet eller utgörs av enklare 

presentartiklar. För att en gåva ska klassas som reklamgåva bör den lämnas till ett större 

antal personer och sakna inslag av personlig karaktär. Gåvan ska vara försedd med Båstads 

kommuns namn, märke eller dylikt.   
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Representationsgåva 

Representationsgåvor förekommer främst i kommersiella sammanhang och lämnas då till 

representant för det externa företaget eller organisationen. Gåvan är avsedd att bidra till 

goda förbindelser och ska ha ett omedelbart samband med verksamheten.  

Representationsgåva kan överlämnas i samband med:  

 att avtal tecknas, dock ej vid upphandling eller myndighetsutövning 

 att värdefullt samarbete inleds eller bibehålls  

 deltagande vid invigning, jubileum eller liknande 
 

Exempel på representationsgåvor som kan lämnas vid ovanstående tillfällen är blommor, 

fruktkorg, chokladkartong eller liknande. Uppvaktning i samband med helger eller vid per-

sonliga högtidsdagar ska ej förekomma då detta inte anses ha tillräckligt samband med 

verksamheten.  

Vid studiebesök och besök hos andra myndigheter eller i liknande situationer får repre-

sentationsgåvor förekomma som tack för visad gästfrihet. 

Skatteverkets allmänna råd och ställningstagande vad gäller representationsgåvor ska 

tillämpas och gällande angivna beloppsgränser är att betrakta som riktlinjer för Båstads 

kommun. 

Kommuninvånare som fyller 100 år 

Båstads kommun uppvaktar de kommuninvånare som fyller 100 år med blommor till ett 

belopp av en procent av prisbasbelopp inklusive moms. Jubilaren får välja om blomma ska 

skickas med bud eller om den ska överlämnas av kommunfullmäktiges ordförande. 

Jubilaren kan tacka nej till uppvaktning. 

Gåvor till anställda och förtroendevalda 
Skatteverkets allmänna råd och ställningstagande vad gäller gåvor ska tillämpas och 

gällande angivna beloppsgränser är att betrakta som riktlinjer för givande av gåvor i 

Båstads kommun. För alla gåvor gäller skattefriheten bara så länge värdet inte överskrider 

de särskilt angivna beloppsramarna. Överstiger värdet beloppsramen så förmånsbeskattas 

gåvan från första kronan.  

Grundtanken är att en anställd eller förtroendevald aldrig ska erhålla en gåva, eller annan 

förmån, som skulle kunna medföra skatteplikt för henne eller honom. Därför får inga andra 

gåvor förekomma inom Båstads kommun än de som är accepterade i skattelagstiftningen 

som avdragsgilla. Dessa är julgåva, minnesgåva och jubileumsgåva. Gåvorna ska väljas ut ur 

Båstads kommuns vid tillfället upphandlade sortiment av gåvor. 

Gåvor i form av pengar eller andra kontanta medel medför alltid att mottagaren ska be-

skattas och ska därför inte förekomma. Detta gäller även presentkort som kan bytas mot 

kontanter. Enligt kommunallagen får kommuner inte skänka pengar till välgörenhet då 

detta inte anses förenligt med det kommunala uppdraget.  
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Julgåva 

Skatteverket har i sina allmänna råd angivit gränsvärde för julgåva. Inom Båstads kommun 

bör återhållsamhet iakttas och värdet på eventuella julgåvor ska klart understiga detta 

gränsvärde. Julgåva ska ges till samtliga anställda inom förvaltningen. 

Minnesgåva 

Minnesgåva är en gåva från Båstads kommun som en uppskattning för väl utfört arbete 

under många år. Minnesgåvor ska därför väljas  ut med syftet att de ska ha ett bestående 

värde för mottagaren.  

Minnesgåva kan, förutom som gåva vid långvarig tjänst, endast ges vid ett ytterligare 

tillfälle, vilket i Båstads kommun är vid anställningens eller uppdragets upphörande. Därför 

uppvaktas inte anställda och förtroendevalda i kommunen med minnesgåva vid födelse-

dagar. Jämna födelsedagar kan uppmärksammas med enklare uppvaktning, till exempel 

blomma, kaffe och tårta.  

Medarbetare och förtroendevalda kan tacka nej till minnesgåva. 

Det kan i undantagsfall finnas medarbetare eller förtroendevald som inte utför sitt arbete 

eller agerar i enlighet uppdraget som anställd inom Båstads kommun. Erbjudande om 

minnesgåva kan då ifrågasättas i de fall disciplinära åtgärder pågår eller nyss har avslutats. 

Vid tveksamheter är det kommundirektören med stöd av HR-chef beslutar om minnesgåva 

till anställd, samt kanslichef som beslutar om minnesgåva till förtroendevald.  

Kommunledningskontoret ansvarar för att utreda tjänstgöringstiden för anställda. Kom-

munkansliet ansvarar för att utreda tjänstgöringstiden för förtroendevalda. 

Minnesgåva till anställda 

Båstads kommun uppvaktar anställda med minnesgåva vid två tillfällen, efter långvarig 

tjänst i kommunen samt vid pensionsavgång eller anställningens upphörande. 

1. Minnesgåva efter långvarig tjänst i kommunen 

Båstads kommun uppvaktar anställda med minnesgåva efter 25 års tjänstgöring. 

Minnesgåva väljs ut av chef i samråd med den anställde till ett belopp motsvarande tio 

procent av gällande prisbasbelopp inklusive moms avrundat till närmaste hundratals 

kronor. Överlämnandet av minnesgåva sker vid en årlig festlig sammankomst som kom-

munfullmäktiges presidium bjuder in till. Kommunfullmäktige står för kostnader för-

knippade med uppvaktning och minnesgåva.  

 

Vad som sägs om anställda gäller även personer i daglig verksamhet med beslut om 

bistånd för daglig verksamhet med en sammanlagd period om 25 år. 

 

2. Minnesgåva vid pensionsavgång eller anställningens upphörande 

Vid givande av minnesgåva betraktar Båstads kommun en medarbetare som varaktigt 

anställd efter minst sex års tjänstgöring enligt Skatteverkets allmänna råd.  

 
a) Uppvaktning av medarbetare med sex års tjänstgöring eller mer 

Båstads kommun uppvaktar medarbetare med minnesgåva vid avslutad anställ-

ning efter minst sex års tjänstgöring. Minnesgåva väljs ut av chef till ett belopp 

av maximalt fem procent av gällande prisbasbelopp inklusive moms avrundat 

till närmaste hundratals kronor. För mer information se Handbok för ekonomi 
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och administration. Medarbetare avtackas med lunch eller middag tillsammans 

med arbetsgruppen då minnesgåva och eventuell blomma överlämnas. Avtack-

ning och minnesgåva bekostas av respektive verksamhetsområde. 

 

b) Uppvaktning av medarbetare med mindre än sex års tjänstgöring 

Båstads kommun uppvaktar inte medarbetare med minnesgåva vid avslutad 

anställning om denne har kortare än sex års tjänstgöring enligt Skatteverkets 

allmänna råd. Medarbetare avtackas istället med lunch eller middag tillsam-

mans med arbetsgruppen då blommor kan överlämnas. Avtackning och blomma 

bekostas av respektive verksamhetsområde. 

 

Särskilt uppmärksammande vid pensionsavgång 

Fullmäktiges presidium i Båstads kommun uppmärksammar särskilt medar-

betares pensionsavgång med inbjudan till en årlig festlig sammankomst. 
Kommunfullmäktige står för kostnader avseende uppvaktning vid detta tillfälle. 

I övrigt uppvaktas medarbetare som går i pension på samma sätt som vid an-

ställningens upphörande, se ovan. 

 
Minnesgåva till förtroendevalda 

Båstads kommun uppvaktar förtroendevalda med minnesgåva vid två tillfällen, efter lång-

varigt politiskt uppdrag i kommunen samt vid upphörande av politiskt uppdrag. 

1. Minnesgåva efter långvarigt politiskt uppdrag i kommunen 

Båstads kommun uppvaktar förtroendevalda med minnesgåva efter 20 års tjänstgöring. 

Minnesgåva väljs ut av kanslichef i samråd med den förtroendevalda till ett belopp av 

tio procent av gällande prisbasbelopp inklusive moms avrundat till närmaste hundra-

tals kronor. Överlämnandet av minnesgåva sker vid festlig sammankomst år efter valår 

som kommunfullmäktiges presidium bjuder in till. Kommunfullmäktige står för kost-

nader förknippade med uppvaktning  och minnesgåva. 

 

2. Minnesgåva vid avslut av politiskt uppdrag 

Vid givande av minnesgåva betraktar Båstads kommun det som att en förtroendevald 

har haft varaktig tjänstgöring om denne har haft ett politiskt uppdrag som sträckt sig 

över mer än en mandatperiod. Detta som motsvarighet till att anställda ska ha en tjänst-

göringstid om minst sex år för att betraktas som varaktigt anställd vid givande av 

minnesgåva enligt Skatteverkets allmänna råd. 

a) Uppvaktning av förtroendevald med mer än en mandatperiods tjänst-

göring 

Båstads kommun uppvaktar förtroendevald med minnesgåva vid avslutade 

uppdrag om denne har haft ett politiskt uppdrag som löpt över mer än en 

mandatperiod. Minnesgåva väljs ut av kanslichef till ett belopp av maximalt fem 

procent av gällande prisbasbelopp inklusive moms avrundat till närmaste 

hundratals kronor. För mer information se Handbok för ekonomi och admini-

stration. Förtroendevald avtackas vid en festlig sammankomst som infaller år 

efter valår då minnesgåva och eventuell blomma överlämnas. Avtackning och 

minnesgåva bekostas av kommunfullmäktige. 

 

b) Uppvaktning av förtroendevald med en mandatperiods tjänstgöring eller 

mindre 



 10 (11) 

Båstads kommun uppvaktar inte förtroendevald med minnesgåva vid avslutade 

uppdrag om denne har haft ett politiskt uppdrag som löpt över en mandatperiod 

eller mindre. Förtroendevald avtackas då istället vid festlig sammankomst som 

infaller år efter valår då blommor kan överlämnas. Avtackning och blomma 

bekostas av kommunfullmäktige. 

 

Förtroendevald måste ha uppnått minst sex månaders aktiv tjänstgöring inklusive kontinu-

erligt deltagande på sammanträden för att kunna bli inbjuden till avtackning. Båstads 

kommun uppvaktar som huvudregel endast ordinarie ledamöter. Det kan dock finnas till-

fällen då det är befogat att bjuda in ersättare som har haft en synnerligen hög närvaro. Vid 

dessa tillfällen beslutar kommunfullmäktiges presidium i samråd med kanslichef om er-

sättare ska bjudas in. 

Särskilt uppmärksammande av ordförandes avgång 
Det kan vid särskilda tillfällen förekomma behov av uppmärksamma avgående ordförande. 

Detta görs då i anslutning till sista sammanträde då ordförande tjänstgör, förslagsvis med 

blomma, kaffe och tårta. Avtackningen bekostas av respektive politiskt organ. 

Jubileumsgåva 

Jubileumsgåva kan ges då kommunen firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Skatteverket 

har i sina allmänna råd angivit gränsvärde för jubileumsgåva. Inom Båstads kommun bör 

återhållsamhet iakttas och värdet på eventuella jubileumsgåvor ska klart understiga detta 

gränsvärde och ansluta till värdet på eventuella julgåvor. Jubileumsgåva ska ges till samtliga 

anställda inom förvaltningen. 

Övrigt om gåvor till anställda och förtroendevalda 

Reklamgåvor kan även ges till anställda och förtroendevalda utan att dessa blir skatte-

pliktiga om gåvorna uppfyller samma kriterier som reklamgåvor till externa, det vill säga 

vara av obetydligt värde och sakna inslag av personlig karaktär samt ha en direkt 

anknytning till Båstads kommuns verksamhet eller utgöras av enklare presentartiklar. För 

att en reklamgåva ska kunna lämnas till anställda måste den även lämnas till fler än 

anställda och vara försedd med Båstads kommuns namn, märke eller dylikt. Då Båstads 

kommuns representation ska präglas av återhållsamhet får reklamgåvor till anställda inte 

förekomma regelbundet. 

Sjukdom och dödsfall 
Båstads kommun kan överlämna blommor till medarbetare vid långvarig sjukdom. Dessa 

bekostas av respektive verksamhetsområde. Blomma kan också överlämnas till medar-

betare om en närstående avlider. Som nära anhörig räknas make/maka, sambo, barn, 

barnbarn, syskon, föräldrar, svärföräldrar och mor- och farföräldrar, i enlighet med för vilka 

en medarbetare får vara ledig för att delta på begravning enligt gällande kollektivavtal. 

Om en förtroendevald eller medarbetare avlider så visar Båstads kommun sitt deltagande 

genom att bekosta krans eller blommor för maximalt tre procent av prisbasbelopp inklusive 

moms avrundat till närmaste hundratals kronor, eller genom att donera motsvarande 

belopp till ett angivet ändamål. Även när tidigare kommunalråd eller tidigare kommunfull-

mäktiges ordförande avlider visar Båstads kommun sitt deltagande. 
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Kommunkansliet ansvarar för administrationen kring deltagandet och kommunfullmäktige 

står för uppkomna kostnader. För kostnader avseende blomma om närstående avlider så 

bekostas dessa av respektive verksamhetsområde. 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-11-12 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000616/2020 – 901 
 
 

Uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning gällande individ och 
familj 
 
 
Förslag till beslut 
 
Föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning gällande individ och familj god-
känns enligt bilaga.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Det har skett en översyn av delegationsordningen för kommunstyrelsen gällande individ och 
familj och förvaltningen föreslår att den ändras enligt bilagt förslag.  
 
 
 
IOF-chef Lena Tärringskog 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
Individ och familj 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag till uppdaterad delegationsordning 
Bilaga 2. Nuvarande delegationsordning 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser 
Kompletterande beslutsrätt 

I vissa akuta situationer när nämnden inte hinner samlas har ordförande eller särskilt förordnad 

ledamot en kompletterande beslutsrätt (10 kap 6 § SoL och 6 kap 39 § KL). Detta är inte delegation 

utan en laglig direkt beslutsrätt om beslut vid brådskande situationer enligt LVU och LVM. Vid ett 

förordnande ges en namngiven person en beslutsrätt. Förordnade politiker och tjänstemän, se 

bilaga. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Kompletterande beslutsrätt gäller för 

följande beslut: 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/IOF0.01 Beslut om omedelbart 

omhändertagande 
6 § och 6a § 
LVU 
13 § LVM 

Ordförande Vice 
ordförande  
Förordnad 
ledamot 

KS/IOF0.02 Beslut om hur vården ska 
ordnas och var den unge 
ska vistas under 
vårdtiden, samt beslut om 
att den unge får vistas i 
sitt eget hem under 
vårdtiden 

11 § LVU  Ordförande Vice 
ordförande  
Förordnad 
ledamot 

KS/IOF0.03 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § LVU  
2 stycket 

Ordförande Vice 
ordförande  
Förordnad 
ledamot 

KS/IOF0.04 Begäran om 
polishandräckning för att 
genomföra 
läkarundersökning 

43 § LVU punkt 
1  
45 § LVM 

Ordförande 

KS/IOF0.05 Begäran om 
polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård 
eller omedelbart 
omhändertagande 

43 § LVU punkt 
2  
45 § LVM 

Ordförande Vice 
ordförande  
Förordnad 
ledamot 

Övrigt 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/IOF0.06 Beslut på socialnämndens 

vägnar i ärenden som är 
så brådskande att 
nämndens beslut inte kan 
avvaktas 

Kap 6 § 39 
Kommunallagen 

Ordförande 1. Vice
ordförande i 
egenskap av 
tjänstgörande
ordförande 
2. 2:e vice
ordförande i 
egenskap av 
tjänstgörande
ordförande 



1. LVU - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF1.01 Ansökan om vård hos 

förvaltningsrätten

4 § LVU

13 § LVM

Utskottet Avser både beslut att 

ansöka och att inte 

KS/IOF1.02 Omedelbart 

omhändertagande

6 § och 6a § LVU Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

Se förordnande enligt 

särskilt beslut i 

socialnämnden/kommuns

tyrelse

KS/IOF1.03 Begäran om förlängd tid för 

ansökan om beredande av 

vård eller ansökan om 

fortsatt omhändertagande 

för tillfällig vård

8 § LVU Enhetschef

KS/IOF1.04 Beslut om att omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § 

eller 6a § LVU ska upphöra

9 § LVU

45 § LVM

Utskottet 1. Ordförande 

2. Vice ordförande

KS/IOF1.05 Ansökan om medgivande till 

fortsatt omhändertagande 

för tillfällig vård enligt 6a § 

LVU

9a § LVU Utskottet Avser både beslut att 

ansöka och att inte 

KS/IOF1.06 Beslut att fortsatt 

omhändertagande för 

tillfällig vård enligt 9a § LVU 

ska upphöra

9b § LVU Utskottet 1. Ordförande 

2. Vice ordförande

3. Ledamot

KS/IOF1.07 Beslut om hur vården ska 

ordnas och var den unge ska 

vistas under vårdtiden

11 § 1-2 st LVU Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

Se förordnande enligt 

särskilt beslut i 

socialnämnden/kommuns

tyrelse

KS/IOF1.08 Beslut att den unge får vistas 

i sitt eget hem under 

vårdtiden

11 § 2 och 3 st. 

LVU

Utskottet Ordförande Ordförande har 

beslutanderätt i akuta 

ärenden

KS/IOF1.09 Beslut om utlandsvistelse för 

den som vårdas med stöd av 

LVU och är placerad i 

familjehem

11 § 4 st. LVU Enhetschef

KS/IOF1.10 Beslut som rör den unges 

personliga förhållanden och 

som inte går att hänföra till 

11 § 1 och 2 st. LVU eller 

utlandsvistelse

11 § 4 st. LVU Enhetschef

KS/IOF1.11 Övervägande av vård 13 § 1 st. LVU Utskottet

KS/IOF1.12 Omprövning av vård 13 § 2 st. LVU Utskottet

KS/IOF1.13 Särskilt övervägande om det 

finns skäl att ansöka om 

överflyttning av vårdnaden 

enligt 6 kap 8 § FB

13 § 3 st. LVU Utskottet

KS/IOF1.14 Beslut om hur rätt till 

umgänge ska utövas när 

överenskommelse inte kan 

nås med förälder eller 

vårdnadshavare

14 § LVU 2 st 1 p Utskottet Ska övervägas minst var 

tredje månad



KS/IOF1.15 Beslut att den unges 

vistelseort inte ska röjas för 

förälder eller 

vårdnadshavaren

14 § LVU 2 st 2 p Kommunstyrelse

n

KS/IOF1.16 Övervägande om beslut om 

umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort 

jml 14 § 2 st 1 och 2 

fortfarande behövs

14 § LVU 3 st Kommunstyrelse

n

KS/IOF1.17 Beslut om upphörande av 

vården

21 § LVU Utskottet Ordförande, vice 

ordförande eller 

annan ledamot 

enl särskilt beslut

KS/IOF1.18 Beslut om regelbunden 

kontakt med särskilt 

kvalificerad kontaktperson 

eller behandling i öppna 

former som inte kan ges med 

samtycke av den unge

22 § LVU Utskottet Gäller både beslut att 

bevilja och beslut om att 

insatsen ska upphöra

KS/IOF1.19 Övervägande av beslut om 

kvalificerad kontaktperson 

eller behandling i öppna 

former enligt 22 § LVU

22 § 3 st. LVU Utskottet

KS/IOF1.20 Beslut att förebyggande 

insats jml 22 § ska upphöra

22 § LVU 3 st Utskottet

KS/IOF1.21 Ansökan hos 

förvaltningsrätten om 

flyttningsförbud

24 § LVU Utskottet Gäller både beslutet att 

ansöka och att inte ansöka

KS/IOF1.22 Övervägande och beslut om 

upphörande av 

flyttningsförbud

26 § 1 st. LVU Utskottet Övervägande ska ske 

minst en gång var tredje 

månad

KS/IOF1.23 Beslut om upphörande av 

flyttningsförbud

26 § 2 st. LVU Utskottet

KS/IOF1.24 Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud

27 § LVU Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

Se förordnande enligt 

särskilt beslut i 

socialnämnden

KS/IOF1.25 Beslut om att tillfälligt 

flyttningsförbud ska upphöra

30 § 2 st. LVU Utskottet 1. Ordförande 

2. Vice ordförande

KS/IOF1.26 Beslut om den unges 

umgänge med förälder eller 

vårdnadshavare efter beslut 

om flyttningsförbud eller 

tillfälligt flyttningsförbud

31 § LVU Utskottet 1. Ordförande 

2. Vice ordförande

KS/IOF1.27 Beslut om 

läkarundersökning, att utse 

läkare samt plats för 

läkarundersökningen

32 § LVU Enhetschef

KS/IOF1.28 Beslut om polishandräckning 

för att genomföra 

läkarundersökning

43 § LVU punkt 1 Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt för 

ordförande

Förordnad ledamot får 

inte ta beslut



KS/IOF1.29 Begäran om 

polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård 

eller omedelbart 

omhändertagande

43 § LVU punkt 2 Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

Se förordnande enligt 

särskilt beslut i 

socialnämnden

KS/IOF1.30 Beslut om utreseförbud utan 

samtycke från 

vårdnadshavare

31 a § LVU Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

KS/IOF1.31 Ansökan hos 

förvaltningsrätten om 

utreseförbud

31 b § LVU Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

KS/IOF1.32 Omprövning av utreseförbud 

inom 6 månader från senaste 

prövning

31 c § första 

stycket LVU

Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

KS/IOF1.33 Beslut om tillfälligt 

utreseförbud när rättens 

beslut inte kan avvaktas

31 d § LVU Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

KS/IOF1.34 Beslut om tillfälligt undantag 

från utreseförbud för viss 

resa

31 1 § LVU Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

2. LVM - Lagen om vård av missbrukare

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF2.07 Beslut att inleda utredning 7 § LVM Soc. Sekr

KS/IOF2.02 Beslut att inte inleda 

utredning

7 § LVM Enhetschef

KS/IOF2.03 Beslut att avsluta utredning 

utan insats

7 § LVM Enhetschef

KS/IOF2.04 Beslut om 

läkarundersökning samt utse 

läkare för undersökningen

9 § LVM Soc. Sekr Efter samråd med 

enhetschef

KS/IOF2.05 Ansökan om vård hos 

förvaltningsrätten

11 § LVM Utskottet Gäller både beslutet att 

ansöka och att inte ansöka

KS/IOF2.06 Beslut om omedelbart 

omhändertagande

13 § LVM Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

Se förordnande enligt 

särskilt beslut i 

socialnämnden

KS/IOF2.07 Beslut om upphörande av 

omedelbart 

omhändertagande

18b § LVM Utskottet 1. Ordförande 

2. Vice ordförande

3. Ledamot



KS/IOF2.08 Begäran om 

polishandräckning för att 

föra missbrukare till en 

beslutad läkarundersökning 

eller inställelse till vård på 

LVM-hem eller sjukhus

45 § LVM Soc. Sekr Efter samråd med 

enhetschef

3. SoL - Socialtjänstlagen

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF3.01 Beslut om överflyttning av 

ärende till eller från annan 

kommun

2a kap 10 § SoL Enhetschef Gäller både begäran och 

beslut vid annan kommun

KS/IOF3.02 Ansökan hos IVO om 

överflyttning av ärende till 

annan kommun

2a kap 11 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.03 Beslut om insats efter 

ansökan från person boende 

i annan kommun

2a kap 8 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.04 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Soc. Sekr

KS/IOF3.05 Beslut att inte inleda 

utredning

11 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.06 Beslut att avsluta utredning 

utan insats - barn

11 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.07 Beslut att avsluta utredning 

utan insats - vuxen

11 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.08 Beslut om förlängning av 

utredningstid

11 kap 2 § SoL Enhetschef Beslutet ska anmälas till 

sociala utskottet 

KS/IOF3.09 Beslut om uppföljning av 

barnets förhållande eller 

situation efter avslutad 

utredning eller insats

11 kap 4a och 4b 

§§ SoL 

Enhetschef Uppföljning ska avslutas 

senast 2 månader efter 

avslutad utredning

KS/IOF3.10 Beslut om placering i 

jourhem

4 kap 1 § SoL Enhetschef Beslut om placering högst 

två månader efter att 

utredningen avslutats

KS/IOF3.11 Beslut om placering inom 

barnets nätverk som inte 

avser stadigvarande vård och 

fostran

4 kap 1 § SoL Enhetschef Endast tillfälligt beslut 

under tiden hemmet 

utreds till familjehem eller 

medgivandehem

KS/IOF3.12 Beslut gällande barn om 

placering i familjehem

4 kap 1 § SoL Utskottet

KS/IOF3.13 Beslut gällande barn om 

placering vid externt HVB 

eller stödboende

4 kap 1 § SoL Enhetschef inom 

ramavtal IOF-

chef utom 

ramavtal

IOF-chef ska informeras

KS/IOF3.14 Beslut gällande vuxen om 

bistånd i socialnämndens: 

• Träningslägenhet 

• Korttidsboende

4 kap 1 § SoL Soc. Sekr

KS/IOF3.15 Beslut gällande vuxen om 

bistånd genom 

socialnämndens: 

• Bostadssocial lägenhet 

4 kap 1 § SoL Enhetschef Kan endast beviljas till 

vuxen

KS/IOF3.16 Beslut gällande vuxen om 

bistånd boende i extern regi

4 kap 1 § SoL Enhetschef



KS/IOF3.17 Beslut gällande vuxen i 

familjehem

4 kap 1 § SoL Enhetschef inom 

ramavtal IOF-

chef utom 

ramavtal

IOF-chef ska informeras

KS/IOF3.18 Beslut gällande vuxen vid 

HVB eller stödboende

4 kap 1 § SoL Enhetschef inom 

ramavtal IOF-

chef utom 

ramavtal

IOF-chef ska informeras

KS/IOF3.19 Beslut om kontaktperson 

eller kontaktfamilj

4 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.20 Förordnande och 

entledigande av 

kontaktperson eller 

kontaktfamilj

Soc. Sekr

KS/IOF3.21 Personligt stöd 4 kap 1 § SoL Soc. Sekr

KS/IOF3.22 Beslut om särskilda 

kostnader

4 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.23 Beslut om bistånd drogtest 4 kap 1 § SoL Soc. Sekr

KS/IOF3.24 Beslut om bistånd 

strukturerad öppenvård vid 

socialnämndens egna 

verksamheter

4 kap 1 § SoL Soc. Sekr

KS/IOF3.25 Beslut om bistånd 

strukturerad öppenvård vid 

externa verksamheter

4 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.26 Beslut om övrigt bistånd i 

samband med vård och 

behandling

4 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.27 Medgivande till placering av 

barn och unga

6 kap 6 § SoL Utskottet

KS/IOF3.28 Godkännande av jourhem för 

barn och unga

6 kap 6 § SoL Utskottet

KS/IOF3.29 Överväga om vård 

fortfarande behövs för barn 

och unga

6 kap 8 § 1 st SoL Utskottet

KS/IOF3.30 Särskilt övervägande om det 

finns skäl att ansöka om 

överflyttning av vårdnaden 

enligt 6 kap 8 § FB

6 kap 8 § 2 st SoL Utskottet

KS/IOF3.31 Medgivande till adoption 6 kap 12-13 §§ 

SoL

Kommunstyrelse

n

Gäller även återkallande 

av medgivande

KS/IOF3.32 Samtycke till att 

adoptionsförfarande får 

fortsätta

6 kap 14 § SoL Soc. Sekr

KS/IOF3.33 Beslut att inte lämna 

samtycke till att 

adoptionsförfarande får 

fortsätta

6 kap 14 § SoL Kommunstyrelse

n

KS/IOF3.34 Beslut om egenavgift vid 

placering

8 kap 1 § SoL 6 

kap 1-4 §§ SoF

Soc. Sekr

KS/IOF3.35 Föra talan hos 

förvaltningsrätten om 

ersättning för kostnader 

enligt 8 kap 1 § SoL

9 kap 3 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.36 Beslut om nedsättning eller 

befrielse från avgift enligt 8 

kap 1 § SoL

9 kap 4 § SoL Enhetschef

4. Familjerätt

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning



KS/IOF4.01 Beslut om godkännande av 

faderskap/föräldraskap för 

sammanboende förälder

1 kap 4 § 

FB/1 kap 9 § FB

Soc. Sekr

Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg
KS/IOF4.02 Beslut om godkännande av 

faderskap/föräldraskap för 

icke sammanboende förälder

1 kap 4 § 

FB/1 kap 9 § FB

Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.03 Beslut att väcka och föra 

talan i mål om 

faderskap/moderskap

3 kap 5 § 

FB/ 1 kap 14 § 

FB

Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.04 Beslut att utse utredare i 

adoptionsutredning

4 kap 14 § FB Sektionschef 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.05 Godkännande/resp. icke 

godkännande av föräldrars 

avtal gällande vårdnad, 

boende och umgänge

6 kap 6 §, 14a § 

andra stycket, 

15a § tredje 

stycket FB

Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.06 Beslut att vidta åtgärder med 

enbart ena 

vårdnadshavarens samtycke

6 kap 13a § FB Utskottet

KS/IOF4.07 Yttrande gällande 

umgängesstöd och beslut om 

att utse viss person som 

umgängesstöd

6 kap 15c § FB Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.08 Utse handläggare för 

samarbetssamtal

6 kap 18 § FB Sektionschef 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.09 Beslut om att utse utredare i 

mål och ärenden om 

vårdnad, boende och 

umgänge

6 kap 19 § FB Sektionschef 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.10 Lämna upplysningar till 

rätten i mål och ärenden om 

vårdnad, boende och 

umgänge

6 kap 19 § FB Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.11 Lämna upplysningar till 

rätten inför interimistiskt 

beslut i mål och ärenden om 

vårdnad, boende och 

umgänge

6 kap 20 § FB Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.12 Godkänna avtal om 

underhållsbidrag för 

framtiden

7 kap 7 § FB Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

Avser engångsbelopp eller 

utbetalning för period 

mer än tre månader

KS/IOF4.13 Utredning och yttrande till 

rätten i namnärende

45-46 §§ 

namnlagen

Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.14 Beslut om ersättning för 

kostnader vid 

blodundersökning

Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.15 Erbjuda och genomföra 

samarbetssamtal

5 kap 3 § SoL Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

5. Yttranden, överklaganden, anmärkningar mm

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF5.01 Överklaga dom eller beslut Beslutsfattaren

KS/IOF5.02 Begära inhibition hos 

domstol

Beslutsfattaren



KS/IOF5.03 Rättidsprövning och beslut 

om avvisning om 

överklagandet har inkommit 

för sent

45§ 

förvaltningslagen

Beslutsfattaren

KS/IOF5.04 Omprövning av beslut 37-39 §§ 

förvaltningslagen

Beslutsfattaren

KS/IOF5.05 Yttrande till domstol Beslutsfattaren

KS/IOF5.06 Yttrande till IVO, JO, DO, UD Utskottet

KS/IOF5.07 Ansökan till Skatteverket om 

skyddad folkbokföring för 

barn som vårdas med stöd av 

2 § LVU

30 § 

folkbokföringslag

en

Utskottet

KS/IOF5.08 Anmälan till Skatteverket att 

det inte längre behövs 

skyddad folkbokföring för ett 

barn

17 § 

folkbokföringslag

en

Soc.sekr

KS/IOF5.09 Yttrande till Tingsrätten och 

överförmyndare i ärende om 

god man och förvaltare

11 kap 16 § FB Soc.sekr

KS/IOF5.10 Yttrande till åklagare vid 

åtalsprövning gällande den 

som vårdats med stöd av 

LVM

46 § LVM Soc.sekr

KS/IOF5.11 Yttrande till allmän domstol 

då den som begått brottslig 

gärning kan bli föremål för 

LVM vård

31 kap 2 § 

Brottsbalken

Soc.sekr

KS/IOF5.12 Yttrande gällande unga 

lagöverträdare

11 § LUL Soc.sekr

KS/IOF5.13 Underrättelse till 

åklagarmyndighet

12 kap 8 § SoL Soc.sekr

KS/IOF5.14 Yttrande enligt lag om 

personutredning i brottmål

6 § lag om 

särskild 

personutredning 

i brottmål

Soc.sekr

KS/IOF5.15 Samråd med SIS 22 § LSU Soc.sekr

KS/IOF5.16 Framställan till domstol om 

behov av målsägandebiträde 

för underårig

5 kap 2 § SOF Soc.sekr

KS/IOF5.17 Yttrande till 

förvaltningsrätten gällande 

kostnadsräkning för 

offentligt biträde

7 § förordning 

om offentligt 

biträde

Enhetschef

KS/IOF5.18 Yttrande till 

Migrationsverket

17 kap 1 § UtlL Soc.sekr

KS/IOF5.19 Yttrande till passmyndighet 11 a § PassL och 

3 § 

Passförordninge

n

Enhetschef

KS/IOF5.20 Yttrande till 

Polismyndigheten i ärende 

om vapenlicens

Enhetschef Den enskildes samtycke 

krävs

KS/IOF5.21 Yttrande till 

Transportstyrelsen i 

körkortsärende

3 kap 8 § 

Körkortsförordni

ngen

Soc.sekr



KS/IOF5.22 Yttrande till kriminalvården 

om spädbarn kan följa med 

sin vårdnadshavare till 

anstalt

11 § 

Fängelseförordni

ngen

Enhetschef

KS/IOF5.23 Yttrande till Kriminalvården 4 kap 1 § 

Förordning 

(2015:109) om 

erkännande och 

verkställighet av 

påföljder inom 

EU

Enhetschef

KS/IOF5.24 Beslut om avslag på begäran 

om handling i individärende

OSL Enhetschef Omfattar även förbehåll

KS/IOF5.25 Beslut om avslag på begäran 

om handling i övriga ärenden

OSL Enhetschef

Jurist

Omfattar även förbehåll

KS/IOF5.26 Polisanmälan vid misstanke 

om folkmord, brott mot 

mänskligheten eller grovt 

krigsbrott

Möjlighet att 

lämna ut 

uppgifter 

regleras i 10 kap 

23 § OSL

Utskottet

KS/IOF5.27 Polisanmälan vid misstanke 

om brott mot ett barn

3, 4, 6 kap Brb, 

eller lagen med 

förbud om 

könsstympning 

av kvinnor

Enhetschef

KS/IOF5.28 Utlämnande av 

personuppgifter för 

forskningsändamål

12 kap 6 § SoL Nämndsekretera

re

Ska anmälas till nämnd

KS/IOF5.29 Beslut att godkänna lex 

Sarah utredning samt beslut 

om åtgärder med anledning 

av utredningen

14 kap 6 § SoL IOF-chef Ska anmälas till nämnd

KS/IOF5.30 Beslut att anmäla enligt Lex 

Sarah till IVO

14 kap 7 § SoL IOF-chef Ska anmälas till nämnd

KS/IOF5.31 Utfärda fullmakt att 

företräda nämnden vid 

domstol och andra 

myndigheter

IOF-chef

KS/IOF5.32 Beslut gällande muntlig 

handläggning av ett ärende

9 § FL Enhetschef

KS/IOF5.33 Avslå begäran från part om 

att ett ärende ska avgöras

12 § FL Enhetschef

KS/IOF5.34 Beslut att ombud eller 

biträde inte längre får 

medverka i ärendet

14 § FL Enhetschef

KS/IOF5.35 Föreläggande att ombud ska 

styrka sin behörighet genom 

fullmakt

15 § FL Enhetschef

KS/IOF5.36 Beslut att avvisa 

överklagande på grund av att 

det inkommit för sent

45 § FL Soc.sekr

KS/IOF5.37 Beslut om jäv - anställd 6 kap 30 § och 7 

kap 4 § KL

Enhetschef

KS/IOF5.38 Beslut om jäv – ledamot i 

utskott

6 kap 30 § och 7 

kap 4 § KL

Utskottet

KS/IOF5.39 Lämna upplysning till 

smittskyddsläkare

6 kap 11 § 

Smittskyddslagen

Soc.sekr



KS/IOF5.40 Anmälan till 

smittskyddsläkare

6 kap 12 § 

Smittskyddslagen

Soc.sekr

KS/IOF5.41 Anmäla behov av god 

man/förvaltare till 

överförmyndare samt 

anmäla att behov inte längre 

föreligger

5 kap 3 § SoF Soc.sekr

KS/IOF5.42 Anmäla till överförmyndare 

att förälder inte förvaltar sitt 

barns egendom på ett 

betryggande sätt

5 kap 3 § SoF Soc.sekr

KS/IOF5.43 Anmäla beslut om placering 

till IVO om beslutet innebär 

att fler än tre barn eller unga 

kommer att vara placerade i 

familjehemmet eller 

jourhemmet

19a § SoF Soc.sekr

KS/IOF5.44 Begäran hos 

Försäkringskassan om 

minskning av sjukpenning

8 kap 1 § SoL 

106 kap 13 §, 38-

39 §§ SFB

Soc.sekr

KS/IOF5.45 Framställan till 

Försäkringskassan om att 

barnbidraget avseende barn 

i familjehem ska uppbäras av 

familjehemsföräldrarna

4 § 3 st Lag om 

allmänna 

barnbidrag

Soc.sekr

KS/IOF5.46 Framställan till CSN om 

ändring av 

betalningsmottagare

2 kap 33 § 

Studiestödsföror

dningen

Soc.sekr

KS/IOF5.47 Yttrande till 

kronofogdemyndigheten om 

skuldsanering

Skuldsaneringsla

gen

Budget- och 

skuldrådgivare

6. Dödsbo

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF6.01 Beslut om dödsboanmälan 20 kap 8 § 

ärvdabalken

Soc.sekr

KS/IOF6.02 Beslut om gravsättning 5 kap 2 § 

begravningslagen

Soc.sekr

KS/IOF6.03 Beslut att överlämna 

förvaltning och avveckling 

till dödsbodelägare, 

allmänna arvsfonden eller 

god man för bortavarande

18 kap 1 § 

ärvdabalken 

11 kap 3 § 

föräldrabalken

Soc.sekr

KS/IOF6.04 Beslut att förvalta och 

avveckla dödsboet

18 kap 2 § 

ärvdabalken 

20 kap 2 § 

ärvdabalken 

2 kap 5 § Lag om 

arv i 

internationella 

situationer

Soc.sekr

7. Ekonomiskt bistånd

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF7.01 Kompletterande rätt att fatta 

beslut om ekonomiskt 

bistånd utöver riktlinjerna 

om ekonomiskt bistånd

Utskottet



KS/IOF7.02 Beslut om att överklaga 

förvaltningsrättens och 

kammarrättens beslut samt 

begäran om inhibition

Gäller 

individärenden 

och övriga 

ärenden som 

utskottet 

ansvarar för. 

Ska anmälas till 

sociala utskottet

Utskottet 1. Ordförande 

2. Vice ordförande

3. Ledamot

KS/IOF7.03 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd som 

beviljats enl. 4 kap 1 § och 

som utgått felaktigt eller med 

för högt belopp

9 kap 1 § 

socialtjänstlagen

Enhetschef

KS/IOF7.04 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd som 

beviljats enl. 4 kap 1 § eller 2 

§ och som beviljats under 

villkor om återbetalning

9 kap 2 § 

socialtjänstlagen

Enhetschef

KS/IOF7.05 Beslut om att väcka talan hos 

förvaltningsrätt om återkrav 

för ekonomisk hjälp

9 kap 3 § 

socialtjänstlagen

Enhetschef Sociala utskottet delges

KS/IOF7.06 Beslut om polisanmälan av 

misstänkt bidragsbrott

6 § 

bidragsbrottslage

n

Enhetschef Sociala utskottet delges

KS/IOF7.07 Beslut om ekonomiskt 

bistånd i akut situation

4 kap 1 § 

Avser akuta 

situationer 

utanför 

nämndens 

ordinarie 

verksamhetstid

Soc. sekr i 

Socialjour

KS/IOF7.08 Beslut om ekonomiskt 

bistånd och annat bistånd

4 kap 1-2 och 4- 

5 §§ Tillämpa 

riktlinjer om 

ekonomiskt 

bistånd och 

bostadssociala 

insatser

Soc. sekr/ 

Enhetschef

KS/IOF7.09 Beslut om eftergift helt eller 

delvis från 

ersättningsskyldig-het som 

avses i 9 kap § 1 och § 2

9 kap 4 § 

Socialtjänstlagen

Enhetschef

KS/IOF7.10  Beslut att begära att den 

som får försörjningsstöd 

under viss tid ska delta i av 

nämnden anvisad 

praktik/annan 

kompetenshöjande 

verksamhet

SoL   4 kap 4 § Soc. sekr

KS/IOF7.11 Beslut i fråga om ekonomiskt 

bistånd enligt riksnorm. 

Beslut i fråga om högre eller 

lägre nivå än riksnorm. 

Beslut att avslå del av 

ansökan genom reducering.

4 kap 3 § 

Socialtjänstlagen

4 kap 5 § 

Socialtjänstlagen

Soc. sekr



KS/IOF7.12 Beslut i fråga om ekonomiskt 

bistånd till skäliga kostnader 

utöver riksnorm och 

riktlinjer till max ett halvt 

prisbasbelopp.

4 kap 1 § 

Socialtjänstlagen

Soc. sekr

KS/IOF7.13 Beslut i fråga om ekonomiskt 

bistånd till skäliga kostnader 

utöver riksnorm och 

riktlinjer till max ett 

prisbasbelopp.

4 kap 1 § 

Socialtjänstlagen

Enhetschef

KS/IOF7.14 Beslut i fråga om ekonomiskt 

bistånd till skäliga kostnader 

utöver  riksnorm och 

riktlinjer som överstiger ett 

prisbasbelopp.

4 kap 1 § 

Socialtjänstlagen

Utskottet

KS/IOF7.15 Beslut att bevilja bistånd till 

depositionsavgifter.

4 kap 1 § med 

stöd av 9 kap 2 §

Enhetschef

KS/IOF7.16 Beslut att bevilja bistånd till 

kostnad för sanering av 

bostad.

4 kap 2 § 

Socialtjänstlagen

Enhetschef

KS/IOF7.17 Beslut att bevilja bistånd till 

hyresskuld överstigande en 

månad då den enskilde haft 

medel att klara kostnaden 

själv.

4 kap 2 § 

Socialtjänstlagen

Enhetschef

KS/IOF7.18 Beslut att bevilja bistånd till 

elskuld då den enskilde haft 

medel att klara kostnaden 

själv.

4 kap 2 § 

Socialtjänstlagen

Enhetschef

KS/IOF7.19 Beslut i fråga om ekonomiskt 

bistånd mot återbetalning.

4 kap 1-2 §§ med 

stöd av 9 kap 2 §

Enhetschef



Individ och familj

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF001 Beslut om att utredning ska 

inledas.

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare Se socialstyrelsens 

allmänna råd, 

dokumentation.

KS/IOF002 Beslut om att förlänga 

utredningstiden för viss tid. 

1 kap 2 § 2 st SoL Enhetschef 

KS/IOF003 Beslut att utredningen inte 

ska inledas eller att inledd 

utredning avslutas utan 

insats.  

11 kap 1 § SoL Förste 

socialsekreterare

KS/IOF004 Fatta beslut om att följa upp 

ett barns situation när en 

utredning som gäller barns 

behov av stöd eller skydd 

avslutats utan insats.

11 kap 4a § SoL Enhetschef 

KS/IOF005 Beslut att övervägande i 

utredning inte ska föranleda 

någon ytterligare åtgärd.

11 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF006 Beslut om framställan att 

flytta över ärendet till annan 

kommun.

2 kap 10 § SoL IOF-chef Gäller även ärenden enligt 

FB, SOL, LVU, LVM och 

LASS.

KS/IOF007 Beslut i fråga om mottagande 

av ärende från annan 

kommun.

SU Gäller även ärenden  enligt 

FB, SoL, LVU, LVM och 

LASS.

KS/IOF008 Beslut om att ansöka hos 

Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO) om 

överflyttning av ärende.

2 kap 11 § SoL IOF-chef

KS/IOF009 Beslut om att avge yttrande 

till IVO i ärenden.

Handläggare IOF-chef Information till SU.

KS/IOF010 Beslut om att föra 

kommunstyrelsens talan vid 

domstol eller annan 

myndighet i Sverige i 

ärenden enligt SoL och FB.

SoL 10 kap 2 § Socialsekreterare Kommunjurist

KS/IOF011 Yttrande till Inspektionen för 

vård och omsorg med 

anledning av inkommet 

klagomål till inspektionen.

IOF-chef Yttrande av särskild vikt: 

information till SU. 

KS/IOF012 Beslut i ärenden om 

ekonomiskt bistånd till 

livsföring i övrigt:

En individuell bedömning 

ska alltid göras i 

biståndsärenden.

KS/IOF013 - enligt riksnorm och 

riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

/Assistent 

KS/IOF014 - upp till 40% av 

prisbasbeloppet utöver norm 

och riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

/Assistent 

KS/IOF015 - upp till ett helt 

prisbasbelopp utöver norm 

och riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

KS/IOF016 - mer än ett prisbasbelopp 

utöver norm och riktlinjer.

4 kap 1 § SoL SU

KS/IOF017 - med villkor om praktik eller 

andra kompetens-höjande 

åtgärder.

4 kap 4 § SoL Socialsekreterare



KS/IOF018 - avslå eller sätta ned fortsatt 

ekonomiskt bistånd. 

4 kap 5 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF019 Beslut om ekonomiskt 

bistånd utöver vad som 

följer av 4 kap 1 § SoL:

KS/IOF020 - hyresskulder mer än 3 mån. 4 kap 2 § SoL SU

KS/IOF021 - skuldsanering. 4 kap 2 § SoL SU

KS/IOF022 - borgensåtagande. 4 kap 2 § SoL SU

KS/IOF023 - andrahandskontrakt på 

lägenhet.

4 kap 2 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF024 Beslut om ekonomiskt 

bistånd till 

begravningskostnader och 

utgifter i omedelbar 

anslutning till dödsfallet.

4 kap 2 § SoL Socialsekreterare 

KS/IOF025 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap 1§ SoL.

9 kap 1 § och 9 

kap 2 § SoL

Socialsekreterare Samråd, arbetsledning.

KS/IOF026 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap 2§ SoL.

9 kap 2 § 2 st. 

SoL

Socialsekreterare Samråd arbetsledning. 

Återkrav får endast ske 

under villkor om 

återbetalning.

KS/IOF027 Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 

9 kap 1 och 2§§ SoL och 8 

kap 1 § SoL.

9 kap 4 § SoL IOF-chef

KS/IOF028 Beslut om att föra talan i 

förvaltningsrätt om återkrav 

avseende ekonomiskt 

bistånd enligt 9 kap 1 och 2 

§§ och 8 kap 1 § SoL.

9 kap 3 § SoL SU

KS/IOF029 Beslut enligt riktlinjer om 

bistånd i form av 

öppenvårdsinsatser.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF030 Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson/-familj.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF031 Beslut om förordnande och 

entledigande:

KS/IOF032 - av kontaktperson, Socialsekreterare

KS/IOF033 - av kontaktfamilj. Socialsekreterare

KS/IOF034 Beslut om 

boendestödsinsatser.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF035 Beslut om bistånd åt vuxna i 

form av placering/  

omplacering i familjehem.

4 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF036 Beslut om bistånd till vuxna i 

form av vård 

(placering/omplacering) i 

hem för vård eller boende.

4 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF037 Beslut om köp av plats i 

annan kommun eller annan 

vårdgivare.

IOF-chef OBS: Lagen om offentlig 

upphandling.

KS/IOF038 Beslut om upphörande av 

biståndsinsats enligt 4 kap 

1§ SoL.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare



KS/IOF039 Beslut om att polisanmäla 

grövre brott.

IOF-chef

KS/IOF040 Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 

9 kap 1 och 2 §§ SoL och 8 

kap 1 § SoL.

9 kap 4 § SoL IOF-chef

KS/IOF041 Beslut om bistånd åt barn 

och ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i 

enskilt hem.

4 kap 1 § SoL SU

KS/IOF042 Beslut om tillfällig placering 

eller omplacering av barn 

och ungdom i familjehem.

4 kap 1 § SoL Enhetschef Ej varaktig vård. Högst 4 

månader.

KS/IOF043 Beslut om bistånd åt barn 

och ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i 

hem för vård eller boende.

4 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF044 Beslut om kolonivistelse. 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Kommunförbundets 

cirkulär.

KS/IOF045 Beslut om upphörande av 

biståndsinsats enligt 4 kap 

1§ SoL.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF046 Privat placering av barn t ex 

hemma hos en släkting.

6 kap 6 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF047 Beslut om medgivande till 

adoption.

6 kap 12 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF048 Beslut om övervägande om 

vård i annat hem än det egna 

fortfarande behövs.

6 kap 8 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF049 Beslut om godkännande av 

en utländsk 

myndighetsplacering av ett 

barn i Sverige.

6 kap 11a § SoL Socialsekreterare

KS/IOF050 Beslut om placering av ett 

barn i ett annat land.

6 kap 11b § SoL Socialsekreterare

KS/IOF051 Beslut om medgivande att ta 

emot ett barn med hemvist 

utomlands i adoptionssyfte.

6 kap 12 § SoL SU Delegeringsförbud råder 

enligt 10:4 SoL.

KS/IOF052 Återkallelse av medgivande 

att ta emot adoptivbarn.

6 kap 13 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF053 Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptions- 

 förfarande

- vid samtycke.

6 kap 14 § SoL Socialsekreterare Kommunförb. cirkulär 

1997:79. Ändring vad gäller 

internationella adoptioner.

KS/IOF054 Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptions- 

förfarande

-ej samtycke.

6 kap 14 § SoL SU Kommunförb. cirkulär 

1997:79. Ändring vad gäller 

internationella adoptioner.                                                                                                  

KS/IOF055 Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptions- 

förfarande

Utreda och lämna förslag till 

beslut vid tingsrättens 

prövning av adoption.

6 kap 15 § FB Socialsekreterare Kommunförb. cirkulär 

1997:79. Ändring vad gäller 

internationella adoptioner.

KS/IOF056 Beslut om polisanmälan 

angående vissa brott mot 

underåriga samt grövre 

brott.

10 kap 21 och 23 

§§ OSL

Förste 

socialsekreterare

Ersättningar



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF057 Beslut om ersättning till 

kontaktperson/kontaktfa

milj:

Kommunförbundets 

riktlinjer, senast gällande 

cirkulär.

KS/IOF058 - enligt riktlinjer, Socialsekreterare 

KS/IOF059 - utöver riktlinjer. IOF-chef

KS/IOF060 Beslut om ersättning till 

familjehem:

Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

KS/IOF061 - enligt riktlinjer, Socialsekreterare 

KS/IOF062 - utöver riktlinjer. IOF-chef

KS/IOF063 Beslut om ersättning till 

särskilt förordnad 

vårdnadshavare som tidigare 

varit familjehemsförälder.

6 kap 11 § SoL IOF-chef

KS/IOF064 Beslut om ersättning till 

privat hem för vård eller 

boende.

IOF-chef Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

KS/IOF065 Beslut om ersättning från 

förälder vars barn är under 

18 år och får vård i ett annat 

hem än det egna.

8 kap 1 § 2 st

SoL 43-44 § SoF

Socialsekreterare Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

KS/IOF066 Beslut om ersättning från 

förälder vars barn är under 

18 år och får vård i ett annat 

hem än det egna. - inkl. 

beslut om framställan till 

försäkringskassan om 

ändring av 

betalningsmottagare för 

allmänt barnbidrag.

4 § 3 st Lagen

om allmänna

barnbidrag.

SoL 43-44 § SoF

Socialsekreterare Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

KS/IOF067 Beslut om ersättning för 

uppehälle (egen-avgift) vid 

stöd- och hjälpinsatser av 

behandlingskaraktär när 

bistånd ges i form av plats i 

hem för vård eller boende 

eller i familjehem (vuxna).

8 kap 1 § 1 st och 

42 a § SoF 

Socialsekreterare 

KS/IOF068 Återkrav vid bistånd mot 

återbetalning, beslut om 

betalningsuppskov under 12 

månader. Möjlighet att 

undanta ränta.

Socialtjänstlag 9 

kap Återkrav § 1-

2

Socialsekreterare

KS/IOF069 Beslut om betalningsuppskov 

under 12 månader - fakturor 

utfärdade av individ och 

familjeomsorg.

Verksamhetschef 

för individ och 

familjeomsorg

I samråd med Ekonomichef.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF070 Ansökan hos förvaltningsrätt 

om vård enligt LVU.

4 § LVU SU



KS/IOF071 Beslut om omedelbart 

omhändertagande.

6  och 6a §§ LVU SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

Brådskande beslut av 

ersättare enligt 6 kap 36 § 

KL  

KS/IOF072 Ansökan hos förvaltningsrätt 

om förlängning av 

utredningstiden.

8 § LVU IOF-chef

KS/IOF073 Beslut om upphörande av 

omhändertagande jml 6 § 

LVU.

9 § LVU SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF074 Beslut om hur vården ska 

ordnas och var den unge ska 

vistas under vårdtiden.

11 §, 1 och 3 st 

LVU (OBS 14 §)

SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF075 Beslut att den unge får vistas 

i sitt eget hem under 

vårdtiden.

11 §, 2 och 3 st 

LVU

SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF076 Beslut om den unges 

personliga förhållanden (om 

inte 11 § 1 och 2 st) t ex 

kortare vistelse utanför 

familjehemmet eller HVB.

11 § LVU Socialsekreterare De till vilka nämnden 

överlåtit vården har också 

bestämmanderätten om 

den unges personliga 

förhållanden. I första hand 

gäller det de befogenheter 

som tillkommer föräldrarna 

i motsvarande fall.

KS/IOF077 Övervägande om vård jml 2 § 

fortfarande behövs.

13 § LVU 1 och 2 

st

SU

KS/IOF078 Prövning om vård jml 3 § 

fortfarande behövs.

13 § LVU 1 och 3 

st

SU

KS/IOF079 Beslut att vården ska 

upphöra.

21 § LVU SU Ordförande, vice 

ordförande eller 

annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

Brådskande beslut av 

ersättare enligt 6 kap 36 § 

KL  

KS/IOF080 Beslut om kontaktperson 

eller öppen behandling.

22 § LVU 1 st 1 

och 2

SU

KS/IOF081 Prövning om beslut jml 22 § 

fortfarande behövs.

22 § LVU 3 st SU

KS/IOF082 Beslut att förebyggande 

insats jml 22 § ska upphöra.

22 § LVU

3 st

SU

KS/IOF083 Ansökan hos förvaltningsrätt 

om flyttningsförbud.

24 § LVU SU

KS/IOF084 Övervägande om 

flyttningsförbud fortfarande 

behövs.

26 § LVU SU

KS/IOF085 Beslut att flyttningsförbud 

ska upphöra.

26 § LVU SU



KS/IOF086 Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud.

27 § LVU SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF087 Beslut om att tillfälligt 

flyttningsförbud ska 

upphöra.

30 § LVU

2 st

SU

KS/IOF088 Beslut om den unges 

umgänge med förälder eller 

vårdnadshavare efter beslut 

om flyttningsförbud eller 

tillfälligt flyttningsförbud.

31 § LVU SU

KS/IOF089 Beslut om 

läkarundersökning, vilken 

läkare och plats för 

läkarundersökning.

32 § LVU Socialsekreterare

KS/IOF090 Beslut om begäran/biträde 

av polis för att genomföra 

läkarundersökning.

43 § LVU SU Ordförande 

KS/IOF091 Beslut att begära biträde av 

polis för att genomföra 

beslut om vård eller 

omhändertagande jml LVU.

43 § LVU SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF092 Begäran om 

polishandräckning för att 

genomföra 

läkarundersökning.

43 § LVU, punkt 1 SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF093 Begäran om 

polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård 

eller omedelbart 

omhändertagande.

43 § LVU, punkt 2 SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Vice ordförande 

Förordnad 

ledamot 

Förordnad 

sektionschef 

Förordnad soc. 

sekr. jour

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF094 Beslut om att inleda 

utredning om skäl för 

tvångsvård.

7 § LVM Förste socialsek-

reterare

KS/IOF095 Beslut om att utredning inte 

ska inledas eller att påbörjad 

utredning ska läggas ned 

alternativt övergå i en 

utredning enligt SoL.

7 § LVM Förste socialsek-

reterare

KS/IOF096 Beslut om omedelbart 

omhändertagande.

13 § LVM SU Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS ordförande har 

beslutanderätt enligt lag 

i akuta ärenden.

KS/IOF097 Beslut att omhändertagande 

genast ska upphöra.

18 b § LVM SU Ordförande, vice 

ordförande eller 

annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF098 Beslut om 

läkarundersökning samt utse 

läkare.

9 § LVM Socialsekreterare



KS/IOF099 Beslut om att begära 

polishandräckning för att 

föra en missbrukare till 

läkarundersökning.

45 § 1 p LVM IOF-chef

KS/IOF100 Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätt om vård 

enligt LVM.

11 § LVM SU Förordnande för utskottets 

ordf. eller vice ordf. om 

utskottets beslut inte kan 

avvaktas.

KS/IOF101 Beslut att begära 

polishandräckning för 

inställelse vid 

vårdinstitution.

45 § 2 p LVM IOF-chef

Yttrande till domstol, åklagarmyndighet och frivårdsmyndighet
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF102 Lämna upplysningar till 

tingsrätt i vårdnads- och 

umgängesmål.

6 kap 19 § FB Socialsekreterare

KS/IOF103 ”Snabbyttrande” till allmän 

domstol angående 

interimistisk vårdnad.

6 kap 20 § FB Socialsekreterare

KS/IOF104 Yttrande till allmän domstol 

angående överlämnande 

till vård

- i ärenden där styrelsen 

redan vidtagit åtgärder då 

insatser erbjudes med stöd 

av SoL eller behov av insat-

ser saknas.

BrB 31:1 IOF-chef

KS/IOF105 Yttrande till 

åklagarmyndighet

- i ärenden där styrelsen 

redan vidtagit åtgärder, då 

insatser erbjudits med stöd 

av SoL eller behov av 

insatser saknas.

Lag med sär-

skilda be-

stämmelser om 

unga lagöver-

trädare, 11 § 

LVU.

Socialsekreterare

KS/IOF106 Lämna upplysningar och 

förslag på åtgärder till 

åklagaren.

6 § Lag om 

särskild 

personutredning 

i brottmål.

Socialsekreterare

KS/IOF107 Yttrande enligt namnlagen. 45 § Namnlagen Socialsekreterare

KS/IOF108 Yttrande beträffande 

äktenskapsdispens.

15 kap 1 §

ÄktB

Socialsekreterare

KS/IOF109 Yttrande i ärenden om 

förordnande av god man 

eller förvaltare för någon 

som har fyllt 16 år.

11 kap 16 § 2 st. 

FB

Socialsekreterare

KS/IOF110 Yttrande i körkortsärende. 39 § 3 st. 

Körkortslagen

Socialsekreterare

KS/IOF111 Yttrande till 

åklagarmyndigheten 

beträffande den 

som vårdas enligt LVM.

46 § LVM IOF-chef



KS/IOF112 Yttrande till allmän domstol 

när den som begått brottslig 

gärning kan bli föremål för 

LVM-vård.

31 kap 2 § 1 st

BrB

IOF-chef

Ärenden enligt föräldrabalken
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF113 Godkännande av 

faderskapsbekräftelse då 

parterna varit 

sammanboende under hela 

konceptionstiden eller haft 

stadigvarande förbindelse 

under hela konceptionstiden 

och är sammanboende vid 

barnets födelse samt är 

överens om att barnet är 

deras gemensamma

1 kap 4 §

1 st FB

Assistent 

KS/IOF114 Godkännande av 

faderskapsbekräftelse då 

parterna varit 

sammanboende under hela 

konceptionstiden eller haft 

stadigvarande förbindelse 

under hela konceptionstiden 

och är sammanboende vid 

barnets födelse samt är 

överens om att barnet är 

deras gemensamma

- i övriga ärenden.

2 kap 4 §

1 st FB

Socialsekreterare

KS/IOF115 Beslut om att inleda 

utredning om fastställande 

av faderskap när dom eller 

bekräftelse finns och 

faderskapet kan ifrågasättas.

2 kap 1 § FB Socialsekreterare

KS/IOF116 Beslut om att återuppta 

nedlagd utredning.

2 kap 1 § FB Socialsekreterare

KS/IOF117 Beslut om att inleda 

utredning om någon annan 

än den som är gift med 

barnets moder kan vara far 

till barnet.

2 kap 9 §,

1 st FB

Socialsekreterare

KS/IOF118 Beslut att väcka och föra 

talan i mål om faderskap.

3 kap 5 § FB Socialsekreterare

KS/IOF119 Beslut att utse utredare i mål 

och ärenden om vårdnad 

eller umgänge.

6 kap 19 § FB Enhetschef

KS/IOF120 Beslut om godkännande av 

föräldrars avtal om vård-nad, 

boende och umgänge.

6 kap 6 §, 14a § 

andra stycket, 

15a § tredje 

stycket FB

Socialsekreterare

KS/IOF121 Beslut att verkställa 

utredningar gällande barnets 

vårdnad, boende och 

umgänge.

6 kap 19 §,

tredje stycket FB

Socialsekreterare

I I 



KS/IOF122 Beslut att överklaga 

Socialstyrelsens beslut 

angående överflyttning av 

ärende.

16 kap. 4 § SoL IOF-chef

KS/IOF123 Beslut om att viss åtgärd till 

stöd för ett barn får vidtas, 

även om den ena 

vårdnadshavaren inte 

samtycker till detta.

6 kap 13a § FB SU 6 kap 36 § KL

Beslut angående utländsk medborgare
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF124 Lämna underrättelse och 

avge anmälan om utlänning 

enligt 

utlänningskungörelsen.

Utlänningslagen 

11 kap och 

Utlänningsförord

ningen 6 kap

Socialsekreterare

Övrigt
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF125 Beslut om anmälan till 

överförmyndare att behov av 

god man/förvaltare 

finns/inte längre finns.

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare Assistent

KS/IOF126 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om 

förhållan-den betr. 

förvaltningen av underårigs 

egendom.

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare

KS/IOF127 Framställan till domstol om 

behov av målsägandebi-

träde för underårig.

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare

KS/IOF128 Beslut gällande ansökan om 

fondmedel.

Assistent

KS/IOF129 Yttrande i vapenärenden. Socialsekreterare

KS/IOF130 Underrättelse till IVO om 

missförhållanden i enskild 

social verksamhet.

13 kap 5 § SoL SU

KS/IOF131 Anmälan till IVO om ett 

allvarligt missförhållande 

eller en påtaglig risk för ett 

allvarligt missförhållande.

14 kap 7 § SoL SU

KS/IOF132 Prövning av att överklagande 

skett i rätt tid samt avvisning 

av överklagande som kommit 

in för sent.

24 § FL Delegaten i ur-

sprungsbeslutet

IOF-chef/

enhetschef

KS/IOF133 Beslut om att nämnden inte 

ska ansöka hos tingsrätten 

om särskilt förordnad 

vårdnadshavare.

Enhetschef Gäller då barnet beräknas 

fylla 18 år innan processen 

kan färdigställas i 

tingsrätten.
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Datum: 2020-11-16 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000167/2019 – 900 
 
 

Biblioteksplan 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta biblioteksplanen.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplan för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. Båstads kommuns biblioteksplan uppdateras genom den nya bibliotekspla-
nen.  
 
Bakgrund 
Båstads kommun har haft en biblioteksplan som antogs 2012, men som inte gäller längre. Upp-
drag att uppdatera biblioteksplanen gavs till förvaltningen våren 2019. Nytt förslag till biblio-
teksplan togs fram och har bearbetats i förvaltningen. Biblioteksplanen ska, enligt biblioteksla-
gen, beslutas av kommunfullmäktige.  
 

Aktuellt 
Biblioteksplanen som tagits fram är utan ett faktiskt slutdatum, för att kunna behålla en konti-
nuitet i arbetet långt fram. Planen bör ses över årligen och kan justeras, utan att hela dokumen-
tet behöver ändras.  
 
Biblioteksplanen tar sats i bibliotekslagens ändamålsparagraf, i läroplaner, i kommunens egna 
måldokument och i barnkonventionen. Arbetet med biblioteksplanen har pågått under en 
längre tid med avstämningar och bistånd av andra kommuner och regionen.  
 
Kungliga biblioteket, statens biblioteksmyndighet, efterfrågar aktuella biblioteksplaner för att 
kommunen ska kunna söka bidrag för satsningar inom biblioteket. Under tre år har biblioteket 
fått nästan 1 mkr för olika satsningar. Som krav för att erhålla bidrag ställs att kommunen har 
en biblioteksplan och att budget för media ej sänks. Kommunen har erhållit bidrag då biblio-
teksplanen varit under bearbetande.   
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Biblioteket är en viktig samhällsfunktion i en demokrati där det finns tillgång till tillförlitlig 
information och kunskap så att var och en kan bilda sig en egen uppfattning. Biblioteket verkar 
också för att sprida läsning i alla åldrar. Språket utvecklas av att läsa och är en förutsättning för 
att ta del av det moderna samhällets alla funktioner.  
Biblioteket har uppdrag, genom bibliotekslagen, att särskilt prioritera vissa grupper; barn och 
unga, personer med funktionsvariationer, personer med annat modersmål än svenska och våra 
nationella minoriteter.  
 

fru BÅSTADS 
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Verksamhet 
Biblioteksplanen gäller inte bara själva bibliotekets verksamhet utan handlar om verksamhet 
inom hela kommunens organisationen. Denna plan är ett led i att förstärka 
biblioteksverksamheten i fler delar av kommunen.  
 

Ekonomi 
Biblioteksplanen är inte ett ekonomiskt dokument, men kan påverka ekonomi och budget för 
verksamheterna.  
 

Barnkonsekvensanalys 
Barn och unga tillhör bibliotekets prioriterade målgrupp. Biblioteksplanen gäller både för skol- 
och folkbibliotek. Kopplingen mellan skolan och skolbiblioteket stärks i biblioteksplanen för 
att eleverna ska få tillgång till så bra skolbibliotek som möjligt. Bra skolbibliotek stärker ele-
vernas måluppfyllelse, deras språk och digitala kompetens.  
Folkbiblioteken fångar upp barn och unga på fritiden och biblioteksplanen blir ett stöd för att 
arbeta med aktiviteter för denna grupp.  
 
Miljökonsekvensanalys 
Bibliotek är en del av en cirkulär ekonomi och det är en miljövänlig verksamhet som dessutom 
kan ge information och kunskap om miljö för att kunna bilda sig en egen uppfattning om läget 
inom miljön.   
 
 
Bildning och arbete 
Catharina Elofsson, bibliotekschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Biblioteket 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Biblioteksplan 
 
Samråd har skett med: 
Förvaltningen, bibliotekschefsnätverk familjen Helsingborg samt regionen 
 
 



  

Båstads kommun 
 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
bastads.kommun@bastad.se 
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Vårt dnr  
KS 000167/2019 
 
 

Biblioteksplan för Båstads kommun 2020 

 

1. Inledning 

Alla kommuner ska enligt bibliotekslagen (2013:810) anta en biblioteksplan för sin biblioteksverk-
samhet. Båstads kommun har en biblioteksplan antagen av kommunfullmäktige 2012-10-14 § 214, 
som genom detta dokument förnyas och uppdateras. Biblioteksplanen är ett styrdokument som be-
skriver kommunens samlade biblioteksverksamhet. Planen beskriver bl.a. möjligheter till att tillgo-
dose invånarnas tillgång till litteratur i olika former och kulturella upplevelser.  
 
Biblioteksplanen omfattar både folkbibliotek och skolbibliotek i kommunen. 
 
1.1. Bakgrund 
Biblioteken växte fram under industrisamhällets utveckling, en tid som präglades av fattigdom, 
trångboddhet och brist på böcker. Med fria boklån kunde biblioteken bidra med att höja kunskaps-
nivån, öka jämlikheten och stärka demokratin. Bibliotekens uppgift i dagens kunskaps- och inform-
ationssamhälle är delvis ett annat. Med ett stort informationsflöde som är lättillgängligt för de flesta 
bidrar biblioteket med kunskap om källkritik och kunskap om säker, oberoende och trovärdig in-
formation. Biblioteken bidrar också med att inspirera till lustläsning som främjar läsförmåga och 
ger en aktiv och stimulerande fritid. Biblioteken kan också guida i det stora utbudet av medier och 
information och på så sätt vara en viktig aktör i det livslånga lärandet och den demokratiska proces-
sen. 
 

2. Biblioteksorganisationen i Båstads kommun 

Båstads kommuns folk- och skolbibliotek är en del av verksamhetsområdet bildning och arbete som 
tillhör kommunstyrelsens ansvar.  
 

2.2 Kommunens bibliotek 
Kommunen har biblioteksverksamhet i alla tätorter, antingen integrerat folkbibliotek, meröppet 
folkbibliotek eller skolbibliotek. Huvudbiblioteket ligger i Båstad och är ett integrerat folk- och gym-
nasiebibliotek. På alla skolor finns skolbibliotek och på några orter är dessa integrerade med folk-
bibliotek: Förslöv, Torekov och Östra Karup (biblioteksservice). I Grevie finns ett meröppet folk-
bibliotek med generösa öppettider som följer närliggande butiks öppethållande. Biblioteket i Förs-
löv är meröppet kvällar och helger. Huvudbiblioteket, som öppnar kl. 8 varje vardag, är obemannat 
morgontid, men tillgängligt för alla som vill nyttja biblioteket på morgonen på egen hand. Huvud-
biblioteket förbereder meröppet under kvällar och helger.  
 

~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Bildning & arbete 
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2.3 Bibliotek Familjen Helsingborg 
Bibliotek Familjen Helsingborg är ett samarbete där Båstads kommun ingår tillsammans med 10 
andra nordvästskånska kommuner. Samarbetet bygger på en gemensam struktur och ett gemen-
samt utvecklingsarbete. Genom samarbetet stärks bibliotekens möjlighet att inspirera och främja 
läsandet, ge tillgång till information och digitala mötesplatser. Fokus för samarbetet ligger på att ge 
låntagarna i samarbetskommunerna hög servicenivå och kvalité med bl. a en gemensam katalog 
som ger låntagarna tillgång till alla 11 kommuners utbud av medier. Alla med ett lånekort kan där-
med låna, reservera och lämna böcker på alla bibliotek inom samarbetet.  
 
Verksamheten i Bibliotek Familjen Helsingborg utgår från det kommungemensamma arbetet i Fa-
miljen Helsingborg. Verksamhetsplan för bibliotek familjen Helsingborg gäller från 2020 tillsvidare 
med uppdatering årligen.  
 

3. Biblioteksplanen och andra styrdokument  

Biblioteksplanens ramar utgörs av bibliotekslagen och kommunens inriktningsmål, men också av 
styrdokument på lokal, regional, nationell och internationell nivå.  
 
3.1 Kommunens mål och inriktning 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 om nya inriktningsmål för kommunen för perioden 
2020-2022. Målen omfattar nio principer som ska genomsyra Båstads kommuns verksamheter de 
närmsta åren.  
 
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: 
Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande. 
Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företags-
klimat. 
Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart 
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 effektivt 
resursutnyttjande. 
 
Biblioteksplanen utgår från dessa mål och principer.  
 
Kommunen kommer inom kort att få en digitaliseringsstrategi och den kommer att påverka hand-
lingsplaner för att verkställa biblioteksplanen.  
 
3.2 Bibliotekslag 
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Bibliotekslagen (2013:801), 2 §, ändamålsparagrafen, beskriver bibliotekens uppdrag: 
 
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bild-
ning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet 
ska finnas tillgänglig för alla.” 
 
Biblioteken ska, enligt bibliotekslagen, prioritera: 

 Barn och ungdomar 

 Personer med funktionsnedsättning 

 Personer med annat modersmål än svenska 

 Nationella minoriteter 

 
3.3 Skollag och läroplan 
Biblioteksplanen är också en skolbiblioteksplan som förhåller sig till skollagen och läroplanen. 
Skollagen (2010:800), 2 kap 36 §: 
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasie-
särskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.  
 
Läroplan, reviderad 2019:  
Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga 
förmåga och digitala kompetens.  
 

3.4 Nationell biblioteksstrategi – Demokratins skattkammare 
Våren 2019 överlämnade kungliga biblioteket ett förslag till ny nationell biblioteksstrategi.  
I strategin framhålls bl. a. : 

- Biblioteken verkar som en självständig kraft i det demokratiska samhället, en femte 

statsmakt, en konstitutionell pelare som balanserar andra statsmakter och utgör sam-

hällets oberoende kunskapsbank.  

- Vid en kris och krigssituation kan rykten, falska nyheter och propaganda mötas av ett 

biblioteksväsende som har en viktig roll för en säker, oberoende och trovärdig informat-

ionsförmedling för hela samhället som en del av civilförsvaret. 

- Folkbibliotek är en central aktör för att underlätta integration och inkludering av nyan-

lända. 

- Biblioteket är samhällets öppna rum dit alla är välkomna utan krav på motprestation.  

- Biblioteken stärker litteraturen, inspirerar till läsupplevelser och ökar läs- och språkför-

ståelse.  

- Biblioteken ger invånarna möjlighet att utveckas genom livslångt lärande och fri åsikts-

bildning. 
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3.4 Andra styrdokument som påverkar bibliotekens verksamhet 
Biblioteksplanen och verksamheten inom biblioteken förhåller sig även till andra styrdokument, 
framförallt av: 

 Verksamhetsplan för bibliotek familjen Helsingborg  

 Regional biblioteksplan 2017-2020 

 Kommunens översiktsplan 

 Kommunens IKT-plan 

 Barnkonventionen 

 Unescos folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest 

 Agenda 2030 

 

4. Omvärldsanalys och trendspaning  

4.1 Närvärldsfaktorer 
Båstads kommun befinner sig i en utvecklingsfas med stora förändringar. Kommunen är på väg att 
genomföra en ny skolorganisation och inom kort kommer ett nytt äldreboende att öppnas. Föränd-
ringar i närsamhället påverkar bibliotekets verksamhet. 
 
Båstads bibliotek används flitigt av sina besökare och totalt kom 220 051 besökare till kommunens 
bibliotek 2018. Det innebär 14,72 besök/invånare och är högst i Skåne och långt över rikssnittet på 
8,0 besök/invånare. Låntagarna i Båstad är flitiga att låna fysiska medier med 9,76 lån/invånare, 
vilket är långt mer än rikssnittet på 8,5 lån/invånare.  
 
Samhällets ökade digitalisering skapar visst digitalt utanförskap. Bibliotekets digitala kunskap kan 
bidra till att öka den digitala delaktigheten tillsammans med andra aktörer i samhället för att inklu-
dera invånarna.  
 

5. Strategisk plan - folkbibliotek 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. (Bibliotekslagen § 2). 
 
5.1 Strategisk inriktning 
Biblioteket speglar det samhälle det verkar i, både lokalt och i ett större perspektiv. Förändringar i 
omvärlden gör det nödvändigt att vara redo för förändringar.  
I den här biblioteksplanen prioriteras två strategiska områden:  

1. Det livslånga lärandet  

2. Biblioteket som mötesplats  
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I det strategiska arbetet tas hänsyn till de av bibliotekslagens prioriterade grupperna: barn och 
unga, nationella minoriteter, personer med funktionshinder och personer med annat modersmål än 
svenska.   
 

5.2 Det livslånga lärandet  

Läsfrämjande  
Biblioteket uppmuntrar och inspirerar till läsande i alla åldrar för personlig utveckling, folkbildning 
och demokrati.  
Biblioteket har ett relevant och uppdaterat utbud som präglas av allsidighet och kvalitet. 
 
Digital delaktighet 
Biblioteket arbetar för att invånarna har tillräcklig digital kompetens för att klara sin vardag och ha 
förutsättningar att kunna aktivt delta i samhället.  
 

5.3 Mötesplats  

Biblioteket är en välkomnande mötesplats och kulturell arena för alla utan krav på motprestation.  
Biblioteket verkar för det demokratiska samhället och social hållbarhet.  
Biblioteket erbjuder aktiviteter och program för invånarna i alla åldrar. 
Biblioteket samarbetar med civilsamhällets olika delar.  
 

6. Strategisk plan - skolbibliotek 

6.1 Strategisk inriktning 
Skolbiblioteket speglar det samhälle det verkar i, både lokalt och i ett större perspektiv. Föränd-
ringar i omvärlden gör det nödvändigt att vara redo för förändringar.  
I den här biblioteksplanen prioriteras ett strategiskt område för skolbibliotek: skolbibliotek i fram-
kant.  
 
6.2 Skolbiblioteksplan - skolbibliotek i framkant  
Forskning visar att en väl fungerande skolbiblioteksverksamhet bidrar till elevernas måluppfyllelse, 
stärker elevernas språkutveckling och deras medie- och informationskompetens. För detta krävs ett 
tydligt mandat från skolledning och bibliotek med löpande samverkan mellan pedagoger och skol-
bibliotek samt tilldelning av relevanta resurser. Det är viktigt att det finns samsyn kring syfte, mål 
och arbetssätt.  
 
Skolbiblioteksplanen är grund för en likvärdig skolbiblioteksverksamhet inom kommunens grund-
skolor med mål att alla elever har tillgång till ett skolbibliotek med ett uttalat pedagogiskt uppdrag 
avseende läs- och språkutveckling samt medie- och informationskunskap.  
 
Det finns skolbibliotek på alla skolor i Båstads kommun. Ett utvecklingsarbete för ett modernt skol-
bibliotek har påbörjats och under 2020 görs en satsning för att fördela skolbiblioteksresurser mer 
jämlikt för alla elever på de kommunala skolorna. Målsättningen är att alla elever har lika tillgång 
till  skolbibliotekarie och bibliotek som kan bidra till elevernas måluppfyllelse, stärka deras språk-
utveckling och öka elevernas medie- och informationskompetens. Målet uppnås genom samarbete 
mellan skolan och biblioteket.  
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6.3 Ansvar 
Skolbiblioteken är ett gemensamt ansvar för biblioteket och skolan. Biblioteket ansvarar för perso-
nal och media, medan skolan ansvarar för att skolbibliotek har ändamålsenliga lokaler och att skol-
biblioteket är en del av det pedagogiska arbetet.  
 
Skolbiblioteket ansvarar för att stimulera eleverna till läsande genom bl.a. att erbjuda bokprat, bok-
samtal, högläsning, läsfrämjande aktiviteter samt att vägleda elever i informationssökning och käll-
kritik. Skolbiblioteket ansvarar för att introducera elever till folkbiblioteken. 
 
Skolan ansvarar för att skolbiblioteket används som en resurs i det pedagogiska arbetet och ser till 
att skolbibliotekets personal deltar i skolans planering, utformning och utvärdering av verksam-
heten. Skolan ansvarar också för elevers behov av anpassning och särskilt stöd, oavsett om det gäl-
ler funktionsvariationer eller elever med annat modersmål än svenska. Skolan ansvarar också för 
att eleverna får möjlighet att introduceras till folkbiblioteken. 
 

7. Genomförande, uppföljning och revidering 

Biblioteksplanen gäller från antagande tillsvidare.  
Biblioteksplanen följs upp årligen inom respektive verksamhets ordinarie uppföljning.  
Biblioteksplanen uppdateras vid behov dock minst varje mandatperiod.  
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Biblioteksplan för Båstads kommun  

 
Beskrivning av ärendet Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplan för sin 

verksamhet på biblioteksområdet.  Båstads kommun har en biblioteksplan som 
antogs 2012 och som behöver uppdateras utifrån ny lagstiftning och 
utvecklingen i samhället.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Biblioteksplan från bibliotekschef Catharina Elofsson, 2019-

02-26 
 Biblioteksplan för Båstads kommun, 2012-03-28 
 
Förvaltningens förslag Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera befintlig biblioteksplan.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

 

Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera befintlig biblioteksplan.  

 

 

 
 
 

 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



  2012-03-28 
 
 

 

 

 

 

BIBLIOTEKSPLAN 

för Båstads kommun 

 

 

  

[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Bildning & arbete 



  2012-03-28 
 
 

Biblioteksplan – bakgrund  
Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och 
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och att kommuner och 
landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten.  
 
I promemorian ”Om biblioteksverksamheterna” (Ds 2003:66) definieras biblioteksplan:  
”Med biblioteksplan avses en av kommunal eller landstingskommunal antagen plan för viss 
biblioteksverksamhet som ger närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning 
och som är så utformad att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens 
överväganden gynnas liksom möjligheterna till samverkan…”.  
 
Utgångspunkten för en biblioteksplan är att den är en gemensam angelägenhet för alla 
politikerområden som utbildning, vård, omsorg, fritid, näringsliv och kultur.  
Planen sträcker sig från år 2012 och två år framåt. Efter dessa år utvärderas och revideras 
planen för ytterligare två år. 
 

Styrdokument  
Biblioteksplanen bygger på Bibliotekslagen, politiska beslut angående biblioteksverksamheten i 
Båstad och kommunens vision. Dessutom tar biblioteksplanen fasta på de dokument som länge 
varit vägledande inom området, nämligen Unescos folk‐ och skolbiblioteksmanifest.  
 
Bibliotekslagen  
Lagen fastställer att varje kommun ska ha ett folkbibliotek för att främja intresse för läsning och 
litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt.  
Särskild uppmärksamhet ska ägnas funktionshindrade, invandrare, barn och ungdomar.  
 
Båstad kommuns politiska riktlinjer  
Båstads kommun har fattat ett beslut om att det ska finnas folkbibliotek i de tätorter där det 
finns kommunala skolor.  
 
UNESCO´s folkbiblioteksmanifest  
I manifestet deklareras att folkbibliotekets huvudsakliga uppgift är att verka för läskunnighet, 
information, utbildning och kultur.  
 
UNESCO´s skolbiblioteksmanifest  
I manifestet poängteras skolbibliotekets roll som förmedlare av kunskap och tankar som är 
grundläggande i ett informations‐ och kunskapssamhälle samt färdigheter som behövs för ett 
livslångt lärande och delaktighet i den demokratiska processen.  
 
Skollagen  
I den nya skollagen, som började tillämpas den 1 juli 2011, står det att eleverna i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha 
tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen gäller även fristående skolor. 
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Omvärldsfaktorer  
Förutom allmän ekonomisk, social, politisk och teknisk utveckling i samhället, finns det särskilda 
faktorer som påverkar bibliotekens framtid.  
 
Generella faktorer:  
 

 Tekniska lösningar ger låntagarna möjlighet till självservice i biblioteket.  
 Webbaserad teknik möjliggör mer självservice hemifrån.  
 Mer samarbete mellan bibliotek över kommungränserna.  
 Nya medieformat tillkommer och efterfrågas parallellt med äldre format.  
 Ökad efterfrågan på digitala medier.  
 Höga kostnader för utlån av digitala medier.  
 Ökad konkurrens från kommersiella aktörer.  
 Det växande informationsutbudet  
 IT‐utvecklingen  
 Det mångkulturella samhället  
 Fler behöver anpassade medier 
 Alla elever på grund‐ och gymnasienivå ska ha tillgång till bibliotek  
 Brukarinflytande 

 
Lokala faktorer:  

 Fler äldre låntagare ger ökat behov av anpassade medier och personlig service.  
 Ökat antal högskole‐ och/eller distansstuderande ökar efterfrågan på kurslitteratur.  
 Fler låntagare med annat modersmål än svenska ökar efterfrågan på lättläst svenska och 

litteratur på andra språk än svenska.  
 Ökad samverkan mellan biblioteken i nordvästra Skåne  
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Nuläge  
 

Struktur  
Båstads biblioteksverksamhet består av ett huvudbibliotek i Båstad som är integrerat med 
gymnasiebiblioteket, fem filialbibliotek integrerade med skolbiblioteken i övriga tätorter och ett 
skolbibliotek på Strandängsskolan i Båstad.  

 
Utbud och service  
Utöver biblioteksservice till allmänheten samt barn och ungdom inom kommunal grundskola 
och gymnasium, ger biblioteket service till friskolor på förskole‐ och gymnasienivå samt vuxen‐ 
och distansstuderande.  
 
Biblioteket har fack‐ och skönlitteratur i olika format, tidskrifter, talböcker, DVD‐filmer och 
datoriserade spel för hemlån. På samtliga bibliotek kan man låna datorer med 
internetuppkoppling. Biblioteket prenumererar på databaser inom olika ämnesområden, flera 
av dem är tillgängliga hemifrån från bibliotekets hemsida.  
 
Biblioteket har programverksamhet för barn och vuxna med inriktning på att stimulera till 
läsning och att fördjupa och levandegöra den litterära kulturen.  
 
Böcker och tidskriftsartiklar som inte finns på Båstads bibliotek lånas in från andra bibliotek. 
Det finns dagliga transporter mellan samtliga huvudbibliotek i Skåne NV, inom regionen två 
gånger i veckan. I Båstads kommun sker boktransporter två gånger i veckan mellan filialerna 
och huvudbiblioteket.  
 
Låntagarna kan själva reservera böcker, göra omlån och söka i bibliotekets katalog via internet.  

 
Resultat  
Biblioteken i Båstad har höga utlåningstal/invånare jämfört med andra kommuner och bland de 
högsta utlåningstalen i Sverige för barn‐ och ungdomslitteratur. Antalet utlån och besök per 
invånare var högst i Skåne år 2011.  
 
En relativt hög andel av utlånen är anpassade medier i form av talböcker.  
 
Båstads bibliotek har stor efterfrågan på kurslitteratur för högskolestudier. 
   

Ll1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Bildning & arbete 



  2012-03-28 
 
 

Samverkan  
 
Lokalt  
Båstads bibliotek samverkar med kulturavdelningen, förskolan, grundskolan, gymnasieskolan 
och äldreomsorgen. Biblioteket har programverksamhet för barn tillsammans med den öppna 
förskolan, familjecentralen och kulturavdelningen.  
 
Biblioteket har tillsammans med förskola/skola utarbetat en läsfrämjandeplan som omfattar 
barn från 0 till14 år.  
 
Biblioteket har utarbetat en plan för att lära ut informationskompetens till grundskoleelever. 
Färdigheterna ska följas upp och fördjupas i gymnasieskolan.  
 
Delregionalt  
Fr.o.m. 1 mars 2012 har de kommunala folkbiblioteken i Skåne Nordväst ett utökat samarbete 
mellan biblioteken, Bibliotek Skåne Nordväst. Fokus ligger på att ge låntagarna i de 
nordvästskånska kommunerna hög servicenivå och kvalité med bl. a en gemensam katalog, som 
innebär att låntagarna får tillgång till ett betydligt större utbud av medier än tidigare. Dagliga 
transporter gör det möjligt att skicka medier mellan kommunerna.  
 
Det innebär också att låntagare inom Skåne Nordväst kan låna och lämna tillbaka på de bibliotek 
som passar dem bäst.  
 
Bibliotek Skåne Nordväst har fått projektbidrag från Region Skåne för att utarbeta en gemensam 
medieplan.  

 
Vision  
Biblioteket ska spela stor roll i invånarnas vardag och vara en öppen dörr till inspiration, 
kunskap och delaktighet.  
 
Biblioteksverksamheten ska vara ett av de avgörande och tydliga bevisen på att Båstad är det 
naturliga valet för barnfamiljer i Öresundsregionen.  

 
Strategi  
Ett bibliotek ska spegla det samhälle det verkar i, både lokalt och i ett större perspektiv. 
Förändringar i omvärlden gör det nödvändigt att ständigt ompröva sin roll eller sina roller.  
Biblioteken växte fram under industrisamhällets utveckling, en tid som präglades av fattigdom, 
trångboddhet och brist på böcker. Med fria boklån kunde biblioteken bidra med att höja 
kunskapsnivån, öka jämlikheten och stärka demokratin.  
 
Bibliotekets uppgift i kunskaps‐ och informationssamhället är delvis en annan. Nu lever vi i en 
tid av informationsöverflöd. Böcker finns att köpa överallt och är relativt billiga och 
informationsteknologin gör det enkelt att söka information. Nu kan biblioteket istället bidra med 
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att inspirera till lustläsning som främjar läsförmågan och ger en aktiv och stimulerande fritid. 
Biblioteket kan också guida i det stora utbudet av medier och information och på så sätt vara en 
viktig aktör i det livslånga lärandet och den demokratiska processen.  
 

 
Bibliotekets roll som läsfrämjare  
Bokläsning kan bjuda på stora upplevelser som gör avtryck i människors liv, likväl som det kan 
vara förströelse och avkoppling för stunden. Därför måste biblioteket ha ett bokbestånd med 
både bredd och djup för människor med olika behov och i olika livssituationer.  
 
Biblioteket har en given roll att tillhandahålla stimulerande litteratur för alla åldrar, inte minst 
för de yngsta barnen, som långt innan de själva har tillägnat sig läsfärdigheter, kan ta del av 
litteratur som förmedlas av andra och på det sättet främja deras språkutveckling.  
 
Under hela skoltiden kan biblioteket vara ett stöd och komplement i träning av läsfärdigheten 
med fokus på läslust och med hjälp av olika gestaltande konstformer som teater, 
skrivarverksamhet, berättande och bild.  
 
För personer med olika funktionshinder kan läsning bidra till en högre livskvalitet. Biblioteket 
kan erbjuda anpassade medier och vid behov ge en utökad, behovsanpassad service.  
Att kunna läsa och förstå text är en grundförutsättning för att kunna vara delaktig i samhället 
och ett villkor för att kunna söka och värdera information.  
 
Utvecklingsområden:  

 Exponering, inspiration  
 Litterära samtal i olika format  
 Uppsökande verksamhet  

 

 
Bibliotekets roll i det livslånga lärandet  
Båstads kommun har en uttalad inriktning att vara en konkurrenskraftig utbildningskommun 
och biblioteket är ett stöd och komplement i formella och informella studier. Att ha tillgång till 
bibliotek är en lagstadgad rättighet och därför kan alla medborgare ta del av den folkbildande 
verksamheten.  
 
Med ett stort utbud av facklitteratur, tidskrifter och databaser på olika nivåer erbjuder 
biblioteket fakta inom alla ämnesområden. För att kunna dra nytta av informationen i olika 
inlärningssituationer krävs bl. a färdigheter i att lägga upp en sökstrategi och granska källorna. 
Bibliotekarierna kan bidra med att ge handledning i det man kallar informationskompetens.  
 
Att söka information har underlättats betydligt med digital teknik och en hel del information 
tillhandahålls numera bara i digitalt format. Det förutsätter tillgång till en dator och 
grundläggande kunskap om hur man använder en sådan. För att inte vissa grupper ska ställas 
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utanför den demokratiska processen och möjlighet att söka alls slags information, ska 
biblioteket bidra med att tillhandahålla publika datorer med internetuppkoppling och 
undervisning i hur man använder dem.  
 
Utvecklingsområden:  

 Samverkan med skola och utbildning  
 Kompetensutveckling i pedagogik  
 Medieplanering  
 Skyltning  

 

Bibliotekets roll som mötesplats och upplevelserum 
Biblioteket ska vara ett öppet kulturrum – en mötesplats för människor och kultur i olika 
former. Alla ska känna sig välkomna och mötas av både igenkänning och överraskning.  
 
För att få till detta på ett bra sätt måste det finnas öppenhet för samverkan med andra 
verksamheter. Bibliotekens storlek och lokalernas utformning kan ibland sätta gränser för hur 
långt det är möjligt, det måste också finnas plats för läsro och studier.  
 
Bibliotekets samlingar är centrala och beståndet ska innehålla litteratur med djup och bredd 
som är relevant utifrån behov och efterfrågan. Samlingarna ska vara ordnade så att låntagarna 
själva kan hitta det de vill ha och därför ska exponering och skyltning göras med ett 
brukarperspektiv. Biblioteket har ett särskilt ansvar för att samla in och organisera lokal 
litteratur, det är en viktig del av det lokala kulturarvet.  
 
Biblioteken ska vara tillgängliga för alla kommuninvånare. För att få veta om det verkligen 
förhåller sig så, måste biblioteket stimulera till dialog med allmänheten och göra mätningar på 
hur väl man lyckas.  
 
Alla kommuninvånare använder sig inte av biblioteket men alla har rätt att få information om 
vad biblioteket kan erbjuda. Därför är det viktigt att biblioteket kommunicerar detta genom flera 
kanaler och på olika arenor.  
 
Utvecklingsområden:  

 Samverkan  
 Dialog med brukare/icke‐brukare  
 Information/marknadsföring  
 Kompetensutvecklingp, bredd, lokalsamling, filialer  

Miljön – utställningar, upptäckter, kontemplation, läsplatser, samtal  
Information – skyltning, marknadsföring  
Tillgänglighet – öppettider, parkering och anpassning i övrigt  
Bemötande – självservice, samtal  
Samverkan – andra verksamheter  
Delaktighet – fokusgrupp, persona, dialog 
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