
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum: Onsdagen den 16 december 2020 

Plats och tid: På distans via Zoom, OBS! kl. 18:00  

 

 Ärendemening 

 Upprop 

1.  Val av justeringspersoner 

2.  Godkännande av dagordningen 

3.  Informationsärenden 

Skriftlig information gällande smittspridningen av Covid-19 ges av säkerhetschef Christofer Thorén.   

4.  Delgivningar 

5.  Beslutslogg 

6.  Samordnad fastighetsförvaltning och inrättande av bolagskoncern för Båstads kommun 

7.  Fastställande av besöksnärings- och evenemangsstrategi 

8.  Översyn av den politiska organisationen i Båstads kommun  

9.  Avfallstaxa 2021 

10.  Revidering av ägardirektiv för Nordvästra Skånes Renhållnings AB 

11.  Omfördelning och utökning av investeringsbudget VA för 2021 

12.  Hemställan från AV Media Skåne - Antagande av tre nya medlemmar samt godkännande av ny förbundsordning 

13.  Förslag till nya avgifter 2021 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

14.  Policy för representation och gåvor 

15.  Revidering av Båstads kommuns biblioteksplan 

16.  Svar på motion från Bjärepartiet - Mäta temperaturen på personalen på vårdboendena 

17.  Väckt medborgarförslag - Eldning av trädgårdsavfall 

 
 
Båstad den 9 december 2020 
 
 
 

Thomas Andersson 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 
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Datum: 2020-12-07 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000012/2020 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utse Helena Strid (BP) och Jessica Andersson (S) till justeringspersoner. 
 
2. Utse Bo Wendt (BP) som ersättare. 
 
3. Justeringen äger rum den 18 december 2020 kl. 15:30 på kommunkansliet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. Enligt kom-
munfullmäktiges arbetsordning ska minst en av dessa personer tillhöra oppositionen. För 
dessa personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och juste-
ringspersonerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2020-10-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000013/2020 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 

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

fru BÅSTADS 
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Datum: 2020-11-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000014/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Skriftlig information gällande smittspridningen av Covid-19 ges av säkerhetschef Christofer 
Thorén.   
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2020-12-09 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000015/2020 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
Svar på medborgarförslag - Solcellspark mellan Förslövs station och Åkagårdens golfklubb 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2020-11-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000016/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Till stöd för kommunfullmäktiges beslutsfattande och uppföljning finns en beslutslogg. Loggen 
innehåller uppgifter om väckta ärenden och ärenden som bordlagts eller återremitterats. 
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen och samråd sker med förvaltning-
en innan den skickas ut till sammanträdet. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
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Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2020-11-20 860/20 Mäta temperaturen på personalen på vårdboendena Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Dec 2020 

2020-10-05 727/20 Solceller (BP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Vinter 2021 

2020-05-14 316/20 Utöka dialogen i Tillväxtrådet (C) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Vinter 2021 

2020-05-12 313/20 Äldreombudsman till Båstads kommun (BP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Vinter 2021 

 

 

Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2020-09-01 615/20 Medborgarförslag - Solcellspark mellan Förslövs station och 

Åkagårdens golfklubb 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisat och handläggning pågår. Dec 2020 

2020-06-29 486/20 Tillägg till skötselföreskrifter för livräddarutrustning Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisat och handläggning pågår. Vinter 2021 

2020-06-29 484/20 Renhållning Stora Hults strand Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisat och handläggning pågår. Vinter 2021 

2020-06-29 483/20 Aktuell och korrekt kommunal information på sociala medier 

och skyltar 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisat och handläggning pågår. Vinter 2021 

2020-03-23 208/20 Brukarrevision av socialförvaltningen Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisat och handläggning pågår. Vinter 2021 

 

Bordläggningar/återremisser  

Upprättat Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 
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Datum: 2020-11-13 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Erik Lidberg 

Dnr: KS 000593/2016-200 

 
 

Samordnad fastighetsförvaltning och inrättande av bolagskoncern 

för Båstad kommun  
 
 

Förslag till beslut 
 

1. En bolagskoncern med moderbolaget Båstad Kommunhus AB bildas enligt den inrikt-
ning och förslag till ansvarsfördelning som framgår av utredningen samordnad fastig-
hetsförvaltning och inrättande av bolagskoncern. 

2. Båstad kommunhus AB får ett aktiekapital på 1.000.000 kronor 
3. Bilagd bolagsordning för Båstad Kommunhus AB godkänns. 
4. Styrelsen i Båstad Kommunhus AB utgörs av kommunstyrelsens presidium. 
5. Valnämnden uppdras att föreslå lekmannarevisor med ersättare till Båstad Kommun-

hus AB. 
6. Båstad Kommunhus AB får i uppdrag att 

 
a. utse ägarrepresentanter för de delägda bolagen, vilka deltar på bolagsstäm-

mor och ägarsamråd 
b. i övrigt utgöra kontakten mellan de delägda bolagen och Båstad kommun 
c. välja samma personer som är ordförande respektive vice ordförande i kom-

munstyrelsen till ordförande respektive vice ordförande i Båstad Kommun-
hus AB 

d. välja kommundirektören till verkställande direktör (VD) i Båstad Kommun-
hus AB 

e. under våren 2021 fortsätta processen med att ta fram en plan för överföring 
av Båstadhem AB till bolaget samt ta fram förslag till detaljorganisation för 
en gemensam fastighetsservice i ett helägt dotterbolag för fastighetsservice. I 
uppdraget ingår att ta fram förslag till hur organisationen ska utformas och 
vilka funktioner som ska finnas inom respektive verksamhet samt en detalje-
rad plan för genomförande. 

f. tillsammans med kommunens teknik- och servicechef och VD för Båstadhem 
beskriva förväntade effekter av samordning, genom relevanta nyckeltal och 
ekonomiska mått. 

g. lämna förslag om bolagsspecifika ägardirektiv för dotterbolag samt föreslå 
eventuella förändringar av dotterbolags bolagsordning till fullmäktige om be-
hov föreligger.  
 

7. Kommundirektören får i uppdrag att verkställa koncernbildningen i enlighet med redo-
visat förslag. 

 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
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Båstad kommun föreslås inrätta en bolagskoncern med ett moderbolag, Båstad Kommunhus 
AB.  
 

Bakgrund 
Båstad kommun har tillsammans med sitt helägda bolag Båstadhem AB uppdragit åt KPMG att 
genomföra en utredning över konsekvenserna av att förvalta kommunens verksamhetsfastig-
heter utifrån olika organisatoriska lösningar. Frågan om vem som ska äga och förvalta kommu-
nens verksamhetsfastigheter har diskuterats ett antal år. En utredning av Fasticon gjordes re-
dan 2009–2010 där frågan om förutsättningar för samordnad fastighetsförvaltning utreddes. 
Det finns även en intern utredning från 2018, av kommunens teknik- och servicechef, som vi-
sar på behovet av ett helhetsperspektiv avseende fastighetsförvaltning av verksamhetslokaler. 
Båstadhem AB har, via ett förvaltningsavtal, förvaltat kommunens fastighetsbestånd. 
                   
Kommunstyrelsen beslutade den 2 augusti 2019 att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare 
med KPMG:s förslag till samordnad fastighetsförvaltning med en sammanhållen driftsorgani-
sation och i samband med detta även utreda hur en koncernledningsstruktur för Båstad kom-
mun ska kunna utformas där de affärsdrivna bolagen ska kunna styras med en gemensam kon-
cernmoder och där andra eventuella kommunala bolag kan inordnas.  Uppdraget har varit att ta 
fram ett förslag som är långsiktigt och effektivt där organiseringen baseras på samordning och 
utveckling av befintliga resurser. En arbetsgrupp bestående av Rådgivare strategisk utveckling, 
Båstadhems VD och Båstad kommuns Teknik- och servicechef har tillsammans med konsultfir-
man Rådhuset Aragus AB tagit fram föreliggande förslag till bolagsstruktur och organisering. 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Ärendet bedöms inte ha någon påverkan på samhälle. 
 

Verksamhet 
Ärendet bedöms ha begränsad påverkan på verksamheten. 

 

Ekonomi 
Ärendet bedöms ha begränsad påverkan på ekonomin. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet bedöms inte få några barnkonsekvenser. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Ärendet bedöms inte få några miljökonsekvenser.  
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Förslag till samordnad fastighetsförvaltning med inrättande av en bolagskoncern 
2. Bolagsordning för Båstad Kommunhus AB 
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Sammanfattning  
	
Båstad	kommun	har	tillsammans	med	sitt	helägda	bolag	Båstadhem	AB	uppdragit	åt	
KPMG	att	genomföra	en	utredning	över	konsekvenserna	av	att	förvalta	kommunens	
verksamhetsfastigheter	utifrån	olika	organisatoriska	lösningar.	
Frågan	om	vem	som	ska	äga	och	förvalta	kommunens	verksamhetsfastigheter	har	dis-
kuterats	ett	antal	år.	En	utredning	av	Fasticon	gjordes	redan	2009–2010	där	frågan	om	
förutsättningar	för	samordnad	fastighetsförvaltning	utreddes.	Det	finns	även	en	intern	
utredning	från	2018,	av	kommunens	teknik-	och	servicechef,	som	visar	på	behovet	av	
ett	helhetsperspektiv	avseende	fastighetsförvaltning	av	verksamhetslokaler.	
Båstadhem	AB	har,	via	ett	förvaltningsavtal,	förvaltat	kommunens	fastighetsbestånd.	
Förvaltningsavtalet	är	dock	uppsagt	vilket	i	praktiken	innebär	att	förvaltningen	bed-
rivs	avtalslöst.	
KPMG:s	utredning	föreslår	en	sammanhållen	driftsorganisation	med	ett	gemensamt	ägt	
”driftbolag”	där	all	nuvarande	personal,	inklusive	administrativ	personal,	i	Båstadhem	
blir	anställda.		
Genom	att	”driftbolaget”	ägs	av,	och	riktar	sin	huvudsakliga	verksamhet	åt	kommunen	
och	Båstadhem	AB,	uppfylls	både	kontroll-	och	verksamhetskriteriet,	enligt	de	s.k.	
Tekalkriterierna,	och	”In	House”-regeln	blir	tillämplig.		
Detta	innebär	att	tjänster	som	köps	från	bolaget	är	undantagna	enligt	Lagen	om	offent-
lig	upphandling,	LOU,	och	därmed	inte	behöver	upphandlas.	
KPMG	föreslår	att	”driftbolaget”	har	samma	styrelse	och	VD	som	Båstadhem	AB,	med	
kompletterande	representanter	för	kommunen.	
Kommunstyrelsen	har	därför	den	2	augusti	2019	beslutat	att	uppdra	åt	förvaltningen	
arbeta	vidare	med	KPMG:s	förslag	till	samordnad	fastighetsförvaltning	och	i	samband	
med	detta	även	utreda	hur	en	koncernledningsstruktur	för	Båstad	kommun	ska	kunna	
utformas	där	de	affärsdrivande	bolagen	ska	kunna	styras	med	en	gemensam	koncern-
moder	”	Båstad	kommunhus	AB”	och	där	andra	eventuella	kommunala	bolag	ska	kunna	
inordnas.			
Kommande	fastighetsorganisering	för	Båstad	kommun	ska	vara	långsiktig	och	effektiv.	
Organiseringen	ska	baseras	på	samordning	och	utveckling	av	befintliga	resurser.		
Nyckelfrågan	är	inte	själva	ägandet	utan	att	långsiktigt	bygga	en	gemensam	kultur	ge-
nom	ett	fördjupat	samarbete	baserat	på	effektiva	och	tydliga	processer.	Det	ska	klart	
framgå	vem	som	ansvarar	för	och	finansierar	exempelvis	investeringar	i	fastigheter,	
underhållsplaner	med	mera.	

Förslaget	ska	belysa	vad	en	ledningsmässig	samordning	mellan	ett	”driftbolag”	och	
Båstadhem	kan	ge	för	effekter.	Beställarfunktionen	i	kommunen	kan	behöva	stärkas	i	
syfte	att	skapa	bättre	förutsättningar	för	god	effektivitet	och	lokalanvändning.	Det	ge-
mensamma	arbetssättet	ska	baseras	på	ständiga	förbättringar.	

	
Genom	bildandet	av	en	koncern	med	ett	moderbolag,	som	ges	en	tydlig	definierad	
ägarroll,	kan	man	uppnå	en	bättre	styrning,	och	uppföljning	av	bolagens	verksamheter	
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via	moderbolaget.		

En	sammanhållen	bolagsstruktur,	som	koncernbildningen	innebär,	ökar	också	möjlig-
heten	till	samordning	och	samarbete	kring	finansiella	frågor	och	andra	strategiska	frå-
gor	inom	olika	verksamhetsområden.			

Vid	en	koncernbildning	finns	även	möjlighet	till	resultatutjämning	genom	koncernbi-
drag	mellan	bolagen,	förutsatt	att	ägarandelen	överstiger	90	procent,	vilket	kan	minska	
den	totala	skattebelastningen	i	bolagskoncernen.		

I	KPMG:s	utredning	föreslogs	att	”driftbolaget	”	skulle	ägas	till	lika	delar	av	kommunen	
och	Båstadshem	AB	för	att	undantagsregeln	i	LOU	skulle	kunna	tillämpas.		

	

I	och	med	tilläggsuppdraget	att	utreda	en	koncernledningsstruktur	för	Båstad	kom-
mun,	där	de	affärsdrivande	bolagen	ska	kunna	styras	med	en	gemensam	koncernmo-
der,	föreslås	istället	att	”driftbolaget”	blir	ett	helägt	dotterbolag	till	moderbolaget.	

KPMG:s	föreslagna	ägarstruktur,	med	en	ägarandel	50/50,	skulle	innebära	att	man	inte	
kan	använda	sig	av	koncernbidrag	för	att	resultatutjämna	mellan	bolagen,	eftersom	
man	då	äger	mindre	än	90	procent,	men	undantagsregeln	enligt	LOU	blir	tillämplig.	

	

	

2020 Båstad kommun2

Båstadhem AB

Fastighetsservice AB

Båstad Kommun

Bolagsstruktur, utan koncern, KPMGs förslag

KPMGs förslag innebar att Fastighetsservice AB skulle vara ett samägt bolag mellan 
Båstads kommun och Båstadhem AB. I det förslaget utgick KPMG ifrån att det inte 
fanns någon koncern med moderbolag i Båstad kommun. I KPMGs förslag förenklas 
handeln mellan bolagen något då LOUs regelverk inte behöver tillämpas. Däremot finns 
inga koncernbidragsmöjligheter. 

• Undantaget från LOU
• Inga koncernbidrag

~ BÅSTADS 
~~ KOMMUN 
Besök oss på bastad .se 
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Arbetsgruppen	föreslår	därför	att	”driftbolaget-Fastighetsservice	AB”	ska	vara	ett	
helägt	dotterbolag	till	Båstad	Kommunhus	AB.	Då	blir	både	undantagsregeln	enligt	
LOU	tillämplig	och	man	har	möjlighet	att	resultatutjämna	utdelningsbara	medel,	före	
skatt,	mellan	bolagen	i	koncernen	genom	att	koncernbidragsreglerna	kan	tillämpas.		
 

 

2020 Båstad kommun3

Båstad kommunhus AB

Båstadhem AB

Fastighetsservice AB

Båstad Kommun

Bolagsstruktur, med koncernmoder och samägt 
Fastighetsservice AB

100%

• Undantaget från LOU
• Inga koncernbidrag

Om Fastighetsservice är samägt av Båstad kommunhus AB och Båstadhem AB, enligt 
KPMGs förslag, blir undantagsreglerna enligt LOU tillämpliga men för att 
koncernbidragsreglerna ska kunna tillämpas måste Fastighetsservice AB ägas till mer än 
90,1 procent av Båstad kommunhus, annars tappar man möjligheten till resultatutjämning, 
av utdelningsbara medel, före skatt mellan bolagen i koncernen.

50% 50%

2020 Båstad kommun4

Båstad kommunhus AB

Båstadhem ABFastighetsservice AB

Båstad Kommun

Bolagsstruktur, Fastighetsservice AB som helägt dotterbolag 
till Båstad kommunhus AB

100%

• Undantaget från LOU
• Möjlighet till koncernbidrag

Om Fastighetsservice är ett dotterbolag till Båstad kommunhus AB kan undantaget från 
LOU tillämpas och både Båstadhem AB och Båstad Kommunhus AB kan ta emot 
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Kommunala bolag och koncerner 
 
Bolagskoncerner i andra kommuner 
Ny	och	ändrad	lagstiftning	har	under	de	senaste	åren	ytterligare	skärpt	kraven	på	poli-
tisk	styrning,	inflytande	och	ansvar	för	de	offentligt	ägda	bolagens	verksamheter.	
De	kommunala	bolagen	omsätter	betydliga	summor	och	utgör	en	viktig	del	av	det	kom-
munala	uppdraget.	

De	starkaste	skälen	bakom	en	aktiebolagsrättslig	koncernbildning	är	just	att	stärka	
styrningen	av	bolagen	genom	en	mer	direkt	bolagsstyrning.	Genom	bildande	av	en	bo-
lagskoncern	blir	aktiebolagens	ledningsfunktioner	tillämpliga,	där	moderbolaget	får	ett	
tydligt	ansvar	för	styrning	och	uppföljning	av	dotterbolagen	och	hela	ägarstyrnings-
processen.		

Ett	annat	motiv	som	ofta	lyfts	fram	vid	koncernbildning	är	att	skapa	en	gemensam	bas	
för	förändringsarbete	och	därigenom	underlätta	strategiska	satsningar	där	kommunen	
och	dess	bolag	får	en	större	möjlighet	att	agera	tillsammans.		

En	stor	andel	av	landets	kommuner	har	valt	att	bilda	en	äkta	koncern.	Skälen	till	kon-
cernbildning	kan	variera.	Ofta	vill	man	åstadkomma	förbättrad	ägarstyrning,	skapa	sy-
nergi-	och	samordningseffekter	mellan	bolagen	och	mellan	den	kommunala	förvalt-
ningen	och	bolagssfären,	förbättra	resursfördelningen	och	skapa	möjligheter	till	resul-
tatutjämning	och	skatteminimering.		

Det	finns	också	strategiska	kopplingar	till	tillväxt	och	innovation	när	kommunen	och	
dess	bolag	agerar	gemensamt.	

Ett	av	de	viktigaste	syftena	med	en	koncernbildning	är	att	förstärka	bilden	av	kommu-
nen	och	dess	bolag	som	en	helhet,	en	koncern,	som	omfattar	all	kommunal	verksamhet	
oberoende	av	associationsform.	För	att	uppnå	detta	måste	kommunen	också	utveckla	
en	mer	aktiv	och	värdeskapande	ägarroll.	Kommunen	bör	därför	arbeta	med	aktiv	
ägarstyrning,	både	genom	formella	styrdokument,	såsom	bolagens	bolagsordningar,	
dokument	för	bolagsstyrning	och	ägardirektiv	samt	informellt,	genom	inrättandet	av	
genomarbetade	former	för	en	konstruktiv	ägardialog.	

Många	kommuner	har	valt	att	säkerställa	ägarens	inflytande	i	bolagen	genom	att	kom-
munstyrelsen	eller	dess	arbetsutskott	utgör	moderbolagets	styrelse	(personunion).	
Denna	lösning	innebär	möjligheter	till	bättre	samordning	av	den	totala	kommunala	
verksamheten,	både	den	i	förvaltningsform	och	den	i	bolagsform.	

	
Lagstiftning, offentligt ägda bolag, hybrid mellan ABL och KL 
	
Sedan	2013	gäller	nya	regler	i	kommunallagen	om	kommuners	ägarstyrning	av	bolag.	
Det	är	angeläget	att	styrning	och	kontroll	fyller	såväl	kommunallagens	som	medbor-
garnas	krav	på	att	Båstad	kommun	bedriver	en	effektiv	och	samhällsnyttig	verksamhet	
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oavsett	om	denna	bedrivs	i	förvaltnings-	eller	bolagsform.	
	

	
Koncernbildningen	påverkar	inte	kommunfullmäktiges	lagstadgade	ansvar	för	aktiebo-
lagen	som	kvarstår	oavsett	hur	en	bolagskoncern	organiseras.	
Det	kommunala	regelverket	för	offentligt	ägda	bolag	innebär	att	kommunfullmäktige,	i	
förhållande	till	sitt	inflytande	via	ägar-	eller	röstandel,	ska:	

	

• fastställa	ändamålet	med	verksamheten	och	se	till	att	ändamålet	och	de	kommu-
nala	befogenheterna	anges	i	bolagsordningen	och	ägardirektiv,	

• utse	samtliga	styrelseledamöter	och	minst	en	lekmannarevisor/revisor,	

• se	till	att	det	anges	i	bolagsordningen	att	fullmäktige	får	ta	ställning	till	sådana	
beslut	som	är	av	principiell	beskaffenhet	eller	annars	av	större	vikt	innan	de	
fattas,	

• se	till	att	bolaget	ger	allmänheten	insyn	i	den	verksamhet	som	lämnas	över.	

	
Kommunstyrelsen	har,	via	detta	regelverk,	också	en	förstärkt	uppsiktsplikt	som	inte	
kan	delegeras.	Det	innebär	att	kommunstyrelsen	dels	ska	bedöma	verksamheten	i	
kommunala	bolag	i	förhållande	till	det	ändamål	som	har	fastställts,	dels	bedöma	verk-
samheten	i	förhållande	till	de	kommunala	befogenheterna.		

Om	kommunstyrelsen	vid	sin	årliga	prövning	finner	att	bolagens	verksamhet	inte	upp-
fyller	kraven	i	kommunallagen	ska	kommunstyrelsen	lämna	förslag	till	kommunfull-
mäktige	om	nödvändiga	åtgärder	hos	bolag	som	agerat	i	strid	med	det	fastställda	kom-
munala	ändamålet	eller	som	inte	bedrivit	kompetensenlig	verksamhet	samt	även	vidta	
nödvändiga	åtgärder	för	att	säkerställa	att	kraven	uppfylls.	

”Bolagsorganen”	i	en	kommunkoncern	
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Kommunstyrelsens	formella	roll	tar	sin	utgångspunkt	i	kommunallagens	bestämmelser	
om	uppsiktsplikten	över	nämnder	och	bolag.	Inom	ramen	för	denna	roll	kan	kommun-
styrelsen	ta	olika	initiativ	som	får	konsekvenser	för	styrningen	av	bolagen.	Styrningen	
sker,	i	de	fall	kommunstyrelsen	inte	har	beslutsmandat,	genom	förslag	till	kommunfull-
mäktige	som	i	sin	tur	ger	bolagen	direktiv.		
Genom	bildandet	av	en	koncern	med	ett	moderbolag,	som	ges	en	tydligare	definierad	
ägarroll	uppnår	man	en	bättre	styrning,	och	uppföljning	av	bolagens	verksamheter	via	
moderbolaget.		
Verksamheten	i	de	kommunala	bolagen	omfattas	normalt	av	samma	regelverk	och	
samma	krav	som	den	kommunala	förvaltningen,	detta	avser	exempelvis	offentlighet	
och	sekretess	samt	offentliga	upphandlingar.	Den	kommunala	styrningen	av	bolagens	
verksamheter	skiljer	sig	dock	åt	jämfört	med	styrningen	av	nämndsorganisationen.		
De	kommunala	bolagen	styrs	såväl	av	aktiebolagslagen	(ABL)	som	av	kommunallagen	
(KL),	och	lag	om	allmännyttiga	kommunala	bostadsaktiebolag	(AKBL)	s.k.	allbolagen.	
Detta	faktum	gör	att	kommunalt	ägda	bolag	måste	ta	hänsyn	till	kommunaljuridiska	
aspekter	som	vanliga	aktiebolag	inte	berörs	av.	Kommunstyrelsens styrning	av	bolagen	
behöver	därför	anpassas	till	såväl	ABL	som	KL	och	AKBL.		

Bolagens	primära	styrning	sker	genom	beslut	på	bolagsstämmorna,	utseende	av	leda-
möter	i	styrelsen	och	styrdokument	i	form	av	bolagsordning	och	ägardirektiv.	Det	bör	
noteras	att	styrningen	av	ett	kommunalt	bolag	sker	på	ett	annat	sätt	än	en	kommunal	
nämnd.	De	kommunala	bolagen	omfattas	enbart	av	kommunfullmäktiges	beslut	om	det	
anförs	som	ett	ägardirektiv	på	bolagsstämma.		

Antalet	styrelseledamöter	och	sammansättningen	av	styrelserna	i	bolagen	ska	anpas-
sas	efter	verksamheternas	behov.		
Motiven	bakom	den	föreslagna	koncernbildningen	är	dels	att	uppnå	en	förbättrad	styr-
ning	och	uppföljning,	dels	finns	det	ekonomiska	och	finansiella	fördelar.		
	
Förbättrad styrning och uppföljning 
	
Med	den	föreslagna	koncernbildningen	och	bolagsstyrningsmodellen	kommer	de	stra-
tegiskt	väsentliga	besluten	att	fattas	av	fullmäktige,	medan	verkställighet	och	beslut	av	
operationell	karaktär	fattas	i	bolagen.		
 
Genom	att	moderbolaget	får	en	tydlig	roll,	och	kan	ställa	krav	på	dotterbolagen	via	
ägardirektiv,	möjliggörs	en	mer	effektiv	och	ändamålsenlig	styrning	av	bolagen,	en	ge-
mensam	och	enhetlig	rapportering	och	konsolidering	i	koncernen	samt	uppföljning	och	
ekonomiska	rapporteringar	av	deras	verksamheter.	
Moderbolaget	får	bl.a.	ansvar	för	övergripande	frågor,	att	ägardirektiv	verkställs	samt	
att	verksamheterna	inom	koncernen	koordineras	och	följs	upp.		
Det	är	lämpligt	att	definiera	vilka	frågor	som	kan	anses	vara	av	principiell	beskaffenhet	
eller	av	större	vikt	i	ägardirektiven	på	en	nivå	som	gör	att	inte	oväsentliga	frågor	ham-
nar	på	fullmäktiges	bord.		
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Fullmäktige	kan	med	fördel	delegera	till	moderbolaget	de	frågor	som	kan	anses	alltför	
viktiga	eller	väsentliga	för	att	beslutas	av	det	enskilda	bolagets	styrelse	men	inte	av	så	
stor	betydelse	att	det	är	en	fråga	för	fullmäktige.	

	
Beslutsprocessen	blir	effektivare	genom	att	de	strategiska	frågorna	hamnar	på	den	po-
litiska	nivån	i	fullmäktige,	medan	frågor	av	operationell	karaktär	hanteras	på	bolags-
styrelse-	och	ledningsnivå.	På	så	sätt	skapas	förutsättningar	för	att	fullt	ut	kunna	styra	
verksamheterna	i	bolagen	och	tillämpa	samma	regelverk	som	gäller	för	den	övriga	
kommunala	verksamheten.		
Styrelser	i	dotterbolag	har	till	sin	huvudsakliga	uppgift	att	se	till	att	ägardirektiv	följs	
och	genomförs	genom	att	fastställa	strategier	för	verksamheten,	säkerställa	att	bolaget	
har	en	effektiv	ledning,	följa	upp	och	kontrollera	ledningens	förvaltning	samt	se	till	att	
ägare	och	omvärld	informeras	om	bolagets	utveckling	och	ekonomi.		

Tydliga	ägardirektiv	ger	också	bättre	förutsättningar	för	politiker	i	bolagsstyrelser	att	
kunna	axla	det	personliga	ansvarstagande	som	det	innebär	att	sitta	i	ett	aktiebolags	
styrelse.		

	

Koncern ger möjligheter till resultatutjämning 
Ur	ett	ekonomiskt	perspektiv	är	den	främsta	fördelen	med	en	bolagskoncern	att	kon-
cernbidragsreglerna	blir	tillämpbara.	Koncernbidrag	innebär	att	utdelningsbart	kapital	
kan	föras	mellan	bolagen	utan	att	skatteeffekter	uppkommer.		

En	förutsättning	för	att	kunna	lämna	koncernbidrag	med	avdragsrätt	är	att	dotterbola-
gen	har	varit	i	moderbolagets	ägo	under	ett	helt	beskattningsår.		
	

Skattemässiga begränsningar för ränteavdrag 
Från	och	med	1	januari	2013	infördes	ett	avdragsförbud	för	ränta	till	koncern-	och	in-
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tressebolag,	inkomstskattelagen,	IL	24	kap,	s.k.	riktad	reglering	av	lån	i	intressegemen-
skap.		
Som	huvudregel	gäller	att	ett	bolag	inte	får	avdrag	för	ränta	som	betalas	till	annat	bo-
lag	inom	samma	intressegemenskap.		Det	skulle	också	kunna	uttryckas	som	att	det	rå-
der	avdragsförbud	för	räntebetalningar	till	annat	koncern-	eller	intressebolag.	Undan-
tag	gäller	bland	annat	om	det	finns	”affärsmässiga	skäl”.		Det	får	dock	inte	vara	fråga	
om	en	”väsentlig	skatteförmån”.			
Detta	innebär	att	om	ett	företag	lämnar	lån	till	ett	företag	som	det	är	i	intressegemen-
skap	med	så	är	avdragsrätten	begränsad.	När	ränteinkomsten	beskattas	med	mer	än	
10	procent	hos	det	företag	som	har	rätt	till	inkomsten	är	ränteutgiften,	om	den	är	
marknadsmässig,	i	de	flesta	fall	avdragsgill	hos	låntagaren.	Om	skuldförhållandet	hu-
vudsakligen	uppkommit	av	skatteskäl	får	räntan	dock	inte	dras	av.	
Eftersom	en	kommun	inte	är	skattskyldig	blir	räntekostnader	på	lån	från	kommunen	
till	ett	bolag	inte	avdragsgilla	för	bolaget	om	inte	det	finns	affärsmässiga	skäl.	I	princip	
innebär	detta	att	om	en	kommun	har	ett	likviditetsöverskott	som	lånas	ut	med	ränta	
till	ett	bolag	man	är	i	intressegemenskap	med,	blir	inte	räntan	avdragsgill	för	bolaget,	
då	lånet	anses	sakna	affärsmässiga	skäl,	eftersom	kommunen	likväl	hade	kunnat	kapi-
talisera	bolaget,	d.v.s.	lämna	ett	kapitaltillskott	till	bolaget.	
De	nya	ränteavdragsbegränsningsreglerna,	som	trätt	i	kraft	1	januari	2019,	innebär	i	
korthet	att	avdrag	erhålls	med	ett	negativt	räntenetto	motsvarande	30	procent	av	ett	
skattemässigt	EBITDA	(rörelseresultat	före	räntor,	skatter,	avskrivningar	och	ned-
skrivningar	(inklusive	goodwillavskrivningar)).	
	
Alternativt	kan	en	förenklingsregel	tillämpas	innebärande	att	ett	negativt	räntenetto	
uppgående	till	fem	miljoner	kronor	kan	dras	av.	Samma	regelverk	måste	användas	
inom	hela	koncernen.	Förenklingsregeln	belopp	omfattar	det	sammanlagda	negativa	
räntenettot	inom	koncernen.	Skattemässigt	outnyttjade	negativa	räntenetton	ska	få	
rullas	vidare	i	sex	år.	
Samtidigt	sker	en	sänkning	av	bolagsskatten	till	20,6	procent.	Sänkningen	görs	i	två	
omgångar.	Den	första	sänkningen	har	skett	den	1	januari	2019	till	21,4	procent,	reste-
rande	sänkning	sker	1	januari	2021.	
Fastighetsbolag	och	energibolag	är	de	bolag	som	anges,	typiskt	sett,	kommer	att	få	
högst	skattehöjning	enligt	de	nya	reglerna.	
Den	tidigare	riktade	regleringen	vad	avser	lån	i	intressegemenskap,	enligt	ovan,	har	
fått	vissa	förtydliganden	i	samband	med	de	nya	generella	ränteavdragsbegränsnings-
reglerna,	innebärande	bl.a.	att	möjligheten	att	kapitalisera	inte	ska	få	en	sådan	utslags-
givande betydelse.	
	

Samordnad fastighetsförvaltning 
Frågan	om	vem	som	ska	äga	och	förvalta	kommunens	verksamhetsfastigheter	har	dis-
kuterats	ett	antal	år.	En	utredning	av	Fasticon	gjordes	redan	2009–2010	där	frågan	om	
förutsättningar	för	samordnad	fastighetsförvaltning	utreddes.		



	
 

 

10 (21) 

 

Även	interna	utredningar	har	visat	på	möjligheter	till	en	mer	samordnad	förvaltning	av	
kommunens	verksamhetslokaler.	
Båstads	Kommun	vill	åstadkomma	en	fastighetsorganisering	för	hela	sitt	fastighetsbe-
stånd,	både	i	bolag	och	förvaltningsform,	som	ska	vara	långsiktig	och	effektiv.	Lös-
ningen	ska	skapa	förutsättningar	så	att	såväl	samhällsnytta	som	affärsnytta	kan	tillgo-
doses.	
	
Organiseringen	ska	baseras	på	samordning	och	utveckling	av	befintliga	resurser	ge-
nom	att	skapa	en	gemensam	kultur	med	inriktning	på	samarbete	och	tillit	för	att	ge	
bästa	förutsättningar	för	god	effektivitet	och	lokalanvändning.	
	
Verksamheterna	upplever	idag	att	det	finns	en	viss	otydlighet	i	vem	som	ansvarar	för	
vad,	vilket	leder	till	osäkerhet	i	vad	man	kan	förvänta	sig	och	ett	minskat	förtroende	
och	tillit	mellan	parterna.	Hyresavtalen	för	verksamhetslokaler	upplevs	som	otydliga	
och	det	finns	få	incitament	för	besparingar	och	möjligheter	till	att	kunna	påverka	sina	
lokalkostnader.	
	
Ovanstående	i	kombination	med	hög	teknisk	ålder	för	exempelvis	flera	kommunala	fas-
tigheter,	med	ökande	drift-	och	underhållskostnader,	gör	det	än	mer	angeläget	att	hitta	
lösningar	för	en	effektiv	fastighetsförvaltning.	
	
Med	utgångspunkt	från	de	utmaningar	som	finns	i	dagsläget	har	en	arbetsgrupp	med	
representanter	från	både	Båstadhem	AB	och	kommunen	tagit	fram	de	viktigaste	förut-
sättningarna	för	att	lyckas	med	uppdraget.		
	
Grundläggande	är	att	det	tydligt	framgår	vem	som	ansvarar	för	och	finansierar	under-
hållsplaner	och	investeringar	i	fastigheter	i	det	kommunala	beståndet.		
	
Andra	förutsättningar,	som	är	avgörande	för	en	effektiv	fastighetsförvaltning,	är	att	det	
finns:	
	

• Gemensam	målbild,	mellan	beställare	och	utförare	
	

• Lokalförsörjningsplan	utifrån	beslutad	fastighets-	och	lokalstrategi	
	

• Hyres-	och	förvaltningsavtal	avseende	verksamhetslokaler	med	incitaments-
struktur,	för	att	bli	mer	resurseffektiva	

	
• Återkoppling	av	resultat	och	effekter,	utifrån	överenskomna	förväntningar,	på	

ett	överskådligt	och	tillgängligt	sätt	
	

Gemensam målbild 
Genom	att	ta	fram	en	gemensam	målbild	för	vad	en	effektiv	fastighetsförvaltning	inne-
bär	blir	det	enklare	att	skapa	en	kultur	som	bygger	på	långsiktighet,	samarbete	och	
transparens	för	att	skapa	tillit!	
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Förslag	på	en	gemensam	målsättning:	

	
• ”All	verksamhetsyta	ska	användas	effektivt”	

	
• ”All	verksamhetsyta	ska	vara	resurseffektiv”	

	
• ”Det	ska	löna	sig	att	bidra”	

	
	
Målsättningen	ska	vara	känd	i	hela	organisationen	så	att	alla	kan	ta	sitt	ansvar	för	att	
verksamheten	inriktas	på	att	uppnå	förbättringar.	Det	är	viktigt	att	uppmuntra	initiativ	
till	gemensamma	förbättringar	och	att	man	synliggör	framsteg	genom	att	lyfta	fram	och	
manifestera	goda	resultat.	
	
Medarbetare	ska	kunna	känna	stolthet	över	sina	lokaler	och	fastigheter	och	se	hur	man	
bättre	kan	nyttja	befintliga	resurser	och	hur	man	kan	undvika	bygga	upp	dubbla	resur-
ser	i	organisationen.	
	
Tydliga	roller	och	ansvar	i	en	gemensam	driftsorganisation	skapar	förutsättningar	för	
medarbetare	att	ta	större	ansvar	för	att	arbeta	med	förbättringar,	bli	uppskattade	och	
vara	stolta!		
 

Lokalförsörjningsplan utifrån beslutad fastighets- och lokalstrategi 
Utifrån	målsättningen	att	verksamhetsyta	ska	användas	effektivt	och	vara	resurseffek-
tiv	behöver	Båstad	kommun	besluta	om	en	övergripande	fastighets-	och	lokalstrategi	
som	blir	styrande	för	en	lokalförsörjningsplan.	
	
Lokalförsörjningsplanen	ska:	
		

• Ge	en	helhetsbild	av	kommunens	nyttjande	av	lokaler,	uttryckt	i	nyttjandegrad.	
	

• Ge	en	helhetsbild	av	kommunens	lokalkostnader	genom	adekvata	nyckeltal.	
	

• Visa	behoven	av	lokaler	långsiktigt,	med	utgångspunkt	från	befolkningsprognos	
och	översiktsplan.	

		
• Visa	hur	försörjning	av	lokaler	ska	ske,	via	nybyggnad,	ombyggnad,	energiåtgär-

der,	underhållsbehov	mm.	
	

• Ge	riktlinjer	för	vad	som	är	strategiskt	ägande,	riktvärden	för	när	man	ska	an-
skaffa,	bygga,	förhyra	eller	avyttra	lokaler	
	

• Ge	riktlinjer	och	principer	för	intern	hyresmodell	och	lokalbank.	
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• Utgöra	beslutsunderlag	för	investeringsplanen	med	prioritering	och	finansie-
ring.	

	
Lokalförsörjningsplanen	är	en	förutsättning	för	att	uppnå	en	långsiktighet	i	planering	
av	kommunens	behov	av	lokaler.	Den	skapar	underlag	för	långsiktighet	i	prioriteringar	
och	beslut	för	investeringar	och	hur	de	ska	finansieras.	En	effektiv	lokalanvändning	
minskar	kommunens	kostnader	för	lokaler	och	behovet	av	provisoriska	lösningar	
minskar,	som	ofta	blir	relativt	dyra.	
	
Genom	att	arbeta	med	prognoser	för	kommunens	samlade	framtida	behov	av	verksam-
hetslokaler	och	uppskatta	framtida	investeringskostnader	ges	en	riktning	för	kommu-
nens	strategiska	fastighetsägande,	vilket	skapar	samordning	och	samsyn	i	underlag	för	
beslutsprocessen	och	engagemang	i	fastigheterna.		
	
Nämnderna	har	ansvar	att	inom	respektive	verksamhetsområde	prognosticera	sitt	
framtida	lokalbehov.		
	
En	lokalförsörjningsgrupp	får	den	sammanhållande	rollen	att	göra	erforderliga	utred-
ningar	och	förstudier	för	att	kunna	prioritera	behoven	och	föreslå	lämplig	mark	eller	
fastighet	för	verksamheternas	lokalanvändning.	
	
Kommunens	fastighetsstrateg	har	i	uppdrag	att	samordna	de	olika	verksamheternas	
behov	i	lokalförsörjningsplanen	och	ta	fram	underlag	för	beslut	i	investerings-	och	
driftsbudget.	
 

Hyres- och förvaltningsavtal med incitamentsstruktur  
Hyres-	och	förvaltningsavtal	behöver	ha	en	incitamentsstruktur	i	syfte	att	bli	mer	re-
surseffektiva	för	både	yta,	media	och	underhåll	med	tydliga	roller	och	ansvar.	
	
Det	måste	framgå	vem	som	hanterar	vad	med	en	struktur	som	minskar	gränsdrag-
ningsproblematik	och	en	större	närhet	mellan	verksamhet	och	fastighetsförvaltning.	
	
Internhyresavtal	bör	innehålla	incitament	för	att	minska	kostnader	såsom	el,	värme,	
reparationer	och	underhåll,	men	även	möjligheter	till	att	minska	sin	lokalyta,	under	
förutsättning	att	den	kan	användas	av	annan	verksamhet	eller	hyras	ut.	
	
För	att	kunna	effektivisera	användning	av	lokalyta	behöver	det	finnas	en	form	av	in-
tern	marknadsplats,	en	lokalbank,	där	efterfrågan/behoven	kan	matchas	mot	till-
gång/utbudet	av	lokaler.	
	
Verksamheten	behöver	ha	ett	tydligt	resultatansvar	för	sina	lokaler.	Gör	verksamheten	
aktiva	åtgärder	för	att	sänka	sina	kostnader	får	inte	det	per	automatik	leda	till	att	man	
får	ett	mindre	utrymme	i	sin	budget	nästa	år.			
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Budget	och	resultat	måste	hänga	ihop	på	ett	sådant	sätt	att	man	inte	”budgeterar	bort”	
resultat.	Annars	tar	man	bort	incitamentet	för	verksamheten	att	aktivt	bidra	om	det	i	
slutändan	inte	lönar	sig!		
	
Förväntade effekter, återkoppling av resultat 
För	att	göra	relevanta	uppföljningar	av	effektivitet	krävs	ett	initialt	arbete	med	att	
skapa	en	gemensam	struktur	för	hur	man	på	bästa	sätt	kan	följa	upp	resultat	och	för-
väntade	effekter.		
Det	är	naturligtvis	intressant	att	göra	jämförelser	på	en	övergripande	nivå	med	andra	
fastighetsförvaltande	organisationer.	Det	blir	emellertid	ofta	svårt	att	dra	några	slut-
satser	av	dessa	jämförelser	eftersom	förutsättningar	för	fastighetsförvaltningen	skiljer	
sig	åt	beroende	av	hur	det	förvaltade	fastighetsbeståndet	ser	ut.	
	
Mer	relevant	är	att	utgå	från	förutsättningar	för	respektive	fastighet	och	verksamhets-
lokal	och	jämföra	utvecklingen	av	de	nyckeltal	som	är	relevanta	för	att	mäta	resursef-
fektivitet.	Dessa	nyckeltal	ska	också	ligga	till	grund	för	en	långsiktig	”Win-Win”	incita-
mentsstruktur,	där	man	kan	följa	respektive	parts	åtgärder	mot	uppnådda	effekter.			
	
Moderbolaget	får	i	uppdrag	att	besluta	om	förväntade	effekter	av	samordning,	genom	
relevanta	nyckeltal	och	ekonomiska	mått.	Förslag	tas	fram	av	kommunens	Teknik	och	
servicechef	samt	VD	för	Båstadhem.	
	
Gemensam driftsorganisation 
Förutsättningarna	för	att	skapa	en	gemensam	driftsorganisation	är	goda.		

Mycket	av	det	som	redan	uppnåtts	mellan	kommunen	och	Båstadhem	är	viktigt	att	ta	
tillvara	på	i	kommande	organisering.	
	
Goda	relationer	och	samarbete	

Det	finns	idag	goda	relationer	och	nära	samarbete	mellan	Båstadhem	och	kommunen	i	
fastighetsförvaltning,	yttre	skötsel	och	säkerhetsfrågor.	

	
God	kompetens	

Båstadhems	arbetssätt	och	förvaltningserfarenhet	innebär	att	det	finns	en	god	kompe-
tens	och	bra	hantering	av	drifttekniska	frågor,	planering	reinvesteringar	och	att	åt-
gärda	byggnader	med	problem.		
	
Ordning	och	reda	

Båstadhem	har	väl	fungerande	system	och	administration	för	uppföljning	och	kontroll	
av	kostnader	för	drift	och	förbrukning	av	energi	mm.	
Kommunen	har	påbörjat	arbetet	med	att	ta	fram	en	lokalförsörjningsplan.	
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Kommunens roll och ansvar 
Den	strategiska	beställarfunktionen	i	kommunen	behöver	stärkas	i	syfte	att	höja	effek-
tivitet	och	lokalanvändning	ur	ett	verksamhetsperspektiv.	 
Det	måste	finnas	funktion/er,	såsom	KS-	fastighetsstrateg/koordinator,	för	att	hantera	
processen	som	ägare	och	ansvara	för	att	samverkan	mellan	verksamheternas	behov	
och	fastighetsförvaltnings	utbud	är	kopplat	till	investeringsplan	och	budgetprocess.	

Samordning	och	samsyn	skapar	engagemang	och	en	gemensam	målbild	för	verksam-
hetslokaler.	Lokalförsörjningsplanen	är	utgångspunkten	för	en	politisk	diskussion	och	
prioritering	på	strategisk	nivå	kring	skolor,	vård	och	omsorgsboende	mm.	Investe-
ringsplanen	är	det	dokument	där	politiken	slutgiltigt	beslutar	om	vilka	objekt	som	ska	
prioriteras	inom	de	ekonomiska	ramar	som	årligen	fastställs.	

	

Organisation för samordnad fastighetsförvaltning 
Principiella	förutsättningarna	för	en	samordnad	fastighetsförvaltning	är	framtagna	och	
redovisade	enligt	ovan.	Den	samordnade	fastighetsförvaltningen	bör	organiseras	i	ett	
nytt	helägt	dotterbolag	till	moderbolaget	för	att	både	kunna	uppfylla	kriterier	för	un-
dantag	för	upphandling	enligt	LOU	och	ha	möjlighet	till	resultatutjämning	av	utdel-
ningsbara	medel	inom	koncernen.	
Hur	organisationen	utformas	och	vilka	funktioner	som	ska	finnas	inom	respektive	
verksamhet	uppdras	till	moderbolaget	att	slutgiltigt	utforma	i	samband	med	genomfö-
randet.	
Det	gemensamma	arbetssättet	ska	vara	att	verka	för	ständiga	förbättringar	i	hela	vär-
dekedjan.		
	

Bolagskoncernens omfattning  
Bolag	som	föreslås	ingå	i	koncernen	med	det	nya	moderbolaget	ska	vara	det	helägda	
bolaget	Båstadhem	AB	samt	ett	nybildat	bolag	för	gemensam	fastighetsservice.	Som	
första	steg	bildas	moderbolaget	Båstad	kommunhus	AB.	
	
Moderbolaget	får	i	uppdrag	att	ta	fram	förslag	till	detaljorganisation	för	en	gemensam	
fastighetsservice	i	ett	helägt	dotterbolag	”	Fastighetsservice	AB”.	
	
Förslaget	bör	utformas	med	en	ledningsmässig	samordning	mellan	de	båda	bolagen	i	
syfte	att	skapa	förutsättningar	för	en	gemensam	kultur	och	synergieffekter	för	en	effek-
tiv	fastighetsförvaltning.	Genom	en	ledningsmässig	samordning	undviker	man	att	
bygga	upp	dubbla	resurser	i	onödan	samt	skapar	effektiv	resursanvändning	oavsett	or-
ganisationsform.	

 

Båstadhem AB 
Båstadhem	AB	blir	ett	helägt	dotterbolag	till	det	nya	moderbolaget,	Båstad	kommun-
hus	AB.	
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Båstadhem	ska	aktivt	medverka	i	processen	att	organisera	fastighetsförvaltningen	med	
en	samordning	mellan	de	båda	bolagen	i	syfte	att	skapa	förutsättningar	för	en	gemen-
sam	kultur	så	att	optimala	synergieffekter	skapas.		
	

Förslag till gemensam fastighetsservice i ett helägt dotterbolag, ”Fastighets-
service AB” 
Bolagets	uppdrag	bör	vara	att	svara	för	att	all	fastighetsförvaltningen	för	Båstad	kom-
mun	ska	vara	långsiktig	och	effektiv.	Organiseringen	ska	baseras	på	samordning	och	
utveckling	av	befintliga	resurser.		
Nyckelfrågan	är	inte	själva	ägandet	utan	att	långsiktigt	bygga	en	gemensam	kultur	med	
inriktning	på	samarbete	och	tillit.		

Verksamheten	ska	vara	tydlig	så	att	det	klart	framgår	vem	som	ansvarar	för	och	finan-
sierar	exempelvis	investeringar	i	fastigheter,	underhållsplaner	med	mera.	
Gemensam	driftsorganisation	för	fastighetsförvaltning	av	verksamhetslokaler	föreslås,	
enligt	KPMG:s	omfatta	följande:	
	

• Lokalanpassning	

• Nyproduktion	
• Projektledning	

• Drifts-	och	underhållsteknik	

• Fastighetsförvaltning		
• Yttre	skötsel	

	
Förvaltningen	av	bostäder	ska	inrymmas	i	uppdraget	och,	i	den	mån	synergieffekter	
uppnås,	ska	även	andra	tjänster	för	bostäder	kunna	erbjudas.	

	

Delägda bolag 
Delägda	bolag	kommer	inte	juridiskt	att	ingå	i	koncernen	och	ägas	av	moderbolaget,	
däremot	delegerar	fullmäktige	ägarstyrning	av	dessa	bolag	till	moderbolaget.	Detta	in-
nebär	att	fullmäktiges	beslut	avseende	tidigare	utsedda	ombud	upphävs	och	att	det	är	
moderbolaget	som	utser	ägarrepresentanter	i	de	delägda	bolagen,	som	deltar	på	bolag-
stämmor	och	ägarsamråd	och	i	övrigt	utgör	kontakten	mellan	de	delägda	bolagen	och	
Båstad	kommun.		
	

Krav på avkastning och utdelning 
	
Genom	att	förtydliga	den	strategiska	inriktningen,	förbättra	styrning	och	uppföljning	
av	bolagens	verksamheter	kan	man	utveckla	och	använda	dessa	verksamheter	på	ett	
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än	mer	optimalt	sätt	för	att	uppnå	Båstad	kommuns	vision,	mål	och	strategier.	

	

Allmännyttiga	kommunala	bostadsaktiebolag	
En	ny	lagstiftning	(SFS	2010:879,	810,	811)	som	infördes	den	1	januari	2011	innebär	
nya	villkor	för	allmännyttiga	kommunala	bostadsaktiebolag	som	drivs	i	allmännyttigt	
syfte.	De	tidigare	kraven	på	att	verksamheten	ska	bedrivas	utan	vinstsyfte	med	ut-
gångspunkt	från	en	långsiktig	självkostnadsprincip	upphörde.	De	kommunala	allmän-
nyttiga	bostadsaktiebolagen	ska	drivas	enligt	affärsmässiga	principer	vilket	innebär	att	
bolagen	i	princip	ska	agera	likadant	som	långsiktiga	privata	fastighetsbolag.	Dock	
åläggs	de	kommunala	fastighetsbolagen	bland	annat	ett	större	samhällsansvar,	vilket	
innebär	högre	kostnader	för	till	exempel	underhåll.		
Lagstiftningens	krav	på	att	verksamheten	ska	bedrivas	affärsmässigt	innebär	också	att	
kommunen,	som	ägare,	måste	ställa	affärsmässiga	krav	på	bolagens	avkastning,	vilket	
ska	avspeglas	i	ägardirektiven.	

Den	tidigare	utdelningsbegränsningen	har	i	den	nya	lagen,	med	vissa	övergångsregler,	
ersatts	med	en	begränsning	av	värdeöverföringar.		
Det	finns	undantag	från	begränsningsregeln.	Oberoende	av	begränsningen	får	ett	all-
männyttigt	kommunalt	bostadsaktiebolag;	

	

• göra	en	värdeöverföring	motsvarande	hälften	av	det	nettoöverskott	som	upp-
kommit	på	grund	av	avyttring	av	fastigheter	under	föregående	räkenskapsår	

	

• göra	en	värdeöverföring	motsvarande	överskott	som	uppkommit	under	föregå-
ende	räkenskapsår	om	överskottet	används	för	åtgärder,	inom	ramen	för	kom-
munens	bostadsförsörjningsansvar,	som	främjar	integration	och	social	sam-
manhållning	eller	tillgodoser	bostadsbehovet	för	personer	för	vilka	kommunen	
har	ett	särskilt	ansvar,	eller	

	

• om	värdeöverföringen	görs	mellan	allmännyttiga	kommunala	bostadsaktiebo-
lag	inom	samma	koncern.	
 

I	förarbetena	till	lagen	finns	några	exempel	på	åtgärder	som	kan	utgöra	undantag.	Det	
är	åtgärder	som	ökar	variationen	inom	ett	bostadsområde	med	ett	ensidigt	utbud	av	
bostäder,	eller	finansierar	behovet	av	särskilda	lokaler	eller	fritidsanläggningar	som	
fotbollsplaner,	lekplatser	och	mötesplatser	för	att	främja	integration.	
	

Kommunala fastighetsdriftbolag  
Den	utdelningsbegränsningen	som	gäller	för	allmännyttiga	kommunala	bostadsbolag	
omfattar	inte	den	verksamhet	som	”driftbolaget”	bedriver.		
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Nuvarande krav på avkastning och utdelning för bolagen 
Nuvarande	avkastningskrav	och	utdelningspolicy,	för	de	helägda	bolagen,	är	formule-
rade	i	respektive	bolags	ägardirektiv.	
De	ekonomiska	målen	samt	utdelning	bör	diskuteras	årligen	på	ägardialog	samt	på	
ägarsamråd	innan	årsstämma.		
	
Ansvarsfördelning efter koncernbildning  
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige	ska	ges	möjlighet	att	ta	ställning	i	frågor	av	principiell	beskaffen-
het	eller	annars	av	större	vikt	samt	godkänna	bolagsordning	och	utfärda	ägardirektiv	
för	bolagen	som	ska	antas	på	bolagsstämma.		

Fullmäktige	beslutar	också,	på	förslag	av	kommunstyrelsen,	om	nödvändiga	åtgärder	
hos	bolag	som	agerat	i	strid	med	det	fastställda	kommunala	ändamålet	eller	utanför	de	
kommunala	befogenheterna.		

Fullmäktige	utser	ledamöter,	ordförande	och	vice	ordförande	till	styrelserna	samt	lek-
mannarevisorer	i	bolagen.		
	
	
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen	har	ansvar	för	den	löpande	uppsikten	över	kommunens	bolag	enligt	
kommunallagen	och	genomför,	inom	ramen	för	kommunstyrelsens	uppsiktsplikt,	ägar-
dialog	med	moderbolaget	om	strategiska	frågor	samt	beslutar	om	moderbolagets	bok-
slutsdispositioner/vinstdispositioner	inklusive	koncernbidrag	i	anslutning	till	årsbok-
slut.		
Kommunstyrelsen	bereder	och	lämnar	förslag	i	bolagsfrågor	som	ska	underställas	
kommunfullmäktige	för	beslut	samt	utarbetar	förslag	till	ägardirektiv	för	moderbola-
get,	utser	ombud	till	bolagstämma	i	moderbolaget	och	lämnar	instruktion	till	ombudet	
i	förekommande	fall.		
Kommunstyrelsen	ska	också	årligen	pröva	om	den	verksamhet	som	bedrivits	av	bola-
gen	under	föregående	kalenderår	har	varit	förenlig	med	det	fastställda	kommunala	än-
damålet	och	utförts	inom	ramen	för	de	kommunala	befogenheterna.		
Om	styrelsen	finner	att	så	inte	är	fallet	ska	den	lämna	förslag	till	kommunfullmäktige	
om	nödvändiga	åtgärder.		
	
Moderbolag 
Moderbolaget	har	det	formella	ägaransvaret	för	helägda	dotterbolag	och	kan	besluta	i	
frågor	gällande	dotterbolag,	i	enlighet	med	fullmäktiges	beslut	och	riktlinjer.	Moderbo-
laget	står	för	ägarstyrning	och	för	det	praktiska	ägarstödet	till	hel-och	delägda	bolag	
med	utgångspunkt	ifrån	bolagens	ägardirektiv	och	andra	direktiv	från	fullmäktige.		
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Detta	innebär	att	moderbolaget	ansvarar	för	att	planera	och	genomföra	ägardialog	
med	bolagen	med	fokus	på	ägardirektiv,	budget,	affärsplan,	större	investeringar,	vä-
sentliga	risker,	viktiga	policyfrågor	samt	frågor	av	större	vikt	som	ska	underställas	
kommunfullmäktige		
	
Moderbolaget	ska	även	utöva	ekonomisk	kontroll,	följa	upp	bolagens	verksamheter	
och	rapportera	till	kommunstyrelsen.		Moderbolaget	ska	utveckla	effektiva	styrformer	
och	samspel	mellan	ägare,	koncernledning	och	de	helägda	dotterbolagen.		
	
Moderbolaget	ska	utse	samt	lämna	instruktion	till	ägarombud	vid	bolagsstämma	i	bola-
gen.	För	helägda	dotterbolag	ska	moderbolaget	även	ge	anvisningar	gällande	boksluts-
dispositioner/vinstdispositioner	inklusive	koncernbidrag	i	anslutning	till	årsbokslut.		
	
Moderbolaget	ansvarar	också	för	att	bereda	ärenden	av	större	vikt	som	ska	till	kom-
munstyrelsen	och	kommunfullmäktige	för	ställningstagande.			
	
Styrelsens	sammansättning	och	storlek	ska	anpassas	efter	verksamheternas	behov,	
därför	vore	det	lämpligt	att	ledamöterna	och	suppleanter	i	kommunstyrelsens	arbets-
utskott	utses	till	moderbolaget	styrelse,	med	kommunstyrelsens	ordförande	respektive	
andre	vice	ordförande	till	ordförande	respektive	vice	ordförande	i	moderbolagets	sty-
relse.				
Dotterbolags	VD	tillsätts	av	dotterbolagets	styrelse	i	samråd	med	styrelsen	för	moder-
bolaget	och,	i	förekommande	fall,	i	enlighet	med	kommunfullmäktiges	beslut.	
	
Moderbolagets	VD	har	närvarorätt	och	ska	kallas	och	kan	adjungeras	till	dotterbolags	
styrelsemöte.	
	
Dotterbolags	 ordförande	 har	 närvarorätt	 och	 ska	 kallas	 och	 kan	 adjungeras	 till	
moderbolagets	styrelsemöte	när	ärende	behandlas	som	berör	dotterbolaget.	
	
 
Dotterbolag  
Dotterbolagsstyrelsens	huvudsakliga	uppgifter	är	att	se	till	att	ägardirektiv	följs	och	ge-
nomförs,	fastställa	strategin	för	verksamheten,	säkerställa	att	bolaget	har	en	effektiv	
ledning,	följa	upp	och	kontrollera	ledningens	förvaltning	samt	se	till	att	ägare	och	om-
värld	informeras	om	bolagets	utveckling	och	ekonomi.		
	
Dotterbolagets	VD	tillsätts	av	dotterbolagets	styrelse	i	samråd	med	styrelsen	för	mo-
derbolaget	och,	i	förekommande	fall	i	enlighet	med	kommunfullmäktiges	beslut.	
	
Moderbolagets	VD	har	närvarorätt	vid	styrelsemöte	och	ska	kallas	till	alla	styrelsemö-
ten	i	dotterbolag.	
	
Dotterbolags	ordförande	har	närvarorätt	när	ärende	behandlas	som	berör	dotterbolaget.		
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Konsekvensbeskrivning koncernbildning 
 
Förvärv av aktier 
Efter	att	moderbolaget	bildats,	ska	ägandet	av	kommunens	helägda	bolag	överföras	till	
moderbolaget.	Det	finns	sedan	ett	antal	år	tillbaka	ett	regelverk	för	att	motverka	så	kal-
lade	”räntesnurror”,	vilket	medfört	att	lån	till	de	egna	bolagen	för	köp	av	aktier,	inte	
blir	skattemässigt	avdragsgill	hos	moderbolaget.		
De	alternativ	som	står	till	buds	är	att	moderbolaget	förvärvar	aktierna	genom	apporte-
mission,	kvittningsemission	eller	mot	ett	lån,	räntefri	revers,	som	senare	kan	efter-
skänkas	och	omvandlas	till	eget	kapital.		
	
En	apportemission	innebär	att	kommunen	apporterar	in	aktier	i	dotterbolag,	som	en	
tillgång	i	moderbolaget	mot	erhållande	av	aktier	i	moderbolaget.	
	
En	kvittningsemission	innebär	att	Båstad	kommun	säljer	aktier	i	dotterbolag	till	mo-
derbolaget	för	bokförda	värden	och	att	en	lånerevers	upprättas.	I	nästa	skede	kvittas	
reversen	mot	betalning	i	form	av	aktier	i	moderbolaget.	Det	innebär	att	det	bokförda	
värdet	för	kommunens	aktier	blir	detsamma	efter	kvittningsemissionen	som	dessförin-
nan	samt	att	dotterbolaget	inte	påverkas	av	transaktionen.	
 
Förvärv	mot	räntefri	revers	innebär	att	Båstad	kommun	säljer	aktier	i	dotterbolaget	till	
moderbolaget	för	en	köpeskilling	motsvarande	bolagets	bokförda	värde.	Betalning	för	
aktierna	sker	genom	att	en	räntefri	revers	upprättas.	Denna	kan	i	ett	senare	skede,	helt	
eller	delvis,	efterskänkas	som	ett	aktieägartillskott	som	ökar	det	bokförda	värdet	på	
kommunens	aktier	i	bolaget	och	omvandlas	till	fritt	eget	kapital	i	moderbolaget.	Det	in-
nebär	att	det	bokförda	värdet	för	kommunens	aktier	blir	detsamma,	om	reversen	efter-
skänks	som	ett	aktieägartillskott,	som	vid	en	kvittningsemission	samt	att	dotterbola-
gen	inte	påverkas	av	transaktionen.	
	
Alternativet	med	räntefri	revers	rekommenderas	eftersom	det	innebär	det	enklaste	be-
slutsförfarandet.	
	
	
EU:s statsstödsregler 
EU:s	statsstödsregler	sätter	ramarna	för	medlemsstaternas	möjligheter	att	med	offent-
liga	medel	kunna	stödja	en	viss	verksamhet.	
	
Statsstöd	är	när	det	offentliga,	det	vill	säga	staten,	kommuner	eller	landsting	stöttar	en	
ekonomisk	verksamhet	med	offentliga	medel	och	det	resulterar	i	att	mottagaren	får	en	
fördel	gentemot	andra	aktörer	på	marknaden,	genom	att	det	gynnar	en	viss	verksam-
het	eller	produktion.	Det	gäller	till	exempel	om	endast	vissa	sektorer	eller	branscher	
får	stöd.	
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Stödet	måste	också	ha	en	potentiell	påverkan	på	konkurrensen	och	på	handeln	mellan	
EU:s	medlemsstater.	Dessa	krav	är	dock	mycket	lågt	ställda	och	är	oftast	uppfyllda	när	
någon	har	fått	en	viss	fördel.	
	
För	att	anses	utgöra	statsstöd,	i	EU-rättslig	mening,	måste	samtliga	fyra	rekvisit	vara	
uppfyllda:	
 

1. Åtgärden	måste	innebära	att	en	förmån	beviljas	en	medlemsstat	eller	med	hjälp	
av	statliga/offentliga	medel.	

2. Åtgärden	måste	gynna	vissa	företag	eller	viss	produktion	
3. Åtgärden	måste	snedvrida	eller	hota	att	snedvrida	konkurrensen	
4. Åtgärden	måste	påverka	handeln	mellan	medlemsstaterna	

	
Stödåtgärderna	kan	se	olika	ut.	Det	kan	till	exempel	handla	om	bidrag,	lån	på	förmån-
liga	villkor,	borgensåtaganden,	garantier,	hyresnedsättningar	eller	reducerade	offent-
liga	avgifter	och	skatter.	Ytterligare	exempel	kan	vara	icke	marknadsmässiga	avkast-
ningskrav	på	offentligt	ägda	bolag,	eller	försäljning	av	offentlig	egendom	på	icke	mark-
nadsmässiga	villkor.	
 
Förfarandet	att	överföra	bolagen	till	bokförda	värden	kan	inte	anses	komma	i	konflikt	
med	EU:s	regelverk	för	statsstöd.	Bedömningen	grundar	sig	på	det	förhållandet	att	mo-
derbolaget	i	inte	kommer	att	bedriva	någon	egen	verksamhet	och	att	det	inte	tillförs	
någon	förstärkning	av	det	egna	kapitalet	totalt	sett.	
	
Ekonomiska konsekvenser 
Skattemässigt	innebär	koncernbildningen	ingen	försämring	jämfört	med	nuläget.	Möj-
ligheten	till	att	resultatutjämna	mellan	bolagen	vid	en	koncernbildning	kan	innebära	
en	ekonomisk	fördel	framöver.		
	
Bokföring	och	redovisning	för	moderbolaget	och	koncernen	innebär	en	viss	merkost-
nad.	Årliga	merkostnader	för	till	exempel	revision,	arvoden	och	administration	upp-
skattas	till	mellan	200–300	tkr.		
	
 
 
Koncernbildning - beslut som behöver fattas  
 
Det	krävs	ett	antal	beslut	av	kommunfullmäktige	för	att	kunna	genomföra	koncernbild-
ningen.		
	
Beslut	ska	tas	om	bildande	av	moderbolag,	Båstad	Kommunhus	AB.	
	
Kommunfullmäktige	ska	utse	styrelseledamöter	och	lekmannarevisorer	till	Båstad	
Kommunhus	AB.	Bolaget	föreslås	ha	tre	till	fem	ledamöter	med	tre	suppleanter.		
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Till	styrelse	i	moderbolaget	föreslås	kommunstyrelsens	arbetsutskott	med	kommun-
styrelsen	ordförande	respektive	vice	ordförande	till	styrelsens	ordförande	respektive	
vice	ordförande.	Till	verkställande	direktör	föreslås	att	styrelsen	väljer	kommundirek-
tören	i	Båstad	kommun.	
	
Kommunfullmäktige	ska	fatta	beslut	om	att	godkänna	bifogade	förslag	till	bolagsord-
ning	för	moderbolaget	Båstad	Kommunhus	AB,	samt	att	bolaget	ska	ha	en	miljon	
(1	000	000)	kronor	i	aktiekapital.	
	
Moderbolaget	får	i	uppdrag	att	under	våren	2021	fortsätta	processen	med	att	ta	fram	
en	plan	för	överföring	av	Båstadhem	AB	till	bolaget	samt	förslag	till	hur	en	gemensam	
fastighetsservice	ska	organiseras	i	ett	helägt	dotterbolag	”Fastighetsservice	AB”.	
	
Moderbolaget	får	i	uppdrag	att	lämna	förslag	om	bolagsspecifika	ägardirektiv	för	dot-
terbolag	samt	föreslå	eventuella	förändringar	av	dotterbolags	bolagsordning	till	full-
mäktige	om	behov	föreligger.		
	
Moderbolaget	får	också	i	uppdrag	beskriva	och	fatta	beslut	om	förväntade	effekter	av	
samordning,	genom	relevanta	nyckeltal	och	ekonomiska	mål.	
	
Kommundirektören	får	i	uppdrag	att	verkställa	koncernbildningen	i	enlighet	med	
ovanstående	förslag.		
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Bolagsordning för Båstad Kommunhus AB  
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Båstad Kommunhus AB, med organisationsnummer 556xxx-xxxx. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Båstad. 
 
§ 3 Verksamhetsföremål 
Bolaget, som är ett kommunalt bolag, har till föremål för sin verksamhet att äga och 
förvalta aktier och andelar i Båstad kommuns bolag, samt svara för strategisk styrning 
av och företrädande av Båstad kommuns intressen i nämnda bolag. 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Det kommunala ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av de kommunalrätts-
liga principerna i kommunallagen, fullgöra det ansvar som Båstad kommun har som di-
rekt eller indirekt aktieägare i kommunala bolag och bidra till att uppfylla fullmäktiges 
beslutade strategi- och målprogram genom att styra, leda och samordna den verksam-
het som kommunen valt att lägga i bolagsform, mot målen. 
 
Bolagets verksamhet ska vara förenlig med de kommunala lokaliserings-, likställighets- 
och självkostnadsprinciperna samt förbudet mot att lämna stöd åt enskild.   
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Båstad möjlighet att ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av tre till fem ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen är beslutför 
om mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. 
Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Båstad för tiden från ordinarie bolagsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en sup-
pleant. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag, gäller till slutet av den ordinarie årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i 
Båstad utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor 
och senast två veckor före stämman.  
 
Ledamot av kommunfullmäktige i Båstad har rätt att närvara på årsstämma. Anmälan 
om deltagande ska ske senast en vecka före stämman, varvid också frågor som önskas 
besvarade på stämman ska ställas. 
 
§ 12 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justerare 
4. Godkännande av dagordning 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
7. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

8. Fastställelse av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med supple-
anter; 

9. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall); 
10. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för 

dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och er-
sättare för denne (i förekommande fall)  

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.  
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§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 14 Firmateckning 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att 
teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
§ 15 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Båstad kommun äger ta del av bolagets handlingar och räken-
skaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 16 Offentlighetsprincipen  
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäl-
ler för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och enligt of-
fentlighet- och sekretesslagen. 
 
Beslut av om utlämnande av allmän handling fattas av verkställande direktör (VD) eller 
den VD därtill delegerat beslutsrätten. 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Båstad. 
 
§ 18 Upplösning av bolaget 
Skulle bolaget upplösas, ska samtliga tillgångar tillfalla Båstad kommun för samma än-
damål som anges i §§ 3 och 4. 
 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § xx 
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Datum: 2020-11-25 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000806/2020 – 100 
 
 

Fastställande av besöksnärings- och evenemangsstrategi 
 
 

Förslag till beslut 
 
Förslag till besöksnärings- och evenemangsstrategi fastställs. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Båstads kommun samt Båstad Turism och Näringsliv har arbetat fram ett förslag på besöksnä-
rings- och evenemangsstrategi.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Båstad Turism och Näringsliv 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till besöksnärings- och evenemangsstrategi 
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SAMMANFATTNING
Under hösten 2020 har Båstad Turism och Näringsliv och Båstads kommun i samarbete med Place Promo-
tion tagit fram en besöksnärings- och evenemangsstrategi 2021–2026 för Båstad och Bjärehalvön. 

Syftet med strategin är att skapa gemensamma prioriteringar, värderingar och visioner för hur turism och 
evenemang ska bidra till långsiktig hållbar utveckling av Båstad och Bjärehalvön. Arbetet med att ta fram 
strategin har involverat företag inom besöksnäringen, kommunala tjänstemän och politiker och föreningar. 
Målet har varit att skapa en strategi som ger vägledning, skapar engagemang i flera organisationer och ett 
gemensamt ansvar för att genomföra de beslutade åtgärderna som krävs för att nå målen.

Nulägesanalysen pekar på att megatrenderna driver utvecklingen av hållbarhetsfrågor, värderingsstyrt före-
tagande, digitalisering av upplevelser och handel samt en stor ökning av resor, upplevelser och livsstilskon-
sumtion. För besöksnäringsbranschen är behovet av samverkan mellan olika aktörer, offentliga och privata, 
extra viktigt och säsongsvariationen en stor utmaning. Båstad presterar generellt väl i jämförelse med lik-
nande men andelen internationella gäster är fortfarande förhållandevis låg. Båstad och Bjärehalvön passar 
målgrupperna; nyfikna upptäckare och vardagssmitande livsnjutare, genom att erbjuda lättillgänglig natur 
och vackra miljöer, evenemang, god service/värdskap, ett starkt varumärke och stor variation på resean-
ledningar. Gällande platsvarumärket bör positionen inom aktiv livsstil förstärkas och fokus bör läggas på 
året runt aktiviteter samt addera mat och kultur mer än tidigare. Det kan med fördel utvecklas fler unika 
evenemang för destinationen som harmonierar med platsvarumärkets viljeinriktning. Tillgängligheten inom 
destinationen, samverkan på destinationen och hållbarhet är det som behöver utvecklas framöver. Genom 
att lyfta fram hållbarhet, stor variation av reseanledningar, skapa helhetsmarknadsföring för destinationen 
samt ett ökat digitalt utbud/tillgänglighet bör man kunna ta en ännu starkare position som destination. 

Med utgångspunkt från nulägesanalysen har följande vision, mål och strategier tagits fram:  

Visionen: Båstad & Bjärehalvön välkomnar dig med omtanke och kvalitet i minsta detalj. Vi strävar mot att bli 
en av Nordens mest attraktiva destinationer inom aktiv livsstil året runt. Tillsammans jobbar vi målinriktat för 
en hållbar destination och ett bättre sätt att leva. -  ACTIVE & AMBITIOUS BÅSTAD!

Effektmålen är att Båstad & Bjärehalvön blir; en hållbar destination, bäst på samverkan, får nöjda besökare 
och nya kunder samt tillväxt året runt. Till effektmålen finns även förslag på hur dessa mäts och följs upp 
under strategiperioden. 

Det finns sex definierade strategier utifrån nulägesanalysen med de åtgärder och resurser som krävs för att 
uppnå målen och visionen.

1. Värna och utveckla våra främsta reseanledningar 

2. Ett unikt varumärke som lockar nya kunder 

3. Ökad samverkan och långsiktig stabil ekonomi 

4. Lokal stolthet och värdskap 

5. Göra det lätt att ta sig runt på destinationen 

6. Digital tillgänglighet - en hygienfaktor
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NULÄGESANALYS
Nulägesanalysen består av sekundär- och primärdata insamlade under hösten 2020. Sekundärdatan består 
av en trend- och omvärldsanalys genomförd av Place Promotion. Analys av tillgänglig statistik från SCB, Till-
växtverket samt Tourism in Skåne. Utöver det har även Marknads- och målgruppsanalyser från Visit Sweden 
använts. Primärdatan är intervjuer med intressenter, företagsenkät till Båstad Turism & Näringslivs nätverk 
och Båstads kommun samt workshops genomförda med en arbetsgrupp.

TRENDER OCH OMVÄRLDEN

De fyra megatrenderna i världen anses vara: Globalisering, Teknikutveckling, Klimat- och miljöfrågor, Värde-
ringsförändringar. 

GLOBALISERING

Globaliseringen har varit en avgörande drivkraft för välståndsökningen i världen under de senaste årtionde-
na. Den har bidragit till att miljontals människor i utvecklingsländerna lyckats ta sig ur den djupaste fattigdo-
men.  Samtidigt har globaliseringen utgjort en gynnsam faktor för företag och länder i den rika delen av värl-
den. Globaliseringen har emellertid också bidragit till en växande osäkerhet om framtiden, där utvecklingen 
ibland kan uppfattas som ett hot mot de egna livsvillkoren. 

Globaliseringen gör att världen blir mer tillgänglig och Båstad mer tillgängligt för övriga världen. Man kan åka 
vart som helst – varför komma just till Båstad? Globaliseringen har också en baksida i form av överturism 
som flera turistdestinationer tampas med och det finns risk att lokalbefolkningens levnadsvillkor i alltför stor 
utsträckning negativt påverkas av turismen. Samtidigt är urbaniseringen ett globalt fenomen. Vi har aldrig 
varit så långt ifrån naturen som nu och kanske paradoxalt aldrig längtat så mycket efter den som nu. När vi 
är i naturen känner vi oss lyckliga, där är livet enkelt och fritt.

TEKNIKUTVECKLING

Digitalisering och utveckling av ny teknik påverkar företag, organisationer och individer i hela världen. Digi-
taliseringen som en del av teknikutvecklingen förändrar vårt sätt att leva, både i arbetet och på fritiden. Med 
ökad användning av digitala lösningar i samhället så ökar förväntningarna på företagens tjänster. Den ökade 
användningen av mobil teknik innebär att fler produkter och tjänster blir omedelbart tillgängliga, lättare att 
använda och bättre anpassade efter den situation människor befinner sig i. Detta driver på efterfrågan och 
utvecklingen av nya produkter och tjänster som minskar friktionen i vardagen och gör livet lättare. Resultatet 
är ökade förväntningar på god service och enkel behovstillfredsställelse bland kunder och användare. Grän-
ser mellan digitalt och fysiskt suddas ut och man förväntar sig friktionsfria interaktioner. 

De mest påtagliga effekterna av digitaliseringen är förstås att allt fler söker, utvärderar, väljer, bokar och 
betalar sina resor och upplevelser direkt online. Det händer nu och utvecklas snabbt, och det innebär höga 
trösklar för dem som inte är attraktivt presenterade och tillgängliga i de plattformar där deras kunder agerar. 
När vi ska fatta ett beslut vill vi ha alla alternativ tillgängliga och jämförbara. Vi har redan vant oss vid att 
kunna lösa våra problem 24/7 på nätet och accepterar inte en lägre servicenivå än så. Tekniken ger också 
möjlighet till nya typer av upplevelser och beteenden när de väl är på destinationen genom t ex VR- och 
GPS-teknik. Tekniken blir dessutom allt smartare och kan styra oss till att fatta beslut, hitta rätt, välja krog 
eller möta likasinnade.
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KLIMAT- OCH MILJÖFRÅGOR

Under de senaste årtiondena har allt mer uppmärksamhet riktats mot frågor om klimatförändring, miljöför-
störing, minskad biologisk mångfald och överutnyttjande av naturresurser. Det är inte bara rätt att göra det 
– dina kunder kräver det 

En global utmaning och turismens sannolikt största utmaning, är att åstadkomma en hållbar utveckling, såväl 
ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Det globala resandet och den miljömässiga hållbarheten kommer 
att kräva särskild omsorg, mot bakgrund av klimatförändringar och lokala miljömässiga påfrestningar i olika 
delar av världen, i kombination med den snabba tillväxten av den globala turismen. Turism kan komma att 
bli något dåligt och till och med fult, om man inte tar hållbarhetsfrågan inom branschen på allvar. Samtidigt 
växer trenden inom holistisk hälsa, det vill säga att bemästra sinnet och skaffa mer hälsosamma vanor. Håll-
barhet är en livsstil och kopplas mer ihop med personlig hälsa än förr. Kunder kommer att söka sig till lokala 
alternativ. ”Local is the new black” och kunderna kommer (förhoppningsvis) vilja stötta lokala initiativ och 
företag i större utsträckning.  

VÄRDERINGSFÖRÄNDRINGAR

Globalt sett är tendensen att traditionella, grupporienterade värderingar får ge vika för mer individorientera-
de, i takt med att välståndet ökar och utbildningsnivån höjs. Sverige beskrivs i internationella jämförelser som 
det land i världen där värderingar kopplade till valfrihet, jämställdhet, självbestämmande och medbestäm-
mande värderas högst. Utvecklingen mot mer individorienterade värderingar har också skapat ett växande 
fokus på lycka, livskvalitet och självförverkligande. Detta har bidragit till en ökad efterfrågan på upplevelser, 
identitetsmarkörer och hållbarhet under de senaste årtiondena. Resultatet har varit en ökad konsumtion av 
bland annat resor, välbefinnande, kulturliv, smakupplevelser, statusprodukter samt ekologiska och miljö- 
smarta lösningar och produkter.

Många upplever också att tiden inte räcker till. Trenden innebär att vi blir allt mer måna om att maximera vad 
vi får ut av varje tidsenhet. Maximal upplevelse, maximal avkoppling, maximal träning etc. Den stimulerar ock-
så människor till att undvika komplicerade beslut och att välja produkter och tjänster som tillgodoser deras 
behov - lätt och smidigt. Vi vill ha hjälp att fatta beslut men samtidigt få utrymme att vara individualister och 
göra fria val.  Intresset för träning och motion ökar och många söker fysik aktivitet som kompensation för 
stillasittande kontorsarbete. De stora motionsloppen och efterfrågan på träningsresor ökar snabbt. Motiva-
tionen handlar om att stärka det egna varumärket och om att orka med en krävande vardag. Men även en lite 
mer allmän insikt om att motion är hälsosam kan vara ett bidragande motiv till att vara aktiv på semestern.
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TURISMSPECIFIKA TRENDER OCH UTMANINGAR  

SAMARBETE OCH SAMORDNING UTVECKLAR DESTINATIONER 

Besöksnäringen är i stor utsträckning beroende av samspelet mellan privat och offentlig sektor. Besökarnas 
upplevelser byggs i hög grad kring platser och tjänster som utvecklas och tillhandahålls av det offentliga, så-
som transporter och infrastruktur, stads- och kulturmiljöer, rekreationsområden och lokal offentlig service. 
Ofta är det en offentlig aktör som har samordningsansvar för destinationsutveckling, regionalt eller lokalt. 
För att utvecklingsarbetet ska nå framgång måste besöksnäringens behov integreras i de offentliga planpro-
cesser som drivs med långsiktiga perspektiv. 

Ett annat sätt att beskriva behovet av samspel mellan privat och offentlig sektor är utifrån termerna kon-
kurrenskraft och attraktionskraft. Bilden av konkurrenskraft, som något som i första hand skapas i företag, 
måste när det gäller turismen kompletteras med platsens attraktionskraft. I samspelet mellan det offentliga 
och företag är attraktionskraften den avgörande faktorn för framgång. Det räcker inte med företagets egna 
insatser utan det krävs ett utvecklat samarbete mellan många olika aktörer för att skapa attraktionskraft 
för en plats eller destination. En destination är en komplext sammansatt produkt med många aktörer med 
ömsesidigt beroende av varandra. 

SÄSONGSVARIATION 

Säsongsvariationen inom turismen är stor. Det beror till största del på de naturliga förutsättningarna och vårt 
klimat. Det är helt enkelt trevligare att uppleva skogar, sjöar, hav och städer när det är fint väder. Därav kon-
centreras en stor del av gästnätterna i Skåne till perioden maj till september. Somliga anläggningar (särskilt 
på landsbygden) håller t.o.m. stängt vintertid. (Omvända förhållanden råder i norra Sverige där vintersäsong-
en är högsäsong) Att hitta personal som kan arbeta under säsongsbetonade förhållanden kan också vara 
svårt. 

Därav väljer många destinationer och företag inom besöksnäringen att utveckla produkter och erbjudanden 
som har längre säsong. Det kan tex handla om evenemang som förläggs utanför högsäsong, utveckla tjäns-
ter kopplade till årstiden som snöskovandring, kallbad, örnsafari eller guidade svampturer. De allra flesta 
erbjuder även paket för företag som förlägger sina möten och konferenser utanför perioden juni-augusti.

MARKNADS- OCH MÅLGRUPPSANALYS 

Marknadsanalysen består av kvantitativa och kvalitativa data från Tillväxtverket, SCB, Tourism in Skåne samt 
Visit Sweden. 

INKVARTERINGSSTATISTIK 

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik från SCB och redovisar gästnätter, kapacitet, 
beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata 
stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige.

Antalet gästnätter i Båstad har ökat med 36 % sedan 2013 vilket motsvarar Skånes totala procentuella tillväxt 
under samma period och är högre än Sveriges tillväxt under åren 2013–2019 på 25%. Vi har även valt att 
jämföra med Gotland (län- och kommunnivå är sammanslagen) samt Åre då dessa två destinationer är lika 
Båstad i sina förutsättningar. Dessa är också landsbygdsdestinationer med stor säsongsvariation och starka 
platsvarumärken. Åres gästnätter har under samma period ökat med 18 % och Gotlands med 25 %. 
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Ca 60 % av Båstads gästnätter genomfördes i perioden juni-augusti under 2019 medan för Skånes del var 
siffran 45 %. Den största andelen utländska gäster kommer från Danmark och Tyskland med vardera ca 4 
% medan de svenska gästnätterna står för 88 % av marknaden. Det kan jämföras med att andelen svenska 
gästnätter är 74 % i Sverige och 75 % i Skåne, 89 % på Gotland och 82 % i Åre (2019). 

Antalet disponibla hotellrum i Båstad är 536 st och den genomsnittliga beläggningsgraden låg på 53,5 % 
under 2019 (61,4 % för Skåne och 60,3 % för Sverige, 51,7 % för Gotland och 46,9 % för Åre) och på 72 % under 
juni-augusti (74,4 % för Skåne och 68,5 % för Sverige) 

Logiintäkt per belagt hotellrum var 2019 i Sverige 1043 kr, 937 kr i Skåne och 1307 kr i Båstad. För Gotland 
var logiintäkten per belagt rum 1122 kr och 1300 kr för Åre. Trots lägre beläggningsgrad i jämförelse med öv-
riga Sverige, Skåne och Gotland har Båstad höga logiintäkter per belagt rum i jämförelse mot Sverige, Skåne, 
Gotland och Åre.  
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På länsnivå kan man se vilken typ av boende inkvarteringsstatistiken fördelar sig och merparten av de skån-
ska besökarna bor på hotell, ca 68 % följt av camping 21 % och vandrarhem 6 %. Ca 5 % väljer kommersiellt 
förmedlade stugor och lägenheter (innefattar enbart kommersiellt förmedlade boenden, dvs privatuthyrning 
likt AirBnb och privathus finns inte med i den officiella inkvarteringsstatiken).

I I I I 
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Tillväxten på den svenska hotellmarknaden har de senaste åren varit hög för att under 2020 stanna av or-
dentligt pga covid-19 pandemin. Inkvarteringsstatistiken visar att antalet sålda rum på hotell till privatrese-
närer ökade snabbare än till affärsresenärer, vilket har förstärkts under rådande pandemi. Den långsiktiga 
trenden med en växande andel privatresande är också tydlig i de data som redovisar svenska fritids- och 
affärsresenärers konsumtion i Sverige.

Gästnätter per boendetyp Skåne 2019 

Camping 

32.2% 

Vandrarhem 

4.9% 

Stugby 
2.6% 

Hotell 

57.7% 

Målgruppstördelning, belagda/sålda rum på hotell i Sverige 2018 

Konferensgäster 

9% 

Privatresenärer 

38% 

Privatresenörer / grupp 
8% 

Affärsresenärer 
45% 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 



10

ANTALET FRITIDSHUS I BÅSTAD ÄR HÖGT

Antalet fritidshus i Båstad är närmare 5 000 (2019), vilket är det näst högsta antalet fritidshus av samt-
liga Skånes kommuner. Flest fritidshus har Kristianstad med närmare 5 500 och Simrishamn kommer 
på tredje plats med 4 750 fritidshus. Åre kommun har ca 5 500 fritidshus medan Gotland har över 11 
000 fritidshus. Tyvärr finns det ingen statistik över vad fritidshusägare spenderar under sin vistelse i 
kommunen eller hur ofta eller mycket dessa hyrs ut till andra besökare men det är inte orimligt att anta 
att dessa fritidshusägare och besökare står för en stor och viktig omsättning i handeln, hos restau-
ranger och besöksanläggningarna. 

SVENSKA BESÖKARE I SKÅNE 

Marknadsdata för turismen är tyvärr bristfällig och den senaste analysen är genomförd 2016. De 
svenska besökarna som övernattade i Skåne (2016) kommer primärt från Sydsverige (35 %) följt av 
Stockholmsregionen (20%) och Västsverige (20 %). Syftet med resan är främst att träffa vänner och 
släkt följt av att få lugn och ro/miljöombyte och shoppingresa. För affärsresenärerna var huvudsyftet 
konferens/möten och externa seminarium. I genomsnitt stannar man i 2,8 nätter och den genomsnitt-
liga storleken på resesällskapet är 3 personer. Bil är det överlägset mest populära transportmedlet (63 
%) följt av tåg med 19 %. Åldern bland besökarna varier men den största åldersgruppen är 45–60 år 
(30 %) följt av 31–40 år (22 %) 

INTERNATIONELLA MÅLGRUPPER OCH DESS DRIVKRAFTER 

Utanför Sverige finns en målgrupp med stort intresse för Sverige och för att komma hit och uppleva 
vårt land under en semester. Det är till dem berättelser om destinationen Sverige och alla fantas-
tiska upplevelser riktas. De kallas Globala resenärer och Visit Sweden har skapat målgruppsguider 
för besöksnäringen för att beskriva målgrupperna. För svenska resenärer finns tyvärr inte liknande 
målgruppsbeskrivningar att tillgå men går givetvis att köpa av analysföretag om man skulle vilja det. 
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Ett av segmenten inom De globala resenärerna som Visit Sweden har identi-
fierat är de Nyfikna upptäckarna. Nyfikna upptäckare har en stor nyfikenhet 
på svensk kultur och livsstil och de vill se och göra så mycket som möjligt 
på sin Sverigesemester. De upptäcker gärna nya städer och platser och vill 
lära sig något nytt om Sverige när de är här. Bland dem finns det personer 
som tycker att det är viktigt att uppleva naturen på en Sverigesemester, vill 
göra aktiviteter i naturen och tycker att det är viktigt att ta hand om naturen. 
De kallas Naturfokuserade nyfikna upptäckare. Totalt handlar det om ca tio 
miljoner personer på prioriterade marknader utomlands. 

De Naturfokuserade nyfikna upptäckarna tycker om att vara i naturen, se 
på ljusfenomen som sol-upp/nedgång och uppleva de ljusa nätterna under 
sommarmånaderna. De vill gärna besöka nationalparker eller naturreservat 
och vandra. Deras starkaste drivkrafter för en semester i Sverige är att upp-
leva naturen, att uppleva nya städer och platser, att hinna se och göra så 
mycket som möjligt i Sverige och att lära sig något nytt. 

En Vardagssmitande livsnjutare vill uppleva Sverige som en riktig livsnjutare. 
De kommer till Sverige på semester framför allt för att koppla av och slippa 
rutiner och ha roligt med dem de reser med. De här resenärerna vill ha en 
enkel semester och känna sig fria och njuta av god mat och dryck. De vill 
gärna upptäcka nya städer och platser och vid stadsbesök tar de gärna en 
shoppingrunda och varvar med något gott att äta.

Vardagssmitande livsnjutare finns i alla åldersgrupper och både bland kvin-
nor och män, även om kvinnorna är något fler. Det här är personer som gillar 
att ha kul med dem de reser med och tycker att det är viktigt att kunna skäm-
ma bort sig själv lite. De är en något mindre nyfiken grupp än de andra, stro-
sar hellre runt och njuter av stämningen, omgivningarna, mat och shopping.

Det som flest Vardagssmitande livsnjutare önskar göra på sin Sverigese-
mester är att uppleva städer med nöjesliv, restaurangbesök och museer. Det 
följs av rundresor, kulinariska upplevelser och att uppleva landsbygden. De 
Vardagssmitande livsnjutarna är tillsammans med de Nyfikna upptäckarna 
de som oftast vill besöka städer på sin Sverigesemester. Men även om de 
är en avslappnad grupp med fokus på guldkanten i livet, vill de även gärna 
uppleva svensk kultur, tradition och livsstil, och utomhusupplevelser under 
vår, sommar, höst. Att kombinera stadsresa med upplevelser utanför staden 
gillar 7 av 10 men ibland sätter otillräcklig kunskap och tiden stopp.
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Vardagssmitande livsnjutare utgör 38% av den Globala resenären med Sverigeintresse vilket motsvarar 22 
miljoner människor på Visit Swedens prioriterade marknader. Hur många som är Vardagssmitande livsnjuta-
re varierar beroende på vilken marknad som avses. Andelen är som störst i Norge och Danmark. Marknaden 
med minst andel Vardagssmitande livsnjutare är Tyskland

TURISMENS PÅVERKAN PÅ EKONOMIN 

Turismens påverkan på ekonomin är svår att mäta på lokal nivå och dessvärre mäter de nationellt ansvariga 
myndigheterna inte detta längre. Fram till 2016 fanns sk Turistekonomiska mätningar på kommunal och 
regional nivå och från den kan man utläsa att turismen i Båstads kommun omsatte 1 173 miljoner kronor 
under 2016, vilket motsvarar 4,4 procent av den totala omsättningen i kommunen. Turismen bidrog också 
till ökad sysselsättning vilket motsvarar närmare 870 årsverken. Detta motsvarar närmare 15 procent av det 
totala antalet årsverken i kommunen. Turismen bidrog med drygt 4 procent av kommunens totala BRP 2016. 
Att turismen är en viktig sysselsättnings- och omsättningsfaktor för Båstads kommun är självklar. Det finns 
bevisade samband mellan turism och inflyttning i forskningen (Niedomysl, 2005) och enligt SKR har turism- 
och besöksnäringsintensiva kommuner: 

• En stark dagligvaruhandel

• Ett stort kapitalinflöde per invånare

• En stor branschbredd och en god servicegrad i förhållande till invånarantalet

• En hög sysselsättningsgrad

• Ett högt nyföretagande

• En kraftig prisutveckling på småhus

• En relativt låg arbetslöshet, även bland ungdomar
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PRIMÄRDATA

Primärdatan är intervjuer med intressenter, företagsenkät till Båstad Turism & Näringslivs nätverk och Bå-
stads kommun samt workshops genomförda med en arbetsgrupp. 

INTERVJUER MED INTRESSENTER 

Intervjuerna är en del i arbetet med att ta fram en ny besöksnärings- och evenemangsstrategi för Båstad och 
Bjärehalvön. Totalt har sex personer intervjuats under september och oktober 2020. De intervjuade represen-
terar besöks- och evenemangsnäringen, Båstads kommun (kommunen) och Båstad Turism och Näringsliv 
AB (BTN). Intervjufrågorna har handlat om destinationens utvecklingspotential och framgångsfaktorer samt 
vilken utveckling man vill se framöver. Intervjuerna sammanställs med arbetsgruppens input och enkätens 
resultat i en SWOT (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). Samtliga intervjufrågor finns i bilaga 1. Nedan 
sammanfattas intervjuerna under de tematiska områdena som strategin kommer att baseras på. 

RESEANLEDNINGAR

Båstad anses vara en välutvecklad destination i svenska mått mätt. Någon av de intervjuade har inget mer 
att önska när det gäller reseanledningar men flera lyfter fram att just bredden och variationen av reseanled-
ningar är unikt på så liten yta. Flera lyfter fram behovet att satsa mer på kultur, mat, natur, hav, hälsa och 
välbefinnande. Det finns även önskemål om att intensifiera arbetet inom sport, träning och idrott. Tex att att-
rahera olika typer av träningsläger är en stor möjlighet men där måste hotellen och de lokala idrottsklubbarna 
samarbeta mer. Även den relativt stora satsningen på cykel- och vandringsleder har gett resultat och det vill 
man gärna vidareutveckla. Handel är viktigt och framförallt ett klustertänk kring handelsområdena. En del 
potentiella handelsetableringar har styrts bort för att det inte riktigt passar in. 

Framförallt lyfter flera av de intervjuade att det behövs en bättre kedja av produkter och bättre ”flyt” mellan 
dem. Det innebär både utökad och tematiserad paketering, säsongsförlängning genom att lyfta olika resean-
ledningar på olika tider på året. Men även att det ska gå att både cykla, gå på spa, uppleva kultur och äta lokal-
producerad mat under samma vistelse och att det ska vara friktionsfritt mellan de olika reseanledningarna.   

ÅRET RUNT

Alla intervjuade nämner behovet att ha evenemang och reseanledningar året runt. Det finns stora behov att 
fylla hotellrum, besöksanläggningar och skapa handel även på årets mörka månader. Den planerade konst-
hallen kommer förhoppningsvis att bidra till det. Fler möten och kongresser kan vara en väg men då saknas 
det en större anläggning för större konferenser. Gästerna som har fritidshus i kommunen är också där mes-
tadels sommartid även om man har sett en förlängning av säsongen bl a pga pandemin som har gjort att 
många har valt att stanna kvar i sitt fritidshus. En av de intervjuade betonar att det är ett gemensamt ansvar, 
tex kan man se till att det alltid finns två restauranger öppna i hamnen och enas om hur man når dit. Då måste 
näringen själva vilja! 
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EVENEMANG

Att evenemang är viktigt för Båstad märks i samtliga intervjuer och alla intervjuade har mycket att säga om 
just evenemang. 

Flera lyfter fram att evenemangen är ett bra sätt att förlänga säsongen och uppmärksamma flera olika rese-
anledningar som kultur, natur och mat, gärna genom fler mindre evenemang. Någon tycker att man inte ska 
satsa på fler sommarevenemang och någon nämner att Båstad faktiskt inte passar för massevent och är i 
ett lyxläge där man till och med kan välja bort vissa evenemang. Samtliga tycker att inriktningen på evene-
manget måste styras av och harmoniera med platsvarumärket Båstad. 

Någon nämner att man skulle kunna ta steget från evenemang till program tex att tänka att ett julevenemang 
blir i några veckor istället för några dagar och genomsyras på hela destinationen. Om alla bidrar kunde man 
tillsammans skapa en fantastisk juldestination tillsammans och att det skulle finnas så många mervärden 
med det. Flera lyfter fram att det behövs god planering av evenemang under året och nämner att outdoor-in-
riktningen är helt rätt här och skulle kunna kompletteras med möten och konferenser vintertid. 

Det anses även finnas en trend att inte bara sitta och titta på evenemang utan att aktivt delta växer som eve-
nemangsform. Deltagarevent nämns som tex cykling, löpning eller yoga. Man borde satsa mer på att involve-
ra deltagarna vilket bidrar till destinationsutvecklingen, gör att fler förälskar sig i orten och kommer tillbaka. 
Flera lyfter fram att evenemang är ett väldigt bra skyltfönster för att skapa större inflyttning till kommunen 
och att kommunen borde se det som en marknadsmöjlighet. 

Flera nämner att prioritering, värvning och/eller utveckling av evenemang måste samordnas bättre. Vem har 
ansvar för de olika delarna och prioritering av vilka evenemang det ska satsas på? Kommunen anses bidra 
med allt för lite i dessa frågor och när evenemangen väl är på plats får kommunen ett ansvar oavsett man vill 
eller ej. Att skapa nya evenemang är dyrt och kräver uthållighet, det sägs att det tar 1000 dagar att nå ”bre-
ak-even” och den uthålligheten har inte så många. Men destinationen eller företagen måste inte heller alltid 
vara arrangör i alla evenemang, som tex konserter och tävlingar. 
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PLATSVARUMÄRKE

Det finns en övervägande stark vilja att förflytta varumärket från fest, 
champagne och lyxliv till en mer livsnjutar-, hälso- och rekreationsinrikt-
ning med fokus på naturens kraft fast med guldkant, premiumerbjudan-
den och/eller flärd. Flera uttrycker att det är svårt att veta vad Båstad 
och Bjärehalvön faktiskt står för. Andra påpekar att Båstad står för kva-
litet och det är viktigt att bibehålla och utveckla. Vem vill man attrahera, 
frågar någon av de intervjuade. Åsikterna går isär något men samtliga 
är överens om att varumärket är väldigt viktigt att arbeta vidare med på 
ett proaktivt sätt. Det finns även behov och önskemål att få mer kun-
skap om marknader, målgrupper och omvärldsbevakning. 

MARKNADSFÖRING, MÅLGRUPPER OCH DIGITALISERING

Flera av de intervjuade nämner att marknadsföringen av destinationen 
bör intensifieras och samordnas mer. Många ser ett ökat digitalt utbud 
som en lösning för att göra destinationen mer tillgänglig och attrak-
tiv genom tex ”allt i ett-bokning”, wifi, digital evenemangskalender men 
även mer digitaliserad service. I flera intervjuer lyfts Skistar fram som 
en förebild i att digitalisera destinationen och göra hela utbudet bok-
ningsbart. Det är få som lyfter specifika målgrupper för destinationen 
utan fokuserar mer på att ha ett attraktivt utbud för många och olika 
målgrupper vid olika tillfällen och man tror även på ökad svensk turism 
de närmaste åren pga den pågående pandemin. 
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TILLGÄNGLIGHET

Samtliga intervjuade anser att tillgängligheten till Båstad och Bjärehalvön är väldigt bra idag med motorväg, 
tågstationer och flygplats inom nära räckhåll. Däremot lyfter samtliga intervjuade att tillgängligheten inom 
destinationen är dålig. De allra flesta måste använda bil för att förflytta sig på halvön och flera lyfter att till-
gängligheten till tex Norrviken, Kattvik, Hallands Väderö och Torekov med kollektivtrafik är svår. Det är även 
svårt att ta sig fram i centrala Båstad sommartid och det finns brist på parkeringar. Infrastrukturen genom 
Båstad är ansträngd och en lösning kanske vore att titta närmare på parkering utanför centrum och pendlar-
buss till centrum i högsäsong och shuttle-buss mellan de olika hotellen och besöksmålen. Parkeringsavgif-
terna som anses höga används som styrning för hur besökare bör röra sig. Det finns tyvärr ingen taxi året 
runt på halvön och kollektivtrafiken är inte helt ändamålsenlig för besökare. 

SAMVERKAN/ROLLER/ANSVAR 

Samtliga intervjupersoner lyfter fram vikten av samverkan och samsyn mellan kommunen, näringslivet, för-
eningar och BTN. Det finns en otydlighet enligt vissa, vem gör vad och ansvarar för vad. Intervjupersonerna 
anser att kommunen sköter sitt grunduppdrag bra i fråga om infrastruktur, offentliga miljöer, tillstånd och 
tillsyn. Flera av de intervjuade känner dock att Båstads kommun har abdikerat från den strategiska destina-
tionsutvecklingen och det mesta kring turism- och evenemangsfrågorna. Detta vill man att kommunen ska 
lägga mer fokus på framöver. Även inom kommunen anser man att det vore klokt att ha större samsyn i de 
stora strategiska frågorna som översiktsplanering, utveckling av tillgänglighet, reseanledningar, varumärke, 
evenemang mm. Flera intervjupersoner anser också att kommunen finansierar allt för lite utvecklingsinsats-
er och att näringslivet får ta ett större ansvar än i många andra kommuner. 

Besöksnäringen är välutvecklad och från det offentligas sida (kommunen) är man väl medveten om att nä-
ringsidkarna får ta en stor roll och stort ansvar för destinationens utveckling. Det finns en kultur i kommunen 
att skjuta ut traditionella kommunala uppgifter till andra aktörer. Huvudmannaskap kan kommunen ta över i 
vissa frågor, medan andra saker låter man näringsidkare ta mer ansvar för. Näringslivet har också snabbare 
beslutsprocesser och kortare ledtider vilket kan skapa friktion i samverkan. Samtidigt betonar någon att det 
skulle kunna finnas en bättre kommunikation mellan näringsidkarna också. 

Flera av de intervjuade lyfter fram frågan om BTN:s roll och mandat. De flesta anser att BTN borde ha ett 
större mandat att driva och utveckla destinationen men är medvetna om att det kräver mer resurser. Överlag 
är de flesta väldigt nöjda med BTN:s arbete och satsningar som tex aktiv livsstil och satsning på cykelturism 
lyfts fram som goda exempel. Man efterfrågar fler omvärlds- och målgruppsanalyser samt bättre samsyn i 
frågan om evenemang, både värvningar och evenemangsutveckling. 

FINANSIERING

För att utvecklas som destination kommer det att krävas finansiering för nödvändiga investeringar. De in-
tervjuades idéer kring det ämnet är många. En del talar om möjligheten med en lokal turistskatt andra näm-
ner olika typer av crowd-funding och samfinansiering av projekt. Någon nämner att en stiftelse kanske kan 
vara vägen framåt och någon tycker att man borde bli bättre på att söka och utnyttja statliga medel för 
framtida investeringar. Samtliga anser att man behöver fördjupa sig mer i att hitta kreativa modeller för hur 
gemensam utveckling ska finansieras. Näringslivet anser att kommunen lägger för lite ekonomiska resurser 
i utvecklingen av destination och någon anser att näringslivet kan lägga mer resurser i det gemensamma 
arbetet för att ytterligare lyfta samverkan och samsyn.  
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MÄTETAL

Statistiken inom turism är bristfällig i Sverige, i dagsläget mäts framförallt antal gästnätter via SCB. De in-
tervjuade ser en vinst i att en framtida strategi addera mätetal intressanta för kommunen som tex skattein-
täkter, inpendling, inflyttning, snittinkomst, arbetslöshet, mm. Vilket anses vara motiverande statistik för det 
offentliga och ett sätt att öka intresse och resurser för destinationen. 

Man ser även ett behov av att mäta gästnöjdhet, värdskap, NKI på destinationsnivå. Någon nämner även möj-
ligheten att mäta snittutgift per besökare och hur den kan öka per besökare. Att mäta säsongsförlängning 
vore klokt nämner någon.  Hållbarhetsfrågorna borde också mätas och följas upp anser en annan. 

HÅLLBARHET

Att Båstad och Bjärehalvön behöver arbeta mer med och lyfta fram hållbarhet är en icke-fråga för samtliga 
intervjuade. De kommunala företrädarna nämner att det finns ett hot mot destinationen i klimatfrågorna om 
det inte hanteras på rätt sätt. Särskilt nämns stigande havsnivåer, erosion, badvattenkvalité och dricksvat-
tenförsörjningen. Men även det stora bilberoendet på halvön ses som en miljöutmaning. Någon nämner att 
den sociala hållbarheten kan vara svår i och med att boende för personal i besöksnäringen är begränsad. 
Den ekonomiska hållbarheten nämns särskilt av näringslivets företrädare där mätetalen baseras främst på 
tillväxt och lönsamhet. Men man inser också att för kommunen är det skattekronan som är det viktigaste 
ekonomiska incitamentet och att man måste resonera mer i termer av vad besöksnäringen och evenemang 
bidrar med i skatteintäkter. Hållbarhet anses vara en hygienfråga men att det kan bli en USP om man lyfter 
fram det mer. ”Vi gör mer än de flesta!” – säger en av de intervjuade. 
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ENKÄT 

Under oktober 2020 skickades en enkät ut till samtliga företag i BTN:s företagsregister och sociala kanaler 
samt till Båstads kommuns tjänstemän. 92 svar kom in. Samtliga enkätfrågor finns i bilaga 2.

De svarande anser att Båstads främsta styrkor är natur och vacker miljö, ett starkt varumärke och värdskap 
och service. Tillgängligheten inom destinationen, samverkan på destinationen och hållbarhet är det man 
anser man behöver utvecklas mest. 

På frågan vad platsvarumärket Båstad och Bjärehalvön står för idag och vad man anser att det ska stå för 
imorgon syns det tydligt att man vill förstärka positionen inom aktiv livsstil, arbeta med året runt, ha mer fo-
kus på mat, kultur och träningsläger än tidigare. Lyx och flärd samt dyrt byts ut till kvalitet och man ser även 
mer fokus på värdskap framöver.
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ARBETSGRUPP 

Arbetsgruppen för denna strategi har bestått av 35 personer från kommun, näringsliv, föreningar, evene-
mangsarrangörer, Båstad Turism & Näringsliv. Fullständig deltagarlista finns i bilaga 3. Denna arbetsgrupp 
har träffats vid två tillfällen och haft heldagsworkshops för att arbeta med nulägesanalys, vision, mål och 
strategier. 

SWOT-ANALYS 

SWOT-analysen är en metod som kan användas bland annat för att analysera strategier, göra utvärderingar 
och nulägesanalyser och för att dra upp riktlinjer för framtiden. En SWOT kan också användas när man ska 
formulera en gemensam strategi gällande någon fråga. SWOT är en förkortning av: 

S = Strengths (Styrkor) 
W = Weakness (Svagheter) 
O = Opportunities (Möjligheter) 
T = Threats (Hot) 

Den SWOT-analys som presen-
teras här är en sammanställd 
analys av all insamlade data, pri-
mär och sekundär, i nulägesana-
lysen och anses sammanfatta 
nuläget för destinationen väl. 

VRIO-ANALYS

Utifrån en så kallas ”VRIO-analys” testade 
arbetsgruppen de identifierade styrkorna 
utifrån perspektiven kundnytta, unicitet, 
kopierbarhet och huruvida det finns orga-
nisation på plats för utnyttjande av styrka.

Utifrån VRIO-analysen identifieras alltså 
följande styrkor skapa allra bäst konkur-
rensfördel:

• Evenemang 

• Vacker miljö/natur

• Stor variation

STYRKA KUNDVÄRDE UNIK SVÅRIMITERAD
ORGANISATION ATT 

UTNYTTJA STYRKAN

Evenemang JA JA 
(miljö och mängd) JA

BTN JA NEJ

Vacker miljö/Natur JA JA (yta) JA NJA

Samverkan JA NEJ

Närhet geografiskt JA NEJ

Värdskap JA NEJ

Stor variation JA JA 
(på liten yta) JA JA

Året runt klimat JA NEJ

Närodlat JA NEJ

• Vacker miljö/natur
• Starkt varumärke
• Evenemang
• Värdskap
• Stor variation av reseanledningar
• Närhet/goda kommunikationer till 

destinationen
• Råvaror/närodlat

STYRKOR

SVAGHETER

MÖJLIGHETER

HOT
• Kommunikationen/Tillgängligheten på 

Bjärehalvön
• Säsongbetoningen
• Säljer inte helheten
• Samverkan och dess former
• Öppethållande
• Homogent utbud

• Klimatförändringar
• Finansiering
• Förändrad tillgänglighet

• Året runt destination
• Samverkan på destinationen
• Digitalt utbud
• Bredare marknadsföring
• Hållbara Bjäre
• Lyfta kulturen
• Träningsläger
• Internationella gäster
• Mässor
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DE BÄSTA MÖJLIGHETERNA

Arbetsgruppen har arbetat med de möjligheter som SWOT-analysen presenterade i syfte att identifiera de 
bästa möjligheterna och hur organisationen ska gå vidare med dem. Detta gjordes med hjälp av en så kallad 
”Möjlighetsmatris” där möjligheterna separat bedöms utifrån perspektiven påverkan på målgrupper kontra 
resurskrav. Dvs huruvida möjligheter ger nytta i förhållande till hur mycket tid, ekonomisk investering eller 
andra resurser som krävs för förverkligande. 

Möjligheterna sätts in i en tabell och för Båstad bedöms efter övningen alla identifierade möjligheter utom 
en ha hög påverkan på sina målgrupper. Det som bedöms skilja dem åt är behovet av resurser som krävs för 
genomförande. 

Här bedöms följande möjligheter som har lägre resurskrav men ändå hög påverkan på målgrupperna:

• Samverkan på destinationen

• Lyfta kulturen

Något högre resurskrav men fortfarande hög påverkan har:

• Bredare marknadsföring

• Digitalt utbud

• Hållbara Bjäre 

Högst resurskrav anses vara möjligheter inom: 

• Året runt destination

• Internationella gäster 

Möjligheten Mässor var svårbedömd och hamnade under strecket för om det har påverkan på målgruppen. 

.•.. : .. 



22

SAMMANFATTNING NULÄGESANALYS

Megatrenderna driver utvecklingen av hållbarhetsfrågor, värderingsstyrt företagande, digitalisering av upp-
levelser och handel samt en stor ökning av resor, upplevelser och livsstilskonsumtion. För besöksnärings-
branschen är behovet av samverkan mellan olika aktörer, offentliga och privata, extra viktigt och säsongsva-
riationen en stor utmaning. 

Båstad presterar generellt väl i jämförelse med liknande destinationer med både större tillväxt och högre lön-
samhet genom högre snittpriser. Andelen internationella gäster är fortfarande förhållandevis låg och anses 
vara en möjlighet för tillväxt och säsongutjämning. 

Båstad och Bjärehalvön passar målgrupperna; nyfikna upptäckare och vardagssmitande livsnjutare, genom 
att erbjuda lättillgänglig natur och vackra miljöer, evenemang, god service/värdskap, ett starkt varumärke 
och stor variation på reseanledningar. 

Gällande platsvarumärket bör positionen inom aktiv livsstil förstärkas (vilket inkluderar flera av destinatio-
nens styrkeområden som spa, tennis, golf, vandring, cykling mm). Mer fokus bör läggas på året runt aktivi-
teter samt addera mat och kultur mer än tidigare. Lyx och flärd och uppfattningen om att det är dyrt, byts ut 
till kvalitet med guldkant. 

Gällande evenemang bör man fokusera på fler evenemang året runt och att det utvecklas fler unika evene-
mang för destinationen som harmonierar med platsvarumärkets viljeinriktning. Dessutom bör fler mindre 
evenemang genomföras snarare än färre större samt locka fler möten och kongresser/konferenser till de-
stinationen. Prioritering, värvning och utveckling av unika evenemang kräver större samsyn och samverkan 
idag. 

Tillgängligheten inom destinationen, samverkan på destinationen och hållbarhet är det som behöver utveck-
las framöver. Genom att lyfta fram hållbarhet, stor variation av reseanledningar, skapa helhetsmarknadsfö-
ring för destinationen samt ett ökat digitalt utbud/tillgänglighet bör man kunna ta en ännu starkare position 
som destination. 

De flesta anser att BTN borde ha ett större mandat att driva och utveckla destinationen men är medvetna om 
att det kräver mer resurser.
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BESÖKSNÄRINGS- OCH EVENEMANGSSTRATEGI 

FÖR BÅSTAD & BJÄREHALVÖN 2021–2026
Med utgångspunkt från nulägesanalysen har följande vision, 
mål och strategier tagits fram. 

VISION
Visionen beskriver den önskade bild som vi strävar mot, den idealsituation vi öns-
kar uppnå. Visionens syfte är skapa samhörighet, engagemang och agera kom-
pass i strategiska såväl som dagliga frågor. 

— V I S I O N  —
Båstad & Bjärehalvön hälsar dig välkommen med omtanke och kvalitet 

i minsta detalj. Vi strävar mot att bli en av Nordens mest attraktiva 
destinationer inom aktiv livsstil året runt. Tillsammans jobbar vi 
målinriktat för en hållbar destination och ett bättre sätt att leva.
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EN HÅLLBAR DESTINATION 
Båstad och Bjärehalvön tar ansvar för turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala 
och miljömässiga påverkan genom att utgå från besökarens, företagens, miljöns och lokalsam-
hällets behov.

Hur mäter vi det? 

Genom ett lokalt hållbarhetsavtal där vi mäter och följer upp förslagsvis; företagens och kommunens 
miljöarbete, besökarnas klimatavtryck, företagens lönsamhet, kommunens skatteintäkter och syssel-
sättning, socialt ansvarstagande som arbetsgivare och lokal stolthet. Antal avtal och utvecklingen av 
hållbarheten följs upp årligen.  

BÄST PÅ SAMVERKAN 
Båstad och Bjärehalvön är en destination som är konkurrenskraftig för att vi samarbetar lokalt. 
Det är helheten som lockar, våra samlade möjligheter att erbjuda upplevelser och service till be-
sökare från när och fjärran. Tillsammans prioriterar vi och utvecklar destinationen. 

Hur mäter vi det? 

Enkät bland företag, föreningar och kommun som betygsätter samarbetet och samsynen inom desti-
nationen samt antal medlemsföretag i Båstad Turism & Näringsliv. Antal medlemmar och utvecklingen 
av samarbetet följs upp årligen. 

EFFEKTMÅL

Effektmålen är de resultat som skapas genom att gemensamt sträva mot 
visionen och realisera strategin. Syftet med effektmålen är att tydliggöra nyt-
tan att destinationen utvecklas.
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NÖJDA BESÖKARE OCH NYA KUNDER 
Fler väljer att besöka Båstad och Bjärehalvön, upplever något som är värt att berätta vidare och 
längtar tillbaka. Båstad och Bjärehalvön lockar även nya målgrupper och andelen internationella 
besökare ökar. 

Hur mäter vi det? 

Statistik över gästnätter, från besöksanläggningar, bastad.com och sociala medier som följs upp må-
nadsvis. Kundnöjdheten mäter vi i tex NKI/NPS-mätningar, ”social listening” samt rankingar och kom-
mentarer i olika digitala plattformar som tex Tripadvisor. Kundnöjdhet följs upp årligen via statistik från 
våra boendeanläggningar, restauranger och besöksmål. 

TILLVÄXT ÅRET RUNT 
Båstad och Bjärehalvöns tillväxt som destination sker främst i perioden september till maj och 
på vardagar under hela året. Fler aktörer väljer att ha öppet fler dagar om året. 

Hur mäter vi det? 

Statistik över gästnätter, handelsutveckling och besöksanläggningar. Följs upp årligen genom att mäta 
antal event/konferenser/möten, gästnattsutveckling samt öppethållande i lågsäsong. 
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SEX STRATEGIER
En strategi handlar om de åtgärder och resurser som krävs för att uppnå våra långsiktiga mål 
och vår vision.

VÄRNA OCH UTVECKLA VÅRA FRÄMSTA RESEANLEDNINGAR 
NATUR

• Fortsätta utveckla reseanledningar kopplat till naturen som vandringsleder, cykel, 
angöringspunkter, stränder, hamnar mm. 

• Service och tillgänglighet kopplat till reseanledningar i naturen förstärks. 

STOR VARIATION AV UPPLEVELSER 

• Vidareutveckla och höja kvaliteten av starka reseanledningar inom aktiv livsstil idag 
som t.ex. vandring, cykling, golf, trailrunning och racketsport. 

• Arbeta fokuserat med att skapa nya reseanledningar med fokus på träningsläger och 
havsaktiviteter med tillgänglighet för alla.

• Lyfta fram helheten och den stora variationen av upplevelsen som finns på Bjärehalv-
ön. Förutom det stora aktiva utbudet ska kulturutbudet, maten, det närodlade, rekrea-
tionsmöjligheterna och värdskapet lyftas. Det är helheten och variationen som skapar 
oförglömliga upplevelser och ett komplett besök.

EVENEMANG 

• Ta fram kriterier för att värdera, prioritera och utveckla evenemang utifrån visionen 
och målen 

• Utveckla befintliga evenemang med kvalitet och innehåll

• Utveckling och värvning av nya evenemang ska fokusera vår, höst och vinter, vara 
unika och harmonisera med varumärket 

• Välja ut unika ”signaturevenemang” för hela halvön och som flera aktörer kan ”hänga 
på” 
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ETT UNIKT VARUMÄRKE SOM LOCKAR NYA KUNDER 

PLATSVARUMÄRKET BÅSTAD & BJÄREHALVÖN 

• Vidareutveckla varumärkesplattformen och befästa positionen inom aktiv livsstil året runt 
och som en destination där vi får dig att må bra och välkommen. 

• Varumärkesplattformen ska tillgängliggöras för hela näringslivet för att skapa gemensam 
samsyn.

• Utveckla storytelling som inom tex hållbarhet, värdskap, aktiv livsstil och det närproducerade. 

• Vårda och vara rädda om vårt DNA. Vi får inte glömma bort vår historia som turistort sedan 
1890-talet

• Marknadsföra lågsäsongen under högsäsongen 

• Våga sticka ut! 

NYA MARKNADER OCH MÅLGRUPPER 

• Ta fram en ny marknadsstrategi för att befästa dagens målgrupper och nå nya målgrupper 
och marknader. 

• Tillgängliggöra marknadsstrategin för hela besöksnäringen att samverka kring.

• Utveckla kommunikation mot yngre målgrupper 

• Kommunicera destinationen internationellt 

• Bli bättre på att använda outnyttjade mötes- och konferensarenor och faciliteter 

• Arbeta strategiskt och långsiktigt för att värva fler möten och konferenser (affärsresenärer)
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ÖKAD SAMVERKAN OCH LÅNGSIKTIG STABIL EKONOMI 

SAMVERKAN OCH ROLLER 

• Ta fram ett hållbarhetsavtal för företag, föreningar och kommunen. Avtalet ska innehålla 
både den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten. Avtalet bör även innehålla en 
checklista/manual för hur hållbarheten ska förbättras under strategiperioden. Hållbarhets-
avtalet gör i samverkan med kommande Näringslivsstrategin. 

• Skapa arbetsgrupper med representanter från kommunen, företag och föreningar inom tex 
evenemang, möten & konferenser, marknadsföring, infrastruktur/tillgänglighet.  

• Tydliggör Båstad Turism och Näringslivs mandat och uppdrag gällande besöksnäringen 
och evenemang. 

• Mät och följ upp vad partners anser om samverkansförmågan.

• Hitta nya sätt att kommunicera och samverka med partners för att nå ut med budskap om 
vad som genomförs, hur vi kan samverka etc.

FINANSIERING 

• En stark grundfinansiering av Båstad Turism & Näringsliv krävs för att kunna utveckla arbe-
tet enligt denna strategi.

• Mer offentlig och privat samfinansiering enligt principen ”krona för krona”

• Skapa uppväxling kring insatser och aktiviteter  

• Utreda möjligheten till en form av ”turistskatt” – en liten summa från besökare som bidrar 
till att skapa en hållbar destination.
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LOKAL STOLTHET OCH VÄRDSKAP 

INVÅNARE 

• Lokal kommunikation för att värna om den lokala traditionen och värdskapet, ”här 
hälsar vi på varandra” 

• Visa upp och tydliggöra värdet av turism och evenemang lokalt och att alla är en del 
av helheten.  

FÖRETAG, FÖRENINGAR OCH KOMMUNEN 

• En del av hållbarhetsavtalet 

• Värdskapsutbildningar för företag och kommunala tjänstemän
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GÖRA DET LÄTT ATT TA SIG RUNT PÅ DESTINATIONEN 

MED CYKEL 

• Utveckla nya cykelleder och servicestationer/”Bike Points”. 

• Kvalitetssäkra befintliga leder 

TILL FOTS

• Utveckla fler ”rund-slingor” så att man kan starta och sluta sin promenad eller vandring 
på samma plats 

• Kvalitetssäkra befintliga leder

MED KOLLEKTIVTRAFIK 

• Inventera kollektivtrafiken ur ett besökarperspektiv och föreslå förbättringar 

• Undersöka möjligheten till ”shuttle” mellan stationen, centrum och besöksmål

MED BIL 

• Skapa incitament och möjliggöra miljösmarta färdsätt 

• Utveckla parkeringar vid angöringspunkter som tex Hovs Hallar och Torekovs hamn

ÖVRIGT

• Undersöka möjligheten till båt som färdsätt runt halvön 
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DIGITAL TILLGÄNGLIGHET - EN HYGIENFAKTOR
• Alla aktiviteter och upplevelser som erbjuds på destinationen bör ha det bokningsbart och 

tillgängligt online.

• Evenemangskalender som är delningsbar och möjlig att fylla på. En plattform som alla kan 
använda.  

• Besöksnäringsföretagen finns tillgängliga online (hemsida, sociala medier och på globala 
plattformar) där kunden finns och på det språk som efterfrågas.
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BILAGOR
BILAGA 1

Intervjufrågor i djupintervjuer

1. Vilka visioner och mål har du/din organisation för turism och evenemang? 

2. Hur väl lever Båstad upp till dessa visioner och mål anser du? 

3. Den nya strategin kommer att gälla mellan 2021–2026. Vi vet att 2020 har omkullkastat många pla 
 ner och strategier. Hur har den pågående pandemin påverkat din verksamhet och hur tror du den  
 kommer att påverka din verksamhet framöver?

• Den nya strategin kommer utgå från ett antal strategiska fokusområden: Produkter/tjänster, Eve-
nemang Platsvarumärke, Tillgänglighet samt Organisation/roller/ansvar.  Hur väl står sig Båstad & 
Bjärehalvön/Båstads kommun inom resp område tycker du? 

• Produkter/tjänster

• Evenemang 

• Platsvarumärke 

• Tillgänglighet 

• Organisation/roller/ansvar  

4. Vad skulle du vilja utveckla inom resp. område? 

• Produkter/tjänster

• Evenemang 

• Platsvarumärke 

• Tillgänglighet 

• Organisation/roller/ansvar  

5. Vilka är Båstads kommun absolut största styrkor anser du? Dvs vilka är de starkaste reseanledningarna  
 idag, respektive om 5 år?

6. Vilka orter/besöksmål anser du ha lyckats i övriga Sverige och varför?

7. Man brukar prata om den friktionsfria kundresan, dvs att det ska vara lätt/bekvämt/tillrättalagt för  
 en besökare hela vägen från val av resmål till bokning, resan hit och under besöket. Vad behöver vi  
 utveckla för att det ska bli så friktionsfritt och attraktivt som möjligt att besöka Båstads kommun?

8. För att utveckla Båstads kommun ytterligare som besöksort kommer det att krävas investeringar/kapi 
 taltillskott. Vad har du för idéer om hur ny finansiering kan tillföras till destinationsutvecklingen i sin  
 helhet?

9. Vilken roll anser du att Båstad Turism och Näringsliv fyller idag, och hur kan den utvecklas framöver?

10. Hur viktig tror du hållbarhetsfrågan är om 5 år? Hur står vi oss tillsammans vad gäller hållbarhet i alla  
 dess aspekter? Vad behöver vi bli bättre på?

11. Finns det något som du anser att man borde sluta att göra? 

12. Finns det något som du saknar som man borde fokusera mer på? 

13. Hur anser du att man ska mäta och följa upp turism- och evenemangsstrategin? 

14. Finns det något annat som du vill tillägga? 

 



39

BILAGA 2

ENKÄT: HAR DU IDÉER OM FRAMTIDENS BESÖKSNÄRING I BÅSTAD?

Båstads kommun och Båstad Näringsliv och Turism kommer under hösten att ta fram en ny Besöksnärings 
– och evenemangsstrategi för perioden 2021–2026. Syftet är att skapa gemensamma prioriteringar, värde-
ringar och visioner för hur turism och evenemang ska bidra till långsiktig hållbar utveckling av Båstad och 
Bjärehalvön. Nu behöver vi din hjälp och dina åsikter! 

Svara på vår enkät och framför dina idéer/tankar om framtidens besöksnäring i Båstad!

Vi behöver ditt svar senast den 30 oktober 2020.

1. Hur väl anser du att Båstad & Bjärehalvön levererar IDAG som turistdestination inom följande teman?

1 = Mycket dåligt 

2 = Dåligt 

3 = OK 

4 = Bra

5 = Mycket bra

• Reseanledningar året runt 1-5 

• Stor variation av reseanledningar 1- 5 

• Evenemang 1-5 

• Samverkan på destinationen 1-5 

• Marknadsföring av destinationen 1-5

• Värdskap/service 1-5 

• Starkt varumärke 1-5

• Natur och vacker miljö – 1-5 

• Hållbarhet 1-5

• Tillgänglighet till destinationen 1-5

• Tillgänglighet inom destinationen 1-5

• Digital tillgänglighet (tex webb, sociala medier, bokningsmöjligheter mm) 1-5

2. Vad tycker du att varumärket Båstad och Bjärehalvön FRÄMST står för idag? 

Välj minst 1 och max 5 alternativ. 

• Aktiv livsstil

• Spa och wellness

• Natur och vacker miljö

• Lyx, flärd och party

• Tennis

• Shopping

• Sommar

• Kultur

• Golf

• Mat

• Året runt

• Kvalitet
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• Dyrt

• Värdskap

• Annat, vad? 

3. På vilken nivå anser du att följande områden behöver utvecklas för att skapa en mer attraktiv och hållbar 
destination? 

1 = Fungerar inte väl, behöver utvecklas 

2 = Fungerar OK, endast mindre utvecklingsarbete krävs

3 = Fungerar bra, behöver ej utvecklas

• Evenemang

• Variationen av reseanledningar 

• Samverkan på destinationen 

• Marknadsföring av destinationen 

• Värdskap 

• Natur och vacker miljö 

• Hållbarhet 

• Tillgänglighet till destinationen

• Tillgänglighet inom destinationen 

• Digital tillgänglighet (tex webb, sociala medier, bokningsmöjligheter mm) 

• Ev. kommentar/tankar till vad som behöver utvecklas och mer konkret hur?

4. Hur tycker du att varumärket Båstad och Bjärehalvön ska utvecklas framåt? D.v.s. - På vilka sätt ska vi 
sälja in Båstad för att attrahera besökare framöver? 

Välj minst 1 och max 5 alternativ 

• Aktiv livsstil

• Spa och wellnes 

• Natur och vacker miljö

• Lyx, flärd och party

• Träningsläger

• Tennis

• Shopping

• Sommar

• Kultur

• Golf

• Mat

• Året runt

• Kvalitet

• Värdskap

• Annat? Vilket?
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5. Evenemang – på vilket sätt bör de utvecklas för att stärka Båstad som evenemangsort? 

Välj minst 1 och max 5 alternativ

• Fler mindre evenemang

• Färre men större evenemang

• Evenemang året runt

• Evenemang efter särskilda teman (gärna kunna nämna vilka) 

• Publikevenemang 

• Deltagarevenemang

• Internationella evenemang

• Möten och kongresser/konferenser 

• Utveckla fler unika evenemang för Båstad och Bjärehalvön

• Fler filminspelningar

• Annat – vad 

Avslutningsvis öppna frågor: 

• Finns det något som du saknar som man borde fokusera mer på? 

• Vad tror du är framtidens största reseanledning till Båstad år 2026?

• Vilken roll anser du att Båstad Turism och Näringsliv fyller idag, och hur kan den utvecklas 
framöver?

• Vilken roll anser du att Båstads kommun fyller idag inom besöksnäringen och hur kan den 
utvecklas framöver?
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BILAGA 3 

DELTAGARE I ARBETSGRUPPEN 

Jessica Johansson  Akademi Båstad

Viktor Hägerström  Arena Båstad

Mikael Falk   Arena Båstad

Anders Nelson   Backahill

Gitte Lindström Harmark Birgit Nilsson museum

Fredrik Melchersson  Bjäre Golfklubb

Stefan Persson   Bjäre Padel

Emma Jönsson   Bjärebär, eventarrangör 

Anette Eriksson   Båstad GIF

Ulf Nilsson   Båstad hamn

Elinor Alm   Båstad Turism och Näringsliv

Pathricia Hansson  Båstad Turism och Näringsliv

Karin Bengtsson  Båstad Turism och Näringsliv

Annika Borgelin   Båstad Turism och Näringsliv

Johanna Lundqvist Björn Båstads kommun

Cecilia Franzén Rooth   Båstads kommun

Hans Paganus    Båstads kommun

Charlotte Rosenlund Sjövall Båstads kommun

Marie Eriksson    Båstads kommun

Olof Selldén   Båstads kommun

Andreas Andersson  GRAM Hotels

Helle Fromberg   GRAM Hotels

Sara Ekdahl   GRAM Hotels

Marcus Thuresson   GRAM Hotels

Johan Olsson Swanstein  Gruppledare M

Ingela Stefansson   Gruppledare S

Emelie Jönsson   Hotel och Restaurang Hovs Hallar

Fredrik Olofsson  Huset vid Stranden

Frida Paulsson   Norrvikens trädgårdar

Ingrid Löwkrona  Norrvikens trädgårdar

Kristoffer Henningsson  Restaurang och Pensionat Hjortens

Per Wilander   Spirit Event

Barbro Willners   Torekov Båt och segelsällskap

Björn Dahlbäck   Torekov Båt och segelsällskap

Åsa Ragnarsson  Torekovs Turist och Badförening
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INTERVJUADE PERSONER

Roger Larsson  Båstads kommun

Jan Bernardsson  Båstads kommun

Christer Hult  Nordea Open

Markus Bengtsson Hotel Riviera

Karin Bengtsson  Båstad Turism & Näringsliv

Camilla Berthilsson Norrvikens Trädgårdar 



Denna strategi är framtagen tillsammans 
med Place Promotion
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Datum: 2020-11-15 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000096/2020 – 903 
 
 

Översyn av den politiska organisationen i Båstads kommun  
 
 

Förslag till beslut 
 
1.  En socialnämnd, bestående av fem ledamöter och lika många ersättare inrättas, den 1 april 

2021. Socialnämnden övertar kommunstyrelsens ansvar som socialnämnd (ej försörjnings-
stöd). 

a.  Från ledamöterna väljer kommunfullmäktige ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande. 

b.  Val till socialnämnden bereds av valberedningen och beslutas i kommunfullmäktige sen-
ast i mars 2021. 

c.  Ordförande uppbär årsarvode motsvarande 10%.  
e.  Förslag till nytt reglemente och förändring av andra styrdokument beslutas senast i mars 

2021. 

2.  Ansvaret för fritidsgårdar flyttas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden från och 
med den 1 april 2021. 

a.  Förslag till förändring av reglementen och andra styrdokument beslutas senast i mars 
2021. 

3.  Kommunfullmäktige inrättar nytt förtroendeuppdrag som andre vice ordförande i vård- och 
omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och myndighetsnämnden. 

a.  Uppdraget träder i kraft den 1 april 2021 och val äger rum senast vid kommunfullmäkti-
ges sammanträde i mars.. 

b.  Presidiernas roll specificeras genom arbetsordningar som antas innan utgången av mars 
2021. 

4.  Förslag till arbetsordningar för kommunstyrelsen och nämnderna skrivs fram och beslutas 
innan utgången av mars 2021. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott övertar förhandlingsutskottets uppgifter från den 1 april 
2021. 

a.  Förslag till förändring av reglementen och andra styrdokument beslutas senast i mars 
2021. 

6.  Kommunfullmäktiges presidium blir beredande organ för fullmäktiges ansvarsprövning.  

a.  Kommunfullmäktiges arbetsordning uppdateras med ny paragraf under rubriken Presi-
diets uppgifter. Paragrafen lyder: 

  Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsprövning. 

  Beredningen omfattar att: 
 - inhämta förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelse samt över revisorernas 

uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks, 
 - lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov förslag till beslutsmotivering, 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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 - lämna förslag till fullmäktiges beslut om en av revisorerna riktad anmärkning också ska framstäl-
las från fullmäktiges sida, med förslag till motivering, samt lämna förslag om fullmäktige ska rikta 
egen anmärkning, med förslag till motivering. 

b.  Presidiets uppdrag att arbeta med villkor för förtroendevalda förtydligas. Förslag till för-
ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning beslutas senast i mars 2021. 

7.  Myndighetsnämnden byter namn till Miljö- och byggnadsnämnden den 1 april 2021. 

8.  Förvaltningen får i uppdrag att utreda: 

a.  Hur ärenden för den översiktliga fysiska planeringen och detaljplaner, samt planering 
inom områdena för bostadsförsörjning, mark, energi, miljö och naturvård kan beredas. 

b.  Hur ärenden som handlar om arbetsmarknadsfrågor, folkhälsa, etableringsinsatser och 
integration kan beredas. 

c.  Förslaget presenteras innan utgången av maj 2021. 

9.  Kommunstyrelsens råd utvärderas under 2021 och förslag till förändringar beslutas innan 
utgången av 2021. 

10.  Ett utbildningspaket tas fram för förtroendevalda som är årligt återkommande. Utbildning-
en ska vara möjlig att ta del av digitalt och i efterhand. 

a.  Utbildningspaketet bereds av kommunfullmäktiges presidium och beslutas i kommun-
fullmäktige under 2021. 

b.  Nya förtroendevalda ska erbjudas möjlighet till kortare utbildning. 

11.  Uppdragsbeskrivning för gruppledare antas och gäller från och med 1 januari 2021. 

a.  Uppdragsbeskrivning för samtliga årsarvoderade förtroendeuppdrag antas senaste mars 
2021. 

b.  Uppdragsbeskrivning för samtliga förtroendeuppdrag arbetas fram och beslutas under 
2021. 

12.  Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram principer för hur mötesstrukturen 
kan utvecklas. Uppdraget genomförs tillsammans med kommunstyrelsens presidium och 
dialog sker med kommunens samlade presidier. 

a.  Beslut av principer sker under 2021. 

13.  En kommunikationsplan tas fram under 2021 för hur den politiska organisationen och 
politiska beslut ska nå ut till medborgarna. 

14.  Index för kommunala arvoden knyts till riksdagsledamöter (95%) och gäller från och med 
mars 2021. 

a.  Förslagets ekonomiska konsekvenser beräknas till 170 000 kronor och finansieras inom 
ram. 

15.  Översyn av arvoden och tjänstgöringsgrad 

a.  Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med gruppledarna och fullmäktiges ordfö-
rande se över tjänstgöringsgrad och arvodesreglementet i sin helhet. 

b. Förslaget ska sändas ut på remiss senast oktober 2021 för beslut i december 2021. 
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Sammanfattning av ärendet 
I december 2019 initierades ett ärende om översyn av den politiska organisationen. Översynen 
har behandlat organisationsstrukturen och villkoren för förtroendevalda, då dessa tillsammans 
skapar förutsättningar för förtroendevalda att verka. 
 
Kommunfullmäktige har att ta ställning till förslag på förändringar som tagits fram av partier-
nas gruppledare och beretts av kommunstyrelsen. Det slutgiltiga förslaget har varit föremål för 
remiss till partierna och berörda nämnder.  
 
Ärendet innehåller 15 beslutspunkter och öppnar upp för fortsatt arbete under 2021 för att 
skapa goda förutsättningar under mandatperioden 2022-2026. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), fick i december 2019 uppdrag av 
kommunstyrelsen att utreda frågan om den framtida politiska styrningen av individ och famil-
jeomsorgen i Båstads kommun. Ärendet har sin upprinnelse i händelser som inträffat inom 
verksamheten under hösten/vintern 2019. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2020 om att kommunstyrelsen tillfälligt skulle 
överta ansvaret som socialnämnd, samt att gruppledarna skulle arbeta fram förslag på föränd-
ringar av den politiska organisationen i Båstads kommun.  
 

Aktuellt 
Följande tjänstyttrande utgör ett komplement till gruppledarnas bilagda förslag på förändring-
ar i den politiska organisationen (En stärkt lokal demokrati). Då ärendet innehåller flera olika 
förslag delas yttrandet upp i tre delar: Organisationsstruktur och villkor för förtroendevalda. 
 
Organisationsstruktur 
 

1. Inrättande av socialnämnd 

Förslag 

 En socialnämnd, bestående av fem ledamöter och lika många ersättare inrättas, den 1 april 
2021. Socialnämnden övertar kommunstyrelsens ansvar som socialnämnd (ej försörjnings-
stöd). 

 Från ledamöterna väljer kommunfullmäktige ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande. 

 Ordförande uppbär årsarvode motsvarande 10%. 
 Val till socialnämnden bereds av valberedningen och beslutas i kommunfullmäktige senast i 

mars 2021. 
 Förslag till nytt reglemente och förändring av andra styrdokument beslutas senast i mars 

2021. 

I maj 2020 övertog kommunstyrelsen tillfälligt ansvaret över individ- och familjeomsorgen. 
Den tillfälliga lösningen skulle vara till utgången av 2020 och förslag på permanent lösning 
presenteras innan dess. Gruppledarna föreslår att det inrättas en socialnämnd vars ansvars-
område är detsamma som kommunstyrelsen övertog i maj. Ansvaret för försörjningsstöd, vil-
ket sedan tidigare var inom kommunstyrelsens ansvarsområde, kvarstår då synergieffekterna 
med bland annat ansvaret som arbetslöshetsnämnd bedöms som viktig.  
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Konsekvenser 

Ärendet är remitterat till socialutskottet, som hanterar det vid sitt sammanträde den 25 no-
vember. Därefter kommer ärendet att kompletteras med deras eventuella synpunkter inför att 
kommunstyrelsen lägger fram förslag till kommunfullmäktige. 

Framtagande av nya styrdokument och förändring av befintliga medför en ökad arbetsbelast-
ning under första delen av 2021. Bedömningen är att det kan ske inom tidsramen då erfaren-
het finns sedan tidigare överföring 2021. 

Förslaget innebär ekonomiska konsekvenser för den politiska verksamheten. Nytt årsarvode 
motsvarar 74 000 kronor årligen (exkl. PO-pålägg) och utöver det sammanträdesersättning till 
tjänstgörande ledamöter. Bedömningen är att sammanträdesersättning ej förväntas öka nämn-
värt inom den politiska verksamheten som helhet, då frågorna tidigare hanterades av utbild-
ningsnämndens utskott som bestod av fem ledamöter. Arvodering av ordförande bedöms 
kunna hanteras inom beslutad budgetram för kommunens politiska verksamheter. 

 ...................................................................................................................................................................................................  

2. Ansvar för fritidsgårdar överförs till utbildningsnämnden 

Förslag 

 Ansvaret för fritidsgårdar flyttas till utbildningsnämnden från och med den 1 april 2021. 
 Förslag till förändring av reglementen och andra styrdokument beslutas senast i mars 2021. 

 
Gruppledarna har föreslagit att kommunstyrelsen överlämnar ansvaret för kultur, bibliotek 
och fritidsgårdar till utbildningsnämnden. Bedömningen har varit att det finns samverkans-
möjligheter mellan ansvarsområdena och utbildningsansvaret för barn och unga. Exempel på 
det är fritidsgårdar som sysselsätter unga efter skoltid och folkbiblioteken tillsammans med 
skolbiblioteken. 
 
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har det, i beredningsarbetet, framkommit att 
kulturfrågorna och biblioteken bör kvarstå inom ramen för kommunstyrelsens ansvarsom-
råde. Kulturfrågorna motiveras bland annat med att kommunstyrelsen har ansvar för före-
ningsbidragen, den fysiska planeringen och att kulturfrågornas övergripande karaktär. Då 
biblioteken tillhör det kulturpolitiska området föreslås att även det ansvaret bibehålls. 
 
Avseende fritidsgårdar är organiseringen, tillsammans med grundskola och gymnasieskola, 
vanligt förekommande i Sveriges kommuner. Där 
 
Konsekvenser 

Ärendet är remitterat till utbildningsnämnden, som hanterar det vid sitt sammanträde den 24 
november. Därefter kommer ärendet att kompletteras med deras eventuella synpunkter inför 
att kommunstyrelsen lägger fram förslag till kommunfullmäktige. 

 .................................................................................................................................................................................  

3. Inrättande av andre vice ordförande och förändrad roll för presidierna 

Förslag 

 Kommunfullmäktige inrättar nytt förtroendeuppdrag som andre vice ordförande i vård- och 
omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och myndighetsnämnden. 

 Uppdraget träder i kraft den 1 april 2021 och val äger rum senast vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i mars. 

 Presidiernas roll specificeras genom arbetsordningar som antas innan utgången av mars 2021. 
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Förnärvarande utgörs nämndernas presidium av den styrande majoriteten. Genom föreslagen 
förändring kommer oppositionen att utgöra en del i nämndernas presidium. Syftet med det är 
att stärka den lokala demokratin genom att ge oppositionen insyn i det förberedande arbetet. 
Genom den insynen får oppositionen större möjlighet att förbereda sig inför kommande 
nämndsammanträde. 

Då presidierna kan utgöra ett kommunalrättsligt organ är det möjligt att delegera beslutande-
rätt till dessa. Det innebär inte att presidierna ska fatta beslut i flera ärenden, utan enbart att 
möjligheten finns att delegera. I propositionen (2016/17:171) En ny kommunallag lyfts bland 
annat att nämnden kan besluta att delegera till presidiet att hantera ett visst ärende, istället för 
att nämnden ska kallas till ett extra sammanträde. Då oppositionen får en företrädare i presi-
diet skapas ökad transparens vilket möjliggör för presidiet att, när så behövs, fatta beslut. 

Utöver beslutanderätten ska presidiernas uppdrag och roll i organisationen specificeras genom 
en arbetsordning. Det är av stor vikt att tydliggöra ordförandes särställning i det nämndarbetet 
och dennes relation till presidiet i sin helhet. 

 .................................................................................................................................................................................  

4. Framtagande av arbetsordningar 

Förslag 

 Förslag till arbetsordningar för kommunstyrelsen och nämnderna skrivs fram och beslutas 
innan utgången av mars 2021. 

Kommunens politiska organ styrs idag av reglementen. Reglementen anger dels vilket sektors-
ansvar som organet har, men även dess arbetsformer. I organisationsutredningen har det 
framkommit behov av att se över arbetssätt och metodik för att skapa nya möjligheter att 
styra. I arbetsordningar kan bland annat redogöras för hur ärendeberedningsprocessen funge-
rar, politikernas roller, tillsättande av beredningsorgan (ex. styrgrupper) och hur sammanträ-
det genomförs. Arbetsordningarna kan revideras fortlöpande för att skapa nya arbetsformer 
(exempelvis med hjälp av digitalisering). 

Förslag om arbetsordningar kommer att tas fram i dialog med berörda politiska organ under 
första kvartalet 2021. 

 .................................................................................................................................................................................  

5. Förhandlingsutskottet avskaffas 

Förslag 

 Kommunstyrelsens förhandlingsutskott avskaffas och uppgifterna överförs till kommunstyrel-
sens arbetsutskott den 1 april 2021. 

 Förslag till förändring av reglementen och andra styrdokument beslutas senast i mars 2021.  

Avskaffandet innebär att personalpolitiska frågor hanteras genom kommunstyrelsens arbets-

utskott. För ärendeberedningen är förändringen positiv då personalfrågor kommer att följa 

kommunstyrelsens ordinarie beredningsrutiner. 

....................................................................................................................................................  

6. Kommunfullmäktiges presidium 

Förslag 

 Kommunfullmäktiges presidium blir beredande organ för fullmäktiges ansvarsprövning. 
Kommunfullmäktiges arbetsordning uppdateras med ny paragraf under rubriken Presidiets 
uppgifter. Paragrafen lyder: 
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Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsprövning. 

Beredningen omfattar att: 

- inhämta förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelse samt över revisorer-
nas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks, 

- lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov förslag till beslutsmo-
tivering, 

- lämna förslag till fullmäktiges beslut om en av revisorerna riktad anmärkning också ska fram-
ställas från fullmäktiges sida, med förslag till motivering, samt lämna förslag om fullmäktige ska 
rikta egen anmärkning, med förslag till motivering. 

 Presidiets uppdrag att arbeta med villkor för förtroendevalda förtydligas. Förslag till föränd-
ring i kommunfullmäktiges arbetsordning beslutas senast i mars 2021. 

I propositionen (2005/06:55) Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting 
lyfts fullmäktiges presidium fram som exempel på beredande organ inför ansvarsprövningen. 
Redan idag är det ordförande som ansvarar för att ärendena är beredda till sammanträdet. Då 
det saknas annat politiskt organ som kan göra beredningen av ärendet faller det sig naturligt 
att kommunfullmäktiges presidium har den uppgiften. Metoden används idag av flertalet 
kommuner. 

Kommunfullmäktige har sedan en tid tillbaka i uppgift att bevaka förtroendevaldas villkor och 
initiera ärenden inom området. För att skapa goda möjligheter för presidiet att verka, nu och i 
framtiden, föreslås att den punkten förtydligas och att förtydligandet beslutas i början av 2021. 

 ................................................................................................................................................................................................... 

7. Namnändring av Myndighetsnämnden 

Förslag 

 Myndighetsnämnden byter namn till Miljö- och byggnadsnämnden den 1 april 2021. 

Genom en granskningsrapport om den politiska organisationen 2010-2014 föreslogs att kom-
munen inrättade en särskild myndighetsnämnd. Då kommunen har myndighetsutövning i fler 
nämnder föreslås att namnet ändras till Miljö- och byggnadsnämnden, då det är ett namn som 
är vanligt förekommande i Sveriges kommuner och speglar ansvarsområdet. 

Konsekvenser 

Ärendet har varit remitterat till Myndighetsnämnden som behandlade det vid sitt samman-
träde den 12 november. Nämnden tillstyrker namnändringen.  

Förvaltningens bedömning i remissrundan var att det medför ekonomiska konsekvenser med 
kostnad motsvarande 10-15 000 kronor till följd av behov av ändring av mallar med mera. Be-
dömningen är även att det inte har förekommit några språkförbistringar till följd av namnet 
myndighetsnämnden. 

 ................................................................................................................................................................................................... 

8. Kommunstyrelsens ansvarsområde 

Förslag 

 Förvaltningen får i uppdrag att utreda: 

o Hur ärenden för den översiktliga fysiska planeringen och detaljplaner, samt plane-
ring inom områdena för bostadsförsörjning, mark, energi, miljö och naturvård kan 
beredas. 
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o Hur ärenden som handlar om arbetsmarknadsfrågor, folkhälsa, etableringsinsatser 
och integration kan beredas. 

 Förslaget presenteras innan utgången av maj 2021. 

Gruppledarna anser att det är viktigt att kommunstyrelsen ges möjlighet att öka sitt fokus på 
uppsikt över nämnder och kommunala bolag, ledning och styrning av den kommunala organi-
sationen samt strategiska frågor. För att avlasta kommunstyrelsen och dess arbetsutskott öns-
kar gruppledarna att förvaltningen utreder om vissa sakområden kan beredas på alternativa 
sätt. 

Frågeställningen har varit aktuell i gruppledarnas arbete. Förslaget innebär ett utökat uppdrag 
att fortsätta bereda frågan. 

 ................................................................................................................................................................................................... 

9. Kommunala råd 

Förslag 

 Kommunstyrelsens råd utvärderas under 2021 och förslag till förändringar beslutas innan 
utgången av 2021. 

I organisationsöversynen har det framkommit önskemål om att se över hur kommunen organi-
serar sina äldsta rådgivande organ – pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet. Nya arbetsfor-
mer har utvecklats för kulturrådet och ungdomsrådet, vilket gör att det finns ett behov av se 
över att även göra översyn av övriga råd. 

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har det framkommit att råden bör arbeta på 
ett likvärdigt vis, varvid förslaget är att utvärderingen omfattar samtliga råd. 

 ................................................................................................................................................................................................... 

 

Villkor för förtroendevalda 

10. Utbildningspaket 

Förslag 

 Ett utbildningspaket tas fram för förtroendevalda som är årligt återkommande. Utbildningen 

ska vara möjlig att ta del av digitalt och i efterhand. 

 Utbildningspaketet bereds av kommunfullmäktiges presidium och beslutas i kommunfullmäk-

tige under 2021. 

 Nya förtroendevalda ska erbjudas möjlighet till kortare utbildning. 

Utbildning av förtroendevalda sker kontinuerligt i Sveriges kommuner och så sker även i Bå-
stads kommun. Mest frekvent sker utbildningsinsatser i lagstiftning som rör nämndernas sek-
torsområden – Plan och bygglagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Skollagen med mera. Utbildning 
i kommunalrätt, Kommunallagen och Förvaltningslagen, samt grundlagarna sker oftast i sam-
band med en ny mandatperiod. 

Då kommunalrätten och grundlagarna är essentiella beståndsdelar för förtroendevaldas upp-
drag ter det sig naturligt att dessa bör vara fokusområden under en hel mandatperiod, och ej 
enbart i början. Utbildningspaketet för mandatperioden bör därmed fokusera på kommunal-
rätten. 

I demokratiutredningen Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) lyfts utbildningar som ett ex-
empel på hur man kan skapa bättre förutsättningar för förtroendevalda att verka, utföra det 
politiska arbetet, utöva inflytande och minska risken för avhopp genom större förståelse för 
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uppdraget. Utbildningspaketet bör därmed göras på ett sådant vis att förtroendevalda alltid 
har möjlighet att ta del av utbildningen i efterhand. 

När nya förtroendevadla tillträder under en pågående mandatperiod behöver dessa ges möj-
lighet till kort introduktion av sitt uppdrag och hur det är att vara förtroendevald i en kommun. 
Förslag om dess genomförande beaktas i utbildningspaketet. 

Konsekvenser 

Utbildningsinsatser kan medföra ekonomiska konsekvenser, men om utbildningarna planeras 
på längre sikt kan kostnader minska genom att kommunens förvaltning anordnar utbildnings-
tillfällen i egen regi. Genom god planering kan verksamheternas ökade arbetsbelastning för 
utbildningar minskas.  

 ................................................................................................................................................................................................... 

11. Uppdragsbeskrivning för alla 

Förslag 

 Uppdragsbeskrivning för gruppledare antas och gäller från och med 1 januari 2021. 

 Uppdragsbeskrivning för samtliga årsarvoderade förtroendeuppdrag antas senaste mars 2021. 

 Uppdragsbeskrivning för samtliga förtroendeuppdrag arbetas fram och beslutas under 2021. 

Flertalet kommuner har antagna uppdragsbeskrivningar för förtroendeuppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid (40%). Båstads kommun har tidigare haft beskrivningar av dessa upp-
drag, men ej under senaste mandatperioder. Förslaget från gruppledarna är att alla uppdrag 
ska följas av en beskrivning. Bilagt finns förslag till beskrivning för gruppledarna för anta-
gande, men även exempel på andra beskrivningar som föreslås antas innan utgången av mars 
2021. 

Uppdragsbeskrivningarna tas upp i demokratiutredningen Låt fler forma framtiden (SOU 
2016:5), vilket även är grund för gruppledarnas förslag. Att arbeta med uppdragsbeskrivningar 
leder till tydligare rollfördelning i hela organisationen, ger medborgarna större möjlighet till 
insyn i uppdragen och underlättar för framtida förtroendevalda att engagera sig. 

Framtagande av uppdragsbeskrivningar ska ske i dialog med förtroendevalda som innehar 
uppdraget. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för ärendeprocessen. 

Konsekvenser 

Att ta fram uppdragsbeskrivningar innebär att verksamheten behöver prioritera framskrivan-
det. Då tidplanen för uppdraget sträcker sig under hela 2021 är bedömningen att den ökade 
arbetsbelastningen går att hantera med nuvarande resurser. 

 ................................................................................................................................................................................................... 

12. Sammanträdesstruktur för framtiden 

Förslag 

 Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram principer för hur mötesstrukturen 

kan utvecklas. Uppdraget genomförs tillsammans med kommunstyrelsens presidium och dia-

log sker med kommunens samlade presidier. 

 Beslut av principer sker under 2021. 

I demokratiutredningen Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) framkommer att Sveriges 
kommuner bör arbeta för att underlätta för förtroendevalda att fullgöra sina uppdrag. Utred-
ningen framhåller svårigheten att kombinera att vara fritidspolitiker och samtidigt inneha en 
heltidssysselsättning, ha fritidssysselsättningar samt hem- och familjesysslor. 
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Genom att kommunfullmäktige arbetar fram principer ges möjlighet att fokusera och föra en 
dialog om hur framtidens sammanträden ska vara i Båstads kommun, samt hur man kan möj-
liggöra att kombinera förtroendeuppdraget med andra sysslor. Framtagande av principer kan 
leda till ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser, vilka behöver belysas under 
beredningen av ärendet. I arbetet med principerna ska ordförandes roll och ansvar för sam-
manträdet särskilt beaktas, så att dennes handlingsutrymme inte minskas. 

Konsekvenser 

Arbetet innebär en ökad arbetsbelastning för verksamheten, men då uppdraget ska utföras 
under en längre period är bedömningen att det kan hanteras med nuvarande resurser. Då ar-
betet föreslås genomföras i dialog med kommunens samlade presidium kan det innebära kost-
nader för några sammanträdestimmar. Bedömningen är att det arbetet kan ske inom respek-
tive nämnds budgetram. 

 ................................................................................................................................................................................................... 

13. Kommunicera mera 

Förslag 

 En kommunikationsplan tas fram under 2021 för hur den politiska organisationen och poli-

tiska beslut ska nå ut till medborgarna. 

Sedan mandatperioden 2018-2022 inleddes har kommunstyrelsen aktivt arbetat med press-
träffar för att nå ut med politiskt fattade beslut. På kommunens webbplats finns information 
om förtroendevalda, den politiska organisationen och fattade beslut. Att kommunicera ut be-
slut till medborgarna, kommunens förtroendeuppdrag och hur ärendeprocessen fungerar leder 
till ökad transparens och större förståelse för demokratin och dess villkor.  

Genom att arbeta fram en kommunikationsplan kan arbetet som pågår lyftas och vidareutveck-
las. 

 ................................................................................................................................................................................................... 

14. Index för årsarvode höjs 

Förslag  

 Index för kommunala arvoden knyts till riksdagsledamöter (95%) och gäller från och med 

mars 2021. 

 Förslagets ekonomiska konsekvenser beräknas till 170 000 kronor och finansieras inom ram. 

Storleken på Båstads kommuns årsarvoden styrs av riksdagsledamöternas årsarvode. Det finns 
inga rekommendationer kring årsarvodenas storlek, men det är vanligt förekommande att Sve-
riges kommuner väljer att följa riksdagens index. Bedömningen är att kostnaderna för den po-
litiska verksamheten i Båstads kommun är låg jämfört med andra kommuner, vilket närmare 
framkommer i bilagda En stärkt demokrati.  

Konsekvenser 

Förslaget medför ekonomiska konsekvenser motsvarande 170 000 kronor (inkl PO-pålägg) per 
helår (för 2021 innebär det 142 000 kronor). Bedömningen är att kostnaden kan finansieras 
inom ram. 

 ................................................................................................................................................................................................... 
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15. Översyn av arvoden och tjänstgöringsgrad 

Förslag  

 Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med gruppledarna och fullmäktiges ordförande se 

över tjänstgöringsgrad och arvodesreglementet i sin helhet. 

 Förslaget ska sändas ut på remiss senast oktober 2021 för beslut i december 2021. 

Gruppledarna har haft överläggningar om tjänstgöringsgrad i nuvarande politiska organisat-
ion. Arbetet föreslås fortsätta under 2021 genom ett uppdrag att se över arvodesreglementet. 
Det är brukligt att reglementet ses över innan valrörelse och ny mandatperiod, vilket gör 2021 
till ett lämpligt år.  

 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunkansliet 
Kommundirektör 
Berörda politiska organ och verksamhetsområdeschefer 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
En stärkt lokal demokrati 
Uppdragsbeskrivning för gruppledare samt exempel 
 
Samråd har skett med: 
Nämnder och verksamheter har tagit del av berörda delar genom remissförfarande 
Kommundirektör  
 
 



  2020-11-16 
 
 

 

 
Gruppledare 

Uppdragsbeskrivning 
Beskrivningen gäller för uppdraget som utsedd gruppledare för invalt parti kommunfullmäktige. 

Partiernas gruppledare är länken mellan partiet, kommunfullmäktiges församling med dess 
presidium och den kommunala förvaltningen. Varje parti som finns representerat i 
kommunfullmäktige har att utse en ledamot som gruppledare. Vid frånvaro övergår ansvaret 
till annan av partiet utsedd ledamot i fullmäktige. 

I uppdraget som gruppledare ingår att:  

 Leda partigruppens arbete i fullmäktige och administrativa åtagande såsom att 
vidarebefordra viktig information till partigruppen. 

 Aktivt delta på gruppledarträffar som anordnas av kommunfullmäktiges ordförande. 

 Delta vid andra samarbetsformer när så är påkallat av kommunfullmäktiges ordförande. 

 Hålla sig informerad om den kommunala verksamheten och vidarebefordrar information till 
partiets representanter i nämnder, styrelser och det egna partiet.  

 
Arvodering 
Uppdraget som gruppledare är årsarvoderat, vilket regleras i av kommunen antaget 
arvodesreglemente.  
 
  

FÖR ANTAGANDE 
[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Förste vice ordförande 

Uppdragsbeskrivning 
Beskrivningen gäller för uppdraget kopplat till Utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden 
samt Myndighetsnämnden. 

Att vara förste vice ordförande innebär att kontinuerlig arbeta med ordförande under 
mandatperioden. I det arbetet ingår kontinuerlig dialog med ordförande, bejaka att ärenden är 
färdigberedda, följa nämndens verksamhet och vara redo att leda nämndens arbete vid 
ordförandes bortavaro. 

I Båstads kommun är uppdraget kopplat till den politiska majoriteten i kommunfullmäktige. 

I uppdraget som förste vice ordförande ingår att: 

 Aktivt delta vid förberedande möten inför sammanträden. 

 Kontinuerligt stötta och föra dialog med ordförande om nämndens arbete. 

 Medverka till att nämndens sammanträden genomförs enligt antagen arbetsordning. 

 Leda nämndens verksamhet vid ordförande bortavaro. 

 Delta vid andra samarbetsformer när så är påkallat av nämndens ordförande, 
kommunfullmäktiges presidium eller kommunstyrelsens presidium. 

 Delta vid fortbildande insatser kopplat till uppdraget. 

 
Arvodering 
Uppdraget som vice ordförande är årsarvoderat, vilket regleras i av kommunen antaget 
arvodesreglemente.  
  

ENDAST EXEMPEL 
EJ FÖR ANTAGANDE 

[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Andre vice ordförande 

Uppdragsbeskrivning 
Beskrivningen gäller för uppdragen kopplat till Utbildningsnämnden, Vård- och 
omsorgsnämnden samt Myndighetsnämnden. 

Att vara andre vice ordförande innebär att företräda oppositionens intressen i nämnden under 
mandatperioden. I arbetet ingår att föra dialog med ordförande, följa nämndens verksamhet 
och bejaka oppositionens intressen. 

I Båstads kommun är uppdraget kopplat till den politiska oppositionen i nämnden. 

I uppdraget som andre vice ordförande ingår att: 

 Aktivt delta vid förberedande möten inför sammanträden och väcka frågor från 
oppositionen. 

 Medverka till att nämndens sammanträden genomförs enligt antagen arbetsordning. 

 Delta vid andra samarbetsformer när så är påkallat av nämndens ordförande, 
kommunfullmäktiges presidium eller kommunstyrelsens presidium. 

 Delta vid fortbildande insatser kopplat till uppdraget. 

 
Arvodering 
Uppdraget som andre vice ordförande är inte förknippat med något årsarvode. Uppdraget 
ersätts med timersättning när ordförande bedömer att tjänstgöring ska ske. 
 

ENDAST EXEMPEL 
EJ FÖR ANTAGANDE 

[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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1. Allmänt 

Genom beslut i kommunfullmäktige i mars 2020 fick 
kommunfullmäktiges gruppledare uppdraget att utgöra 
arbetsgrupp för översyn av Båstads kommuns politiska 
organisation. Uppdraget har sin upprinnelse i de händelser som 
inträffade för individ- och familjeomsorgen under hösten 2019. 
Primärt har uppdraget syftat till att finna organisatorisk 
tillhörighet för individ- och familjeomsorgen. Sekundärt syftade 
organisationsöversynen till att identifiera andra områden där 
omorganisering kan behövas, men även att se över politikernas 
förutsättningar att styra och verka. 

Gruppledarna har under sommaren och hösten 2020 behandlat 
en rad olika förslag till förändringar av nuvarande organisation. 
Genom remissrunda till dem politiska partierna under oktober 
månad har vissa förslag vunnit gehör och andra förkastats. I 
följande skrift återfinns förslagen som gruppledarna ställt sig 
bakom och skickat vidare för ordinarie beredningsprocess. 
Nämnderna har genom det givits möjlighet att lämna 
återkoppling på förslag på förändringar som nämnden påverkas 
utav.  

a. Sammanfattning av förändringar 

Nedan följer en kort sammanfattning av större förändringar i 
remissen. 

 En socialnämnd inrättas med ansvar för individ- och 
familjeomsorgen. 

 Utbildningsnämnden får ett utökat ansvar för kultur, bibliotek 
och fritidsgårdarna. 

 Oppositionen får nytt uppdrag som 2:e vice ordförande i 
nämnderna. 

 Presidierna får en utökad roll som kommunalrättsligt organ. 
 Villkoren för förtroendevalda ska stärkas genom att ta fram 

utbildningspaket för förtroendevalda. 
 Mötesstrukturen ska utredas för att skapa sammanträden för 

framtiden. 
 Uppdragsbeskrivningar tas fram för samtliga 

förtroendeuppdrag. 
 Indexeringen för årsarvoden höjs 
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b. Organisationsskiss 

 

BEREDANDE 

Valberedning 

BEREDANDE 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND 

Presidium 

SOCIALNÄMND 

Presidium 

Finsam 

Kommunassurans 

Sydvatten 

AV-media 

Medelpunkten 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Presidium 
I 

KOMMUNSTYRELSE 

Presidium 

SAMVERKAN 

KOMMUNREVISION 

VALNÄMND 

KRISLEDNINGSNÄMND 

RADGIVANDE 
Tillgänglighetsråd 

Ungdomsråd 

Pensionärs råd 

Kulturråd 

UTBI LDNINGSNAMND 

Presidium 

MI LJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 

Presidium 

NSVA 

NSR 

Ängelholm Helsingborgs Flygplats 
HoldingAB 

Överförmyndare 

KOMMUNALA BOLAG 

Båstad hem 
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2. Organisation 

På nästföljande sidor presenteras föreslagna förändringar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och 
kommunala råd. För att undvika korshänvisningar upprepas 
förslag och motiveringar för varje nämnd. 

Nedan följer organisationsövergripande förändringar. 

Förändring av presidierna 

Genomgående för nämndorganisationen är att det införs ett 
oppositionsuppdrag som 2:e vice ordförande. Syftet med det är 
att stärka den lokala demokratin genom ökad insyn för 
oppositionen och för att möjliggöra för presidierna att fatta 
beslut. Genom att använda nya möjligheter i kommunallagen kan 
presidiet delegeras beslutanderätt vilket öppnar upp för nya 
framtida arbetssätt. 

Presidiernas roll kommer att specificeras genom framtagande av 
arbetsordningar och uppdragsbeskrivningar för rollerna. I det 
arbetet ska ordförandes ansvar för beredningsprocessen 
tydliggöras och klargörande göras i vilka sammanhang presidiet 
bör träffas. 

Förslag om förändring av presidierna kommer tas fram i dialog 
med berörda nämnder under första kvartalet 2021. 

Arbetsordning för kommunstyrelse och nämnder 

Nämndernas arbete styrs idag av antaget reglemente. I 
reglementet finns dels reglerat vilket ansvar som det politiska 
organet har, men även arbetsformerna. För att 
organisationsförändringen inte enbart ska leda till omfördelning 
av ansvar ska arbetsordningar tas fram för respektive politiskt 
organ. 

Arbetsordningen reglerar formerna för nämndens arbete och 
deras relation till övriga politiska organ. Genom framtagandet av 
arbetsordningar kan kommunstyrelsens övergripande ansvar 
tydliggöras och exemplifieras. Utöver det kan regelverk 
upprättas för hur nämnderna kan med exempelvis styrgrupper, 
kommittéer och dylikt. 

Förslag om arbetsordningar kommer att tas fram i dialog med 
berörda nämnder under första kvartalet 2021. 

Bolagsengagemang och bolagsstruktur 

Parallellt med organisationsutredning sker ett arbete med 
kommunens bolagsengagemang och bolagsstruktur. Då det 
arbetet ej är avslutat bör inte organisationsutredningen föregå 
det. Av vikt för framtiden är att kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott bör få en mer framträdande 
och aktiv roll i relation till kommunens bolagsengagemang.  
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a. Kommunfullmäktige 

Vid organisationsöversynen har inte några större förändringar 
identifierats för kommunfullmäktige. 

Övervägande har gjorts om antalet ledamöter och ersättare. 
Frågan utreddes och beslutades under 2018, men har under 
arbetets gång aktualiserats igen av gruppledarna. Då 
kommunfullmäktige ska besluta om antalet ledamöter och 
ersättare inför en ny mandatperiod kommer frågan att 
återkomma under 2021. 

Nedanstående förändringar föreslås för kommunfullmäktige. 

Tydligare uppdrag som gruppledare 

Förslag 

Anta uppdragsbeskrivning för gruppledare (se förslag på sid. 21) 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har sedan 2015 arvoderade gruppledare. 
Uppdraget var initialt kopplat till att vara anträffbar för 
medborgare under en eftermiddag i veckan och samtidigt 
möjliggöra för överläggningar mellan partierna. 

Sedan mandatperioden inledning 2018 har gruppledarnas roll 
förändrats genom att kommunfullmäktiges ordförande planerar 
in regelbundna träffar för överläggningar, information och 
utbildning. 

Motivering 

Gruppledarna har en viktig roll i den demokratiska processen, då 
det är en informationskanal till och från partierna. Genom att 
tydliggöra gruppledarnas roll i kommunfullmäktige, och i den 
politiska organisationen som helhet, möjliggörs utrymme för 
dialog och informationsspridning. 

Kommunfullmäktiges presidium 

Förslag 

Presidiets uppdrag att arbeta med villkor för förtroendevalda 
förtydligas. Förslag till förändring i kommunfullmäktiges 
arbetsordning beslutas senast i mars 2021 och träder i kraft april 
2021. 
 
Presidiet blir beredande organ för ansvarsprövningen från och 
med 2021. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktiges presidium är ett kommunalrättsligt organ 
sedan kommunallagsändringen 2014. Det innebär att 
kommunfullmäktiges arbetsordning kan möjliggöra för presidiet 
att få särskilda uppgifter.  
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Sedan tidigare har presidiet i Båstads kommun i uppdrag att 
utveckla den lokala demokratin, arbeta med villkor för 
förtroendevalda, bjuda in till gruppledarträffar och föra dialog 
med övriga politiska organ om viktiga ärenden. 

Motivering 

Det är av vikt för hela organisationen att det finns ett politiskt 
organ som bevakar förtroendevaldas villkor, för att skapa goda 
förutsättningar att verka som fritidspolitiker i Båstads kommun. 
Då kommunfullmäktiges presidium har kontaktytan med 
partiernas gruppledare föreslås att uppgiften är kvar hos 
presidiet. För att tydliggöra uppgiften och avgränsningar inom 
den ska arbetsordningen förtydligas. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslås vara beredande organ 
för ansvarsprövningen. Det är en naturlig utveckling, då det 
saknas beredande organ utifall att det riktas anmärkning eller ej 
beviljad ansvarsfrihet mot något politiskt organ.  
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b. Kommunstyrelsen 

Vid organisationsöversynen har större förändringar i ansvar 
identifierats för kommunstyrelsen. Förändringarna är baserade 
på att kommunstyrelsen i nuläget har ett omfattande 
ansvarsområde, som täcker stora delar av den kommunala 
kompetensen. Anledningen till det vida ansvarsområdet återfinns 
i tidigare omorganisering 2011 då nämnderna avskaffades. När 
organisationen återgick till en nämndorganisation 2015 kvarstod 
många sektorer som tidigare varit organiserade under en nämnd. 

Kommunstyrelsen har en särställning i den kommunala 
organisationen och ska enligt kommunallagen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt 
över nämnderna och kommunala bolag. Kommunstyrelsens 
uppgift att leda och styra kräver att organisationen möjliggör för 
det på bästa vis. Genom att förändra kommunstyrelsens 
sektorsansvar kan ett ökat fokus på ledning, styrning och 
strategiska frågor uppnås. För att möjliggöra för det ska även en 
arbetsordning tas fram som reglerar styrelsens arbetsmetoder. 

Nedanstående förändringar föreslås för kommunstyrelsen. 

Ansvar för kultur, bibliotek och fritidsgårdar överlämnas till 
utbildningsnämnden 

Förslag 

Ansvaret för kultur, bibliotek och fritidsgårdar flyttas till 
utbildningsnämnden från och med den 1 april 2021. 

Förslag till förändring av reglementen och andra styrdokument 
beslutas senast i mars 2021. 

Bakgrund 

Kultur, bibliotek och fritidsgårdar har traditionellt sett 
organiserats i en kultur- och fritidsnämnd i Båstads kommun. 
Förändringen skedde 2011 då nämnderna avskaffades.  

Sedan 2015 har dialog förts kring hanteringen av kulturfrågor i 
kommunen, där förslag väckts om kulturnämnd, kultur- och 
fritidsnämnd, kulturutskott och kulturråd. Det senare bifölls 
under 2019. 

Motivering 

För att förändra kommunstyrelsens ansvarsområde och öka 
synergieffekter mellan lärande, kultur och fritid föreslås att 
kommunstyrelsen överlämnar sitt ansvar till 
utbildningsnämnden. 
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Ansvar för individ- och familjeomsorgen överlämnas till 
nyinrättad socialnämnd 

Förslag 

En socialnämnd inrättas den 1 april 2021, som övertar 
kommunstyrelsens ansvar över individ- och familjeomsorgen.  I 
ansvaret ingår ej försörjningsstöd. 

Förslag till förändring av reglementen och andra styrdokument 
beslutas senast i mars 2021. 

Bakgrund 

Under våren 2020 överfördes utbildningsnämndens ansvar som 
socialnämnd till kommunstyrelsen. Överföringen var endast 
temporär och arbete påbörjades för att hitta alternativa 
lösningar. 

Motivering 

Övervägande har gjorts om socialnämndsansvaret skulle 
kombineras med vård- och omsorgsnämnden, för att på så vis 
skapa en sammanhållen socialnämnd. Sammanslagningen har av 
gruppledarna inte bedömts som aktuell för 2021, varvid det enda 
kvarvarande alternativet är att inrätta en ny nämnd.  

Övervägande har därefter gjorts om kommunstyrelsens ansvar 
för försörjningsstöd skulle överföras, men bedömningen är att 
synergieffekterna av att kombinera försörjningsstöd, 
vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och etableringsinsatser 
överväger fördelarna med att flytta ansvaret för försörjningsstöd. 

Avveckling av förhandlingsutskottet 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott övertar förhandlingsutskottets 
uppgifter från den 1 april 2021. 

Förslag till förändring av reglementen och andra styrdokument 
beslutas senast i mars 2021.  

Motivering 

Behovet av ett särskilt utskott för personalfrågor anses inte vara 
motiverat, utan det kan istället samordnas under arbetsutskottet. 
På det viset blir kopplingen mellan organisation, verksamhet och 
personal tydligare. Förändringen underlättar även 
beredningsprocessen för personalärenden, då de följer 
kommunstyrelsens ordinarie beredningsrutiner. 
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c. Vård- och omsorgsnämnden 

Vid organisationsöversynen har inte några förändringar i ansvar 
identifierats för vård- och omsorgsnämnden. 

Övervägande har gjorts om att ersätta nämnden med en samlad 
socialnämnd, men det har av gruppledarna ej bedömts som 
aktuellt för 2021 då förändringen är för omfattande. Frågan 
föreslås att åter aktualiseras under 2021 för att belysa 
möjligheterna till organisationsförändring 2023. 

Nedanstående förändringar föreslås för vård- och 
omsorgsnämnden. 

Inrättande av 2:e vice ordförande 

Förslag 

Kommunfullmäktige väljer en 2:e vice ordförande från 
oppositionen till vård- och omsorgsnämnden. 

Val äger rum kommunfullmäktige senast i mars 2021 och 
uppdraget inleds från den 1 april.  

Bakgrund 

I Båstads kommun har det endast varit kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen som har haft två vice ordföranden. Andre vice 
ordförande har varit ett uppdrag som tillsatts av oppositionen. 
Sedan kommunallagsändringen 2014 är nämndernas presidium 
ett kommunalrättsligt organ. Den senaste ändringen av 
kommunallagen 2017 öppnade upp för möjligheter till presidiet 
att fatta beslut enligt delegation. Användandet av presidiet för 
beslutsfattande lyfts fram i propositionen En kommunallag för 
framtiden (2015:24) som positivt för att lösa brådskande 
situationer. 

Motivering 

Beslutsfattande kan idag delegeras till nämndens presidium, men 
där saknar oppositionen insyn. Genom att införa ett 
förtroendeuppdrag som 2:e vice ordförande får oppositionen 
representation och insyn i presidiets arbete. Bedömningen är att 
införandet stärker dialogen i nämnden och öppnar upp för nya 
beslutsvägar i framtiden. 
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d. Utbildningsnämnden 

Vid organisationsöversynen har större förändringar i ansvar 
identifierats för utbildningsnämnden genom att 
kommunstyrelsen överför delar av sitt ansvar.  

Nedanstående förändringar föreslås för utbildningsnämnden. 

Utökat ansvarsområde 

Förslag 

Utbildningsnämnden övertar ansvaret för kultur, bibliotek och 
fritidsgårdar. 

Förslag till förändring av reglementen och andra styrdokument 
beslutas senast i mars 2021. 

Bakgrund 

Kultur, bibliotek och fritidsgårdar har traditionellt sett 
organiserats i en kultur- och fritidsnämnd i Båstads kommun. 
Förändringen skedde 2010 då nämnderna avskaffades.  

Sedan 2015 har dialog förts kring hanteringen av kulturfrågor i 
kommunen, där förslag väckts om kulturnämnd, kultur- och 
fritidsnämnd, kulturutskott och kulturråd. Det senare bifölls 
under 2019. 

Motivering 

För att minska kommunstyrelsens ansvarsområde och öka 
synergieffekter mellan lärande, kultur och fritidsgårdar föreslås 
att utbildningsnämnden övertar ansvaret för kultur, bibliotek och 
fritidsgårdar. 

Inrättande av 2:e vice ordförande 

Förslag 

Kommunfullmäktige väljer en 2:e vice ordförande från 
oppositionen till utbildningsnämnden. 

Val äger rum kommunfullmäktige senast i mars 2021 och 
uppdraget inleds från den 1 april.  

Bakgrund 

I Båstads kommun har det endast varit kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen som har haft två vice ordföranden. Andre vice 
ordförande har varit en post som tillsatts av oppositionen. Sedan 
kommunallagsändringen 2014 är nämndernas presidium ett 
kommunalrättsligt organ. Den senaste ändringen av 
kommunallagen 2017 öppnade upp för möjligheter till presidiet 
att fatta beslut enligt delegation. Användandet av presidiet för 
beslutsfattande lyfts fram i propositionen En kommunallag för 
framtiden (2015:24) som positivt för att lösa brådskande 
situationer. 
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Motivering 

Beslutsfattande kan idag delegeras till nämndens presidium, men 
där saknar oppositionen insyn. Genom att införa ett 
förtroendeuppdrag som 2:e vice ordförande får oppositionen 
representation och insyn i presidiets arbete. Bedömningen är att 
införandet stärker dialogen i nämnden och öppnar upp för nya 
beslutsvägar i framtiden. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott avskaffas 

Förslag 

Utbildningsnämndens arbetsutskott avskaffas från och med 
2019-12-31. 

Bakgrund 

Utbildningsnämndens arbetsutskott har ursprungligen varit 
tänkt att fungera som ett beslutande organ för 
myndighetsutövning kopplat till ansvaret som socialnämnd. Det 
har även under 2019/2020 fungerat som ett beredande organ för 
vissa ärenden.  

Motivering 

Mot bakgrund av att utbildningsnämnden ej längre är 
socialnämnd och att presidiet utökas med en person är 
bedömningen att arbetsutskottet ej längre är nödvändigt.  
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e. Myndighetsnämnden 

Vid organisationsöversynen har inte några förändringar i ansvar 
identifierats för myndighetsnämnden. Övervägande har gjorts 
om nämnden skulle få utökat ansvar, men inget har framkommit 
som är aktuellt. Nedanstående förändringar föreslås för 
myndighetsnämnden. 

Namnbyte till miljö- och byggnadsnämnd 

Förslag 

Myndighetsnämnden byter namn till miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Namnbytet äger rum den 1 april 2021. 

Bakgrund 

Genom en granskningsrapport om den kommunala 
organisationen 2010-2014 framkom att kommunen skulle inrätta 
en särskild myndighetsnämnd.  

Motivering 

Ur ett medborgarperspektiv kan det vara svårt att veta vad en 
myndighetsnämnd är, då myndighetsutövning sker inom fler 
beslutande organ. För att tydliggöra för medborgarna föreslås att 
en namnändring sker. Då miljö- och byggnadsnämnd är 
väletablerat hos Sveriges kommuner föreslås att det blir det nya 
namnet. 

Inrättande av 2:e vice ordförande 

Förslag 

Kommunfullmäktige väljer en 2:e vice ordförande från 
oppositionen till myndighetsnämnden. 

Val äger rum kommunfullmäktige senast i mars 2021 och 
uppdraget inleds från den 1 april.  

Bakgrund 

I Båstads kommun har det endast varit kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen som har haft två vice ordföranden. Andre vice 
ordförande har varit en post som tillsatts av oppositionen. Sedan 
kommunallagsändringen 2014 är nämndernas presidium ett 
kommunalrättsligt organ. Den senaste ändringen av 
kommunallagen 2017 öppnade upp för möjligheter till presidiet 
att fatta beslut enligt delegation. Användandet av presidiet för 
beslutsfattande lyfts fram i propositionen En kommunallag för 
framtiden (2015:24) som positivt för att lösa brådskande 
situationer. 

Motivering 

Beslutsfattande kan idag delegeras till nämndens presidium, men 
där saknar oppositionen insyn. Genom att införa ett 
förtroendeuppdrag som 2:e vice ordförande får oppositionen 
representation och insyn i presidiets arbete. Bedömningen är att 
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införandet stärker dialogen i nämnden och öppnar upp för nya 
beslutsvägar i framtiden. 
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f. Socialnämnden 

Enligt förslag på sidan 10 lämnar kommunstyrelsen över 
ansvaret för individ- och familjeomsorgen till en nyinrättad 
socialnämnd. Överlämningen genomförs på samma vis som när 
kommunstyrelsens socialutskott inrättades i maj 2020. 

Sammansättning 

Socialnämnden föreslås bestå av fem ledamöter och tre ersättare. 
Övervägande har skett om nämnden ska bestå av tre ledamöter 
istället, men då det kan uppstå jävssituationer som gör 
beslutsfattandet problematiskt föreslås istället fem ledamöter. 

Socialnämnden leds av ordförande och bildar tillsammans med 
1:e och 2:e vice ordförande nämndens presidium. 

Årsarvode för socialnämnden 

För ordförande föreslås tjänstgöring på motsvarande 10%. 
Förslag på tjänstgöring baseras på storleken på nämndens 
ansvarsområde och behov av färre överläggningar med 
verksamheten. 

Bedömningen är att 1:e och 2:e vice ordförande ej kommer att 
behöva årsarvode för att fullgöra sina uppgifter. Frågan bör åter 
aktualiseras i samband med översyn av arvodesreglementet 
under 2021. 

Socialnämndens presidium 

För att underlätta socialnämndens arbete kommer förslag att tas 
fram för hur nämndens presidium kan få utökad delegation. När 
behovet finns kan då presidiet användas för att fatta beslut, så att 
medborgarnas intressen tillgodoses på kort varsel. 
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g. Valnämnd 

Vid organisationsöversynen har inte några förändringar i ansvar 
identifierats för valnämnden. Nämndens styrdokument bör dock 
aktualiseras och eventuellt uppdateras innan valåret 2022. 

h. Kommunrevisionen 

Vid organisationsöversynen har inte några förändringar 
identifierats för kommunrevisionen. Revisionens reglemente, 
arbetsordning och andra styrande dokument bör uppdateras 
innan nästa upphandling av extern revisionstjänst. 

i. Krisledningsnämnd 

Vid organisationsöversynen har inte några förändringar 
identifierats för krisledningsnämnden. Förändringar kan ske vid 
utvärdering av insatser i samband med coronapandemin. 

j. Kommunala råd 

Båstads kommun har fyra råd – pensionärsråd, tillgänglighetsråd, 
ungdomsråd och kulturråd. Vid organisationsöversynen har det 
framkommit önskemål från gruppledarna om att se över 
arbetsformerna för pensionärs- och tillgänglighetsrådet. 

Förslag 

Pensionärs- och tillgänglighetsråden utvärderas under 2021 och 
förslag till förändringar beslutas innan utgången av 2021. 

Motivering 

Rådens arbetsformer har ej varit föremål för större förändringar 
sedan inrättandet, utan råden har fungerat som remissorgan. 
Under 2020 antogs nya arbetsformer för ungdomsrådet och 
kulturrådet. Den baseras på att två förtroendevalda ansvarar för 
att årligen arrangera två träffar tillsammans med respektive 
intressegrupp. Vid träffarna finns möjlighet att få en inblick i vad 
kommunen arbetar med och hur framtiden ser ut. 
Intressegrupperna har möjlighet att lyfta frågeställningar som är 
viktiga ur deras perspektiv. Råden blir därmed ett dialogforum 
istället för remissorgan. 

För att säkerställa att kommunen bejakar intresseföreningarnas 
perspektiv kan lokalavdelningarna istället bli remissinstanser vid 
enskilda ärenden.  

 

 



17 

Villkor för förtroendevalda 

Att arbeta med villkor för förtroendevalda är viktigt för en vital 
lokal demokrati. I Sveriges kommuner och Regioners skrift 
Villkor för förtroendevalda (2015) står följande 
inledningsanförande: 

Att individer har möjlighet och vill engagera sig i den lokala 
politiken genom förtroendeuppdrag är en central förutsättning 
för värnandet av en god lokal demokrati. Villkoren för 
förtroendeuppdraget kan vara en avgörande faktor för om den 
enskilde individen har möjlighet att engagera sig som 
förtroendevald. Därför är det viktigt att villkoren speglar de 
behov som finns lokalt för att skapa goda förutsättningar för ett 
vitalt lokalt engagemang genom förtroendeuppdrag.  

Definitionen av villkor för förtroendevalda kommer ofta att 
handlar om vilken ersättningsmodell appliceras. Villkoren för 
förtroendevalda är dock mångfalt större än ersättningar och 
handlar om hur fritidspolitiker ska ges rätt förutsättningar för att 
verka i den politiska organisationen. Mot bakgrund av det är 
arbetet med villkor essentiellt för organisationen. 

Kommunfullmäktiges presidium ska bevaka villkoren för 
förtroendevalda och väcka ärenden när det behövs. För att 
genomföra det arbetet behöver presidiet föra dialog med 
kommunens förtroendevalda. Nedan presenteras förslag på 
åtgärder för att stärka villkoren för förtroendevalda.  

a. Utbildningspaket för förtroendevalda 

Förslag 

Ett utbildningspaket tas fram för förtroendevalda som är årligt 
återkommande. Utbildningen ska vara möjlig att ta del av digitalt 
och i efterhand. 

Utbildningspaketet bereds av kommunfullmäktiges presidium 
och beslutas i kommunfullmäktige under 2021. 

Nya förtroendevalda ska erbjudas möjlighet till kortare 
utbildning. 

Motivering 

Utbildningsbehovet har visat sig dels genom 
kommunfullmäktiges enkät, men även via kommunrevisionens 
granskningsrapporter. Utbildningar äger ofta rum på nämnderna 
inom deras sakområden, men övergripande utbildning saknas 
och erbjuds oftast endast i anslutning till ny mandatperiod. 

För att skapa en stärkt politisk organisation krävs kontinuerliga 
utbildningsinsatser, så att fritidspolitikern får rätt 
förutsättningar. 
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b. Uppdragsbeskrivning för alla 

Förslag 

Uppdragsbeskrivning för samtliga årsarvoderade 
förtroendeuppdrag antas senaste mars 2021. 

Uppdragsbeskrivning för samtliga förtroendeuppdrag arbetas 
fram och beslutas under 2021. 

Bakgrund 

För Båstads kommun har det tidigare funnits beskrivningar av 
uppdragen som kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande (oppositionsråd). Sedan en 
längre tid tillbaka saknas utförliga beskrivningar, utan fragment 
finns i olika reglementen. 

Motivering 

Demokratiutredningen Låt fler forma framtiden (2016) 
argumenterar för att uppdragsbeskrivningar ska tas fram för att 
förtydliga rollfördelningen mellan förtroendevalda i 
organisationen. Detta för att tydliggöra uppdrag och 
avgränsningar för förtroendevalda, men även för att medborgare 
ska få bättre insyn. 

Utöver argumentationen i demokratiutredningen kan 
uppdragsbeskrivningar vara en vägledning för framtida 
förtroendevalda. Genom att få tydlig information om 
förväntningarna på uppdragen finns också en större möjlighet att 
ta sig an uppdrag. 

Uppdragsbeskrivningar tas först fram för uppdrag som uppbär 
årsarvode för att säkerställa att arvodet är skäligt i förhållande 
till uppgiften. Därefter ska beskrivningar tas fram för övriga 
förtroendeuppdrag.  

c. Sammanträdesstruktur för framtiden 

Förslag 

Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram 
principer för hur mötesstrukturen kan utvecklas. Uppdraget 
genomförs tillsammans med kommunstyrelsens presidium och 
dialog sker med kommunens samlade presidier. 

Beslut av principer sker under 2021. 

Bakgrund 

Sammanträdesplaneringen är ett viktigt instrument för att få en 
väl fungerande och förankrad ärendeberedningsprocessen. På 
uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har en ny 
beredningsprocess införts för kommunstyrelsen 2020 och 
sammanträdesplaneringen har tagits fram för att skapa en smidig 
beredning. Den har även beaktat förtroendevalda med 
hemmavarande barn då inga möten planeras till lovdagar. 
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Motivering 

Med ny teknik följer nya möjligheter. På grund av 
coronapandemin har digitalt deltagande på sammanträden 
införts i en mängd kommuner på rekordtid. För att möte 
morgondagens utmaningar kan ny teknik medverka till att skapa 
förutsättningar för fritidspolitiker att genomföra sitt uppdrag.  

Mötesstrukturen handlar ej enbart om digitala redskap, utan 
även om hur sammanträden planeras och genomförs. För att 
skapa möten för framtiden föreslås därför att principer tas fram 
genom dialog med kommunens samlade presidier.  

d. Kommunicera mera 

Förslag 

En kommunikationsplan tas fram under 2021 för hur den 
politiska organisationen och politiska beslut ska nå ut till 
medborgarna. 

Motivering 

En central del i den lokala demokratin är förankringen hos 
medborgarna. Om den politiska organisationen och beslut är 
okända kan det innebära skada för den lokala demokratin. Mot 
bakgrund av det föreslås att det tas fram en kommunikationsplan 
för att sprida hur kommunens organisation fungerar, vilka 
förtroendevalda som finns och hur man som medborgare kan 
påverka under perioden mellan valen.  

e. Index för årsarvode höjs 

Förslag 

Index för kommunala arvoden knyts till riksdagsledamöter 
(95%) och gäller från och med mars 2021. 

Förslagets ekonomiska konsekvenser beräknas till 170 000 
kronor. 

Bakgrund 

När riksdagsledamöternas arvoden blev index för Båstads 
kommuns årsarvoden under slutet av 2000-talet var 
grundförslaget att det skulle vara 100%. Finansiering av förslaget 
visade sig vara svårt och då applicerades 85% av index istället. 
När det nya arvodesreglementet beslutades under 2018 
ändrades index till 90%.  

Motivering 

Båstads kommuns kostnader för den politiska verksamheten, 
knuten till nämnd- eller styrelseverksamhet, är låga i förhållande 
till övriga delar riket.1 I en politiskt styrd organisation är det 
viktigt att uppdragen har rätt omfattning i förhållande till ansvar 

                                                             
1 Baserat på utdrag ur Kolada åren 2016-2019. I jämförelse finns riket i 

helhet, kommuner i Skåne och jämförbara kommuner i storlek. 
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och uppdragsbeskrivning, men även att arvoden följer 
utvecklingen i stort. Genom jämförelser med andra kommuner 
framgår det att Båstads kommun ej följer kostnadsutvecklingen. 

Förslagets får ekonomiska konsekvenser motsvarande 170 000 
kronor med PO-pålägg. Kostnaden för PO-pålägg varierar i 
organisationen då kostnaden är betydligt lägre för personer över 
65 år.  

Av vikt i sammanhanget är att indexeringen inte styr 
omfattningen av förtroendeuppdrag, utan omfattningen anges 
istället baserat på uppdragens förväntade tjänstgöring. Båstads 
kommun har idag årsarvoderade förtroendeuppdrag 
motsvarande närmare 3,5 heltidsarvoderade. Av dessa är 1,8 
knutna till kommunstyrelsens presidium, varav ordförande är 
heltid och de bägge vice ordföranden är deltid (40%). 
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4. Uppdragsbeskrivningar 

I kommunallagsutredningen Låt fler forma framtiden (2016:5) 

framförs en rekommendation om att kommuner ska införa 

uppdragsbeskrivningar för förtroendeuppdrag som är heltid eller 

deltid. Detta för att säkerställa att rollfördelningen är tydlig för 

organisationen och medborgarna. En viktig aspekt som lyfts i 

utredningen är att beskrivningar kan skapa inlåsningseffekter, 

vilket kan vara skadligt för organisationen. Detsamma gäller om 

den reglerar relationen mellan förtroendevalda och 

tjänstepersoner. Mot bakgrund av det bör 

uppdragsbeskrivningarna öppna upp för möjligheter istället för 

att uppsätta hinder.  

Då uppdragens omfattning kan skilja sig mellan olika 

ordföranderoller är det av vikt att tydliggöra att det handlar om 

förväntad omfattning. En nämnd med ett stort 

verksamhetsområde med stor möjlighet till påverkan är mer 

omfattande än en med ett mindre verksamhetsområde eller 

mindre påverkansmöjlighet. 

a. Förslag till uppdragsbeskrivning för: 

Gruppledare 

Partiernas gruppledare är länken mellan partiet, 
kommunfullmäktiges församling med dess presidium och den 
kommunala förvaltningen. Varje parti som finns representerat i 
kommunfullmäktige har att utse en ledamot som gruppledare. 
Vid frånvaro övergår ansvaret till annan av partiet utsedd 
ledamot i fullmäktige. 

I uppdraget som gruppledare ingår att: 

 Leda partigruppens arbete i fullmäktige och administrativa 
åtagande såsom att vidarebefordra viktig information till 
partigruppen. 

 Aktivt delta på gruppledarträffar som anordnas av 
kommunfullmäktiges ordförande. 

 Delta vid andra samarbetsformer när så är påkallat av 
kommunfullmäktiges ordförande. 

 Hålla sig informerad om den kommunala verksamheten och 
vidarebefordrar information till partiets representanter i 
nämnder, styrelser och det egna partiet.  
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5. Framtid 

I gruppledarnas dialog har det framkommit behov av ytterligare 
arbete med översyn av den politiska organisationen och dess 
villkor.  

Under 2021 kommer gruppledarna att arbeta med 
förutsättningarna för kommande mandatperiod. Det innebär 
bland annat att arvodesreglementet kommer ses över, antalet 
ledamöter och ersättare för nästa mandatperiod utreds och hur 
beredningsarbetet ska fungera inom kommunstyrelsen. 



iJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-11-23 17 av 20 

VN § 103 Dnr VN 000127 /2020 - 901 

Remissvar - Förslag på förändring av den politiska 
organisationen 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag på 
förändring av Båstads kommuns politiska organisation. Förslaget innebär i 
korthet att man under nästa år inrättar en 2:e vice ordförande i nämnden som 
ska utses av kommunfullmäktige. 

Underlag ti ll beslutet 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-11-16, 
med tillhörande bilaga. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom bifogat förslag på förändring 
av den politiska organisationen i Båstads kommun i de delar som särskilt 
rör vård- och omsorgsnämnden. 

usterandes si naturer Utdra sbes rl<ande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-16 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000127 /2020 - 901 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Remissvar - Förslag på förändring av den politiska organisationen 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom b ifogat förs lag på förändring av den politiska 
organisationen i Båstads kommun i de delar som särskilt rör vård- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag på förändring av 
Båstads kommuns politiska organisation. Förslaget innebär i korthet att man under nästa 
år inrättar en 2:e vice ordförande i nämnden som ska utses av kommunfullmäktige. 

Vård och omsorg 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Olof Nilsson, kanslichef 

Bilagor t ill tjänsteskrivelsen: 
Remiss - Förslag på förändring av den politiska organisationen - underlag 1 

1 (1) 



ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnänmden 

MN § 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammant rädesdat um 

2020-11-12 

Dnr MN 000053/2020 - 900 

Remissvar - Förslag på namnbyte av myndighetsnämnden 
till miljö- och byggnadsnämnden 

Sida 

22 av 22 

Beslut Myndighetsnämnden har i princip inget emot att nämnden byter namn, men 
anser att det inte motiverat med hänsyn till förslagets motivering och till det 
merarbete och den kostnad som det medför. 

Beskrivning av ärendet Ett förslag till ny politisk organisation har tagits fram. Den delen som avser 
namnändring av myndighetsnämnden har remitterats till nämnden. Nämnden 
föreslås byta namn från "myndighetsnämnden" till "miljö- och 
byggnadsnämnden". Det nya namnet föreslås gälla från och med den 1 januari 
2021. Förslaget motiveras med att "Ur ett medborgarperspektiv kan det vara 
svårt att veta vad en myndighetsnämnd är, då myndighetsutövning sker inom 
fler beslutande organ. För att tydliggöra för medborgarna föreslås att en 
namnändring sker. Då miljö- och byggnadsnämnd är väletablerat hos Sveriges 
kommuner föreslås att det blir det nya namnet." Under de snart sex år som 
myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet funnits har det inte funnits 
några problem med att medborgare vänt sig till nämnden med ärenden som 
tillhör annat beslutande organ. Miljö- och byggnadsnämnden är i sig ett bra och 
tydligt namn men gör att (brand-)säkerhetsansvaret inte finns med i namnet. 
Ett namnbyte innebär även merarbete för förvaltningen med uppdatering av 
mallar, infomaterial och andra dokument som används inom nämndens 
ansvarsområde. Arbetet behöver prioriteras in direkt efter årsskiftet. 
Tidsåtgången uppskattas till minst 30 till 40 timmar, en kostnad på 
15 till 20 tkr. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-11-09, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

(usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

C,/4,-, F; 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhäl lsbyggnad 

Datum 
2020-11-09 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-1152 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Remissvar - förslag på namnbyte av myndighetsnämnden till miljö
och byggnadsnämnden 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden har i princip inget emot att nämnden byter namn, men anser att det 
inte motiverat med hänsyn till förslagets motivering och till det merarbete och den kost
nad som det medför. 

Sammanfattning 
Ett förslag till ny politisk organisation har tagits fram. Den delen som avser namnändring 
av myndighetsnämnden har remitterats till nämnden. Nämnden föreslås byta namn från 
"myndighetsnämnden" till "miljö- och byggnadsnämnden". Det nya namnet föreslås gälla 
från och med den 1 januari 2021. 

Förslaget motiveras med att "Ur ett medborgarperspektiv kan det vara svårt att veta vad 
en myndighetsnämnd är, då myndighetsutövning sker inom fler beslutande organ. För att 
tydliggöra för medborgarna föreslås att en namnändring sker. Då miljö- och byggnads
nämnd är väletablerat hos Sveriges kommuner föreslås att det blir det nya namnet." 

Under de snart sex år som myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet funnits har 
det inte funnits några problem med att medborgare vänt sig till nämnden med ärenden 
som tillhör annat beslutande organ. Miljö- och byggnadsnämnden är i sig ett bra och tydligt 
namn men gör att (brand-)säkerhetsansvaret inte finns med i namnet. 

Ett namnbyte innebär även merarbete för förvaltningen med uppdatering av mallar, info
material och andra dokument som används inom nämndens ansvarsområde. Arbetet be
höver prioriteras in direkt efter årsskiftet. Tidsåtgången uppskattas till minst 30 till 40 
timmar, en kostnad på 15 till 20 tkr. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 
Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-77000vx 

Plusgiro: 1111 11 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Remiss 
Utdrag ur förslag till politisk omorganisation 

2 (2) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se ,ev2016.11.2/4 



 
Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-11-24 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

UN § 151  Dnr UN 000423/2020 - 600 

Yttrande gällande förslag om förändrat ansvar för 
utbildningsnämnden 

 
Beskrivning av ärendet En utredning gällande förändrad politisk organisation i Båstads kommun har 

genomförts. Förslaget har tidigare remitterats till de politiska partierna. Även 
nämnderna har nu möjlighet att yttra sig över den del av förslaget som berör 
dem.  

 
Underlag till beslutet Skrivelse från utbildningsnämndens presidium 
 Utdrag ur förslag över förändrad politisk organisation 
 
Beslut Utbildningsnämnden  beslutar: 
 

Anta bifogad skrivelse från utbildningsnämndens presidium som nämndens 
yttrande gällande förslag om förändrat ansvar för utbildningsnämnden. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-11-16 Till: Utbildningsnämnden 
Handläggare: Ida Skoglund 
Dnr: UN 000423/2020 – 600 
 
 
Yttrande gällande förslag om förändrat ansvar för utbildningsnämnden 
 
 
Förslag till beslut 
 
Anta bifogad skrivelse från utbildningsnämndens presidium som nämndens yttrande gällande 
förslag om förändrat ansvar för utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En utredning gällande förändrad politisk organisation i Båstads kommun har genomförts.  
Förslaget har tidigare remitterats till de politiska partierna. Även nämnderna har nu möjlighet 
att yttra sig över den del av förslaget som berör dem.  
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kanslichef 
Kommunstyrelsen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från utbildningsnämndens presidium 
Utdrag ur förslag över förändrad politisk organisation 
 
 
 
 

ITi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 



d. Utbildningsnämnden 

Vid organisationsöversynen har större förändringar i ansvar 
identifierats för utbildningsnämnden genom att 
kommunstyrelsen överför delar av sitt ansvar. 

Nedanstående förändringar föreslås för utbildningsnämnden. 

Utökat ansvarsområde 

Förslag 

Utbildningsnämnden övertar ansvaret för kultur, bibliotek och 
fritidsgårdar. 

Förändringen föreslås träda i kraft 1 april 2021. 

Bakgrund 

Kultur, bibliotek och fritidsgårdar har traditionellt sett 
organiserats i en kultur- och fritidsnämnd i Båstads kommun. 
Förändringen skedde 2010 då nämnderna avskaffades. 

Sedan 2015 har dialog förts kring hanteringen av kulturfrågor i 
kommunen, där förslag väckts om kulturnämnd, kultur- och 
fritidsnämnd, kulturutskott och kulturråd. Det senare bifölls 
under 2019. 

Motivering 

För att minska kommunstyrelsens ansvarsområde och öka 
synergieffekter mellan lärande, kultur och fritidsgårdar föreslås 
att utbildningsnämnden övertar ansvaret för kultur, bibliotek och 
fritidsgårdar. 

Inrättande av 2:e vice ordförande 

Förslag 

Kommunfullmäktige väljer en 2:e vice ordförande från 
oppositionen till utbildningsnämnden. 

Förändringen föreslås träda i kraft 1 april 2021. 

Bakgrund 

I Båstads kommun har det endast varit kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen som har haft två vice ordföranden. Andre vice 
ordförande har varit en post som tillsatts av oppositionen. Sedan 
kommunallagsändringen 2014 är nämndernas presidium ett 
kommunalrättsligt organ. Den senaste ändringen av 
kommunallagen 2017 öppnade upp för möjligheter till presidiet 
att fatta beslut enligt delegation. Användandet av presidiet för 
beslutsfattande lyfts fram i propositionen En kommunal/ag för 
framtiden (2015:24) som positivt för att lösa brådskande 
situationer. 

Motivering 
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Utbildningsnämnden 



Beslutsfattande kan idag delegeras till nämndens presidium, men 
där saknar oppositionen insyn. Genom att införa ett 
förtroendeuppdrag som 2:e vice ordförande får oppositionen 
representation och insyn i presidiets arbete. Bedömningen är att 
införandet stärker dialogen i nämnden och öppnar upp för nya 
beslutsvägar i framtiden. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott avskaffas 

Förslag 

Utbildningsnämndens arbetsutskott avskaffas från och med 
2019-12-31. 

Bakgrund 

Utbildningsnämndens arbetsutskott har ursprungligen varit 
tänkt att fungera som ett beslutande organ för 
myndighetsutövning kopplat till ansvaret som socialnämnd. Det 
har även under 2019 /2020 fungerat som ett beredande organ för 
vissa ärenden. 

Motivering 

Mot bakgrund av att utbildningsnämnden ej längre är 
socialnämnd och att presidiet utökas med en person är 
bedömningen att arbetsutskottet ej längre är nödvändigt. 

12 
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Datum: 2020-11-16    
Dnr: UN 000423/2020-600 
 
 
Yttrande gällande förslag om förändrat ansvar för utbildningsnämnden 
 
 
Till kommunstyrelsen 
 
Utbildningsnämndens kärnområde är barn och ungas lärande och utveckling. Det är ett  
omfattande och komplext ansvarsområde. Nämnden har ca 350 mkr och 470 årsarbetare för 
att lösa uppdraget. Utmaningarna inför kommande år är många. Nämnden bedömning är att 
det är avgörande att nämnd och förvaltning kan fokusera på kärnområdet. Övertagande av 
verksamheter ska innebära bättre möjligheter än idag för dessa verksamheter att utvecklas. 
Det måste finnas en klar positiv effekt av organisationsförändringarna annars ska de inte  
genomföras. 
 
Utbildningsnämnden avger följande remissvar på gruppledarnas förslag avseende utredning 
”En förstärkt lokal demokrati”.  
 
Utökat ansvarsområde 
 
Utredningen föreslår att kultur, bibliotek och fritidsgårdar överförs till utbildningsnämnden. 
Kultur har ingen tydlig eller given koppling till utbildning av barn och unga. Några uppenbara 
positiva effekter för kulturverksamheten vid överförande till utbildningsnämnden framgår inte 
av utredningen. Bibliotek och Barn och skola har ett väl fungerande samarbete kring  
skolbiblioteken. På samma sätt som vad gäller kulturfrågorna framgår inte vilka fördelar eller 
synergieffekter som avses.  Inte heller framgår vilket det grundläggande motivet för ändrad 
politisk styrning är. Fritidsgårdarnas roll och uppdrag borde gjorts tydligt men att per  
automatik knyta dessa till utbildningsnämndens kärnuppdrag är inte självklart. Nämnden har 
ett lärandeuppdrag och ser istället att det sociala samband och uppdrag som finns idag ska var 
vägledande för vilken politisk nämnd som har ansvaret framöver.  
 
Utbildningsnämnden avstyrker att kultur, bibliotek och fritidsgårdar överförs till nämnden.  
 
Inrättande av 2:e vice ordförande,  
 
Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget.  
 
Utbildningsnämndens arbetsutskott avskaffas 
 
Utbildningsnämnden avstyrker förslaget. Det är en fördel om en så stor verksamhet som  
utbildningsnämnden ansvarar för har möjlighet att kalla ett arbetsutskott med  
be-slutsdelegation då verksamheten så kräver. Idag finns 5 partier representerade i  
arbetsutskottet medan i ett presidium blir det 3 partier. Den politiska förankringen blir bättre 
genom ett arbetsutskott. 
 
Annat som utredningen inte behandlar 
 
Nämnden vill lyfta upp diskussionen om det politiska ansvaret för det kommunala aktivi-
tetsansvaret för ungdomar 16-20 år, ungdomsrådet och vuxenutbildningen.  Det kan finnas 
motiv och fördelar med att föra dessa verksamheter närmare Barn och skola och  
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utbildningsnämnden. 
 
Nämnden har i annat sammanhang väckt ärende om den delade styrning av kulturskolan.  
Klargörande i denna del bör finnas med i slutförslaget. Antingen överförs det politiska ansvaret 
för kulturskolan från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen eller så överförs det  
förvaltningsmässiga ansvaret från Bildning och arbete till Barn och skola.  
 
Övriga synpunkter 
 
De svårigheter i det interna arbetet som nämnden och förvaltningen idag har att hantera är i 
hög grad beroende av hur den interna styrningen på övergripande nivå fungerar. För nämnden 
och Barn och skola är ekonomi- och målstyrning centrala och tunga processer. Under många 
år har dessa rutiner diskuterats utan att nå målet om en väsentligen bättre styrning.  Det finns 
goda möjligheter att nu komma tillrätta med dessa brister. 
 
En organisation såsom den skisserats ovan kommer att stärka kommunens utbildningsfokus 
och det i sig kommer att leda just  till synergieffekter inom nämndens kärnområde, som  
utredningen säger sig syfta till. 
 
 
Thomas Nerd             Susanne Jung   
Ordförande     Vice ordförande                
 
 



	

Kommunstyrelsens	socialutskott	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 	
Sammanträdesdatum 
	

Sida 
	

2020‐11‐25 1 av	1

	

Justerandes	signaturer	 Utdragsbestyrkande	
	
	
	
	

	

	

KS	§	110	 	 Dnr	KS	000849/2020	‐	700	

Yttrande gällande utredning av politisk organisation - Ansvar 
för individ- och familjeomsorgen överlämnas till nyinrättad 
socialnämnd 

	
Beskrivning	av	ärendet	 En	utredning	gällande	förändrad	politisk	organisation	i	Båstads	kommun	har	

genomförts.	Förslaget	har	tidigare	remitterats	till	de	politiska	partierna.	Även	
nämnder	och	utskott	har	nu	möjlighet	att	yttra	sig	över	den	del	av	förslaget	som	
berör	dem.	

	
	 Förslag	enligt	utredning:	En	socialnämnd	inrättas	som	övertar	

kommunstyrelsens	ansvar	över	individ‐	och	familjeomsorgen.	I	ansvaret	ingår	
ej	försörjningsstöd.	Förändringen	träder	i	kraft	1	april	2021.		

	
Underlag	till	beslutet	 Tjänsteskrivelse	från	nämndsekreterare	Ida	Skoglund,	daterad	2020‐11‐18,	

med	tillhörande	bilaga.	
	
Yrkanden	 Gösta	Sandgren	(M),	Jessica	Andersson	(S)	och	Inge	Henriksson	(BP)	yrkar	att	

socialutskottet	avstår	från	att	yttra	sig.							
	
Propositionsordningar	 Ordförande	ställer	proposition	på	yrkandet	ovan	och	finner	att	detta	bifalls.					
	
Beslut	 Kommunstyrelsens	socialutskott	beslutar:	
	

Avstå	från	att	yttra	sig	över	bifogat	förslag	på	förändring	av	den	politiska	
organisationen	i	Båstads	kommun	i	de	delar	som	särskilt	rör	individ‐	och	
familjeomsorgen.			
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Datum:	2020‐11‐18	 Till: Kommunstyrelsens	socialutskott	
Handläggare:	Ida	Skoglund	
Dnr: KS	000849/2020	–	700 
	
	

Yttrande gällande utredning av politisk organisation - Ansvar för  
individ- och familjeomsorgen överlämnas till nyinrättad socialnämnd 
	
	
Förslag till beslut 
	
Kommunstyrelsens	socialutskott	ställer	sig	bakom	bifogat	förslag	på	förändring	av	den		
politiska	organisationen	i	Båstads	kommun	i	de	delar	som	särskilt	rör	individ‐	och		
familjeomsorgen.			
 
Sammanfattning av ärendet	
En	utredning	gällande	förändrad	politisk	organisation	i	Båstads	kommun	har	genomförts.	
Förslaget	har	tidigare	remitterats	till	de	politiska	partierna.	Även	nämnder	och	utskott	har	nu	
möjlighet	att	yttra	sig	över	den	del	av	förslaget	som	berör	dem.	
	
Förslag	enligt	utredning:	En	socialnämnd	inrättas	som	övertar	kommunstyrelsens	ansvar	över	
individ‐	och	familjeomsorgen.	I	ansvaret	ingår	ej	försörjningsstöd.	Förändringen	träder	i	kraft	
1	april	2021.	
	
	
Kommunkansliet	
Ida	Skoglund,	nämndsekreterare	
	
	
	
Beslutet ska expedieras till:	
Kanslichef		
	
Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
Utdrag	ur	förslag	över	förändrad	politisk	organisation	
	
Samråd har skett med:	
Ordförande	
	
	

~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Ansvar för individ- och familjeomsorgen överlämnas till 
nyinrättad socialnämnd 

Förslag 

En socialnämnd inrättas som övertar kommunstyrelsens ansvar 
över individ- och familjeomsorgen. I ansvaret ingår ej 
försörjningsstöd. 

Förändringen träder i kraft 1 april 2021. 

Bakgrund 

Under våren 2020 överfördes utbildningsnämndens ansvar som 
socialnämnd till kommunstyrelsen. Överföringen var endast 
temporär och arbete påbörjades för att hitta alternativa 
lösningar. 

Motivering 

Övervägande har gjorts om socialnämndsansvaret skulle 
kombineras med vård- och omsorgsnämnden, för att på så vis 
skapa en sammanhållen socialnämnd. Sammanslagningen har 
inte bedömts som aktuell för 2021, varvid det enda kvarvarande 
alternativet är att inrätta en ny nämnd. 

Övervägande har därefter gjorts om kommunstyrelsens ansvar 
för försörjningsstöd skulle överföras, men bedömningen är att 
synergieffekterna av att kombinera försörjningsstöd, 
vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och etableringsinsatser 
överväger fördelarna med att flytta ansvaret för försörjningsstöd. 
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f. Socialnämnden 

Enligt förslag på sidan 10 lämnar kommunstyrelsen över 
ansvaret för individ- och familjeomsorgen till en nyinrättad 
socialnämnd. Överlämningen genomförs på samma vis som när 
kommunstyrelsens socialutskott inrättades. 

Sammansättning 

Socialnämnden föreslås bestå av fem ledamöter och fem 
ersättare. Övervägande har skett om nämnden ska bestå av tre 
ledamöter istället, men då det kan uppstå jävssituationer som gör 
beslutsfattandet problematiskt föreslås istället fem ledamöter. 

Socialnämnden leds av ordförande och bildar tillsammans med 
1:e och 2:e vice ordförande nämndens presidium. 

Årsarvode för socialnämnden 

För ordförande föreslås tjänstgöring på motsvarande 10%. 
Förslag på tjänstgöring baseras på storleken på nämndens 
ansvarsområde och behov av färre överläggningar med 
verksamheten. 

Bedömningen är att 1:e och 2:e vice ordförande ej kommer att 
behöva årsarvode för att fullgöra sina uppgifter. Frågan bör åter 
aktualiseras i samband med översyn av arvodesreglementet 
under 2021. 

Socialnämndens presidium 

För att underlätta socialnämndens arbete kommer förslag att tas 
fram för hur nämndens presidium kan få utökad delegation. När 
behovet finns kan då presidiet användas för att fatta beslut, så att 
medborgarnas intressen tillgodoses på kort varsel. 
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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      
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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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Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall 
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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  



Avfallstaxa 2021 – Båstads kommun Sida 8 
 

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 
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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 



Avfallstaxa 2021 – Båstads kommun Sida 13 
 

 
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/


Avfallstaxa 2021 – Båstads kommun Sida 25 
 

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 

 

 

 

Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
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 

SID 1(6) 

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 
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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. 

ÄGARDIREKTIV 
SID 3(6) 



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. 

ÄGARDIREKTIV 
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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: 2020-11-25 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS000818/2020 

 
 

Omfördelning och utökning av investeringsbudget VA för 2021 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning och utökning av investeringsbudgeten VA 
för 2021. 
 
 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
NSVA har inkommit med en önskan om tilläggsanslag i investeringsbudget VA för 2021. Jämte 
detta har nu Sydvatten fått in anbud för anläggandet av dricksvattenledning sträckan 
Ängelholm-Grevie Kyrkby och har till förvaltningen inkommit med prognos för utfall 2021 för 
kommunens del av investeringen. 
 
 

Aktuellt 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni 2020 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag på revidering av investeringsbudget i samband med att anbud inkommit för 
genomförande av Sydvattens investering med anläggande av dricksvattenledning mellan 
Ängelholm-Grevie Kyrkby. Sydvatten har nu prognosticerat kommunens del av investeringen 
till 30 miljoner kronor, varav cirka 18,5 miljoner kronor förväntas falla ut under 2021. 
 
I samband med budgetarbetet har NSVA sett över de investeringar som tidigare fattats beslut 
om i affärsplanen. NSVA önskar nu beslut från kommunen på den föreslagna förändringen och 
utökningen. I beslutsunderlaget finns kommentarer och förklaringar till förändringarna och en 
jämförelse mellan nu gällande investeringsbudget för 2021 och de förändringar som föreslås. 
 
 
 
 
Andreas Jansson, projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA 
Jämförelse mellan beslutad investeringsbudget 2021 och förslag på förändring 
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Budget 2021 Båstad
Investeringar



Översikt Båstad
Budget 2021
Båstad

AP2021 B2021 Avv. 2021
Nyinvesteringsbehov 105 400 107 500 -2 100

Dricksvattentjänst 105 010 106 500 -1 490
Avloppsrening 300 300
Ledningsnät 103 060 104 000 -940
Dricksvattenproduktion 1 650 2 200 -550

Spillvattentjänst 360 950 -590
Avloppsrening 300 850 -550
Ledningsnät 60 100 -40
Dricksvattenproduktion

Dagvattentjänst 30 50 -20
Avloppsrening
Ledningsnät 30 50 -20
Dricksvattenproduktion

Reinvesteringsbehov 21 920 22 170 -250
Dricksvattentjänst 10 230 9 880 350

Avloppsrening
Ledningsnät 7 020 6 670 350
Rörnät 1 260 1 260
Dricksvattenproduktion 1 950 1 950

Budget 2021
Båstad

AP2021 B2021 Avv. 2021
Spillvattentjänst 10 270 11 110 -840

Avloppsrening 6 910 7 510 -600
Ledningsnät 3 360 3 600 -240
Rörnät
Dricksvattenproduktion

Dagvattentjänst 1 420 1 180 240
Avloppsrening
Ledningsnät 1 420 1 180 240
Rörnät
Dricksvattenproduktion

Landsbygdsinvesteringsbehov 2 500 2 200 300
Dricksvattentjänst 1 050 900 150

Ledningsnät 1 050 900 150

Spillvattentjänst 850 700 150
Ledningsnät 850 700 150

Dagvattentjänst 600 600
Ledningsnät 600 600

Total investeringsbehov 129 820 131 870 -2 050
~" 



Nyinvesteringar Båstad
Affärsplan Budget Avv.

Avdelning Projektnam Varians % 2021 2021 2021
Ledningsnät Åtgärder enligt saneringsplan, Båstad 15

Sydvatten Båstad E1 Torekov 40 97 000 95 000 2 000
Sydvatten Båstad E2 Förslöv 40 500 1 700 -1 200
Sydvatten Båstad E3 Grevie 40 3 000 4 700 -1 700
Sydvatten Båstad E4 Västra Karup 40 2 500 2 500
BÅ-1 – Dagvattenledning Örebäcken 40
Mätutrustning 2021 - Båstad 40 250 -250
Mätutrustning 2022-24 - Båstad 40 150 150
Åtgärder enl. dagvattenplan - Båstad 40

Totalt Ledningsnät 103 150 104 150 -1 000
Avloppsrening Torekovs RV - Byggnad reservkraft 30 600 600

Nytt tillstånd, Torekov RV 30 50 -50
Ängstorps RV rest 20 500 -500

Totalt Avloppsrening 600 1 150 -550
Dricksvatten Vattenståndsmätning, Båstad 30 150 250 -100

Ersätta V14 30 100 100
Förprojektering Samlingskammare Eskilstorp 30 500 500
Mikrobiologisk barriär R1 20 800 -800
Mobil klorutrustning 20
Ny brunn V14 30
R3 - UV och elanläggning 20
Skalskydd Båstad 2021-2022 20 200 50 150
Skalskydd Båstad 2022 20
Skalskydd Båstad 2023 20
Solceller Båstad 30 100 100
UV-behandling, V5 30 300 300
Vattendom V14 idrottsplatsen 20 300 400 -100
Vattenförsörjningsplan norra Båstad 20

Totalt Dricksvatten 1 650 2 200 -550
105 400 107 500 -2 100



Reinvesteringar Båstad
Affärsplan Budget Avv.

Avdelning Projektnam Varians % 2021 2021 2021
Ledningsnät Relining Avlopp, Båstad 40 1 200 1 200

Ram samordning Båstad 40
Christian II väg 40 2 500 1 800 700
Ekorrvägen etapp 2 40
Akutram Reinv. -  Båstad 40 1 500 1 500
Bygdegårdsv., Vantingevägen 40 500 500
Förslöv, Stationsvägen (ansl. Sydvatten + utbyte) 40 4 000 4 000
Grevie Kyrkby - Skeadalsvägen 40 400 750 -350
Projekteringsram - Båstad 40 400 400
Relining Avlopp 2021 - Båstad 40 1 200 -1 200
Serviser Reinv. 2021 - Båstad 40 1 000 -1 000
Vällingbyvägen, Gästgivarevägen Västra Karup 40
Östra Karup 24:2 - Tomtaholmsvägen 40 300 300
Serviser Reinv. 2022-24 - Båstad 40 1 000 1 000

Totalt Ledningsnät 11 800 11 450 350
Rörnät Avstängningsventiler Båstad 2021 40 910 910

Brandposter Båstad 2021 40 350 350
Avstängningsventiler Båstad 2022 40
Brandposter Båstad 2022 40
Båstad, Avstängningsventiler 2023 40
Båstad, Brandposter 2023 40
Förslöv - Vallvägen 40

Totalt Rörnät 1 260 1 260
~" 



Reinvesteringar Båstad
Affärsplan Budget Avv.

Avdelning Projektnam Varians % 2021 2021 2021
Avloppsrening Enligt reinvesteringsplan Båstad 2022 30

Båstad Arv Blåsmaskiner 40 1 600 1 600
Båstad ARV Pumpar/rör/ventiler 40 900 900
Båstad ARV skrapor mellansed 40 1 000 1 000
Båstad ARV Utbyte rotosil 1 40 1 200 1 200
Båstad Lås 30 30 30
Båstad Pumpstationer (Laholm) pumpar/rör/venti 30 50 200 -150
Båstad Pumpstationer P15 40 700 700
Båstad Pumpstationer Pumpar/rör/ventiler 2021 40 400 400
Båstad Pumpstationer T4 40 830 830
Enligt reinvesteringsplan Båstad 2023 40
Ängstorps RV - pumpar/rör/ventiler 30 200 250 -50
Ängstorps RV - Utbyte scadasystem 30 400 -400

Totalt Avloppsrening 6 910 7 510 -600
Dricksvatten Instrument och styrning 2021 20 100 100

Instrument och styrning 2022 20
Instrument och styrning 2023 20
Kompressorer 2023 20
Maskininstallationer Båstad 30 150 150
R3 Slättaröd, tak och fasad 20 1 200 1 200
R7 Tvehöga, enlanläggning 20
Rekonditionering råvattenbrunnar Båstad 20
Styr och regler 2021 20 350 200 150
Styr och regler 2022 20
Styr och regler 2023 20
Ts 9 Petersberg, pumpbyte 20
Tömningsventil lågreservoar V10-29 20 50 50
Undercentral och Elskåp Ts2 20 350 -350
Värmepump Ts6 20 50 50
Åtgärder avhärdning V4 20 50 50

Totalt Dricksvatten 1 950 1 950
21 920 22 170 -250
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Landsbygdsinvesteringar Båstad

Affärsplan Budget Avv.
Avdelning Projektnam Varians % 2021 2021 2021
Ledningsnät Kattviksvägen 40

Ängalag, Rotalyckevägen, Varan 40 500 200 300
Mäsinge 40
Serviser Nyinv. 2021 - Båstad 40 2 000 -2 000
Serviser Nyinv. 2022-24 - Båstad 40 2 000 2 000
Utbyggnad enl. Landsbygdsstrategi - Båstad 40

Totalt Ledningsnät 2 500 2 200 300

~" 



Följande önskar NSVA beslut om:

Kommun Projekt Projektnr. Kommun Projektnr. NSVA Avd Typ Affärsplan 2021 Budget 2021 Belopp Kommentar
Båstad - Laholm Ängstorp RV Rest 0 kr 500 000 kr 500 000 kr
Båstad - Laholm Båstad Pumpstationer (Laholm) pumpar/rör/ventiler 50 000 kr 200 000 kr 150 000 kr
Båstad - Laholm Ängstorps RV - pumpar/rör/ventiler 200 000 kr 250 000 kr 50 000 kr
Båstad - Laholm Ängstorp RV - Utbyte Scada 0 kr 400 000 kr 400 000 kr

250 000 kr 1 350 000 kr 1 100 000 kr

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut:

Namnunderskrift Datum

Namnförtydligande

Tilläggsbeslut

Uppgifter från Laholm om åtgärder och kostander av dessa som ej lyfts i samband med NSVAs 
affärsplanearbete.

I I I I I I I I I I 

I I I I 

http://antura.nsva.se/Views/ProjectPlace/Start/Main.aspx?ProjectID=7994508
http://antura.nsva.se/Views/ProjectPlace/Start/Main.aspx?ProjectID=7994421


Följande önskar NSVA beslut om:

Kommun Projekt Projektnr. Kommun Projektnr. NSVA Avd Typ AP 2021 Budget 2021 Belopp Kommentar
Båstad Vattenståndsmätning, Båstad 150 000 kr 250 000 kr 100 000 kr Nya observationsrör behövs för att kunna montera utrustningen.
Båstad

Mikrobiologisk barriär R1
0 kr 800 000 kr 800 000 kr Projektet tidigareläggs då det finns behov av en mikrobiologisk barriär på denna anläggning

Båstad Skalskydd 200 000 kr 50 000 kr -150 000 kr En liten del av detta projektet genomförs som planerat, övrig del skjuts på till 2021
Båstad

UV-behandling V5
300 000 kr 0 kr -300 000 kr Utgår med anledning av att behovet av UV försvinner här i samband med inkopplingen av 

sydvatten
Båstad Vattendom V14 300 000 kr 400 000 kr 100 000 kr Projektet är påbörjat 2020. Fortgår under 2021 med något utökad budget
Båstad Instrument och Styrning 100 000 kr 0 kr -100 000 kr Utgår då det inte finns något speciikt behov
Båstad Syr och Regler 2021 350 000 kr 200 000 kr -150 000 kr Projektbudget minskas med anledning av att Ts2 lyfts ur projektet
Båstad

Undercentral och Elskåp Ts2
0 kr 350 000 kr 350 000 kr Byte av undercentral vid Ts2 lyfts ur från projektet "styr och regler". I saband med att 

undercentralen byts behöver även elsåpet bytas och kablar dras om.
Båstad Åtgärder avhärdning V4 50 000 kr 0 kr -50 000 kr Kostnader för detta flyttas till underhåll
Båstad Tömningsventil V10-29 50 000 kr 0 kr -50 000 kr Utgår då anläggningen försvinner när sydvatten kopplas in. 

1 500 000 kr 2 050 000 kr 550 000 kr

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut:

Namnunderskrift Datum

Namnförtydligande

Omprioriteringsbeslut

I I I l I I I l I 

I I I I 



Följande önskar NSVA beslut om:

Kommun Projekt Projektnr. Kommun Projektnr. NSVA Avd Typ AP 2021 Budget 2021 Belopp Kommentar
Båstad Grevie Kyrkby - Skeadalsvägen L R 400 000 kr 750 000 kr 350 000 kr Förfinad beräkning av projekteringsutgifter utifrån riktpris 
Båstad Mätutrustning 2021 - Båstad L N 150 000 kr 250 000 kr 100 000 kr Justering utifrån specificering av utgifter för mätutrustning enligt målsättning 
Båstad Christian II väg 12480 L R 2 500 000 kr 1 800 000 kr -700 000 kr Förfinad kalkyl efter genomförd utredning visar på en lägre prognos än tidigare aviserat

3 050 000 kr 2 800 000 kr -250 000 kr

Båstad

Sydvatten Båstad E3 Grevie 12360

L N 3 000 000 kr 4 700 000 kr 1 700 000 kr Omprioriteringar mellan etapperna inom totalprojektet för Sydvatten, endast som information 
och NSVA förselår att detta inte tas upp för nya beslut då totalsumman för etapperna håller sig 
inom den beslutade ramen för projektet år 2021

Båstad

Sydvatten Båstad E1 Torekov 12130

L N 97 000 000 kr 95 000 000 kr -2 000 000 kr Omprioriteringar mellan etapperna inom totalprojektet för Sydvatten, endast som information 
och NSVA förselår att detta inte tas upp för nya beslut då totalsumman för etapperna håller sig 
inom den beslutade ramen för projektet år 2021

Båstad

Sydvatten Båstad E2 Förslöv 12350

L N 500 000 kr 1 700 000 kr 1 200 000 kr Omprioriteringar mellan etapperna inom totalprojektet för Sydvatten, endast som information 
och NSVA förselår att detta inte tas upp för nya beslut då totalsumman för etapperna håller sig 
inom den beslutade ramen för projektet år 2021

Information 100 500 000 kr 101 400 000 kr 900 000 kr
Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut:

Namnunderskrift Datum

Namnförtydligande

Omprioriteringsbeslut

I I I I I I I I I 

I I I I 

I I I 



Investeringar 2020-2025

Förvaltningens 
förslag till 
revidering utifrån 
NSVAs önskemål

Enligt KF beslut 
juni 2020

Förändring i 
budget 

OBS Inklusive överföringar Budget Budget Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Kod Tkr 2020 2021 2021 2021 2022 2023 2024 2025

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar
6000 Ram reinvesteringar 25 100 18 170 17 920 250 16 901 21 416
6972 Förslöv Stationsvägen (ansl Sydvatten + utbyte) 4 000 4 000 0 10 000 200

Landsbygdsinvesteringar
6008 Ängalag, vatten+spillvatten 1 500 200 500 -300
6027 Lyavägen, vatten+spillvatten 100 0
6049 Öllövsstrand, vatten+spillvatten 300 0

Mäsinge 0 400
Kattviksvägen 0 1 000

6009 Serviser, V S D 1 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000

Nyinvesteringar 0
6004 Ängstorp, nytt reningsverk 500 500 0 500
6006 Ledning till Ängstorp 100 0 0 0 0

Ängstorp - Hedhuset utjämningsmagasin 2 000 0
6007 Ram nyinvesteringar 2 475 3 100 2 400 700 2 350 4 350
6022 Sydvatten Båstad 31 923 103 900 103 000 900 68 500 55 400

Åtgärder enl dagvattenplan 0 0 0 0 1 000
Dagvattenledning Örebäcken 0 1 000 6 000

Exploatering VA
5004 Heden exploatering, etapp III 0
5005 Hemmeslöv 6:2 Petersberg VA 200 200 0 5 000 5 000
5007 Hemmeslöv 5:9 söder om Willys VA 0 100 2 000 2 000
5009 Förslöv Väst 105 Va 200 200 0 5 000 6 000
5010 Förslöv 2:4 exploatering 8 500 0
5011 Grevie skoltomt 500 500 0
5021 Exploatering Åstad Bas Va inv 300 300 0
5022 Exploatering Åstad v-omr 1 Va 200 0
5031 Anslutning Sydvatten 17 000 18 500 18 500

Övriga exploatering 10 000 10 000 0
Delsumma NSVA VA projekt 64 998 131 870 129 820 2 050 101 751 90 766 0 0
T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) 90 698 161 570 141 020 20 550 111 851 103 766 2 000 0
(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2022-2023)

Anslutningsavgifter
5205 Anslutningsavgifter Ängalag -2 388 0
5211 Anslutningsavgifter Östra Karup -500 -1 280 -1 280 0 -1 280 -1 280
5213 Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -3 164 0
5216 Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500 0

Anslutningsavgifter Margretetorpsvägen -1 242 -1 242 0
5220 Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -1 450 -4 450 -4 450 0 -1 450 -1 450

Anslutningsavgifter Petersberg 0 -1 500 -2 500
Anslutningsavgifter Vretvägen 0 -2 000 -1 000
Anslutningsavgifter Sunnan 10 0 -1 000 -2 000
Anslutningsavgifter Skoltomten i Grevie -1 000 -1 000 0
Anslutningsavgifter verksamhetsområde söder om willys 0 -1 000 -800
Anslutningsavgifter Tunet 1 0 -500 -1 500
Anslutningsavgifter verksamhetsområde vistorp v 105 0 -1 000 -2 000 -2 000

5202 Övriga anslutningsavgifter 0
Summa Anslutningsavgifter -8 002 -7 972 -7 972 0 -2 730 -7 230 -7 800 -6 500
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UN § 146  Dnr UN 000411/2020 - 600 

Hemställan från AV Media Skåne - antagande av tre nya 
medlemmar samt godkännande av ny förbundsordning 

 
Beskrivning av ärendet Tre kommuner, Kristianstad, Hörby och Höör, har ansökt om medlemskap i 

Kommunalförbundet AV Media Skåne. Kommunalförbundets direktion har 
enhälligt fattat beslut om att godkänna dessa kommuners ansökan. 

 
 Kommunalförbundet AV Media Skåne har gjort ändringar av och tillägg till 

förbundsordningen, vilket nu finns för godkännande hos alla medlemmar. Den 
nya förbundsordningen ska börja gälla från den 1 januari 2021. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolexpert Margaretha Ekelund Svensson, daterad  
 2020-11-11, med tillhörande bilaga.  
 
Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Bifalla hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne om att anta tre 
nya medlemmar, kommunerna Kristianstad, Hörby och Höör. 

2. Bifalla hemställan från Kommunalförbundet AV Media om att godkänna ny 
förbundsordning enligt bilaga.  

 

 
 
 

 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2020-11-11. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Margareta Ekelund-Svensson 

Dnr: KS000766/2020-900 
 
 

Förslag att bifalla hemställan från  Kommunalförbundet AV Media Skåne om 
att anta tre nya medlemmar samt att godkänna ny förbundsordning   
 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla hemställan från  
Kommunalförbundet AV Media Skåne om att anta tre nya medlemmar, kommunerna  
Kristianstad, Hörby och Höör. 
 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla hemställan från  
Kommunalförbundet AV Media om att godkänna ny förbundsordning enligt bilaga.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tre kommuner, Kristianstad, Hörby och Höör, har ansökt om medlemskap i Kommunalförbun-
det AV Media Skåne. Kommunalförbundets Direktion har enhälligt fattat beslut om att god-
känna dessa kommuners ansökan. 
Kommunalförbundet AV Media Skåne har gjort ändringar av och tillägg till förbundsordningen, 
vilket nu finns för godkännande hos alla medlemmar. Den nya Förbundsordningen ska börja 
gälla från den 1 jan 2021. 
 

Bakgrund 
Kommunalförbundet AV Media bildades 1997 och började sin verksamhet 1998. Medlemmar 
är 12 kommuner i norra Skåne, från 1 jan 2021 15 kommuner under förutsättning att nuva-
rande medlemmar godkänner tre nya medlemmar. Syftet med kommunalförbundet är att till-
varata medlemmarnas intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet. 
Kommunalförbundets ändamål är att främja samverkan och ge medlemmarna ett brett kvalita-
tivt utbud inom områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt 
tillhandahållande av teknik. Kommunalförbundet skall ligga i framkant avseende modern pe-
dagogik och teknik. 
 

Aktuellt 
Direktionen i Kommunalförbundet har godkänt ansökningarna från kommunerna Kristianstad, 
Hörby och Höör samt tagit fram förslag till en ny Förbundsförordning. Se bilaga. 
 
 
 
 
Verksamhetsområde 
Barn och skola 
Margareta Ekelund Svensson 
Skolexpert 
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AV Media Skåne 
Inga-Britt Henriksson 
Margaretha Ekelund Svensson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ny Förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media 
 
Samråd har skett med 
Inga-Britt Henriksson 
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Ankorn 

2020 -10- 1 9 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-12 

Hemställan ifrån Kommunalförbundet AV Media Skåne till 
medlemskommunerna om att anta tre nya medlemmar samt att 
godkänna ny Förbundsordning. 

Under 2020 har dialogmöten med medlemskommunerna genomförts i syfte att ge 

bakgrunden till processen angående nya medlemmar i Kommunalförbundet. 
Tre kommuner, Kristianstad, Hörby och Höör har ansökt om medlemskap. 
Kommunalförbundets Direktion har vid direktionsmöte 2020-03-09 och 2020-05-04 
enhälligt fattat beslut om att godkänna dessa kommuners ansökan. 

Direktionens yttrande angående ansökningarna: Det är mycket positivt att 

Kristianstads kommun, som är den största kommunen i vårt verksamhetsområde, vill 
bli medlem i AV Media Skåne och att även Hörby och Höörs kommun tar steget ifrån 
avtalskommun till att bli medlemmar då detta gör att förbundet stärks juridiskt, 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. 

Direktionen i kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om att Båstads 
kommun antar de tre nya kommunerna med inträde i förbundet 1 januari 2021 . 

Direktionen i kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om att Båstads 
kommun godkänner ny Förbundsordning som börjar gälla 1 januari 2021 . 

Bifogas som bilaga Ny Förbundsordning. 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 
AV Media Skåne 
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Angående Ny Förbundsordning 

Ändringar/tillägg i Ny Förbundsordning är skrivna med röd text annars är 
skrivningen som tidigare Förbundsordning. 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 
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Förbundet bildades på obestämd tid 1997 och startade sin verksamhet 1998. 
Ändringar av och tillägg till förbundsordningen har antagits av medlemmar 2020 och 

träder i kraft 1 januari 2021. 

1 § Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet AV Media Skåne och 
har sitt säte i Hässleholm. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i Kommunalförbundet är: 
Bromölla, Båstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad , Osby, Perstorp, 
Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommun. 

3 § Ändamål och uppgifter 
Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning, 
förskola och annan pedagogisk verksamhet. Kommunalförbundets ändamål är att 

främja samverkan och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom 
områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt 
tillhandahållande av teknik. Kommunalförbundet skall ligga i framkant avseende 

modern pedagogik och teknik. 

Uppgifter: 

• Utlåning och distribution av pedagogiskt material, film, ljud, litteratur, digital 
teknik och digitala läromedel. 

• Tillhandahålla plattform för strömmande media. (Streaming). 

• Garantera att samtliga produkter och tjänster är kvalitetssäkrade före inköp 

och utlåning. 
• Erbjuda förmånliga gemensamma avtal för digitala läromedel. 

• Genomföra event såsom läromedelsmässa och andra pedagogiska träffar för 
inspiration och information inom pedagogisk verksamhet. 

• Erbjuda medlemmarna utbildningar i form av kurser och konferenser. 

• Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. 
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• Samverka med nationella och regionala organisationer i Skåne län samt med 
motsvarande verksamheter i första hand i närliggande län men också vid 
behov övriga Sverige. 

Kommunalförbundet har även rätt att efter avtal med förbundsmedlem tillhandahålla 
andra eller kompletterande produkter eller tjänster inom ramen för kommunal
förbundets kompetens. Om kommunalförbundet tillhandahåller andra tjänster till sina 
förbundsmedlemmar än sådana som ingår i medlemsavgiften skall detta göras så att 
intäkterna för dessa tjänster täcker kostnaderna för densamma. 

4 § Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller 
särskilt reglemente. 

5 § Förbundsdirektionens organisation och mandattid 
Direktionen skall bestå av en ledamot och en ersättare från varje medlemskommun, 
dvs. 15 ledamöter och 15 ersättare. En förbundsmedlem får till ledamot eller 
ersättare i den beslutande församlingen välja endast den som är ledamot eller 
ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige. 

Mandattiden för ledamöter och ersättare är fyra (4) år, räknat från första januari året 
efter det då allmänna valet till kommunfullmäktige ägt rum i landet. 

Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare vald av samma medlemskommun som 
ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

Ersättare i direktionen har närvarorätt och yttranderätt vid direktionens 
sammanträden och rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Vid förhinder för ledamot och för ersättare vald av samma medlemskommun som 
ledamoten , beslutar direktionen om inkallelseordning för ersättares tjänstgöring . 

Direktionen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. 
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet anmäla 
detta till AV Media Skåne. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

6 § Kungörelser och tillkännagivanden 
Kommunalförbundet skall på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan skall 
kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. Varje förbundsmedlem skall ges 

möjlighet att länka sin webbplats till den webbplats där kommunalförbundet har sin 
anslagstavla. 

Kommunalförbundet skall på sin anslagstavla publicera kommunalförbundets: 
- tillkännagivanden om direktionens sammanträden 
- tillkännagivanden av justerade protokoll 

- tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte skall anmälas till en nämnd 

- justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och inte strider 
mot lag eller annan författning 

- upplysningar om hur beslut kan överklagas 

7 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av 

• ledamot i direktionen 

• förbundsmedlems kommunfullmäktige och kommunstyrelse 

• revisorerna om ärendet rör granskning av förbundets verksamhet 

8 § Revisorerna 
Förbundet skall ha tre (3) revisorer. Kommunfullmäktige i medlemskommunerna 
utser revisorerna. Valet skall föregås av samråd med övriga medlemmar. 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som direktionen. Tre av 
medlemskommunerna utser för varje mandatperiod revisorer. 
Varefter tre nya medlemskommuner utser revisorer för nästkommande mandatperiod 
tills alla medlemskommuner har utsett revisorer för en mandatperiod. 

9 § Kostnadstäckning 
Kommunalförbundets årliga kostnader skall täckas genom avgifter. 

Kommunalförbundet skall debitera medlemmarna avgifter för utförda tjänster efter 
självkostnadsprincipen. 
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Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till medlemmarnas folkmängd. Till grund för fördelningen gäller 
respektive medlems andel av den totala folkmängden vid ingången av året före 
räkenskapsåret, avrundat till en decimal. 
Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall att förbundet 
skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av 
förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 
Samma fördelning skall gälla för borgen som medlemmarna ingår i förbundet. 

11 § Budget, verksamhetsplan och ekonomisk styrning 
Verksamhetschefen har att, till direktionen, årligen framlägga förslag till budget. 

Budgeten skall innehålla beslutsförslag för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret, samt en plan för verksamheten och ekonomin under den därefter 
kommande tvåårsperioden. Budgetförslag skall förgås av dialogmöte med 
revisorerna vad avser revisionsbudget. 
Direktionen skall årligen fastställa en tidsplan för förbundets arbete med budget, 
uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och årsredovisning. 

Direktionens sammanträden, vid vilka budgeten fastställs samt årsredovisningen 
godkännas, skall vara offentligt och skall tillkännages på kommunalförbundets 
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 
Förslag till budget samt årsredovisning skall hållas tillgängligt för allmänheten på 
förbundets anslagstavla från och med tillkännagivandet av det sammanträde med 
direktionen då budgeten skall fastställas respektive årsredovisningen skall 
godkännas. 

Arets resultat skall tillföras det egna kapitalet upp till 9 000 000 kr. Eget kapital 
räknas årligen upp enligt prisbasbeloppets procentsats. överskjutande del av årets 
resultat, när det egna kapitalet uppgår till 9 000 000 kr, skall delas ut till medlems
kommunerna. 

Grunden för fördelningen baseras på respektive medlems andel av den totala 
folkmängden vid ingången av året före räkenskapsåret, avrundat till en decimal. 
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12 § Allmänhetens rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett 
sammanträde med direktionen. 
Allmänheten har rätt att i elektronisk form (e-post) ställa frågor om årsredovisningen 
vid direktionsmöte då årsredovisningen behandlas. Sådana frågor skall inkomma till 
kommunalförbundet senast tre arbetsdagar före det direktionsmötet då års
redovisningen behandlas. Frågor om årsredovisningen besvaras vid direktionsmötet 
samt även med e-post till frågeställaren. 

13 § Lån, borgen m.m. 
Förbundet har inte rätt att uppta lån, teckna borgen, garantier eller motsvarande utan 
godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan 

godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 

14 § Samråd, insyn och kontroll 
Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva uppsikt över 
dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas enligt kommunallagen av 
kommunstyrelsen i respektive kommun. Direktionen skall före beslut, samråda med 
medlemmarna i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

15 § Ersättningar för förtroendeuppdrag 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen 

eller andra organ regleras i kommunalförbundets bestämmelser, arvoden och 
ersättning till förtroendevalda, enligt bestämmelser för arvoden och ersättningar som 
tillämpas i Hässleholms kommun. Arvode och andra ekonomiska ersättningar till 
revisorer och revisorsersättare skall utgå enligt de regler som tillämpas i 
Hässleholms kommun. 

16 § Uppsägning och utträde 
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 18 

månader räknat från ingången av den månad då uppsägningen sker. Regleringen av 
de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen 
bestäms i en överrenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. 
Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade 
tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur 
förbundet, om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 
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Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden i 16 § är till ända, skall förbundet omedelbart träda i likvidation. 
Förbundet ska också träda i likvidation om minst tre av förbundsmedlemmarna 
genom samstämmiga beslut i respektive förbundsmedlems fullmäktige fattat beslut 
härom. Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. 
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar med anledning av likvidationen ska den i 
10 § angivna fördelningsgrunden mellan förbundsmedlemmarna tillämpas. 

När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom, i den mån det behövs 
för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på 
annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltnings
berättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna 
tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

Till slutredovisningen ska bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets 
medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

18 § Tvister 
Tvister mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar skall, om parterna 

inte kan nå en frivillig uppgörelse 1 avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om 

skiljeförfarande (SFS 1999: 116). 

19 § Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till 

direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas 

fullmäktige för beslut. 

Ny medlem som har antagits medges tillträda medlemskapet i förbundet den 1 

januari kalenderåret efter det att samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom 

fullmäktigebeslut och ny förbundsordning undertecknats av samtliga 

förbundsmedlemmar. 
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20 § Ändring av förbundsordningen 
Ändring och tillägg till denna förbundsordning skall fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige. Kommunalförbundets direktion skall ges möjlighet att yttra 

sig över förslag om förändrad förbundsordning. 

Här kommer vi att referera till respektive kommunsprotokoll där beslut tagits. 

Det innebär att det inte behövs någon påskrift. 

Denna reviderade förbundsordning har antagits av xxx kommunfullmäktige 2020-xx

xx 
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Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

VN § 99  Dnr VN 000123/2020 - 905 

Förslag till nya avgifter 2021 inom Vård och omsorg  
enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

 
Beskrivning av ärendet Avgifter för vård- och omsorgstagare fastställs inför varje nytt kalenderår. Inför 

2021 har maxtaxan justerats utifrån det nationellt beslutade beloppet. 
Avgifterna är till stora delar samstämmiga med avgifter för 2020, med en  
årlig uppräkning av beloppen. Förslaget baseras på lagstiftning samt analys  
av nuvarande taxor och användning av dessa samt omvärldsbevakning av 
närliggande kommuners avgiftsnivåer.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschef Lena Täringskog 2020-11-06, med 

tillhörande bilaga. 
 
Föredragande Avdelningschef Lena Täringskog föredrar ärendet.  
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
  

1.  Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet 
till 100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

2.  Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2021.  

 
       
  

 
 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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1 (2) 

 
Datum: 2020-11-06 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000123/2020-905 

 

Förslag till nya avgifter 2021 inom Vård och omsorg enligt  
Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
  

1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet  
till 100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Avgifter för vård- och omsorgstagare fastställs inför varje nytt kalenderår. Inför 2021 har max-
taxan justerats utifrån det nationellt beslutade beloppet. Avgifterna är till stora delar sam-
stämmiga med avgifter för 2020, med en årlig uppräkning av beloppen.  
Förslaget baseras på lagstiftning samt analys av nuvarande taxor och användning av  
dessa samt omvärldsbevakning av närliggande kommuners avgiftsnivåer. 
 
Bakgrund 

För vård- och omsorgsinsatser utgår en avgift till vård- och omsorgstagarna. Nivån på  
respektive avgift styrs av en procentsats utifrån maxtaxan, med undantag för kosttaxorna där 
självkostnadspris gäller. Huvudprincipen är att kommunen, enligt lag, inte kan ta ut en kostnad 
som är högre än vad det kostar att producera densamma. Det åligger kommunfullmäktige att 
besluta om avgifterna för matdistribution, hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. 
 
Följande förslag till förändringar föreligger i förslaget: 
 

 

 Matlåda 
Abonnemang av matlåda har kompletterats med möjligheten att beställa två lådor per dag, i de 
undantagsfall där den enskilde efter läkarbedömning bedöms ha rätt till två matlådor lunch 
och kvällsmat per dag. Förslaget omfattar såväl pris per dag och månadsabonnemang.   
 

 Sondmat och näringsdryck 
 
Debiteringen för sondmat och näringsdryck har tidigare skett utifrån samma princip som för 
personer som erhåller matlåda. Debiteringen har varit högre än faktisk kostnad för sondmat 
och näringsdryck, vilket inte är förenligt med huvudprincipen som beskrivs ovan. Genom detta 
förslag så kommer debiteringen ske utifrån fakturakostnaden.  
 

Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Konsekvensen av förslaget är att avgiftsintäkterna kan påverkas något av justeringen av 
avgifter för sondmat, men eftersom antalet personer som får denna typ av mat är begränsat så 
påverkar det inte intäkterna i någon högre grad. 
  

[IT.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Lena Täringskog 
Avdelningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 
Vård- och omsorgsnämnden 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nya avgifter från och med 1 januari 2021 
 
 
 
 
 
 



Förslag Vård- och omsorgsavgifter från och med 1 januari 2021

% av maxtaxa Avgift 2020, kr Avgift 2021, kr Frekvens

Maxtaxa / högkostnadsskydd 100% 2 125 2 139 /månad

Avgifter som ingår i maxtaxan

Hemvård 14% 300 302 /timme
Trygghetslarm 14% 290 292 /månad
Hemsjukvård 13% 280 282 /månad
Dagvård 0% 0 0 /dag
Matdistribution hel, avser abonnemangsavgift leverans, en 
avgift per hushåll 10% 208 210 /månad
Matdistribution halv, avser abonnemangsavgift leverans, en 
avgift per hushåll 10% 104 105 /månad
Hjälpmedelsabonnemang 3% 68 68 /månad
Omvårdnad och service, korttidsvård/växelvård 3% 71 71 /dygn
Omvårdnad och service, vård- och omsorgsboende 100% 2 125 2 139 /månad

% av maxtaxa Avgift 2020, kr Avgift 2021, kr Frekvens

Avgifter som inte ingår i maxtaxan

Förbrukningsmaterial vård- och omsorgsboende 5% 106 107 /månad
Avgift för ej återlämnat hjälpmedel Restvärde Restvärde
Hyror i särskilt boende som omfattas av hyreslagen hyresavtal hyresavtal /månad
Boendeavgift - bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen. Boendeavgiften jämkas vid negativt 
avgiftsutrymme. 2 183 2 197 /månad

Avgift 2020, kr Avgift 2021, kr Frekvens

Kosttaxor (avgifter för kost Ingår inte i maxtaxan)

Vård- och omsorgsboende

Frukost 15 17 /dag
Lunch (pris från T&S) 48 50 /dag
Mellanmål 5 6 /dag
Middag (pris från T&S) 66 68 /dag
Måltidskostnad korttidsvård 134 141 /dygn
Kostabonnemang 4 087 4 300 /månad

Ordinärt boende

Matlåda X 68 /styck
Matlådor, lunch + kvällsmat X 118 /styck
Matlåda helt månadsabonnemang (varje dag) 2 028 2 074 /månad
Matlåda halvt månadsabonnemang (varannan dag) 1 014 1 037 /månad
Matlådor, lunch + kvällsmat, helt månadsabonnemang X 3 599 /månad

Dagvård
Måltidskostnad 81 85 /dag

Övrigt

Näringsdryck i ordinärt boende X
Enligt 

fakturabelop /dag
Sondmat nivå 1 (1 ersättningsmål/dag) X 30 /dag
Sondmat nivå 2 (2 ersättningsmål/dag) X 60 /dag
Sondmat nivå 3 (ersätter alla måltider/dygn) X 90 /dag
Sondmat månadsavgift nivå 1 X 900 /månad
Sondmat månadsavgift nivå 2 X 1 800 /månad
Sondmat månadsavgift nivå 3 X 2 700 /månad

Uppdaterat 2020-11-13
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Datum: 2020-11-24 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000726/2019-900 

 
 

Policy för representation och gåvor 
 
 

Förslag till beslut 
 
Anta föreslagen policy för representation och gåvor för Båstads kommun. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Denna policy anger den norm som gäller för representation, gåvor och uppvaktningar inom Bå-
stads kommun. 
 
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. 
 
Bakgrund 
Vid en intern granskning av revisionen föreslogs en översyn av nuvarande riktlinjer för repre-
sentation och gåvor där efter beställdes en ändring av kommunstyrelsen. Bifogad policy är i en-
lighet med Skatteverkets allmänna råd och rättsliga vägledning avseende avdrag för represen-
tation. 
 

Aktuellt 
Denna policy ersätter tidigare beslutade interna styrdokument: 
• Anvisningar angående uppvaktning av företag och föreningar 
• Anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och avgång 
• Anvisningar angående begravningar 
 
 
Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschefer 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Båstads kommuns Policy för representation och gåvor 
 
Samråd har skett med: 
Ledningsgruppen, Åsa Meltzer och Lena Törnros, ekonomiavdelningen 
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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.  
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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 
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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  
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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 
~ KOMMUN 
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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 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-04-10 1 av 1 

 

KS § 59  Dnr KS 000167/2019 - 900 

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 från bibliotekschef Catharina Elofsson, daterad 2019-02-26, 

med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera befintlig biblioteksplan.  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar:  
 

Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera befintlig biblioteksplan.  
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Vårt dnr  
      
 
 

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 
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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 ett nytt äldreboende har öppnats. Förändringar i närsam-
hället 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 – 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. 
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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 

Ll1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Bildning & arbete 



  2012-03-28 
 
 
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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Datum: 2020-11-30 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: KS 000860/2020 – 700 
 
 

Svar på motion från Bjärepartiet - Mäta temperaturen på personalen  
på vårdboendena 

 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
Motionen avslås. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bjärepartiet föreslår att man ska mäta temperatur på all personal vid arbetspassets början för 
att öka säkerheten på våra vårdboenden. 
 
Aktuellt 
Motionären menar att skyddet mot covid-19 för vård- och omsorgstagare på särskilt boende 
skulle öka och förbättras genom daglig tempmätning av personal vid arbetspassens början.  
 
Covid-19 kan ge symtom av de mest skilda slag, t ex hosta, förkylningssymptom, magont,  
huvudvärk, andfåddhet, muskelvärk, extrem trötthet och också genom förhöjd kropps-
temperatur. Tyvärr är det också så att man kan bära på covid-19 utan att uppvisa några  
som helst symptom.  
 
Vid minsta symptom, vad det än är, ska medarbetaren stanna hemma från arbetet. Vård och 
omsorgs medarbetare har dessutom möjlighet att provtas genom den särskilda personal-
provtagningen, som finns inom Region Skåne, vid minsta symtom. Medarbetarna fyller  
dagligen i en blankett ”Hur jag mår”, som en påminnelse om rutiner och om sitt dagliga  
mående. Tillsammans med kompetenshöjande utbildningar och närvarande chefer borgar 
detta för, så långt det är möjligt, att medarbetare inte är på sitt arbete med symptom och också 
i övrigt följer de rutiner som gäller. En satsning har också skett på utbildning av hygienombud 
som har en aktiv roll i att säkra efterlevnaden av basala hygienrutinerna tillsammans med  
chefer.  
 
Det finns inget som påvisar att daglig tempkontroll skulle öka upptäckten av covid-19 hos 
medarbetare. Istället är det uppmärksamhet på alla typer av symptom som är avgörande för 
tidig upptäckt och att man då också stannar hemma.  
 
Kroppstemperaturen kan också variera hos en person beroende av t ex väder, om du åkt bil 
eller cyklat till arbetet och kan också variera beroende på hormoner i kroppen. Mätning av 
kroppstemperatur är inte ett säkert sätt att identifiera en pågående covid-19-infektion.  
Istället kan en sådan rutin riskera mindre uppmärksamhet på andra symptom.  
 
Vi kan också konstatera att i de fall vi konstaterat covid-19 tillhör inte förhöjd kropps-
temperatur det vanligaste symptomet.  
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Folkhälsomyndigheten skriver i ”Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 
från personal inom vård, tandvård och omsorg”: 
 
Säkerställ och underlätta att anställda inte kommer till arbetet om de inte känner sig fullt 
friska. Detta är särskilt viktigt om personen har symtom på luftvägsinfektion. Även lindriga 
besvär är anledning att stanna hemma.  
 
Inte någonstans i Folkhälsomyndighetens eller Socialstyrelsens rekommendationer finns  
temperaturkontroll hos personal som förslag på åtgärd. Vi följer myndigheternas  
rekommendationer kontinuerligt och strävar efter att arbeta evidensbaserat. 
 
Samråd har skett med vård- och omsorgsnämndens presidium i avgivande av detta svar.  
 
Mot bakgrund av vad som redovisats föreslås att motionen avslås. 
 
 
Vård och omsorg 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionären 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Bjärepartiet 
 
Samråd har skett med: 
Vård- och omsorgsnämndens presidium 
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Enkel fråga till KSO vid kf 25/11 

I skrivande stund ökar covid-19 smittan i Sverige. Vi måste göra allt 

som står i vår makt för att bromsa smittspridningen och rädda liv. 

Vill Båstad kommun förstärka skyddet för medborgarna och minska 

dödligheten i covid 19?? 

Förslag : Öka säkerheten på våra vårdboenden genom att mäta 

temperatur på all personal vid arbetspassets början. Då kan man 

fånga in covid-sjuka i tidig fas, skicka hem dem och undvika att de 

smittar våra äldre. Detta har framförts till Vård och Omsorgsnämnden, 

hittills utan gehör. 

Accepterar ni förslaget?? 

Båstad 19/11 2020 

Marianne Eriksson-Mjöberg 

Bjärepartiet 
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Datum: 2020-12-08 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000862/2020 – 800 
 
 

Väckt medborgarförslag - Eldning av trädgårdsavfall 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

 
3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 

 
Medborgarförslaget, 2020-11-23, ska godkännas och skickas för beredning. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2020-11-23. 
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Datum: 2020-11-23 14:45
Ärende: VB: Medborgarförslag [2020BÅM9450]
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Bifogar dokument med medborgarförslag. 
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Tommy Axelsson 
Tranvägen 18 
26962 Grevie

Båstads kommun 
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KS 000862/2020-800



Medborgarförslag till Båstads Kommun 
Förslagsställare: 
Tommy Axelsson 
Tranvägen 18 
269 62 Grevie 
0730667423 

Förslag: 
Jag föreslår att Båstads kommun ändrar eldningsförbudet inom detaljplanerat område till 
motsvarande det som gäller i Ängelholms kommun. Där har man två perioder om året, en på våren 
och en på hösten, där det är möjligt att elda trädgårdsavfall. 

Utdrag från Ängelholms kommun: 
Får jag elda trädgårdsavfall? 

Ja, som privatperson får du elda torrt trädgårdsavfall. 

När får jag elda? 

Bor du inom detaljplanelagt område får du elda under veckorna 16-18 och 39-41. Bor du utanför 
detaljplanelagt område får du elda året runt. Inför en eldning ska du tänka på att det inte ska blåsa 
för mycket, röken ska inte dra in över grannfastigheter, det ska inte vara risk för brandfara, 
trädgårdsavfallet ska vara torrt och släckningsutrustning ska alltid finnas till hands. 

Lämna till återvinningscentralen 

Om du har trädgårdsavfall som du vill bli av med utan att elda eller under övrig tid på året, kan du 
lämna det på återvinningscentralen i Ängelholm. 

Får ett företag eller en verksamhet elda trädgårdsavfall? 

Nej, företag och verksamheter får inte elda något avfall alls utan detta ska lämnas till godkända 
mottagare. 

Motiv: 
I dagsläget har vi inom kommunen ingen återvinningsstation där man kan lämna trädgårdsavfall. För 
många innebär det körning med gallersläp till Ängelholm. För de som har en lite större trädgård med 
häckar och träd innebär det flera körningar per säsong. För min egen del innebär det två till tre 
körningar per säsong och vid större åtgärder kan det vara upp till sju-åtta körningar per säsong. Ur 
både miljö-, ekonomi- och tidsperspektiv känns detta inte rimligt. Den tjänst som kommunen erbjudit 
lokalt för trädgårdsavfall är enbart lämpligt för dem med mindre behov. Det är t.ex. olämpligt ur 
miljöhänseende och svårhanterbart att paketera tre fulla gallersläp med trädgårdsavfall i plastsäckar. 
NSRs erbjudande om kärl för trädgårdsavfall är likaledes en droppe i havet. 

Alternativ: 
Som jag ser det är möjligheten att elda trädgårdsavfall under en period på hösten och en period på 
våren bästa lösningen. Det enda verkliga alternativet vore att ordna en deponi för trädgårdsavfall i 
Båstads kommun. Lösningen där var och en skall transportera trädgårdsavfall till Ängelholm ser jag 
som både miljöovänlig, kostsam och tidskrävande. 

Grevie 2020-11-23 Tommy Axelsson

Båstads kommun 
Kommunstyrelsen  
2020-11-23 
KS 000862/2020-800
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