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Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 31 maj 
2021 klockan 18:30 för behandling av följande ärenden:  
 

1. Kommunfullmäktiges öppnande 
2. Godkännande av kallelse 
3. Upprop av ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare 
4. Godkännande av föredragningslista 
5. Val av två ledamöter att justera protokollet samt beslut om tidpunkt och plats 

för protokollets justering 
6. Information från NSVA 
7. Eventuella avsägelser/val 
8. Eventuella nyinkomna frågor 
9. Eventuella nyinkomna interpellationer 
10. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv 
11. Beslut om förkortning av Vision 2030 vid kommunikationsinsatser 
12. Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Översyn av chefsavtal och rutiner 

för att förhindra onödigt dyra utköp i framtiden 
13. Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med fokus 

på att få ned våra sjukskrivningar 
14. Motion (M, L, KD) - Genomlysning och uppdatering av samtliga 

miljö/giftdeponier i Åstorps kommun 
15. Motion (M, L, KD) - Vi ska följa lagen gällande redovisning av 

pensionsåtagande uppkomna före 1998 
16. Begäran från BFAB om godkännande av försäljning – Backsippan 
17. Årsredovisning för kommunalförbundet Medelpunkten 2020 
18. Revidering av Bildningsnämndens reglemente 
19. Eventuella nyinkomna motioner 
20. Anmälningar/delgivningar 

 
Bitten Mårtensson Merih Özbalci 
Ordförande Kommunsekreterare  
 
Kallelsen med handlingarna finns på kommunens webbsida, www.astorp.se/kf och på 
Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp från den 24 maj.  
 
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, men beakta följande: 
 
Med anledning av rådande situation med covid-19 vill vi betona de allmänna 
rekommendationer som råder i landet och som ni kan läsa mer om på 
www.krisinformation.se  

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld eller uppvisar andra 
symtom 

• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus 
• Undvik sociala kontakter om du är över 70 år 

För att sprida ut de som är närvarande i salen kommer allmänheten placeras uppe på 
balkongen. Vi ser gärna att ni använder handspriten som finns utplacerade på flera 
ställen i lokalerna. Följ anvisningarna som ges vid mötet. 

http://www.astorp.se/kf
http://www.krisinformation.se/
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För gruppmöten har rum reserverats i Kulturhuset Björnen från klockan 17:30 
enligt följande: 
• För Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet cafeterian 
• För Sverigedemokraterna grupprummet i källaren 
• För Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna stora 

konferensrummet på andra våningen 
 
För detaljer kring grupprum eller om det behövs fler grupprum, kontakta 
kommunkansliet 042-640 13. 



 
 

 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-05-31 
Datum för anslagets uppsättande 2021-06- 
Datum för anslagets nedtagande 2021-06- 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
    
    
    

Underskrift Merih Özbalci 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 –  
Ajournering  

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Merih Özbalci, kanslichef, 

§§ 58- 
Jonas Jönsson, 
kommunchef, §§ 58- 
 

 

Utses att justera   
Plats och tid  

      
      
      

Sekreterare Merih Özbalci, §§ 58- 
   

 
 
   

     
Ordförande Bitten Mårtensson (S)   

   
 
 
 

  

  

  
      

Justerande   
 

 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Paragraf Ärende 
Kf § 58  Godkännande av kallelse 
Kf § 59  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 60  Information från NSVA 
Kf § 61  Eventuella avsägelser/val 
Kf § 62  Eventuella nyinkomna frågor 
Kf § 63  Eventuella nyinkomna interpellationer 
Kf § 64  Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv 
Kf § 65  Beslut om förkortning av Vision 2030 vid kommunikationsinsatser 
Kf § 66  Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Översyn av chefsavtal 

och rutiner för att förhindra onödigt dyra utköp i framtiden 
Kf § 67  Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare 

med fokus på att få ned våra sjukskrivningar 
Kf § 68  Motion (M, L, KD) - Genomlysning och uppdatering av samtliga 

miljö/giftdeponier i Åstorps kommun 
Kf § 69  Motion (M, L, KD) - Vi ska följa lagen gällande redovisning av 

pensionsåtagande uppkomna före 1998 
Kf § 70  Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5, 10 och 28 
Kf § 71  Årsredovisning för kommunalförbundet Medelpunkten 2020 
Kf § 72  Revidering av Bildningsnämndens reglemente 
Kf § 73  Eventuella nyinkomna motioner 
Kf § 74  Anmälningar/delgivningar 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

 

 N
är

va
ro

 

  

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)         
Annica Vink (C)        
Åsa Holmén (L)         
Hans Sundström (KD)        
Ronny Sandberg (S)         
Johan Bergqvist (V)         
Jan Hennicks (-)         
Jan Karlsson (M)        
Murat Özbalci (C)        
Mattias Jonsäter (L)         
Isabella Dzanko (S)        
Peter Lindberg (SD)         
Martin Sjöström (M)        
Ioana Cimpoeru (S)         
Richard Mattson (SD)        
Joakim Sandberg (M)        
Menaid Nocic (S)         
Sten Hugosson (SD)        
Roger Nielsen (M)        
Lennart Fredriksson (S)        
Marika Lindberg (SD)         
Othman Al Tawalbeh (S)        
Rolf Lundqvist (SD)         
Gun Friberg (S)        
Marcus Möller (SD)         
Dafina Lugici (S)         
Anna-Lena Olsson (SD)         
Anton Holmberg (SD)        
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.         
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf.        
Bitten Mårtensson (S) ordf.         
        

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  
och ersättare samt omröstningsbilaga 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

  

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist         
Ulf Söderström        
Fredrik Karlsson        
        
(C)        
Ebba Kroon        
Bertil Wemmert        
        
(L)        
Bodil Hellberg         
Monica Glans        
        
(KD)        
Barbro Nielsen        
Nils-Göran Nilsson        
        
(S)        
Mikael Mårtensson        
Linda-Marie Camper         
Florian Bobocea         
Kerstin Andersson        
Richard Ridwall        
        
(V)        
Gunilla Pellinen        
Sven Ohlsson        
        
(SD)        
Glehn Edman        
Tony Wiklander        
Harri Rosqvist        
Conny Prisell        
Elliot Lindberg        
        
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 58 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
18 maj 2021 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 21 maj 2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
  
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 59 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 60 
 
Information från NSVA 
 
Sammanfattning 
Nordvästra Skånes vatten och avlopp kommer till kommunfullmäktiges 
sammanträde för att informera om verksamheten. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 61 
 
Eventuella avsägelser/val 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 



3P, \lwi^edeMökyater^
J Astm^

ÅSTORPS KOMMUN^
KOMMUNSTYRELSEFORVALJNINGEN

2021 -05- O ^

wa^ DK-irieplan.

Avsägelse

Härmed bekräftar jag, Hampus Svensson, att jag avsäger mig mina samtliga uppdrag i Åstorps
kommun med omedelbar verkan med bl a hänsyn till pågående situation. Tack till kommunen!

/

^Hampus Svensson

Sida 1 av 1
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 62 
 
Eventuella nyinkomna frågor  
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 63 
 
Eventuella nyinkomna interpellationer  
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 64 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv  
Dnr KSFD 2021/72 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enlig kommunallagen besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag. Riktlinjerna anger ett 
långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som 
sträcker sig längre än budgetperspektivet på ett eller tre år. Denna riktlinje är 
därför vägledande när god ekonomisk hushållning beslutas i Åstorps 
kommuns budget. Den ekonomiska ställningen och utvärdering av god 
ekonomisk hushållning sker i förvaltningsberättelsen i delårsrapport och 
årsredovisning.  I kommunallagen framgår också att om en kommun har 
beslutat sig för att använda resultatutjämningsreserv (RUR) så ska 
riktlinjerna också omfatta hanteringen av den. 
Detta styrdokument ersätter Reglemente för god ekonomisk hushållning 
samt hantering av resultatutjämningsreserven (KF 2013/46). Förändringarna 
innebär en anpassning av riktlinjerna till den av kommunfullmäktige 
beslutade visionen och styr- och ledningsmodellen (2020-08-31, § 112, samt 
2020-09-28, § 145) med ökat fokus på den kommunala koncernen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-04-26 § 52 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 64 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-11 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras:  
Akten 
Ekonomiavdelningen 



^
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ÅSTORP

Kommunfullmäktige 31(38)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-04-26

Kf §52

Riktlinjer for god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutj ämningsreserv
Dnr KSFD 2021/72

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska enlig kommunallagen besluta om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag. Riktlinjerna anger ett
långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som
sträcker sig längre än budgetperspektivet på ett eller tre år. Denna riktlinje är
därför vägledande när god ekonomisk hushållning beslutas i Åstorps
kommuns budget. Den ekonomiska ställningen och utvärdering av god
ekonomisk hushållning sker i förvaltningsberättelsen i delårsrapport och
årsredovisning. I kommunallagen framgår också att om en kommun har
beslutat sig för att använda resultatutjämningsreserv (RUR) så ska
riktlinjerna också omfatta hanteringen av den.
Detta styrdokument ersätter Reglemente för god ekonomisk hushållning
samt hantering av resultatutjämningsreserven (KF 2013/46). Förändringarna
innebär en anpassning av riktlinjerna till den av kommunfullmäktige
beslutade visionen och styr- och ledningsmodellen (2020-08-31, § 112, samt
2020-09-28, § 145) med ökat fokus på den kommunala koncernen.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 64
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-11
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutj ämningsreserv

Yrkanden

Ordförande yrkar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Kommunfullmäktiges beslut
Att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

Expedieras:
Akten

Ekonomiavdelningen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP

Kommunstyrelsen 16(37)

PROTOKOLL
2021-04-07

Ks §64

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutj ämningsreserv
Dnr KSFD 2021/72

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska enlig kommunallagen besluta om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag. Riktlinjerna anger ett
långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som sträcker
sig längre än budgetperspektivet på ett eller tre år. Denna riktlinje är därför
vägledande när god ekonomisk hushållning beslutas i Åstorps kommuns
budget. Den ekonomiska ställningen och utvärdering av god ekonomisk
hushållning sker i förvaltningsberättelsen i delårsrapport och årsredovisning. I
kommunallagen framgår också att om en kommun har beslutat sig för att
använda resultatutjämningsreserv (RUR) så ska riktlinjerna också omfatta
hanteringen av den.
Detta styrdokument ersätter Reglemente för god ekonomisk hushållning samt
hantering av resultatutjämningsreserven (KF 2013/46). Förändringarna innebär
en anpassning av riktlinjerna till den av kommunfullmäktige beslutade visionen
och styr- och ledningsmodellen (2020-08-31, § 112, samt 2020-09-28, § 145)
med ökat fokus på den kommunala koncernen.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-11
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutj ämningsreserv

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för god
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Roger Nielsen (M) yrkar på att soliditetsmåttet ska vara minst 25 %.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens (M) ändringsyrkande
under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles.

Roger Nielsen (M) begär votering.

Voteringsordning
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja, och den som bifaller Roger
Nielsens (M) ändringsyrkande röstar Nej.

Ordförandes signatur (1) Justerandq,s signatur
J\ C^'^

(2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

/ ^v
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Kommunstyrelsen 17(37)

PROTOKOLL
2021-04-07

Ks § 64, forts

Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 7 Ja-röster, 4 nej-röster
och 2 som avstår ifrån att delta i beslut, vilket innebär att ordförandes yrkande
bifalles.
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 64).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer för god
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Expedieras:
Akten

Kommunfullmäktige

OrdförandS^Signatur

^^
(1) Justerandes signatur

^\^\
(2) Justerandes signatur

.<v
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

9(25)

PROTOKOLL
2021-03-17

KsAu § 67

Riktlinjer for god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv
Dnr KSFD 2021/72

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska enlig kommunallagen besluta om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag. Riktlinjerna anger ett
långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som
sträcker sig längre än budgetperspektivet på ett eller tre år. Denna riktlinje är
därför vägledande när god ekonomisk hushållning beslutas i Åstorps
kommuns budget. Den ekonomiska ställningen och utvärdering av god
ekonomisk hushållning sker i förvaltningsberättelsen i delårsrapport och
årsredovisning. I kommunallagen framgår också att om en kommim har
beslutat sig för att använda resultatutjämningsreserv (RUR) så ska riktlinjerna
också omfatta hanteringen av den.
Detta styrdokument ersätter Reglemente för god ekonomisk hushållning samt
hantering av resultatutjämningsreserven (KF 2013/46). Förändringarna
innebär en anpassning av riktlinjerna till den av kommunfullmäktige
beslutade visionen och styr- och ledningsmodellen (2020-08-31, § 112, samt
2020-09-28, § 145) med ökat fokus på den kommunala koncernen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Arma Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-11
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutj ämningsreserv

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att:

Anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutj ämningsreserv

Roger Nielsen (M) avstår ifrån att delta i beslut.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:

Anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutj ämningsreserv

Expedieras: Akten, kommunstyrelsen

Ordförandes signatur
C-:

3^?>
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelseförvaltningen  1(1) 

Ekonomiavdelningen 
 

Anna Falkenstam 
Ekonomichef 
042 – 640 16 
anna.falkenstam@astorp.se 
 
Kommunfullmäktige 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv  
Dnr KSFD 2021/72 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enlig kommunallagen besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag. Riktlinjerna anger ett 
långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som sträcker sig 
längre än budgetperspektivet på ett eller tre år. Denna riktlinje är därför 
vägledande när god ekonomisk hushållning beslutas i Åstorps kommuns budget. 
Den ekonomiska ställningen och utvärdering av god ekonomisk hushållning sker i 
förvaltningsberättelsen i delårsrapport och årsredovisning.  

I kommunallagen framgår också att om en kommun har beslutat sig för att 
använda resultatutjämningsreserv (RUR) så ska riktlinjerna också omfatta 
hanteringen av den. 

Detta styrdokument ersätter Reglemente för god ekonomisk hushållning samt hantering 
av resultatutjämningsreserven (KF 2013/46). Förändringarna innebär en anpassning av 
riktlinjerna till den av kommunfullmäktige beslutade visionen och styr- och 
ledningsmodellen (KF 2020-08-31, § 112) med ökat fokus på den kommunala koncernen. 
 
Förslag till beslut 

• Anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-11 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv  
 
Anna Falkenstam   Jonas Jönsson 
Ekonomichef   Kommunchef 
 
Expedieras till: 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder och styrelser 
Koncernledningsgruppen 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-09 
Version  1 

mailto:anna.falkenstam@astorp.se
mailto:anna.falkenstam@astorp.se


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning  
och hantering av 
resultatutjämningsreserv  
 
Dnr KSFD 2021/72 
 
 
 
 
 
 

Beslutat av:  
Datum: xx månad år  
Dokumentet gäller för:  
Dokumentansvarig:  
Giltig till: 20XX – 20XX 
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1 Inledning 

1.1 Syfte med denna riktlinje 
Kommunfullmäktige ska enlig kommunallagen besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen och sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer, det vill säga kommunala bolag i kommunkoncernen. God ekonomisk hushållning är 
en viktig del i den hållbara utvecklingen. Riktlinjerna anger ett långsiktigt och strategiskt 
perspektiv på verksamhet och ekonomi som sträcker sig längre än budgetperspektivet på ett 
eller tre år. Denna riktlinje är därför vägledande när god ekonomisk hushållning beslutas i 
Åstorps kommuns budget. Den ekonomiska ställningen och utvärdering av god ekonomisk 
hushållning sker i förvaltningsberättelsen i delårsrapport och årsredovisning.  

I kommunallagen framgår också att om en kommun har beslutat sig för att använda 
resultatutjämningsreserv (RUR) så ska riktlinjerna också omfatta hanteringen av den. 

1.2 Vem omfattas av riktlinjen? 
Denna riktlinje gäller efter beslut av kommunfullmäktige. Nämnder och styrelser måste 
förhålla sig till riktlinjerna så att verksamheten över tid bedrivs ändamålsenligt och bidrar till 
en hållbar utveckling och en god ekonomisk hushållning ur ett helhetsperspektiv. 

1.3 Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och 
i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, det vill säga kommunala 
bolag i kommunkoncernen.  

God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt lagstiftningen av att en kommun inte bör 
förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Det kommunala balanskravet innebär 
att det i grunden ska råda balans mellan utgifter och inkomster.  

Lagen har utformats så att det är upp till varje kommun att definiera innebörden av god 
ekonomisk hushållning. För att få till stånd en sådan definition på lokal nivå har krävts att mål 
tas fram kopplat till god ekonomisk hushållning. Fullmäktige har beslutat om Vision med 
inriktningsmål (Dnr KSFD 2020/21, KF 2020-08-31 § 112) och Styr- och ledningsmodell 
(Dnr KSFD 2020/227 KF 2020-09-28 § 145). Detta styrdokument kompletterar dessa beslut 
genom att slå fast de långsiktiga finansiella målen 
 
I kommunallagen framgår också att om en kommun har beslutat sig för att använda 
resultatutjämningsreserv (RUR) så ska riktlinjerna också omfatta hanteringen av den. 

 

1.4 Lagrum 
Kommunallagen (2017:725) 11 kap. och Lag om kommunal redovisning och bokföring 
(2018:597) 11 kap. 
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2 Riktlinje för god ekonomisk hushållning 
 

2.1 Värdering av god ekonomisk hushållning för ekonomin och verksamheten 
Riktlinjerna anger ett långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som 
sträcker sig längre än budgetperspektivet på ett eller tre år. God ekonomisk hushållning har 
både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Kortsiktiga finansiella mål för 
budgetåret och planåren formuleras i samband med den årliga budgetprocessen. Värdering av 
god ekonomisk hushållning görs i samband med delårsrapport och årsredovisning.  

 

Principen för det finansiella perspektivet är att varje generation själv ska bära kostnaderna för 
den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det 
som en tidigare generation har förbrukat. Principen för verksamhetsperspektivet innebär att 
kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. De 
ekonomiska medlen utgör en restriktion för verksamhetens omfattning.  

 

2.1.1 Långsiktiga finansiella mål  
 

• Resultatet ska uppgå till minst 2 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning 
över en rullande femårsperiod. 

 
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande 
intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör inte öka i snabbare takt än 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Genom att inte förbruka alla intäkter i den ordinarie 
verksamheten skapas förutsättningar för att finansiera investeringar, betala räntor på lån samt 
för att klara oförutsedda kostnader. En förutsättning för en ekonomi i balans är en god 
budgetföljsamhet i verksamheterna.  

Det som i huvudsak är avgörande för hur stort resultat en kommun bör ha är vilket 
investeringsbehov kommunen har för att klara både att värdesäkra befintliga anläggningar och 
att möta framtida expansionsbehov. När investeringsbehovet är stort förutsätts högre positiva 
resultat om kommunkoncernen inte ska behöva öka sin skuldsättning allt för mycket.  
Med en resultatnivå på två procent bidrar Åstorps kommun till en god soliditet. 
 

• Soliditeten ska vara stark. 

Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Soliditeten mäter 
kommunens förmögenhet och visar hur stor del av tillgångarna som kommunen betalat genom 
driftsöverskott. Soliditeten påverkas av investeringsvolym, upplåning och resultatutveckling. 
Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som finansieras med eget kapital och 
skildrar därmed kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. En hög 
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soliditet innebär låg finansiell risk medan en låg soliditet kan innebära en hög risk för 
verksamheten.  

Värdering av soliditeten vid bedömning av god ekonomisk hushållning görs i relation till 
kommunerna i regionen, kommunsveriges och koncernsveriges soliditet. 

 

• Självfinansieringsgraden av investeringar ska över en rullande 10-årsperiod 
uppgå till minst 60 procent.  

 
Kommunen måste ha kontroll över om det föreligger några risker som kan påverka 
kommunens resultat och ekonomiska styrka. En god ekonomisk hushållning innefattar att 
kommunen i kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta 
finansiella problem. Här analyseras likviditet, låneskuld, pensionsåtagande och 
borgensåtagande. Kommunen måste löpande ha kontroll över den ekonomiska utvecklingen 
för att inte urholka ekonomin.  

Utrymmet för nya investeringar är beroende av årets resultat. Höga investeringsvolymer i 
kombination med låga resultatnivåer ger en ökad skuldsättning som över tid leder till 
långsiktigt minskad finansieringsförmåga och en ökad finansiell risk. I samband med att det 
årliga budgetbeslutet bör med andra ord dessa två inriktningar värderas i en helhet. Åstorps 
kommun kommer att ha en hög investeringsutveckling, som har sin grund i demografi, vilket 
gör att det kan bedömas som rimligt att en del av finansieringen sker via upplåning.  

 

2.1.2 Långsiktig god ekonomisk hushållning för verksamheten  
 

I enlighet med den av fullmäktige beslutade Vision 2030 (2020-08-31 § 112) och Styr- och 
ledningsmodellen (2020-09-28 § 145) följs inriktningsmålen upp genom målen i Agenda 
2030. Nämnder och styrelser bryter ner inriktningsmålen för sin verksamhet. Utvärdering av 
dessa ger också sammantaget en grund för bedömningen av god ekonomisk hushållning i 
delårsrapporten och årsredovisningen.  

3 Riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR) 

3.1 Vägledande principer 
Syftet med resultatutjämningsreserven är att skapa möjligheter att utjämna det balanserade 
resultatet över en konjunktursvängning och skapa större stabilitet för verksamheterna. 
Reservering/avsättning till och användande av RUR sker i en balanskravsutredning. 
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3.2 Lokala regler i Åstorps kommun 
I Åstorps kommun används principen om femårsmedeltal vid beräkning av det ekonomiska 
resultatmålet. Det innebär att vid budgetarbetet tas förutom de tre budgetåren även hänsyn till 
innevarande års prognostiserade resultat och föregående års verkliga resultat. Genom detta 
förfaringssätt kan år med bra resultat balansera år då skatteintäkterna budgeteras bli svagare. 
Att tillämpa lagrummen för resultatutjämningsreserv tillsammans med nuvarande regler kan 
innebära att ett överskott används två gånger. Även investeringsvolymer behöver vägas in när 
bedömning görs av god ekonomisk hushållning. För att kunna egenfinansiera investeringar 
krävs ett positivt resultat som tillsammans med avskrivningar inte överskrider årets 
investeringar. Om avsättning till resultatutjämningsreserv tillämpas samtidigt som stora 
investeringar görs, innebär en det en ökad upplåning. Med hänsyn till ovanstående bör stor 
försiktighet tillämpas vid såväl avsättningar som disposition så länge det rullande 
femårsresultatet används. 

 

3.2.1 Avsättning 
Avsättning till en resultatutjämningsreserv kan göras i enlighet med Kommunallagens regler 
och beslut som följer:  

• Den del av årets resultat som efter balanskravsutredning, överstiger 1 % av 
skatteintäkter och statsbidrag får avsättas till resultatutjämningsreserven. Om 
kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, får det resultat som överstiger 2 % avsättas. Vid uträkning av 
avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag om kommunal 
redovisning, grund för beräkningen. 

• Eventuell avsättning beslutas i samband med bokslut. 

• Avsättning får bara ske förutsatt att det möjliga utrymmet för avsättning inte används 
eller kommer att användas för beräkningar av framtida budgetutrymme. 

3.2.2 Disponering 
Medel från RUR kan användas om följande kriterier är uppfyllda: 

• Förändringen av årets underliggande skatteunderlag i riket understiger den 
genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren (enligt Sveriges kommuner och 
landstings beräkningar) och skatteintäkterna minskat som en följd av detta. 

• Balanskravsresultatet är negativt.  

• Konjunkturnedgången är kortvarig (max två år). Vid längre perioder ska kommunen 
vidta åtgärder för att uppnå de ekonomiska målen. 

• Disposition inte sker för att sänka utdebiteringen. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 65 
 
Beslut om förkortning av Vision 2030 vid kommunikationsinsatser 
Dnr KSFD 2021/68 
 
Sammanfattning 
Förslag på förkortning av vision 2030: Åstorp 2030 – Söderåsstaden med 
mod att pröva nya vägar. En kort version av visionen som ska kunna 
användas i kommunikationsinsatser, både internt och externt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-04-26 § 53 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 72 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 69 
Tjänsteskrivelse från Jonas Jönsson, kommunchef, 2021-03-08 
Förkortad version av vision 2030 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-04-26

Kf §53

Beslut om förkortning av Vision 2030 vid kommunikationsinsatser
Dnr KSFD 2021/68

Sammanfattning
Förslag på förkortning av vision 2030: Åstorp 2030 - Söderåsstaden med
mod att pröva nya vägar. En kort version av visionen som ska kunna
användas i kommunikationsinsatser, både internt och externt.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 72
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 69
Tjänsteskri velse från Jonas Jönsson, kommunchef, 2021-03-08
Förkortad version av vision 2030

Yrkanden

Ordförande yrkar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Kommunfullmäktiges beslut
Att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

Expedieras
Akten

Ekonomiavdelningen

Justerandes signatur

/

% L
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-04-07

Ks §72

Beslut om förkortning av Vision 2030 vid kommunikationsinsatser
Dnr KSFD 2021/68

Sammanfattning
Förslag på förkortning av vision 2030: Åstorp 2030 - Söderåsstaden med mod
att pröva nya vägar. En kort version av visionen som ska kunna användas i
kommunikationsinsatser, både internt och externt.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 69
Tjänsteskrivelse från Jonas Jönsson, kommunchef, 2021-03-08
Förkortad version av vision 2030

Yrkanden

Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
förkortningen av vision 2030:

Åstorp 2030 - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.

Åsa Holmen (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Åsa Holmen (L) under
proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förkortningen av vision
2030:

Åstorp 2030 - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordföraj•dföj-anäfiS^iQjgnatur (1) Justerandes signatur

^l^x
(2) Justerandes signatur

-^^c^-
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-03-17

KsAu § 69

Beslut om förkortning av Vision 2030 vid kommunikationsinsatser
Dnr KSFD 2021/68

Sammanfattning
Förslag på förkortning av vision 2030: Åstorp 2030 - Söderåsstaden med mod
att pröva nya vägar. En kort version av visionen som ska kunna användas i
kommunikationsinsatser, både internt och externt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från Jonas Jönsson, kommunchef, 2021-03-08
Förkortad version av vision 2030

Yrkanden

Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
anta förkortningen av vision 2030:

Åstorp 2030 - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.•

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C)
under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förkortningen av
vision 2030:

Åstorp 2030 - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^5'
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Jonas Jönsson 
Kommunchef 
042 – 640 50 
Jonas.jonsson@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Beslut om förkortning av Vision 2030 vid kommunikationsinsatser 
Dnr KSFD 2021/68 
 
Sammanfattning 
Förslag på förkortning av vision 2030: Åstorp 2030 – Söderåsstaden med mod att pröva 
nya vägar. 
 
En kort version av visionen som ska kunna användas i kommunikationsinsatser, både 
internt och externt. 
 
Förslag till beslut 
Att fullmäktige antar förkortningen av vision 2030: 
 
Åstorp 2030 – Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar. 
 
Beslutsunderlag 
Söderåsenstaden är en central del i visionen och något som redan skapar stor 
igenkänning. Söderåsstaden syftar till hela konceptet med Söderåsen, naturen och 
stillheten i kommunen. 
 
Men mod att pröva nya vägar speglar inriktningsmålen där vi beskriver möjligheten att 
växa i kommunen efter egen förmåga och syftar även till satsning på att företag enkelt 
kan etablera sig hos oss. Vi ser även hur dessa orden pekar på modet att satsa på 
klimatsmarta lösningar och en hållbar framtid. 
 
Ärendet 
Ärendet har aktualiserats då det finns ett stort kommunikativt behov av en kortare version 
av vision 2030. 
 
Vi vill att invånare, företagare och andra intressenter ska känna till och känna stolthet 
över Åstorps kommuns nya vision 2030. Eftersom visionen i sin helhet är en lång text ser 
vi ett stort behov av att ta fram en kort, lite enklare version, som är enkel att känna igen 
och komma ihåg. 
 
Den korta versionen ska kunna användas i olika sorters kommunikationsinsatser, både 
internt och externt. Exempel på detta kan vara att använda i presentationer, i trycksaker 
och i rörlig bild. Den korta versionen ska vara även vara enkel att använda av 
medarbetare och bidra till en känsla av stolthet av sin arbetsgivare. 
 
Förslaget har tagits fram i Åstorps kommuns koncernledning.  

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-08 
Version  1 
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Vi kan inte se några eventuella intressekonflikter.  
 
Förslaget innebär inga kostnader. 
 
Den korta versionen kommer användas och kommuniceras i samband med övrig 
kommunikation av vision 2030. Detta planeras att påbörjas under våren 2021. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Ja. Vi bedömer att barn inte påverkas av beslutet. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
 
Jonas Jönsson 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 



  
 
 

 

 

 

  

 

Vision 2030 för Åstorps kommun 

Åstorp är porten till Söderåsen med storslagen natur, äventyr och stillhet.  

Här kan alla leva ett aktivt liv med rörelse och god hälsa. Vi drar nytta av kommunens 

centrala läge i Öresundsregionen och våra goda kommunikationer. Närheten till det 

mesta och den goda boendemiljön förenklar vår vardag och höjer livskvalitén. Här gör vi 

det enkelt för människor och företag att etablera sig och växa. Vi är drivande i 

omställningen till ett hållbart samhälle där alla invånare kan leva ett gott liv med låg 

påverkan på miljö och klimat.  

Vi står upp för ett jämställt, sammanhållet och välkomnande samhälle, där alla invånare 

känner trygghet och tillit till varandra. Utbildning och ett livslångt lärande är nyckeln till 

att nå ett självständigt liv. I Åstorps kommun får alla unga en bra kunskapsgrund som 

ger möjlighet att utvecklas efter egen förmåga och potential. Här ser vi styrkan i våra 

olikheter och har mod att pröva nya vägar. 

 

 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
 
God livskvalitet  

Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden, där alla kan känna 

trygghet och delaktighet. 

 

Möjlighet att växa  

Vi skapar en skola i framkant och förutsättningar för livslångt lärande, etablering och 

ett självständigt liv så att människor, föreningar och företag kan växa.  

 

Hållbar framtid  

Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och naturen. 

 

 
    
 
 

2020-06-22 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 66 
 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Översyn av chefsavtal och 
rutiner för att förhindra onödigt dyra utköp i framtiden 
Dnr KSFD 2020/68 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen har inkommit med en motion med syfte att i framtiden 
säkerställa ett tydligt chefsuppdrag samt att förhindra dyra utköp, formulerat 
i följande att-satser:  

• Att ta fram riktlinjer för anställningsavtal gällande samtliga 
förvaltningschefer inklusive kommunchef i Åstorps kommun. 

• Att tillse att riktlinjer och rutiner finns på plats för att stötta och 
utveckla våra chefer i deras ledarskap i syfte att proaktivt minimera 
risken för behov av utköp av chefer/medarbetare. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-04-26 § 54 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 74 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-18 § 13 
Tjänsteskrivelse från HR-chef 2021-01-29 
Motion från Åstorpsalliansen 
Förslag till mall för uppsägning 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras 
Akten 
HR-avdelningen 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-04-26

Kf §54

Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Översyn av chefsavtal och
rutiner for att förhindra onödigt dyra utköp i framtiden
Dnr KSFD 2020/68

Sammanfattning
Åstorpsalliansen har inkommit med en motion med syfte att i framtiden
säkerställa ett tydligt chefsuppdrag samt att förhindra dyra utköp, formulerat
i följande att-satser:

Att ta fram riktlinjer för anställningsavtal gällande samtliga
förvaltningschefer inklusive kommunchef i Åstorps kommun.
Att tillse att riktlinjer och rutiner finns på plats för att stötta och
utveckla våra chefer i deras ledarskap i syfite att proaktivt minimera
risken för behov av utköp av chefer/medarbetare.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 74
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-l 8 § 13
Tjänsteskrivelse från HR-chef 2021-01-29
Motion från Åstorpsalliansen
Förslag till mall för uppsägning

Yrkanden

Ordförande yrkar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Kommunfullmäktiges beslut
Att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

Expedieras
Akten

HR-avdelningen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
.-.'

^f ^ {^
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PROTOKOLL
2021-04-07

Ks §74

Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Översyn av chefsavtal och rutiner
for att förhindra onödigt dyra utköp i framtiden
Dnr KSFD 2020/68

Sammanfattning
Åstorpsalliansen har inkommit med en motion med syfte att i framtiden
säkerställa ett tydligt chefsuppdrag samt att förhindra dyra utköp, formulerat i
följande att-satser:

• Att ta fram riktlinjer för anställningsavtal gällande samtliga
förvaltningschefer inklusive kommunchefi Åstorps kommun.
Att tillse att riktlinjer och rutiner finns på plats för att stötta och
utveckla våra chefer i deras ledarskap i syfte att proaktivt minimera
risken för behov av utköp av chefer/medarbetare.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-18 §13
Tjänsteskrivelse från HR-chef 2021-01-29
Motion från Åstorpsalliansen
Förslag till mail för uppsägning

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens första
att-sats samt att anse den andra att-satsen besvarad med hänvisning till
tj änsteskrivelsen.

Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD)
och Roger Nielsen (M) under proposition och filmer att detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens första att-
sats samt att anse den andra att-satsen besvarad med hänvisning till
tj änsteskrivelsen.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes_signatur

'"^'
(1) Jus{erandes signatur

\.M
(2) Justerandes signatur

^
Utdragsbestyrkande
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8(11)

PROTOKOLL
2021-03-18

KsPu § 13

Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Översyn av chefsavtal och
rutiner for att förhindra onödigt dyra utköp i framtiden
Dnr KSFD 2020/68

Sammanfattning
Åstorpsalliansen har inkommit med en motion med syfte att i framtiden
säkerställa ett tydligt chefsuppdrag samt att förhindra dyra utköp, fonnulerat
i följande att-satser:

• Att ta fram riktlinjer för anställningsavtal gällande samtliga
förvaltningschefer inklusive kommunchef i Åstorps kommun.
Att tillse att riktlinjer och rutiner finns på plats för att stötta och
utveckla våra chefer i deras ledarskap i syfte att proaktivt minimera
risken för behov av utköp av chefer/medarbetare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från HR-chef 2021-01-29
Motion från Åstorpsalliansen
Förslag till mall för uppsägning

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens
första att-sats samt att anse den andra att-satsen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Personalutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens första
att-sats samt att anse den andra att-satsen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

.c^,

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

A
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Avdelningen för kommunikation, digitalisering och HR 
 

 

 

 

Karolina Håkansson 
HR-chef 
042 – 640 45 
karolina.hakansson@astorp.se 
 

Kommunstyrelsen 
 
Motion (Åstorpsalliansen) Översyn av chefsavtal och rutiner för att förhindra 
onödigt dyra utköp i framtiden 
Dnr (KSFD) 2020/68 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen har inkommit med en motion med syfte att i framtiden säkerställa ett 
tydligt chefsuppdrag samt att förhindra dyra utköp, formulerat i följande att-satser:  
 

• Att ta fram riktlinjer för anställningsavtal gällande samtliga förvaltningschefer 
inklusive kommunchef i Åstorps kommun. 

• Att tillse att riktlinjer och rutiner finns på plats för att stötta och utveckla våra 
chefer i deras ledarskap i syfte att proaktivt minimera risken för behov av utköp 
av chefer/medarbetare. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från HR-chef 2021-01-29 
Motion från Åstorpsalliansen 
Förslag till mall för uppsägning 
 
Ärendet 
I motionen framförs det att det i Åstorps kommun i alla tider förekommit dyra utköp av 
tjänstemän. Då det kan vara nödvändigt ibland att avsluta en anställning menar 
Åstorpsalliansen att en tydlighet i anställningsavtalen om hur ett eventuellt avslut ska se 
ut för förvaltningschefer och kommunchef förebygger komplicerade och dyra avslut. 
 
Lagen om anställningsskydd, LAS 
Lagen om anställningsskydd gäller arbetstagare i allmän och enskild tjänst och har som 
grund att en tillsvidareanställning ska ses som norm vid ett anställningsförfarande.  
Vid avslutning av en anställning gäller att medarbetare inte behöver motivera sin 
uppsägning.  
 
En uppsägning från arbetsgivarens ska vara sakligt grundad och det föreligger tre 
alternativ; avsked, uppsägning på grund av arbetsbrist eller uppsägning av personliga 
skäl.  
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-01-29 
Version  1 
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Avdelningen för kommunikation, digitalisering och HR 
 

 
 
Vid avsked ska vederbörande omedelbart lämna anställningen och har ingen rätt till lön  
och andra anställningsförmåner. Ett avsked blir aktuellt om vederbörande grovt misskött  
sin anställning.  
Uppsägning på grund av arbetsbrist kan bli aktuellt när arbetsgivaren behöver minska 
antalet anställda till följd av omorganisation, rationalisering eller förändrad inriktning av 
verksamheten. Personliga skäl är kopplade till medarbetaren som person och kan bland 
annat handla om misskötsamhet, arbetsvägran eller samarbetssvårigheter. De händelser 
som ligger till grund för uppsägning av personliga skäl får normalt sett inte ligga längre 
tillbaks i tiden än två månader. 
Sen finns det ett fjärde alternativ som inom den kommunala världen kallas 
överenskommelse. Vid ett avslut med en överenskommelse behövs ingen saklig grund för 
varken avsked eller uppsägning för att avsluta anställningen. En överenskommelse ska 
vara frivillig och kan göras när som helst. Den kan bli aktuell vid övertalighet eller 
förekomma i samband med en tvist mellan arbetsgivare och medarbetare. Då en 
arbetsgivare inte kan tvinga en medarbetare att acceptera en överenskommelse kan det 
ibland innebära höga kostnader för arbetsgivaren att ändå nå det avslut man anser sig 
behöva. 
 
Från lagens tillämpning undantas dock 
   1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha 
företagsledande eller därmed jämförlig ställning, 
   2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, 
   3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll, 
   4. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller 
med lönebidrag för utveckling i anställning, och 
   5. arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning. Lag (2016:1271). 
 
Allmänna bestämmelser, AB 
I kommentarerna till kommunernas kollektivavtal, Allmänna Bestämmelser har 
förhandlingssektioner på Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona kommenterat 
LAS som en vägledning i det personalpolitiska arbetet. 
Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller med de undantag och tillägg som 
följer av avtalet. Då en anställning ska upphöra kan det bli aktuellt att tillämpa 
både lagens, LAS och avtalets, AB:s bestämmelser. 
 
Av LAS framgår att arbetstagare i företagsledande eller därmed jämförlig 
ställning är undantagna från lagens tillämpning. Undantaget kan gälla 
arbetstagare i kommun som utifrån arbetsuppgifter och 
anställningsvillkor anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning. 
I tidigare AB krävdes även för dessa arbetstagare saklig grund vid uppsägning från 
arbetsgivarens sida. 
Bestämmelsen återfinns inte i nu gällande AB och har en annan lydelse i kommentarerna 
till AB, daterade 2020-05-01.  
För arbetstagare med företagsledande ställning innebär att frågan om avslut av anställning 
bör regleras vid anställningens ingående. 
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Avdelningen för kommunikation, digitalisering och HR 
 

 
 
 
Företagsledande ställning enligt AB 
Utifrån Arbetsdomstolens praxis har bland annat följande kriterier en avgörande 
betydelse för bedömningen om arbetstagaren kan anses vara företagsledande 
– arbetstagaren ska ha löneförmåner och andra anställningsvillkor som normalt 
tillkommer en företagsledare, 
– arbetstagaren ska anses svara för en betydande del av kommunens verksamhet och ha 
ett inflytande på besluten i stort, 
– arbetstagaren har en utpräglad arbetsgivarfunktion och har en särskild 
förtroendeställning, 
– organisationens struktur och storlek. 
Vanligtvis är bl.a. uppsägningstider, eventuell arbetsskyldighet under 
uppsägningstid och avgångsvederlag reglerade i det enskilda anställningsavtalet 
för företagsledande arbetstagare. 
 
Utifrån ovanstående är tolkningen att en företagsledande ställning uppfyller de kriterier 
som Sveriges Kommuner och Regioner satt upp för att man ska kunna räknas som chef. 
Det innebär att man har fullt ansvar för personal, verksamhet och budget inom sitt 
område. I detta ärende gällande förvaltningschefer och kommunchef, inom sin 
förvaltning. 
 
Riktlinjer och rutiner  
I styrmodellen för Åstorps kommun, som är antagen av fullmäktige och gäller från och 
med 1 januari 2021, tydliggörs ansvaret och befogenheterna för kommunkoncernens olika 
beslutsorgan och beslutsnivåer. För personerna med en företagsledande ställning finner vi 
att förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för förvaltningens verksamhet, 
medarbetare och ekonomi. 
 
I arbetet med att implementera styr- och ledningsmodellen ingår att tydliggöra helheten 
av uppdraget för såväl förvaltningschefer som alla andra medarbetare. Bland annat 
innebär det att tydliggöra vad som ingår i de tre delarna verksamhet-, personal- och 
budgetansvar. Sedan tidigare finns ett förankrat värdegrundsarbete i Åstorps kommun 
som trycker på begreppen tydlighet, mod, lyhördhet, engagemang och kvalitet. Till dess 
att nya begrepp för värdegrunden är formulerade gäller dessa. De återkommer i  
 
underlagen för medarbetarsamtal, utvecklingsplaner, lönesamtal och riktlinjer för 
lönesättning. Nuvarande underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal kommer att ses 
över under 2021 i samband med implementeringen av styr- och ledningsmodellen. Tills 
det är gjort kommer bedömningen, uppföljningen och utvecklingen av medarbetare och 
chefer grunda sig på nuvarande värdegrund. Chefer i Åstorps kommun arbetar 
kontinuerligt med utveckling av sig själv och sina medarbetare i samarbete med HR, 
ekonomi och juridik utifrån de policys, rutiner och riktlinjer som är antagna av 
fullmäktige. 
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Avdelningen för kommunikation, digitalisering och HR 
 

 
 
 
Ärendet har tagits fram i enlighet med nu gällande lagstiftning, styrmodell och 
värdegrundsarbete. 
De fackförbund som organiserar chefer har hörts, men då detta är en arbetsgivarfråga i 
första hand har resonemangen inte förts med de kollektivavtalsbärande organisationerna. 
 
Förlaget innebär inga extra kostnader för Åstorps kommun. Däremot kan det skapa 
tydlighet kring vilka kostnader som kan uppstå om inte anställningsavtalen och 
utvecklingsplanerna följs för att stötta och utveckla våra chefer i deras ledarskap i syfte 
att proaktivt minimera risken för behov av utköp av chefer/medarbetare. 

 
Beaktande av barnperspektivet 
Det finns ingen påverkan på barn i den här frågeställningen. 
 
 
 
 
Karolina Håkansson 
 
Expedieras till: 
Personalutskottet och därefter kommunstyrelsen 
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Överenskommelse om uppsägningstid 
 

 

Mellan NN, XXXXXX-XXXX och Åstorps kommun, 212 000 – 0936,  
överenskommes följande: 
 

- I det fallet att NN väljer att själv säga upp sig har hen en uppsägningstid  
om 6 månader. Eventuell förkortning av uppsägningstiden överenskommes  
med KSO/NO. 

- Om Åstorps kommun, utan saklig grund väljer att avsluta anställningen  
under första året erhåller NN sex månadslöner. 

- Om Åstorps kommun, utan saklig grund, väljer att avsluta anställningen  
efter minst 1 år, erhåller NN 16 månadslöner.  

- Avräkning görs mot annan inkomst. 

 

 

 

Åstorp 202X- XX-XX 

 
 
 
 
 
 
 
 

NN  Kommunstyrelsens ordförande 
   Åstorps kommun 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 67 
 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med 
fokus på att få ned våra sjukskrivningar 
Dnr KSFD 2019/176 
 
Sammanfattning 
Motion från Åstorpsalliansen Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och 
Hans Sundström (KD) inkom 2019-05-27. Motionärerna hänvisar till 
kommunens (nu fd) vision och mål där det finns ett delmål som handlar om 
kommunen som attraktiv arbetsgivare. Fokus i motionen är att kommunen 
behöver jobba långsiktigt med att skapa ett hållbart arbetsliv där 
medarbetarna är friska och känner arbetsglädje. Att trivas på arbetet och bli 
en stolt ambassadör för Åstorps kommun innebär många positiva effekter 
både inom organisationen men även utåt sett för våra invånare och framtida 
medarbetare. Med relativt höga sjukfrånvarosiffror från 2018 i beaktande, 
vill motionärerna vända skutan och hitta aktiviteter som sänker 
sjukfrånvaron och främjar hälsa. På så vis tar vi ett steg i rätt riktning mot 
att vara en attraktiv arbetsgivare.  
Åstorpsalliansen yrkar på: 

• Att en nulägesanalys görs utifrån var vi har de största utmaningarna 
som vi behöver ta itu med. 

• Att kommunen ska utarbeta en tydlig, långsiktig plan med 
kostnadsförslag över hur vi ska skapa ett hållbart arbetsliv i Åstorps 
kommun och därigenom bli en attraktiv arbetsgivare. Denna plan bör 
innehålla konkreta målsättningar och handlingsplaner för hur vi ska 
nå fram. Dessa handlingsplaner med uppföljning ska presenteras på 
kommunstyrelsen minst en gång per år. Funderingar att ta med sig i 
framtagande av dessa handlingsplaner:  
 Samverkan mellan förvaltning, fack, företagshälsovård, 

Försäkringskassan mm 
 Ledarskapsprogram 
 Friskvårdsbidrag 
 Medarbetarundersökningar 
 Simrishamns modell vad gäller hälsocoach 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-04-26 § 55 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 75 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-18 § 14 
Tjänsteskrivelse från Malin Högdén, HR-utvecklare 2021-01-31. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 67, forts 
 
Motion Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med fokus på att 
få ned våra sjukskrivningar 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras 
Akten 
HR-avdelningen 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-04-26

Kf §55

Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med
fokus på att få ned våra sjukskrivningar
DnrKSFD2019/176

Sammanfattning
Motion från Åstorpsalliansen Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmen (L) och
Hans Sundström (KD) inkom 2019-05-27. Motionärerna hänvisar till
kommunens (nu fd) vision och mål där det finns ett delmål som handlar om
kommunen som attraktiv arbetsgivare. Fokus i motionen är att kommunen
behöver jobba långsiktigt med att skapa ett hållbart arbetsliv där
medarbetarna är friska och känner arbetsglädje. Att trivas på arbetet och bli
en stolt ambassadör för Åstorps kommun innebär många positiva effekter
både inom organisationen men även utåt sett för våra invånare och framtida
medarbetare. Med relativt höga sjukfrånvarosiffror från 2018 i beaktande,
vill motionärerna vända skutan och hitta aktiviteter som sänker

sjukfrånvaron och främjar hälsa. På så vis tar vi ett steg i rätt riktning mot
att vara en attraktiv arbetsgivare.
Åstorpsalliansen yrkar på:

Att en nulägesanalys görs utifrån var vi har de största utmaningarna
som vi behöver ta itu med.

Att kommunen ska utarbeta en tydlig, långsiktig plan med
kostnadsförslag över hur vi ska skapa ett hållbart arbetsliv i Åstorps
kommun och därigenom bli en attraktiv arbetsgivare. Denna plan bör
innehålla konkreta målsättningar och handlingsplaner för hur vi ska
nå fram. Dessa handlingsplaner med uppföljning ska presenteras på
kommunstyrelsen minst en gång per år. Funderingar att ta med sig i
framtagande av dessa handlingsplaner:

Samverkan mellan föryaltning, fack, företagshälsovård,
Försäkringskassan mm
Ledarskapsprogram
Friskvårdsbidrag
Medarbetamndersökningar
Simrishamns modell vad gäller hälsocoach

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 75
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-18 § 14
Tjänsteskrivelse från Malin Högdén, HR-utvecklare 2021-01-31.
Motion Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med fokus på att
få ned våra sjukskrivningar

Justerandes signatur

^

^
f

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-04-26

Kf §55, forts

Yrkanden

Ordförande yrkar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Kommunfullmäktiges beslut
Att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

Expedieras
Akten

Justerandes signatur

1^'

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-04-07

Ks §75

Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med fokus
på att få ned våra sjukskrivningar
DnrKSFD2019/176

Sammanfattning
Motion från Åstorpsalliansen Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmen (L) och
Hans Sundström (KD) inkom 2019-05-27. Motionärerna hänvisar till
kommunens (nu fd) vision och mål där det finns ett delmål som handlar om
kommunen som attraktiv arbetsgivare. Fokus i motionen är att kommunen
behöver jobba långsiktigt med att skapa ett hållbart arbetsliv där medarbetarna
är friska och känner arbetsglädje. Att trivas på arbetet och bli en stolt
ambassadör för Åstorps kommun innebär många positiva effekter både inom
organisationen men även utåt sett för våra invånare och framtida medarbetare.
Med relativt höga sjukfrånvarosiffror från 2018 i beaktande, vill motionärerna
vända skutan och hitta aktiviteter som sänker sjukfrånvaron och främjar hälsa.
På så vis tar vi ett steg i rätt riktning mot att vara en attraktiv arbetsgivare.

Åstorpsalliansen yrkar på:
Att en nulägesanalys görs utifrån var vi har de största utmaningarna som
vi behöver ta itu med.

Att kommunen ska utarbeta en tydlig, långsiktig plan med
kostnadsförslag över hur vi ska skapa ett hållbart arbetsliv i Åstorps
kommun och därigenom bli en attraktiv arbetsgivare. Denna plan bör
innehålla konkreta målsättningar och handlingsplaner för hur vi ska nå
fram. Dessa handlingsplaner med uppföljning ska presenteras på
kommunstyrelsen minst en gång per år. Funderingar att ta med sig i
framtagande av dessa handlingsplaner:

Samverkan mellan förvaltning, fack, företagshälsovård,
Försäkringskassan mm
Ledarskapsprogram
Friskvårdsbidrag
Medarbetarundersökningar
Simrishamns modell vad gäller hälsocoach

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-l 8 § 14
Tjänsteskrivelse från Malin Högdén, HR-utvecklare 2021-01-31.
Motion Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med fokus på att få
ned våra sjukskrivningar

Ordförandes signatur

.^g^
(1) Justerandes signatur

U\i\k
(2) Justerandes signatur

^\
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 29(37)

PROTOKOLL
2021-04-07

Ks § 75, forts

Yrkanden

Ordförande yrkar på att anse motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.

Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Nils-Göran Nilson (KD)
och Anton Holmberg (SD) under proposition och finner att detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur
c:e^>'

(1) Justerandes signatur

^^.
(2) Justerandes signatur

A L--
Utdragsbestyrkande













<̂
<»

«̂
<»

ÅSTORP

Kommunstyrelsens
Personalutskott

9(11)

PROTOKOLL
2021-03-18

KsPu § 14

Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med
fokus på att få ned våra sjukskrivningar
DnrKSFD2019/176

Sammanfattning
Motion från Åstorpsalliansen Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmen (L) och
Hans Sundström (KD) inkom 2019-05-27. Motionärerna hänvisar till
kommunens (nu fd) vision och mål där det finns ett delmål som handlar om
kommunen som attraktiv arbetsgivare. Fokus i motionen är att kommunen
behöver jobba långsiktigt med att skapa ett hållbart arbetsliv där
medarbetarna är friska och käimer arbetsglädje. Att trivas på arbetet och bli
en stolt ambassadör för Åstorps kommun innebär många positiva effekter
både inom organisationen men även utåt sett för våra invånare och framtida
medarbetare. Med relativt höga sjukfrånvarosiffror från 2018 i beaktande,
vill motionärerna vända skutan och hitta aktiviteter som sänker

sjukfrånvaron och främjar hälsa. På så vis tar vi ett steg i rätt riktning mot
att vara en attraktiv arbetsgivare.
Åstorpsalliansen yrkar på:

• Att en nulägesanalys görs utifrån var vi har de största utmaningarna
som vi behöver ta itu med.

Att kommunen ska utarbeta en tydlig, långsiktig plan med
kostnadsförslag över hur vi ska skapa ett hållbart arbetsliv i Åstorps
kommun och därigenom bli en attraktiv arbetsgivare. Denna plan bör
innehålla konkreta målsättningar och handlingsplaner för hur vi ska
nå fram. Dessa handlingsplaner med uppföljning ska presenteras på
kommunstyrelsen minst en gång per år. Funderingar att ta med sig i
framtagande av dessa handlingsplaner:

Samverkan mellan förvaltning, fack, företagshälsovård,
Försäkringskassan mm
Ledarskapsprogram
Friskvårdsbidrag
Medarbetarundersökningar
Simrishamns modell vad gäller hälsocoach

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Malin Högdén, HR-utvecklare 2021-01-31.
Motion Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med fokus på att
få ned våra sjukskrivningar

Ordförandes signatur

^

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

A



^
<».'

^
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PROTOKOLL
2021-03-18

KsPu § 14, forts

Yrkanden

Ordförande yrkar på att anse motionen besvarad med hänvisning till
tj änsteskrivelsen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Personalutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

c^^' A
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HR-avdelningen 
 

 

 

 

Malin Högdén 
HR-utvecklare 
042 – 640 46  
Malin.@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Motion till Kommunfullmäktige 2019-05-27 – Attraktiv arbetsgivare med 
fokus på att få ned våra sjukskrivningar 
Dnr (KSFD) 2019/176 
 
Sammanfattning 
Motion från Åstorpsalliansen Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans 
Sundström (KD) inkom 2019-05-27. Motionärerna hänvisar till kommunens (nu 
fd) vision och mål där det finns ett delmål som handlar om kommunen som 
attraktiv arbetsgivare. Fokus i motionen är att kommunen behöver jobba 
långsiktigt med att skapa ett hållbart arbetsliv där medarbetarna är friska och 
känner arbetsglädje. Att trivas på arbetet och bli en stolt ambassadör för Åstorps 
kommun innebär många positiva effekter både inom organisationen men även utåt 
sett för våra invånare och framtida medarbetare. Med relativt höga 
sjukfrånvarosiffror från 2018 i beaktande, vill motionärerna vända skutan och 
hitta aktiviteter som sänker sjukfrånvaron och främjar hälsa. På så vis tar vi ett 
steg i rätt riktning mot att vara en attraktiv arbetsgivare.  
Åstorpsalliansen yrkar på: 

• Att en nulägesanalys görs utifrån var vi har de största utmaningarna som vi 
behöver ta itu med. 

• Att kommunen ska utarbeta en tydlig, långsiktig plan med kostnadsförslag 
över hur vi ska skapa ett hållbart arbetsliv i Åstorps kommun och 
därigenom bli en attraktiv arbetsgivare. Denna plan bör innehålla konkreta 
målsättningar och handlingsplaner för hur vi ska nå fram. Dessa 
handlingsplaner med uppföljning ska presenteras på kommunstyrelsen 
minst en gång per år. Funderingar att ta med sig i framtagande av dessa 
handlingsplaner:  
 Samverkan mellan förvaltning, fack, företagshälsovård, 

Försäkringskassan mm 
 Ledarskapsprogram 
 Friskvårdsbidrag 
 Medarbetarundersökningar 
 Simrishamns modell vad gäller hälsocoach 

 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-02-10 
Version  1 



Kommunstyrelseförvaltningen  2(4) 

HR-avdelningen 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Malin Högdén, HR-utvecklare 2021-01-31. 
Motion till Kommunfullmäktige 190527 – Attraktiv arbetsgivare med fokus på att få ned 
våra sjukskrivningar. Dnr KSFD 2019/176 
 
 
Ärendet 
Sedan motionen skrevs har det hänt mycket i vår kommun som anspelar på arbetsmiljö, 
hälsa och ledarskap. Här väljer vi att delge några av de insatser som initierats och drivits 
av HR-avdelningen i Åstorp och som har och haft betydelse för hela organisationen.  
 
2019 startade vi (HR) upp Hälsostrategiskt projekt med målet att öka frisknärvaron i 
kommunen och skapa goda förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser. Genom 
kompetensutveckling för våra chefer i allt från rehabilitering och svåra samtal, till 
arbetsrätt och samverkan har vi fått möjlighet att stärka cheferna i den delen av 
ledarskapsutövandet som handlar om personal och arbetsmiljö. Som parantes här kan vi 
även säga att alla nya chefer i Åstorps kommun genomgår en basutbildning i arbetsmiljö 
under sitt första år som chef. Syftet är att de ska få grundläggande kunskaper i vad som 
behövs för att kunna leda och ta ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet på sin 
arbetsplats.  Företagshälsovården arrangerar denna utbildning två gånger per år.  
 
Det hälsostrategiska projektet handlade också om att förenkla och öka samarbetet med 
företagshälsovården och försäkringskassan, liksom att fokusera på olika lösningar för 
långtidssjukskrivna medarbetare. Redan i slutet av 2019 började vi se resultatet av 
satsningen; sjukfrånvaro var kraftigt sänkt motsvarande 1,72 procentenheter från 
föregående år. 5,05% visade nu siffrorna. Sedan gjorde pandemin entré och där är vi nu 
kvar i skrivande stund. Vi kan dock se att vi trots coronan i stort sett ligger lägre i 
sjukfrånvaro 2020 än vad vi gjorde under åren 2016-2018, vilket vi hoppas är en trend 
som kommer hålla i. Se bild nedan. 
 
Ackumulerad 
sjukfrånvaro    
 2016 2017 2018 2019 2020 
jan 6,81 6,88 7,49 7,27 4,96 
feb 7,62 7,39 8,44 7,37 5,43 
mars 7,48 7,32 7,59 7,10 5,95 
april 7,35 7,01 7,99 5,70 6,58 
maj 7,25 6,95 7,56 5,40 6,45 
juni 7,00 6,76 7,15 5,28 6,35 
juli 6,64 6,35 6,73 5,10 5,98 
aug 6,38 6,1 6,62 4,94 5,77 
sep 6,37 6,09 6,44 4,99 5,75 
okt 6,45 6,14 6,50 5,06 5,76 
nov 6,55 6,22 6,81 5,11 5,88 
dec 6,45 6,25 6,77 5,05 5,97 
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HR-avdelningen 
 

Det hälsostrategiska arbetet är sedan hösten 2020 avslutat men för att inte tappa fart har vi 
nu 2021startat upp ett så kallat Rehabråd i samverkan med Försäkringskassan. 
Tillsammans med våra chefer träffas vi digitalt för att ge stöd och handledning i hur de 
kan jobba vidare med svåra och många gånger långtgående rehabärenden. Givetvis är 
individerna avidentifierade. Genom den här typen av träffar ökar vi inte bara chefernas 
kompetens inom sitt rehabiliteringsansvar utan också det kollegiala lärandet.  
Med en början under 2020 och fortsättning under 2021 har vi som målsättning att förnya 
det samverkansavtal som vi har med de fackliga organisationerna sedan 2005. Vi vill bli 
ännu bättre på att knyta ihop och tydliggöra sambandet mellan arbetsmiljö, hälsa och 
verksamhetsutveckling. Som bakgrund vill vi berätta att samverkanssystemet i Åstorps 
kommun ska bidra till att uppnå ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en arbetsmiljö 
som präglas av inflytande, delaktighet och utveckling hos alla medarbetare. För att 
möjliggöra detta behöver vi ta tillvara på medarbetarnas samlade kunskap, kompetens, 
kreativitet samt olika perspektiv och erfarenheter för att på så vis öka medarbetarnas 
inflytande. Studier visar på att inflytande över sin arbetssituation med goda möjligheter 
att bidra till verksamhetens utvecklings-och arbetsmiljöarbete främjar hälsa och 
engagemang, vilket i sin tur får positiva effekter på kvaliteten i välfärden.  
 
Utifrån den här redogörelsen för de kompetens- och stödinsatser som kommunens chefer 
erhåller genom såväl projekt som i det dagliga arbetet, stärker vi dem gradvis i deras 
chefsroll, vilket får effekter i verksamheten, för medarbetarna och i slutändan de vi är till 
för. 
 
Nulägesanalys och handlingsplan 
Under våren 2021 kommer vi att genomföra en medarbetarundersökning i kommunen. 
Resultatet av den ger oss bland annat en nulägesbild av medarbetarnas motivation i 
arbetet samt deras upplevelse av ledarskapet. Medarbetarundersökningen kommer mynna 
ut i att verksamheterna upprättar handlingsplaner med förbättringsområden.  
 
Under våren kommer vi också genomföra en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för vidare redovisning i kommunstyrelsen. Genom 
arbetsmiljöuppföljningen får vi status på hur arbetsmiljöarbetet fungerar och vari 
bristerna består så att vi kan åtgärda och arbeta främjande.  
 
Både medarbetarundersökningen och SAM-uppföljningen kan ses som den nulägesanalys 
som motionären efterlyser. Handlingsplanerna som kommer skapas sker i samverkan med 
såväl medarbetare som fackliga organisationer och kan gärna redovisas på 
Kommunstyrelsen om så önskas.  
 
Det finns inga kostnader kopplade till att göra medarbetarundersökningen och SAM-
uppföljningen. Men beroende på de aktiviteter som tas fram i handlingsplanerna kan 
dessa behöva kostnadsbedömmas särskilt.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Finns ingen direkt påverkan på barn. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
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HR-avdelningen 
 

 
 
 
Malin Högdén 
 
Expedieras till: 
Personalutskottet och därefter kommunstyrelsen 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 68 
 
Motion (M, L, KD) - Genomlysning och uppdatering av samtliga 
miljö/giftdeponier i Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2019/203 
 
Sammanfattning 
En motion har inkommit från Wiveca Andreasson (M), Bodil Hellberg (L) 
och Hans Sundström (KD) avseende genomlysning och uppdatering av 
samtliga miljö/giftdeponier i Åstorps kommun.  
I motionen framfördes följande: 

• Vilka är de? 
• Var finns de? 
• Vad består de av?  
• Vilka riskklasser har dessa deponier? 
• Övrig relevant information som kan vara av betydelse 

Åstorpsalliansen yrkar att en genomlysning och uppdatering av ovan 
punkter görs och att därefter ta fram en handlingsplan för dess framtid. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 95 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 § 84 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef Jörgen Wallin, 2021-03-26 
Protokoll från kommunstyrelsen 2020-10-07 § 230 
Protokoll från kommunfullmäktige 2019-06-24 § 108  
Regional avfallsplan 2020–2024 för Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 
Åstorp, Ängelholm. NSR. Antagen i Åstorp 2019-10-28.  
Bygg- och miljönämnden, Inventering och riskklassning av nedlagda 
deponier Dnr – 2018-604-1, 2018-09-04 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
Expedieras: 
Akten 
Tekniska kontoret 
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PROTOKOLL
2021-05-05

Ks §95

Motion (M, L, KD) - Genomlysning och uppdatering av samtliga
miljö/giftdeponier i Åstorps kommun
DnrKSFD2019/203

Sammanfattning
En motion har inkommit från Wiveca Andreasson (M), Bodil Hellberg (L) och
Hans Sundström (KD) avseende genomlysning och uppdatering av samtliga
miljö/giftdeponier i Åstorps kommun.
I motionen framfördes följande:

Vilka är de?
Var finns de?

Vad består de av?

Vilka riskklasser har dessa deponier?
Övrig relevant information som kan vara av betydelse

Åstorpsalliansen yrkar att en genomlysning och uppdatering av ovan punkter
görs och att därefter ta fram en handlingsplan för dess framtid.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 § 84
Tjänsteskri velse från teknisk chef Jörgen Wallin, 2021-03-26
Protokoll från kommunstyrelsen 2020-10-07 §230
Protokoll från kommunfullmäktige 2019-06-24 § 108
Regional avfallsplan 2020-2024 för Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs,
Åstorp, Ängelholm. NSR. Antagen i Åstorp 2019-10-28.
Bygg- och miljönämnden, Inventering och riskklassning av nedlagda deponier
Dnr-2018-604-1, 2018-09-04

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Åsa Holmen (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD),
Nils-Göran Nilsson (KD), Åsa Holmen (L) och Roger Nielsen (M) under
proposition och finner att detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Expedieras: Akten, Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur
' u^

-7^
(2) Justerande&signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-04-07

KsAu § 84

Motion (M, L, KD) - Genomlysning och uppdatering av samtliga
miljö/giftdeponier i Åstorps kommun
DnrKSFD2019/203

Sammanfattning
En motion har inkommit från Wiveca Andreasson (M), Bodil Hellberg (L)
och Hans Sundström (KD) avseende genomlysning och uppdatering av
samtliga miljö/giftdeponier i Åstorps kommun.
I motionen framfördes följande:

Vilka är de?
• Var finns de?

Vad består de av?

Vilka riskklasser har dessa deponier?
Övrig relevant information som kan vara av betydelse

Åstorpsalliansen yrkar att en genomlysning och uppdatering av ovan punkter
görs och att därefter ta fram en handlingsplan för dess framtid.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från teknisk chef Jörgen Wallin, 2021-03-26
Protokoll från kommunstyrelsen 2020-10-07 §230
Protokoll från kommunfullmäktige 2019-06-24 § 108
Regional avfallsplan 2020-2024 för Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs,
Åstorp, Ängelholm. NSR. Antagen i Åstorp 2019-10-28.
Bygg- och miljönämnden, Inventering och riskklassning av nedlagda deponier
Dnr-2018-604-1, 2018-09-04

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Annica Vink (C) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Aimica Vink (C)
under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 
 
Motion (M, L, KD) - Genomlysning och uppdatering av samtliga 
miljö/giftdeponier i Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2019/203 
 
Sammanfattning 
En motion har inkommit från Wiveca Andreasson (M), Bodil Hellberg (L) 
och Hans Sundström (KD) avseende genomlysning och uppdatering av 
samtliga miljö/giftdeponier i Åstorps kommun.  
I motionen framfördes följande: 

• Vilka är de? 
• Var finns de? 
• Vad består de av?  
• Vilka riskklasser har dessa deponier? 
• Övrig relevant information som kan vara av betydelse 

 
Åstorpsalliansen yrkar att en genomlysning och uppdatering av ovan 
punkter görs och att därefter ta fram en handlingsplan för dess framtid.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
[x] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

påverka barn 
[  ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef Jörgen Wallin, 2021-03-26 
Protokoll från kommunstyrelsen 2020-10-07 § 230 
Protokoll från kommunfullmäktige 2019-06-24 § 108  
Regional avfallsplan 2020-2024 för Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 
Åstorp, Ängelholm. NSR. Antagen i Åstorp 2019-10-28.  
* Bilaga 1E ”Beskrivning av Åstorps kommun” s. 23-28 
* Bilaga 2E ”Åtgärdsplan Åstorps kommun” s. 18-21 
Bygg- och miljönämnden, Inventering och riskklassning av nedlagda 
deponier Dnr – 2018-604-1, 2018-09-04 
 
Ärendet 
Miljökontoret i Åstorp har 2018-09-04 i ärendet ”Inventering och 
riskklassning av nedlagda deponier” Dnr – 2018-604-1, ställt krav på 
kännedom om nedlagda deponier. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan ska deponier finnas 
beskrivna i den kommunala avfallsplanen. 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-26 
Version  2 
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NSR har tagit fram en regional avfallsplan 2020-2024 som gäller för Båstad, 
Ängelholm, Höganäs. Helsingborg, Åstorp och Bjuv. I denna finns nuläge 
samt mål beskrivet för kommunernas avfall. I avfallsplanens bilaga 1E 
Beskrivning av Åstorps kommun finns på sida 28 en sammanställning av 
nedlagda avfallsupplag där de klassas från 1 till 4 beroende på om de 
behöver miljöskyddsåtgärder eller inte.  
 
I motionen ställs följande frågor: 

• Vilka är de? 
• Var finns de? 

 
Svar: Det finns 9  deponier i Åstorp. Dessa är listade i den regionala 
avfallsplanen 2020-2024. 
 

1. Hylling 1:11 – ej inventerad enligt MIFO 
2. Åstorp 113:10 – inventerade av Länsstyrelsen men är inte 

uppdaterad i avfallsplanen 
3. Maglaby 1:9 – ej inventerad enligt MIFO 
4. Grytevad påfart väg 21 (Åstorp 112:12)  - ej inventerad enligt MIFO 
5. Nyvång (Markomr. Norr om NSRs ÅVC) Nyvång 1:1 – ej 

inventerad enligt MIFO 
6. Nyvång (markomr. Sydost om slagghögen) Nyvång 1:314, 1:331 – 

inventerad av Länsstyrelsen 
7. Nyvång 1:7 – inventering pågår 
8. Björket 1:42 och 1:43 – inventering pågår 
9. Kvidinge 8:20 – invertering pågår 

 
• Vad består de av?  

Svar: Av de 9 deponier som är listade i den regionala avfallsplanen 2020-
2024 vet man vilken typ av avfall 7 av dem består av. De resterande 2 är 
okänt.  
 

• Vilka riskklasser har dessa deponier? 
 
Svar: Av de 9 deponier som är listade i den regionala avfallsplanen 2020-
2024 är 5 (varav 3 är pågående) av dem är klassade enligt MIFO. De 
resterande 4 är ej klassade.  
 
Då NSR tillhandahåller kommunen information om avfall bör en dialog om 
komplettering av listan påbörjas. Det är av största vikt att kommunen har 
kännedom om de deponier som finns samt hur dessa ska hanteras. 
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Abstract 

In Sweden, it is every municipality’s responsibility to identify and risk evaluate 
disused landfills located within the municipality. The purpose of this study is to 
risk evaluate four disused landfills in Åstorps kommun, Scania, for which a risk 
evaluation hasn’t previously been done. In this study, the risk evaluation has been 
done by using a revised version of MIFO (Method of Surveying Contaminated 
Sites) phase 1. This has included visits to the disused landfills and archive studies.  

The risk evaluation through MIFO leads to a risk classification. The results 
led to one object being classified as risk class 4 (low risk), two objects being 
classified as risk class 3 (moderate risk) and one object being classified as risk 
class 2 (high risk). Potential risks from the disused landfills are formation of 
landfill gas and contaminant transport to ground- and surface water. Contaminant 
transport to groundwater is one of the main factors, as two of the objects are 
located within a water protection area. 

It should be noted that the risk classification is not final and can only be 
confirmed or demented by further studies, for example with soil or water 
sampling. It is recommended that this is done for the object which was classified 
as risk class 2. Potentially, further studies could also be relevant for the objects 
classified as risk class 3. 
 
Nyckelord: MIFO, förorenade områden, deponier, deponigas 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Syns inte, finns inte – eller? 

Gamla synder kan ibland vara allt för lätta att glömma. Det gör dock tyvärr 
inte att de försvinner. Ett exempel är gamla deponier, platser där människor 
tidigare slängt sina sopor och förmodligen inte visste vad det kunde komma 
att ha för konsekvenser.  
 
I Sverige finns det ungefär 85 000 förorenade områden, alltså platser som är så 
pass förorenade att skada eller olägenhet för människor eller miljö kan uppstå. 
Som ett steg i arbetet mot en giftfri miljö har fyra stycken potentiellt förorenade 
områden, i form av nedlagda deponier, i Åstorps kommun riskbedömts i 
examensarbetet. Resultatet visade att det faktiskt finns olägenheter som kan 
uppkomma av de nedlagda deponierna. Spridning av föroreningar till skyddsvärt 
grundvatten och bildning av lättantändlig växthusgas är exempel på möjliga 
problem som kan uppstå, men som är klart bättre att undvika. 

Idag omfattas verksamma deponier av ett antal lagar och regleringar. Det 
finns riktlinjer gällande vad som får deponeras och var detta får ske. Så har inte 
fallet alltid varit. Sopor har ofta hamnat där det helt enkelt passade människan 
bäst för tillfället. Fanns det en grop, en slänt, ett dike eller kanske en gammal 
grustäkt i närheten? Perfekt! Där kunde soporna slängas och försvinna ur ens liv. 
Täcktes avfallet dessutom sedan över, då syntes det ju inte ens längre. ”Out of 
sight, out of mind” är ett tankesätt som väldigt lätt går att applicera på tidigare 
sophantering. 

Som tur är har vi idag kommit så långt att vi förstår att soporna inte 
försvinner för att de grävs ned och att platser där gamla deponier har funnits 
faktiskt kan utgöra en risk för både människa och miljö. Att hitta, undersöka och 
göra en riskbedömning av dessa platser är en viktig del i att förebygga 
föroreningsspridning i naturen.  

Det är min förhoppning att examensarbetet kan användas i Åstorps 
kommuns fortsatta arbete med förorenade områden. Detta genom att bidra med en 
sammanställning över befintlig information om områdena och en riskbedömning 
där det diskuteras om vidare undersökningar kan vara aktuella. Platser som dessa 
behöver uppmärksammas och utredas. För även om de inte alltid syns, så finns de. 
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Inledning 

Sverige har ett miljömålssystem med ett övergripande generationsmål som strävar 
efter att kunna överlämna ett samhälle utan stora miljöproblem till nästa 
generation (Naturvårdsverket, 2018a). Det finns 16 stycken miljökvalitetsmål, 
varav ett är Giftfri miljö. Giftfri miljö syftar till att naturfrämmande ämnen ska ha 
en försumbar påverkan på människors hälsa och miljö samt att halterna för 
naturligt förekommande ämnen ska ligga nära bakgrundsnivåerna 
(Naturvårdsverket, 2018b). För miljömålen tillämpas ett flertal indikatorer. En 
indikator för Giftfri miljö är Förorenade områden (Naturvårdsverket, u.å.). 

I Sverige beräknas det finnas drygt 85 000 potentiellt förorenade områden 
(Naturvårdsverket, u.å.). De förorenade områdena kan utgöra en spridningskälla 
för föroreningar (Rihm, 2014). Områdena kan exempelvis vara industriområden, 
plantskolor, nedlagda bensinstationer eller deponier.  

En deponi innebär en upplagsplats dit avfall förts, avfallet kan bestå av 
exempelvis hushållsavfall, industriavfall eller förorenade jordmassor 
(Naturvårdsverket, 2019). Ett problem med äldre deponier är att många varit i 
drift då kraven på skyddsåtgärder varit bristfälliga eller obefintliga (Rihm, 2014). 
Detta till skillnad från dagens verksamma deponier som omfattas av Förordning 
(SFS 2001:512) om deponering av avfall.  

Potentiella risker med nedlagda deponier utgörs av bildning och utsläpp av 
deponigas (Rihm, 2014), bildning av lakvatten då vatten kommer i kontakt med 
avfallet (Salem et al., 2008) samt föroreningsspridning till grund- och ytvatten 
(Kjeldsen et al., 2002). Typiskt förekommande föroreningar i äldre deponier är 
tungmetaller som bly, kadmium och kvicksilver (Rihm, 2014). Per- och 
polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS), som PFOS och PFOA, kan förekomma i 
exempelvis hushållsavfall samt bygg- och rivningsavfall (Avfall Sverige, 2018). 
Även polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en ämnesgrupp som kan 
förekomma i deponier (Rihm, 2014). 

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) 15 kap. 41 § ska det för varje kommun 
finnas en avfallsplan. Avfallsplanen ska bland annat innehålla information om 
nedlagda deponier (NFS 2017:2). För de identifierade nedlagda deponierna ska en 
riskbedömning utifrån miljön samt människors hälsa vara gjord (NFS 2017:2).  

I Åstorps kommuns avfallsplan finns ett antal identifierade nedlagda 
deponier, se tabell 1. Tre av dessa saknar en redovisad riskbedömning. Då 
samtliga identifierade deponier bör vara riskbedömda bestämdes det i samråd med 
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Jörgen Wallin, teknisk chef på Åstorps kommun, att deponierna kunde inventeras 
i detta examensarbete. Under arbetets gång tillkom även en ytterligare deponi, 
benämnd Kvidinge 163:1. Denna saknas i Åstorps avfallsplan men tillkom då den 
identifierades under arbetets gång. Arbetet har utförts med extern handledning 
från Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), som har ansvar för kommunens 
skyldigheter på avfallsområdet (NSR, 2019). 

Tabell 1. Utdrag ur Åstorps avfallsplan (NSR, 2019). Tabellen visar samtliga identifierade avfallsupplag 
i Åstorps kommun. De som riskbedömts i arbetet är de som i tabellen saknar riskklassning.  

Avfallsupplag 
(Fastighets-
beteckning) 

Start Avslut Typ av avfall Kommentar Klass 

Hyllinge 1:11 m.fl. 
Tegelbruksdammar 

1967 1973 Hushållsavfall  4 

Åstorp 113:10 
Nedlagt tegelbruk 

1966 1972 Hushållsavfall  4 

Maglaby 1:9 1970 1974 Hushållsavfall  4 
Grytevad påfart väg 
21 

1950 1966 Hushållsavfall  4 

Nyvång (markomr. 
norr om NSR:s ÅVC) 

1960 1966 Hushållsavfall  4 

Nyvång (markomr. 
sydost om 
slagghögen) 

1940-
talet 

1960 Schaktmassor, 
aska, 
trädgårdsavfall 

Ej prövad enligt 
miljöbalken. 

4 

Nyvång 1:7 
(NSR:s ÅVC) 

1973 2000 Schaktmassor, 
bygg-, 
rivningsavfall, 
ej 
återvinningsbart 
trädgårdsavfall  

Prövad enl. MB. 
Från år 2000 drivs 
anläggningen som 
en krets- 
loppsanläggning. 
Inkommande 
material sorteras, 
mellanlagras 
och skickas till 
återvinning eller 
slutbehandlas på 
Filborna 

Ej 
klassad 

Björket 1:42 och 
1:43 

Okänt Okänt Okänt Avfall slängdes 
ner för en slänt till 
en täktbotten som 
täcktes över 

Ej 
klassad 

Kvidinge 8:20, 
Kvidinge 7:115 

Okänt Okänt Okänt Gammal grustäkt 
som fyllts med 
avfall 

Ej 
klassad 
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Syfte 

Syftet med arbetet är att riskbedöma fyra stycken nedlagda deponier i Åstorps 
kommun. Då det för några objekt endast finns fastighetsbeteckningar i 
avfallsplanen (NSR, 2019) vad gäller objektens belägenhet, ingår det även i 
riskbedömningen att avgöra den exakta lokaliseringen för dessa. Den främsta 
kunskapsluckan som detta arbete strävar efter att fylla är om deponierna kan 
utgöra någon möjlig olägenhet för människa och miljö och därför bör prioriteras 
för vidare undersökningar. 

Frågeställningar 

• Var på fastigheterna är deponierna belägna? 

• Finns det risk för att människa och miljö exponeras för föroreningar från 
deponierna? 

• Finns det risk för gasbildning i deponierna? 

• Vilken riskklass bedöms objekten till? 

• Bör några vidare undersökningar utföras på objekten? 
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Bakgrund 

Åstorps kommun 

Åstorps kommun är belägen i nordvästra Skåne, se figur 1. Kommunens yta 
består till ca 65 % av åker- eller betesmark (Åstorps kommun 2012a). I 
kommunen ingår, bland andra, tätorterna Nyvång och Kvidinge. Tre av de 
riskbedömda områdena i arbetet är belägna i Kvidinge, och ett är beläget i 
Nyvång, se figur 2. Gällande historisk avfallshantering i Åstorps kommun har 
invånarna tidigare lämnat avfall i de deponier som finns identifierade i 
avfallsplanen, se tabell 1. Efter nedläggning av dessa har avfall lämnats till NSR:s 
anläggning i Helsingborg eller på Åstorps återvinningscentral.  

I Kvidinge är Kvidingefältet beläget, en av Skånes största sand- och 
grusavlagringar (Länsstyrelsen Skåne, 2012). Kvidingefältet är en mycket viktig 
grundvattentillgång och grundvattnet nyttjas som dricksvatten i både Åstorps- och 
Klippans kommun (Åstorps kommun, 2012b). Två av de riskbedömda områdena i 
arbetet är belägna inom vattenskyddsområdet för Kvidingefältet.  

 

Figur 1. Åstorps kommun är beläget i nordvästra Skåne, nordost om Helsingborg. Åstorps 
ungefärliga belägenhet är inringad och markerad med en pil. Bild modifierad från ãLantmäteriet. 
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Figur 2. Översiktskarta över de nedlagda deponiernas belägenhet i Åstorps kommun. Deponierna är 
markerade med ett rött kryss. Bild modifierad från ãLantmäteriet. 

Deponiers olika stadier 

I de fall då organiskt material förekommer i en deponi kommer detta under 
syrefria förhållanden att brytas ned av mikrobiell aktivitet (Serti och Rosqvist, 
2014). Detta leder till gasbildning, framförallt i form av koldioxid och metan 
(Serti och Rosqvist, 2014), vilket benämns som deponigas.  

En deponis förlopp kan indelas i olika stadier, där sammansättningen samt 
potentialen för gasbildning förändras över tid (Östman, 2008). Faserna benämns 
som den aeroba fasen, den anaeroba fasen samt den humusbildande fasen (Serti 
och Rosqvist, 2013). Den aeroba fasen, kan delas in i den initiala fasen samt den 
syre- och nitratreducerande fasen (Serti och Rosqvist, 2013).  

Den initiala fasen startar när avfallet deponerats och avslutas när den 
biologiska aktiviteten och nedbrytningen tilltar (Östman, 2008). Generellt är fasen 
kortvarig, ungefär 1 månad.  

När den biologiska nedbrytningen ökar förbrukas syre och nitrat, vilket 
inleder den syre- och nitratreducerande fasen. Även denna fas är relativt kort, upp 
till en månad, då den begränsas av tillgången på syre och nitrat (Östman, 2008).   

 När syret har förbrukats inleds den anaeroba fasen, vilken kan delas in i den 
sura anaeroba fasen samt den metanbildande fasen (Bozkurt et al., 2000). Under 
den sura anaeroba fasen sjunker pH-värdet, vilket ökar lösligheten av eventuella 
metaller i deponin (Bozkurt et al., 2000).  

Därefter följer den metanbildande fasen. Nedbrytningsprodukterna, ättiksyra, 
koldioxid samt väte, från de föregående stegen förbrukas av bakterier, vilket 
bildar metan (Östman, 2008). Under denna fas höjs pH-värdet igen, vilket gör att 
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sulfider fälls ut (Östman, 2008). Dessa kan sedan bilda komplex med de rörliga 
metallerna i deponin (Östman, 2008). Den metanbildande fasen kan förväntas 
vara i upp till 100 år (Östman, 2008).   

Den femte fasen benämns som den humusbildande fasen (Bozkurt et al., 
2000). Här avtar den mikrobiella aktiviteten och produktionen av deponigas 
upphör (Östman, 2008). När gastrycket minskar i deponin kan syre tränga in 
genom diffusion (Östman, 2008). Oxiderande förhållanden i deponin kan leda till 
att eventuella metaller återigen blir lättrörliga och kan lakas ur deponin (Bozkurt 
et al., 2000). Längden på denna fas är okänd, men kan förväntas vara i 1000 år 
(Östman, 2008). 
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Metod 

MIFO Fas 1 

Riskbedömningen har utgått från Naturvårdsverkets MIFO-modell 
(Naturvårdsverket, 1999). Detta genom orienterade studier enligt MIFO fas 1, 
vilket innefattar en bedömning av vilka föroreningar som kan tänkas finnas på 
platsen, hur deras utbredning ser ut samt om det finns en risk för att människor 
och miljö kan exponeras för föroreningarna. Riskbedömningen resulterar i en 
riskklassning av områdena, som då placeras i riskklass 1 (Liten risk), 2 (Måttlig 
risk), 3 (Stor risk) eller 4 (Mycket stor risk). Riskklassningen utgör ett underlag 
till om objektet bör prioriteras för vidare undersökningar. 

MIFO-modellen går att applicera på deponier, men kan behöva anpassas för 
ett mer representativt resultat. Detta då det kan vara svårt att avgöra vilka 
föroreningar som förekommer samt vilka volymer av avfall som deponerats på 
platsen (Rihm, 2014). Vid riskbedömningar av deponier tillkommer även faktorer 
som deponigas. Som komplement till Naturvårdsverkets vägledande material 
(Naturvårdsverket, 1999) har därför bedömningsgrunder från en inventering av 
nedlagda deponier i Helsingborgs stad (2008) tillämpats. Enligt MIFO-modellen 
skall föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt 
känslighet och skyddsvärde för objekten bedömas. I Helsingborgs stads (2008) 
inventering presenteras de olika bedömningsgrunderna med en anpassning till 
riskbedömning av deponier.  

Föroreningarnas farlighet 

Då det i arbetet saknas analysresultat för vilka föroreningar som förekommer på 
objekten kan ingen exakt bedömning av potentiella föroreningars farlighet göras. 
Avfallets farlighet har bedömts utifrån vilken typ av avfall som misstänks 
förekomma i deponin, se tabell 2. Anledningen till att hushållsavfall klassas som 
olika farligt beroende på år att hushållsavfallets innehåll har varierat över tid. 
Fram till ca 1950-talet bedöms det inte ha deponerats skadliga kemikalier i 
samma utsträckning som på 1950–1970-talet (Helsingborgs stad, 2008). Från 
1970-talet har källsorteringen ökat och avfallsfrågorna blev en del av 
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miljöpolitiken (Helsingborgs stad, 2008). Hushållsavfall från innan 1950-talet 
eller från efter 1970 har därför bedömts vara av Måttlig farlighet medan 
hushållsavfall från 1950–1970-talet har bedömts vara av Hög farlighet. Gällande 
föroreningar har även risken för förekomst av deponigas samt PFAS diskuterats. 
Detta eftersom förekommandet av dessa föroreningar är vanligt förekommande i 
deponier (Avfall Sverige, 2018; Rihm, 2011). Även detta har bedömts utifrån 
vilken typ av avfall som kan misstänkas finnas i deponin. Om organiskt avfall 
misstänks förekomma i en deponi, finns det en risk för bildning av deponigas. 

Föroreningarnas farlighet har endast bedömts för mark och grundvatten, då 
information kring eventuella föroreningar i ytvatten, sediment och byggnader 
varit för bristfällig. 

Tabell 2. Bedömningsgrunder för föroreningarnas farlighet. Modifierad från Helsingborgs stad (2008).  
Låg Måttlig Hög Mycket hög 
Trädgårdsavfall 
Rena schaktmassor 

Hushållsavfall före 
1950-talet 
Hushållsavfall efter 
1970-talet 
Plast 
Rivningsmassor 
Byggnadsavfall   

Hushållsavfall 
1950-1970-talet 
Bilar/bildelar 
Vitvaror 
”Allt-möjligt-tipp” 
 

Ftalater 

Föroreningsnivå 

Vid information om vilka halter av föroreningar som förekommer, samt i vilka 
volymer, kan objektens föroreningsnivå avgöras (Naturvårdsverket, 1999). Då 
inga prover har tagits under arbetet och inga tidigare analysresultat har funnits att 
tillgå har en kvantitativ bedömning av de olika objektens föroreningsnivå ej 
kunnat göras. Bedömningen av objektens föroreningsnivå har i arbetet utgått från 
deponins area utifrån bedömningsgrunder från Helsingborgs stad (2008), se tabell 
3. Föroreningsnivån har enbart bedömts för mark och grundvatten, då information 
gällande föroreningsnivå i ytvatten, sediment samt byggnader varit för bristfällig.  
 
Tabell 3. Bedömning av deponins föroreningsnivå (Helsingborgs stad, 2008). 

Föroreningsnivå Deponins storlek (ha) 
Liten < 1  
Måttlig 1 - 5  
Stor 5 - 10  
Mycket stor > 10  

 



 19 

Spridningsförutsättningar 

Spridningsförutsättningarna har bedömts utifrån information om objektets 
geologi, hydrogeologi, täckskikt, förekommande avfallstyper samt objektets 
avstånd till byggnader, se tabell 4, samt vattenrecipient, se tabell 5. Gällande 
avfallstyper har spridningsförutsättningarna till byggnader bedömts som högre om 
avfall av organiskt material misstänkts förekomma i deponin, eftersom det vid 
förekommande av organiskt material finns risk för bildning av deponigas, vilken 
kan spridas till närliggande bebyggelse via t.ex. ledningar eller under hårdgjord 
mark. 

Tabell 4. Bedömning av spridningsförutsättningar till byggnader (Helsingborgs stad, 2008) 
Spridningsförutsättningar Avstånd till byggnader (m) 
Små > 200  
Måttliga 50-200  
Stora 0-50  
Mycket stora 0 (på objektet) 

Tabell 5. Bedömning av spridningsförutsättningar till ytvatten (Helsingborgs stad, 2008). 
Spridningsförutsättningar Avstånd till ytvatten (m) 
Små 500-1000 
Måttliga 100-500 
Stora 10-100 
Mycket stora 0-10 

Känslighet och skyddsvärde 

Bedömningen av känslighet har utgått från risken för att människor kan exponeras 
för föroreningarna (Naturvårdsverket, 1999). Exempel på faktorer som bidrar till 
en hög känslighet är om människor är permanent boende på platsen, om barn kan 
exponeras samt om grundvattnet används som dricksvatten (Naturvårdsverket, 
1999). Här har både nutida markanvändning samt framtida exploateringsplaner 
för området vägts in.  

Skyddsvärdet har bedömts utifrån miljöns skyddsvärde. Områden som är 
belägna inom exempelvis ett vattenskyddsområde eller ett naturreservat bedöms 
ha ett högre skyddsvärde än områden med ekosystem som är vanliga i regionen 
(Naturvårdsverket, 1999). Områden som redan är stark påverkade av föroreningar 
eller där det naturliga ekosystemet förstörts av annan verksamhet bedöms ha ett 
litet skyddsvärde. 

Känslighet och skyddsvärde har bedömts för samtliga medier utom 
byggnader då inga byggnader varit belägna direkt på objekten. 
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Samlad riskbedömning 

Efter en sammanvägning av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, 
spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde har en samlad 
riskbedömning gjorts. För att avgöra riskklass för objekten har 
riskklassningsdiagram enligt MIFO tillämpats, se figur 3 för exempel. I 
riskklassningsdiagrammet placeras de olika bedömningsgrunderna ut, där de faller 
inom riskklass 1–4. Om samtliga bedömningsgrunder skulle falla inom samma 
riskklass, är det den riskklassen som objektet tilldelas. Då bedömningsgrunderna 
varit spridda över olika riskklasser har en bedömning av vilken riskklass som 
objektet bör tillhöra gjorts. Denna bedömning har utgått från intryck av objektet 
samt objektets storlek, enligt Naturvårdsverkets (1999) metodik.  

Ju större osäkerheter som förekommit vid bedömningen desto strängare 
riskklassning har gjorts. Bedömningen har gjorts efter ett ”troligt men dåligt” fall 
(Naturvårdsverket, 1999). Riskklassningen är inte slutgiltig, utan tänkt att fungera 
som ett underlag för om objekten bör prioriteras till vidare undersökningar eller 
ej. Om ytterligare uppgifter om objekten framkommer, kan riskklassen komma att 
behöva revideras. För ett förslag från Helsingborgs stad (2008) kring hur objekten 
bör behandlas utifrån de olika riskklasserna, se tabell 6.   

För varje objekt har de olika bedömningsfaktorerna som ligger till underlag 
för riskklassningen även sammanfattats i en tabell med motivering. Detta enligt 
metodiken som förekommer i Helsingborgs stads (2008) inventering. Dessa 
tabeller återfinns i arbetets bilaga. 

 
 
 



 21 

 

Figur 3. Mall för riskklassningsdiagram enligt MIFO (Naturvårdsverket, 1999). I diagrammet 
placeras spridningsförutsättningarna för de olika medierna (mark och grundvatten, ytvatten, 
sediment samt byggnader) med hjälp av en linje från den vertikala axeln. På linjen placeras sedan 
resterande bedömningsgrunder (föroreningsnivå, föroreningarnas farlighet samt känslighet och 
skyddsvärde) ut för de medier där tillräcklig information finns tillgänglig. De streckade linjerna 
utgör gränserna för de olika riskklasserna. 

Tabell 6. Förslag på hur objekten bör behandlas utifrån given riskklass, modifierad från Helsingborgs 
stad (2008).  

Riskklass Åtgärd 
1 Vidare utredning samt åtgärder nödvändiga 
2 Vidare utredning nödvändig, utvärdering om åtgärder bör 

vidtas 
3 Eventuellt vidare utredning, enklare åtgärder kan vara 

nödvändiga 
4 Vidare åtgärder ej nödvändiga 

Inhämtande av information 

Arkivstudier har utförts på Åstorps kommun samt på NSR:s kontor i Helsingborg. 
Kartunderlag från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har använts för 
information om områdenas geologi och hydrogeologi.  Kartunderlag från GIS-
centrum på Lunds universitet samt Lantmäteriet har, som komplement till 
muntliga uppgifter, fungerat som en informationskälla för att identifiera var 
deponierna är belägna. 
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För en bättre förståelse av objekten har platsbesök utförts. Vid platsbesöken 
har en okulär besiktning utförts, för att exempelvis se om det finns något synligt 
avfall i dagen. Vid möjlighet har även fastighetsägare, verksamhetsutövare samt 
närboende medverkat vid platsbesöken och bidragit med information. Information 
har även inhämtats genom telefonsamtal samt mailkontakt med personer som 
besitter kännedom om områdena. De kontaktade personerna har bestått av 
anställda på Åstorps kommun, tidigare verksamhetsutövare, boende i närområdet, 
fastighetsägare samt miljökonsulter.  

För översiktlig information gällande deponigas, lakvatten samt möjligt 
förekommande föroreningar har databaserna Web of Science samt LUBsearch 
tillämpats. Sökningar gjorts med sökord som: landfill* AND gas AND risk*, 
landfill* AND leachate AND risk* samt landfill* AND contaminant*. 
Snöbollsmetoden tillämpades för att finna nya referenser genom de funna 
artiklarna. Även myndighetsrapporter från exempelvis Naturvårdsverket, 
Kemikalieinspektionen samt Statens Geotekniska Institut har tillämpats för 
informationsinsamling.  

Avgränsningar 

Inom arbetet har inga provtagningar eller analyser utförts. Då det endast är en 
MIFO fas 1 som utförts finns inte något kvantitativt resultat på föroreningshalter.  
Arbetet berör inte heller några saneringsförslag för objekten. 

Vid utförandet av en MIFO fas 1 kan information om de undersökta objekten 
dokumenteras i givna blanketter (Naturvårdsverket, 1999). Dessa blanketter har 
inte tillämpats i detta arbete utan informationen har istället sammanställts i text- 
samt tabellform.  

Arbetet berör inte någon utredning av vem som är ansvarig för 
föroreningarna på objekten. 

Gällande riskklassningsdiagrammen har enbart de bedömningsgrunder där 
tillräcklig information funnits bedömts. För mark och grundvatten har samtliga 
bedömningsfaktorer tillämpats, för ytvatten och sediment har 
spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde bedömts. För 
byggnader har enbart spridningsförutsättningarna bedömts.  

 



 23 

Etisk reflektion 

Etiska frågor som uppstått under arbetets gång har främst berört samtal med 
informationskällor samt riskkommunikation. Förorenade områden kan vara ett 
känsligt ämne, särskilt för fastighetsägare samt verksamhetsutövare. Det har 
därför varit viktigt under samtalen att informera om att syftet med detta arbete 
inte har varit att hitta någon ansvarig för föroreningarna, utan endast att insamla 
så mycket information som möjligt som underlag för riskbedömningen. Muntlig 
information från källor har varit en viktig del i insamlingen av information. 
Personer som har lämnat uppgifter som har tagits med i arbetet har blivit 
tillfrågade för godkännande av detta, samt om de vill benämnas med namn eller 
vara anonyma. Samtliga muntliga uppgifter är inte verifierade och kan innehålla 
osäkerheter. Uppgifterna har dock redovisats för att vid eventuella vidare 
undersökningar kunna bekräftas eller dementeras. 

Gällande riskkommunikation har det varit viktigt att poängtera att 
riskklassningarna är preliminära och har utgått från tillgänglig information. 
Riskklassningarna kan komma att revideras då ny information om områdena 
framkommer. Att göra en första preliminär bedömning är dock viktigt för att 
identifiera områden som kan vara aktuella för vidare undersökningar. 
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Resultat 

Nyvång 1:7 

Objektet är beläget i Nyvång, på fastighetsbeteckningen Nyvång 1:7, se figur 4.   
På området drivs idag en återvinningscentral av NSR, se figur 5 (Nilsson, 2009). 
Anläggningen ägs av NSR AB (Nilsson, 2009). På området finns en sluttäckt 
deponi, se figur 5. Deponin startade 1973 med tillstånd från Länsstyrelsen, 
gällande deponering av trädgårdsavfall, byggavfall samt rivningsmassor 
(Länsstyrelsen, 1973). Nuvarande tillstånd är från 1992 och gäller deponering av 
park- och trädgårdsavfall, icke-förorenade rivningsavfall samt schaktmassor 
(Rönnols, 2002). Deponering av avfall på platsen har dock inte skett sedan år 
2000 (Nilsson, 2009). Den täckta deponin innehåller avfall i form av 
trädgårdsavfall, rivningsavfall, schaktmassor samt byggnadsavfall (NSR, 2019). 
Sluttäckningen av deponin påbörjades 2014 då slänterna täcktes, 2018 täcktes 
även toppen av deponin (Jenny Kivistö, miljökonsult Sweco, mailkontakt, 2020-
04-23). Arean för den täckta deponin är ca 5,8 ha (Kivistö, 2018).  Sluttäckningen 
av deponin består av ett 0,3 m tjockt lerskikt (Jenny Kivistö, miljökonsult Sweco, 
mailkontakt, 2020-04-23). Leran överlagras av ett dräneringsskikt bestående av 
0,2 m singel och slutligen ett skyddsskikt av oorganiska massor, med en tjocklek 
på minst 1,3 m (Jenny Kivistö, miljökonsult Sweco, mailkontakt, 2020-04-23).  

Deponin utgörs av en kulle och är delvis bevuxen med gräs. Närliggande 
markområden utgörs av åkermark. Drygt 100 m nordost om deponin är 
vattendraget Humlebäcken belägen.  

Det sker regelbundna kontroller av föroreningsspridning från anläggningen. 
Det senast funna upprättade kontrollprogram är från 2004 (NSR, 2004) och anger 
att provtagning i ytvattnet samt lakvattnet sker var fjärde månad. I en periodisk 
undersökning för anläggningen beskrivs det att lakvattnet generellt sett har ett lågt 
föroreningsinnehåll samt att föroreningsinnehållet i ytvattnet inte varierar särskilt 
mycket uppströms och nedströms anläggningen (Lindberg, 2012).  Det lakvatten 
som bildas går idag, via en uppsamlingsdamm, se figur 5, till Nyvångs 
avloppsreningsverk (Kivistö, 2018). Från verket släpps vattnet ut i Humlebäcken, 
vilken sedan mynnar ut i Vegeå (NSVA, 2019a).  

Framtida planer för området innefattar en avveckling av 
återvinningscentralen och även detta område kommer att sluttäckas (Jenny 
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Kivistö, miljökonsult Sweco, mailkontakt, 2020-04-23). Det finns inga fastställda 
planer gällande vad platsen för deponin kommer att nyttjas till i framtiden. 
Förslag som diskuterats är ett möjligt rekreationsområde med eventuella 
motionsslingor (Miljöinspektör Åstorps kommun, mailkontakt, 2020-04-17).  

Enligt gällande detaljplan från 1993 planeras det bostadsbebyggelse på ett 
område strax söder om den täckta deponin (Åstorps kommun, 2012a).   

För en sammanfattning av objektet, se tabell 7.  

 

Figur 4. Översiktsbild över lokaliseringen av Åstorps återvinningscentral där den täckta deponin är 
belägen. Bild modifierad från ãLantmäteriet. 
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Figur 5. Översiktsbild över Nyvång 1:7 som visar belägenheten för den täckta deponin (1), 
återvinningscentralen (2) samt lakvattenuppsamlingen (3). På bilden är toppen av deponin ännu inte 
sluttäckt. Bild modifierad från ©Lantmäteriet I2018/00119. 

Föroreningarnas farlighet 

Avfallet i deponin utgörs av trädgårdsavfall, rivningsavfall, schaktmassor och 
byggnadsavfall (NSR, 2019). Det är möjligt av avfallet innehåller PFAS då låga 
halter av exempelvis PFOS och PFOA har uppmätts vid tidigare lakvattenanalyser 
(Kivistö, 2018). Detta kan troligtvis komma från byggnadsavfallet (Avfall 
Sverige, 2018). Förekomsten av deponigas har bedömts som liten (Rönnols, 
2002). Föroreningarnas farlighet på objektet klassas som Måttlig, efter 
Helsingborg stads (2008) bedömningsgrunder.  

Föroreningsnivå 

Arean på den täckta deponin är ca 5,8 ha, föroreningsnivån bedöms därför som 
Stor enligt bedömningsgrunder från Helsingborgs stad (2008). 
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Spridningsförutsättningar 

Området är beläget på en sedimentär berggrund (SGU, 2020a). Berggrunden 
överlagras av jordarterna glacial finlera samt svämsediment i form av ler och silt 
(SGU, 2020b). Deponin saknar troligen en bottentätning (Jenny Kivistö, 
miljökonsult Sweco, mailkontakt, 2020-04-23), men då objektet är beläget på 
jordarter med låg genomsläpplighet (SGU, 2020c) är det möjligt att dessa utgör 
ett tillräckligt gott tätskikt. Spridningsförutsättningarna till mark och grundvatten 
bedöms som Små.   

Spridningsförutsättningarna till ytvatten och sediment från deponin bedöms 
som Måttliga på grund av avståndet, drygt 100 m, till ytvattnet. Då lakvattnet 
omhändertas innan utsläpp till recipienten kan det dock tänkas att risken för 
föroreningsspridning är liten.  

Förekomsten av deponigas har bedömts vara liten och inte utgöra några 
betydande miljöproblem (Rönnols, 2002). Gashantering utgörs idag av så kallade 
biofönster (Jenny Kivistö, miljökonsult Sweco, mailkontakt, 2020-04-23), se figur 
6. Biofönster är ett passivt system för gashantering och innebär att gasen tar sig ut 
från deponin genom biofönstren, där den kan oxidera till koldioxid och vatten 
innan den når atmosfären (Jenny Kivistö, miljökonsult Sweco, mailkontakt, 2020-
04-23). Ungefär 100 m från deponin finns en personalbyggnad belägen. 
Spridningsförutsättningar till byggnader bedöms som Måttliga utifrån risken för 
spridning av deponigas samt avstånd till närmsta byggnad.  

 

Figur 6. Ett av biofönstren på den täckta deponin. Bild tagen av Linn Möller vid platsbesök 2020-
04-08. 
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Känslighet och skyddsvärde 

Det finns framtidsplaner att göra platsen till ett rekreationsområde där människor 
kan komma att vistas, samt planer för bebyggelse i nära anslutning till deponin. 
Känsligheten för mark bedöms som Stor. Föroreningarna är dock lokaliserade 
under täckskikt vilket gör att risken för exponering anses vara liten. Varken 
grundvatten eller ytvatten används som dricksvatten och känsligheten för dessa, 
samt sediment, bedöms som Måttlig.  

Området ligger inte i eller i nära anslutning till något skyddat område, såsom 
ett naturreservat eller vattenskyddsområde. Då området utgörs av en täckt deponi 
samt att ytvattenrecipienten redan är påverkad av föroreningar genom 
näringsläckage från jordbruket bedöms skyddsvärdet för mark, grundvatten, 
ytvatten samt sediment som Litet.  

Tabell 7. Sammanfattad information för Nyvång 1:7.  
Fastighet Nyvång 1:7 
Avfall Trädgårdavfall, rivningsavfall, schaktmassor 
Verksamhetstid 1973-2000 
Ungefärlig area 5,8 ha 
Markanvändning idag Återvinningscentral 
Täckskikt Sluttäckning med lera, dränering och 

skyddsskikt 
Vegetation Gräs 
Topografi Kulle, avrinning mot Humlebäcken 
Jordarter Lera 
Närrecipient (Avstånd till denna) Humlebäcken (drygt 100 m) 
Dricksvattenuttag Nej 
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Samlad riskbedömning 

Området placeras i riskklass 4, Liten risk. Det finns en nyligen utförd sluttäckning 
av den nedlagda deponin, som innefattar lakvattenhantering samt ett system för 
gashantering. Sluttäckningen samt de täta jordarterna förhindrar 
föroreningsspridning. Människor kan komma att vistas på området i framtiden, 
men då föroreningarna är inneslutna av ett tätskikt är exponeringsrisken låg. För 
riskklassningsdiagram, se figur 7. För en sammanställning av 
bedömningsfaktorerna i tabellform, se bilaga 1. 

 

Figur 7. Riskklassningsdiagram för Nyvång 1:7. Objektet placeras i riskklass 4. 
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Kvidinge 8:20 

Objektet är beläget i Kvidinge på fastighetsbeteckning Kvidinge 8:20, se figur 8. 
Genom flygbilder från 40-talet samt muntlig information har det bekräftats att en 
ca 0,5 ha stor grustäkt varit belägen på fastigheten, se figur 9.  

Området används idag som åkermark med nära belägenhet till bostäder, se 
figur 10. På marken odlas idag vete (Ordförande Kvidinge Hembygdsförening, 
muntliga uppgifter, 2020-04-15). Marken är plan med en grundvattenströmning i 
nordöstlig riktning mot Rönne å (Gustafsson, 2001), vilken är belägen ca 1,5 km 
från objektet.  

Grustäkten ska ha varit verksam på 40-talet för att sedan börjat användas 
som deponi. Det finns inga uppgifter om att deponin var kommunalt upprättad. 
Troligen har deponering av avfall börjat ske någon gång på 50-talet och använts 
fram till slutet av 60-talet (Ordförande Kvidinge hembygdsförening, muntliga 
uppgifter, 2020-04-15). Avfallet ska ha utgjorts av diverse hushållsavfall från 
privatpersoner (Ordförande Kvidinge hembygdsförening, muntliga uppgifter, 
2020-04-15). Uppgifterna gällande årtal för deponering av avfall samt avfallets 
innehåll har bekräftats av en boende i närområdet (Boende i Kvidinge, muntliga 
uppgifter, 2020-04-27). Det finns inga uppgifter om att eldning av avfall har 
förekommit på platsen. 

 

Figur 8. Översiktskarta över lokaliseringen för objektet, som är markerat med röd cirkel. Bild 
modifierad från ©Lantmäteriet. 
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Figur 9. Ortofoto från ca 1940. Grustäktens belägenhet är markerad med röd streckad linje. Bild 
modifierad från ©Lantmäteriet och Lunds universitet. 

 
Enligt uppgifter (Ordförande Kvidinge hembygdsförening, muntliga uppgifter, 
2020-04-15) ska avfall ha kommit upp i dagen vid brukning av marken fram till 
någon gång på 90-talet. Inga vegetationsskador eller avfall i dagen var synligt 
under utfört platsbesök 2020-04-15. 

Enligt handlingar från Åstorps kommun finns det uppgifter från en muntlig 
källa om att deponin har fyllts igen och att undersökningar på området ska ha 
utförts (Åstorps kommun, 2011). Underlag från några undersökningar har dock 
inte återfunnits. Det finns även en skrivelse från 1993 där den dåvarande 
fastighetsägaren informeras av kommunen om hur fastighetsägaren skall gå 
tillväga för att göra anspråk på ett återställande av marken (Åstorps kommun, 
2011). Ingen information om något återställande faktiskt gjordes finns. 

Översiktsplanen innehåller information om att en deponi har varit belägen på 
fastigheten och nämner att geotekniska undersökningar kommer att utföras innan 
planläggning (Åstorps kommun, 2012a). 

För en sammanfattning av objektet, se tabell 8.  
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Figur 10. Fotografi över fastigheten Kvidinge 8:20. Idag används marken som åkermark. 
Bebyggelse i nära anslutning till platsen syns i bakgrunden. Bild tagen av Linn Möller vid 
platsbesök 2020-04-15.  

Föroreningarnas farlighet 

Enligt muntliga källor (Ordförande Kvidinge Hembygdsförening, muntliga 
uppgifter, 2020-04-15; Boende i Kvidinge, muntliga uppgifter, 2020-04-27) 
användes deponin av privatpersoner som deponerade diverse hushållsavfall. Det 
saknas detaljerad information om avfallets innehåll.  Hushållsavfallet skulle 
kunna innehålla PFAS då avfall ska ha deponerats till slutet på 60-talet. Då 
området ligger kring jordbruksmark kan även bekämpningsmedel, eller behållare 
för detta, ha deponerats. Om organiskt hushållsavfall förekommer finns även en 
risk för bildning av deponigas. Föroreningarnas farlighet bedöms som Hög.  
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Föroreningsnivå 

Genom äldre ortofoto från ca 1940, se figur 5, bedöms deponins storlek vara ca 
0,5 ha. Föroreningsnivån bedöms därför som Liten enligt bedömningsgrunder från 
Helsingborgs stad (2008). 

Spridningsförutsättningar 

Objektet är beläget på sedimentär berggrund (SGU, 2020a) som överlagras av 
postglacial sand (SGU, 2020b). Den postglaciala sanden bedöms ha en hög 
genomsläpplighet (SGU, 2020c). Objektet är beläget på vattenförekomsten 
Källna, vilket är en vattenförekomst i sand- och gruslager (VISS, u.å.a). 
Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms vara Mycket stora. 

Området har en grundvattenströmning i nordöstlig riktning mot Rönne å 
(Gustafsson, 2001) vilken är belägen ca 1,5 km från objektet. 
Spridningsförutsättningarna till ytvatten och sediment bedöms som Små.  

Om organiskt material förekommer i deponin finns en risk för bildning och 
spridning av deponigas. Marken är inte hårdgjord och har brukats genom åren, 
eventuell gasbildning bör därför kunna avgå vertikalt istället för att spridas i 
sidled i marken och utgöra en risk för befintliga byggnader. Risken för 
gasansamling kan dock öka om det i framtiden sker bebyggelse på platsen. 
Avståndet till närmaste idag befintliga bebyggelse från objektet är ca 80 m. 
Spridningsförutsättningarna till byggnader bedöms som Måttlig.  

Känslighet och skyddsvärde 

Området utgörs av åkermark med nära belägenhet till bostadsbebyggelse. Då det 
finns framtida exploateringsplaner av ytterligare bostadsbebyggelse på objektet 
bedöms känsligheten för marken som Mycket stor. Eftersom objektet är beläget 
på ett vattenskyddsområde där dricksvattenuttag sker bedöms känsligheten för 
grundvattnet som Mycket stor. Då ytvattenrecipienten inte nyttjas som 
dricksvatten bedöms känsligheten för ytvatten och sediment som Måttlig.  

Vattenrecipienten Rönne å är skyddsvärd enligt Förordning (SFS 2001:554) 
om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (NFS 2002:6). Skyddsvärdet 
för ytvatten och sediment bedöms som Stort. Objektet ligger inom Kvidinge 
vattenskyddsområde (NSVA, 2019b), vilket gör att skyddsvärdet för mark och 
grundvatten bedöms som Mycket stort.  
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Tabell 8. Sammanfattad information för Kvidinge 8:20.  
Fastighet Kvidinge 8:20 
Avfall Hushållsavfall 
Verksamhetstid Ca 1950-1960-tal 
Ungefärlig area 0,5 ha 
Markanvändning idag Åkermark 
Täckskikt Matjord 
Vegetation Grödor, vete 
Topografi Plan mark 
Jordarter Sand 
Närrecipient (Avstånd till denna) Rönne å (1,5 km) 
Dricksvattenuttag Ej direkt på platsen men inom 

vattenskyddsområdet 

Samlad riskbedömning 

Området bedöms till riskklass 2, Stor risk. Deponin misstänks innehålla diverse 
hushållsavfall från ca 50–70-talet och är belägen på genomsläppliga jordarter 
inom ett vattenskyddsområde. Det finns framtida planer för bostadsbebyggelse på 
marken. Då marken utgörs av åkermark är risken för direkt exponering av 
föroreningar inte särskilt stor. Desto större risk är det att föroreningarna sprids 
vidare i mark och grundvatten. Vid antagandet om att deponin innehåller diverse 
hushållsavfall finns det även en risk för bildning av deponigas, vilket kan utgöra 
en riskfaktor om bebyggelse sker ovanpå deponin.  

Med hänvisning till försiktighetsprincipen görs därför en strängare 
riskklassning då det föreligger många osäkerheter och området har en stor 
känslighet samt ett mycket stort skyddsvärde. För riskklassningsdiagram, se figur 
11. För en sammanställning av bedömningsfaktorerna i tabellform, se bilaga 2. 
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Figur 11. Riskklassningsdiagram för Kvidinge 8:20. Objektet placeras i riskklass 2. 
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Björket 1:27, 1:28, 1:42 och 1:43 

Området är beläget i södra delen av Kvidinge, se figur 12. På fastigheten Björket 
1:42 har GDL Ballast AB bedrivit en grustäkt, vilken även har sträckt sig över 
fastigheterna Björket 1:27 och 1:28, se figur 13. Totalt har grustäkten utgjorts av 
ca 23 ha. Länsstyrelsen Skåne var tillsynsmyndighet för täkten.  

Verksamheten startade på 40-talet och återställningen av täkten utfördes i 
etapper från ca 2005 till 2010 (WSP, 2005). Matjord har tillförts täkten (Åstorps 
kommun, 2015), vilken idag är bevuxen med vegetation. Idag utgörs den 
återställda täkten av ett naturområde, se figur 14. Omkringliggande mark utgörs 
av verksamma grustäkter samt åkermark. 
 

 

Figur 12. Den röda streckade linjen markerar belägenhet av de sammanhängande fastigheterna 
Björket 1:27, 1:28, 1:42 samt 1:43. Bild modifierad från ©Lantmäteriet. 
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Figur 13. Ortofoto från ca 1975 över området med pågående täktverksamhet. Bild modifierad från 
©Lantmäteriet. 

 

Figur 14. Fotografi över en del av den återställda täkten, som idag utgörs av naturområde. Bild 
tagen av Linn Möller vid platsbesök 2020-04-15.  
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Vid platsbesök 2020-04-15 tillsammans med ordförande i Kvidinges 
hembygdsförening berättades muntligt att diverse avfall har dumpats ner för en 
slänt, förmodligen av privatpersoner. Källan nämner dock att detta avfall troligen 
har avlägsnat i samband med återställandet, men det finns ingen dokumenterad 
information som kan bekräfta det. Det finns även muntliga uppgifter om att bygg- 
och rivningsavfall ska ha dumpats ned för en slänt under täktens verksamhet 
(Boende i Kvidinge, muntliga uppgifter, 2020-04-27). Detta genom att lastbilar 
som hämtade grus i täkten vid ankomst hade med sig avfall som dumpades vid 
kanten av den dåvarande täkten. Samma källa nämner även ett annat område på 
täkten där ett företag ska ha dumpat avfallsmassor i form av metall- och 
glasburkar (Boende i Kvidinge, muntliga uppgifter, 2020-04-27). Att otillåtna 
massor, i form av avfall, ska ha lämnats på platsen är enligt tidigare VD för GDL, 
som varit verksam vid grustäkter i området från ca 1980-talet till 2007, osannolikt 
(fd. VD GDL Ballast AB, muntliga uppgifter, 2020-05-11). För lokalisering av de 
platser som muntligt angivits som möjligt förorenade, se figur 15.  

 

 

Figur 15. Nutida ortofoto över objektet. Utmarkerat är grisstallet där nedskräpning förekommer, 
samt de två platser som enligt muntliga uppgifter kan innehålla avfall. Området som muntligt 
angetts vara utfyllt med byggnadsmassor har markerats med en röd streckad linje. Bild modifierad 
från ©Lantmäteriet I2018/00119. 
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I minnesanteckningar från Länsstyrelsen anges att det uppmärksammats att orena 
massor har tippats i täkten, och att Länsstyrelsen funnit material som betong, 
plaströr samt rivningsavfall på platsen (Länsstyrelsen Skåne, 2008). Det finns 
angivet att en representant från GDL menade på att det inte kan uteslutas att 
diverse material kan ha följt med de massor som använts för återställande av 
täkten (Länsstyrelsen Skåne, 2008). De funna rivningsmassorna skulle avlägsnas 
av GDL Ballast AB och beslut togs gällande att jordmassor till återställandet 
därefter skulle inspekteras av miljökontoret innan tillförsel till täkten 
(Länsstyrelsen Skåne, 2008).  

Ytterligare en möjlig olägenhet på objektet är ett gammalt grisstall på 
fastigheten Björket 1:43 där nedskräpning förekommer. Området har 
uppmärksammats i media (Nilsson, 2017) på grund av den stora mängden avfall 
som funnits på platsen. I artikeln finns även information om att eldning av avfall 
ska ha förekommit (Nilsson, 2017). Eldningen ska dock ha varit av mindre 
omfattning och askan avlägsnades från platsen (Miljöchef Åstorps kommun, 
mailkontakt, 2020-05-05). Avfall har tidigare avlägsnats från platsen, men vid 
platsbesök 2020-04-15 förekom fortfarande en del avfall i form av exempelvis 
rostiga färgburkar samt sopsäckar med diverse dunkar, se figur 16 och 17. 
Nedskräpningen är dock inte en del av grustäkten, och riskbedömningen har 
därför främst utgått från information gällande den återställda täkten. För en 
sammanfattning av objektet, se tabell 9.  

 

 

Figur 16. På området intill det övergivna grisstallet förekom vid platsbesöket sopsäckar              
innehållandes diverse plastdunkar. Bild tagen av Linn Möller vid platsbesök 2020-04-15.  
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Figur 17. Container med diverse avfall som vid platsbesöket var belägen bredvid det gamla 
grisstallet.  Bild tagen av Linn Möller vid platsbesök 2020-04-15.  

Föroreningarnas farlighet 

Det finns osäkerheter om vilken typ av avfall som kan förekomma i täkten. Det 
som finns dokumenterat är avfall i form av byggnads- och rivningsmassor samt en 
del plaströr. Byggavfallet skulle kunna innehålla PFAS. Baserat på uppgifter om 
avfallets innehåll bedöms risken för deponigas som liten. Farligheten på avfallet 
som kan ha använts som utfyllnad i täkten på fastigheterna Björket 1:27, 1:28 
samt 1:42 bedöms som Måttlig.  
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Föroreningsnivå 

Även gällande föroreningsnivån föreligger stora osäkerheter. Det är inte hela 
täkten som återställts med orena massor, utan misstänkt dumpning verkar ha 
förekommit sporadiskt på mindre områden. Ett antagande att muntliga uppgifter 
om att ett område utgörs av fyllnadsmassor i form av bygg- och rivningsavfall 
stämmer gör att detta område är ca 1 ha stort. Gällande information om 
föroreningar i andra delar av täkten saknas tillräcklig information för att göra en 
bedömning av föroreningsnivån. Den sammanlagda föroreningsnivån bedöms 
som Måttlig enligt bedömningsgrunder från Helsingborgs stad (2008).  

Spridningsförutsättningar 

Objektet är beläget på en sedimentär berggrund (SGU, 2020a) som överlagras av 
isälvssediment (SGU, 2020b). Jordarterna på området bedöms ha en hög 
genomsläpplighet (SGU, 2020c). Området är beläget på vattenförekomsten 
Ängelholm-Ljungbyhed vilket är en vattenförekomst i sand- och gruslagret 
(VISS, u.å.b). Grundvattenytan förekommer ca 3 m under täktbotten (Åstorps 
kommun, 2012b) Spridningsförutsättningar till mark och grundvatten bedöms 
som Mycket stora. 

Den naturliga grundvattenströmningen i området går i nordöstlig riktning 
mot vattenrecipienten Rönne å (Gustafsson, 2001) som är belägen drygt 1,5 km 
från objektet. Spridningsförutsättningarna till ytvatten och sediment bedöms som 
Små.  

Då det enligt befintliga uppgifter främst är bygg- och rivningsmassor som 
misstänks förekomma nedgrävda i täkten bedöms risken för bildning av 
deponigas som liten. Byggnader som finns i närmast anslutning till objektet 
utgörs av övergivna grisstall. Nedströms objektet är det drygt 500 m till närmaste 
bostadsbebyggelse. Spridningsförutsättningarna till byggnader bedöms som Små. 
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Känslighet och skyddsvärde 

Området är tillgängligt för allmänheten som naturområde. Det förekommer inga 
boende på området. Både Åstorps kommun samt Klippans kommun använder 
grundvattnet till dricksvattenförsörjning. Känsligheten för mark och grundvatten 
bedöms som Mycket stor. Då ytvattenrecipienten inte används till 
dricksvattenuttag bedöms känsligheten för ytvatten och sediment som Måttlig.  

Området är beläget inom Kvidinge vattenskyddsområde (NSVA, 2019b). 
Skyddsvärdet för mark och grundvatten bedöms därför som Mycket stort. 
Ytvattenrecipienten Rönne å är skyddsvärd enligt Förordning (SFS 2001:554) om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (NFS 2002:6), skyddsvärdet för 
ytvatten och sediment bedöms som Stort.  

Tabell 9. Sammanfattad information för Björket 1:27, 1:28, 1:42 och 1:43 
Fastighet Björket 1:27, 1:28, 1:42 och 1:43 
Avfall Misstänkt byggavfall, nedskräpning i form av 

plastdunkar, färgburkar mm.  
Verksamhetstid Täktverksamhet ca 1940-2010. Återställd på 

2000-talet 
Ungefärlig area Återställd täkt utgörs av ca 23 hektar, förorenat 

område bedöms som ca 1 ha 
Markanvändning idag Naturområde 
Täckskikt Matjord 
Vegetation Gräs 
Topografi Kulligt landskap, grundvattenströmning mot 

Rönne å 
Jordarter Isälvssediment, sand och grus 
Närrecipient (Avstånd till denna) Rönne å (1,5 km) 
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Samlad riskbedömning 

Sammantaget bedöms området till riskklass 3, Måttlig risk. Det finns uppgifter 
om att det misstänkt deponerade avfallet är av måttlig farlighet. Då grustäkten är 
återställd är det möjliga avfallet täckt med matjord, det föreligger därför ingen 
större risk för direkt exponering av avfallet. Den största risken i grustäkten utgörs 
av eventuell spridning till grundvattnet, då objektet ligger på genomsläppliga 
jordarter inom ett vattenskyddsområde. Det bör dock noteras att den observerade 
nedskräpningen på fastighet Björket 1:43 kan innehålla föroreningar av hög 
farlighet, i form av färgburkar och plastdunkar med okänt innehåll, vilka inte bör 
vara belägna inom ett vattenskyddsområde. För riskklassningsdiagram, se figur 
18. För en sammanställning av bedömningsfaktorerna i tabellform, se bilaga 3. 

 

Figur 18. Riskklassningsdiagram för Björket 1:27, 1:28, 1:42 och 1:43. Objektet placeras i riskklass 
3. 
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Kvidinge 163:1 

Fastigheten Kvidinge 163:1 är belägen i östra delen av Kvidinge, se figur 19. 
Fastigheten finns inte nämnd i Åstorps avfallsplan som ett identifierat 
avfallsupplag, men uppmärksammades under arbetets gång då det framkom 
muntliga uppgifter om att avfall deponerats på fastigheten. 

Området ligger utanför tätbebyggelse, men i nära anslutning till två gårdar. 
Fastighetsägarna är boende på tomten och mindre djurhållning sker på marken 
(Nuvarande fastighetsägare, muntliga uppgifter, 2020-04-08). Omkringliggande 
mark utgörs av åkermark. 

Enligt Anagrius (2007) har lera brutits på fastigheten mellan ca 1920–1960. 
Utifrån ortofoto från ca 1960 uppskattas täktens storlek till ca 0,7 ha, se figur 20. 
Täkten återställdes troligen helt strax efter avslut (Anagrius, 2007) och är idag 
dels vattenfylld, och dels bevuxen med vegetation. Anledningen till att täkten 
uppmärksammats i arbetet är att det fanns misstankar om att täkten kunde ha 
återställts med avfallsmassor. Enligt Anagrius (2007) fylldes schakten dock igen 
med material från övre jordlager från övriga delar av täkten. Detta har bekräftats 
av en boende i närområdet (Boende i Kvidinge, muntliga uppgifter, 2020-04-27).  
 

 

Figur 19. Fastigheten är belägen i östra delen av Kvidinge. Den ungefärliga lokaliseringen för 
deponin är markerad med en röd cirkel. Bild modifierad från ãLantmäteriet. 
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Nuvarande fastighetsägare har endast haft marken i sin ägo i ett fåtal år, och har 
alltså inte varit en del av täktverksamheten. Beträffande återställandet av lertäkten 
saknas det mer information utöver det som finns beskrivet av Anagrius (2007). I 
nära anslutning till lertäkten har det dock påträffats en större mängd avfall i en 
sänka (Nuvarande fastighetsägare, muntliga uppgifter, 2020-04-08), se figur 20. 
Fastighetsägaren har avlägsnat bildelar, vitvarumaskiner samt diverse 
hushållsprodukter från platsen (Nuvarande fastighetsägare, muntliga uppgifter, 
2020-04-08). Avfallet på platsen bedöms vara från 60–70-talet (Nuvarande 
fastighetsägare, muntliga uppgifter, 2020-04-08), baserat på bildelar samt diverse 
hushållsvaror som hittats på platsen. Enligt en boende i Kvidinge kan avfall dock 
ha deponerats så sent som på 2000-talet av tidigare fastighetsägare (Boende i 
Kvidinge, muntliga uppgifter, 2020-04-27). Enligt källan har deponin 
förmodligen enbart använts av tidigare fastighetsägare, och inte av allmänheten. 
Vid platsbesöket 2020-04-08 syntes tydligt avfall i dagen, se figur 21. För en 
sammanfattning av objektet, se tabell 10. 

 

Figur 20. Ortofoto från 1960-talet som visar lokaliseringen av den nedlagda lertäkten samt sänkan 
där avfall påträffats i dagen. Bild modifierad från ãLantmäteriet. 
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Figur 21. Avfall i dagen syns tydligt i sänkan på fastigheten Kvidinge 163:1. Bild tagen av Linn 
Möller vid platsbesök 2020-04-08.  

Föroreningarnas farlighet 

Då det finns misstankar om att deponin innehåller hushållsavfall från 60- och 70-
talet. Hushållsavfallet skulle kunna innehålla, bland annat, PFAS. Det finns även 
en risk att tidigare fastighetsägare har deponerat behållare för bekämpningsmedel 
(Boende i Kvidinge, muntliga uppgifter, 2020-04-27). Om organiskt material 
förekommer finns en risk för gasbildning. Föroreningarnas farlighet bedöms som 
Hög.  

Föroreningsnivå 

Sänkan där avfall i dagen påträffats är ca 0,1 ha stor. Föroreningsnivån bedöms 
som Liten enligt bedömningsgrunder från Helsingborgs stad (2008).  
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Spridningsförutsättningar 

Objektet är beläget på sedimentär berggrund (SGU, 2020a). På platsen där avfall i 
dagen har påträffats utgörs jordarterna främst av glacial finlera, med nära 
angränsning till postglacial sand (SGU, 2020b). Leran bedöms ha en låg 
genomsläpplighet, medan sanden bedöms ha en hög genomsläpplighet (SGU, 
2020c). Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms som Måttliga 
på grund av de täta jordarterna på platsen. 

Grundvattenströmningen i området följer huvudsakligen topografin 
(Gustafsson, 2001). Knappt 400 meter nedströms fastigheten är vattenrecipienten 
Rönne å belägen, dit den huvudsakliga vattenströmningen i Kvidinge sker 
(Gustafsson, 2001). Spridningsförutsättningarna till ytvatten och sediment 
bedöms som Måttliga.  

Om organiskt avfall förekommer i deponin finns det en risk för bildning av 
deponigas. Avståndet till bostadsbebyggelse är inte särskilt långt, ca 100 m. 
Eventuell gas kan dock förhoppningsvis avgå istället för att ansamlas, då avfallet 
inte är täckt. Det är inte heller säkert om deponin faktiskt innehåller organiskt 
hushållsavfall. Spridningsförutsättningarna till byggnader bedöms som Måttliga.  

Känslighet och skyddsvärde 

Fastigheten saknar anslutning till kommunalt vatten och nyttjar en grävd brunn 
för dricksvattenförsörjning (Nuvarande fastighetsägare, muntliga uppgifter, 2020-
04-08). Brunnen är belägen ca 100 m uppströms från deponin. Vattenanalyser 
utförda av AQUA-LAB (2017) visade på förhöjda nitrathalter, vilket kan vara en 
påverkan från den närliggande åkermarken. Känsligheten för mark och 
grundvatten bedöms som Mycket stor då människor bor permanent på området 
samt att grundvattnet nyttjas som dricksvatten. Då ytvattnet inte nyttjas som 
dricksvatten bedöms känsligheten för ytvatten och sediment som Måttlig.  

Skyddsvärdet för mark och grundvatten bedöms som Måttligt då det 
omkringliggande området utgörs av åkermark, vilket är vanligt i regionen. 
Vattenrecipienten Rönne å är skyddsvärd enligt Förordning (SFS 2001:554) om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (NFS 2002:6). Skyddsvärdet för 
ytvatten och sediment bedöms därför som Stort. 
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Tabell 10. Sammanfattad information över Kvidinge 163:1. 
Fastighet Kvidinge 163:1 
Avfall Diverse hushållsavfall, vitvaror, bildelar 
Verksamhetstid 60-70-talet, möjligen även 00-tal 
Ungefärlig area 0,1 ha 
Markanvändning idag Fastighetstomt, mindre djurhållning 
Täckskikt Delvis täckt med jord och vegetation 
Vegetation Gräs 
Topografi Lutning mot Rönne å 
Jordarter Lera 
Närrecipient (Avstånd till denna) Rönne å (400 m) 
Dricksvattenuttag Ja, privat brunn ca 100 m uppströms 

Samlad riskbedömning 

Objektet bedöms till riskklass 3, måttlig risk. Det föreligger osäkerheter gällande 
deponins innehåll samt fulla utbredning, avfallet misstänks dock vara av hög 
farlighet. Risken för föroreningsspridning från platsen är måttlig på grund av täta 
jordarter. Då människor är permanent boende på tomten och avfallet är dåligt 
täckt finns det en skade- och exponeringsrisk om människor vistas på platsen. De 
boende är dock väl medvetna om avfallets belägenhet. Då deponin misstänks 
innehålla diverse hushållsavfall finns det en risk för bildning och spridning av 
deponigas. För riskklassningsdiagram, se figur 22. För en sammanställning av 
bedömningsfaktorerna i tabellform, se bilaga 4. 
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Figur 22. Riskklassningsdiagram för Kvidinge 163:1. Objektet placeras i riskklass 3. 
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Diskussion 

Sammanfattande resultat 

Med det huvudsakliga syftet att riskbedöma nedlagda deponier i Åstorps kommun 
har fyra stycken områden undersökts och riskbedömts i arbetet. De fyra områdena 
som riskbedömts är Nyvång 1:7 (riskklass 4), Kvidinge 8:20 (riskklass 2), Björket 
1:27, 1:28, 1:42 och 1:43 (riskklass 3) samt Kvidinge 163:1 (riskklass 3). 
Riskklasserna är preliminära och kan komma att behöva revideras om ytterligare 
information framkommer. Att examensarbetet utförts innebär att samtliga 
identifierade avfallsupplag i kommunens avfallsplan nu har en preliminär 
riskklassning.  

I detta kapitel diskuteras potentiella risker med de undersökta områdena 
samt förslag på vidare underökningar. 

Potentiella risker 

Då det föreligger stora osäkerheter kring deponiernas exakta innehåll föreligger 
det även osäkerheter kring deras riskklassning. För alla objekt utom Nyvång 1:7, 
saknas även information kring eventuell gasbildning. Det är möjligt att 
gasbildning sker även i de övriga deponierna, men detta är inget som uppmätts 
eller bekräftats.  

Utifrån fakta kring deponiers olika faser (Östman, 2008), kan det antas att de 
riskbedömda deponierna kan befinna sig i den metanbildande fasen, om organiskt 
material förekommer, då deponering skedde för 20–70 år sedan. Risker kan 
uppkomma om gasen sprids till byggnader eller andra utrymmen där 
gasansamling kan ske. Ansamling av deponigas kan utgöra en explosions- samt 
brandrisk, då metan är lättantändligt (Ofungwu och Eget, 2006). Eftersom metan 
och koldioxid är växthusgaser, finns det även en påverkan på den globala 
uppvärmningen vid utsläpp av deponigas till atmosfären (Rihm, 2014).  Om 
organiskt material misstänks förekomma i en deponi bör ingen byggnation på 
området ske förrän det gasbildande avfallet har avlägsnats (Rihm, 2011). Detta är 
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alltså särskilt aktuellt vid det bedömda objektet Kvidinge 8:20, där det enligt 
gällande detaljplan planeras bostadsbebyggelse.  

Trots att avfallet kan ha varit beläget på platsen i flera decennier, kan det 
förutsättas att det fortfarande finns föroreningar kvar i deponin som ännu inte 
lakats ur, vilka dessutom kan bli mer lättrörliga under den framtida 
humusbildande fasen (Bozkurt et al., 2000). Även om en deponi innehåller 
metaller, behöver lakvattnet inte innehålla höga metallhalter om deponin befinner 
sig i den metanbildande fasen (Rihm, 2011). Detta eftersom metallerna under 
reducerande förhållanden kan finnas bundna i komplex (Östman, 2008).  Om 
förhållandena i deponin ändras, exempelvis genom ökad syretillgång, kan 
metallerna frigöras och spridas (Rihm, 2011). Metaller som bly, kadmium och 
kvicksilver m.fl. är vanligt förekommande i nedlagda deponier (Rihm, 2011). 
Blyexponering kan orsaka nervskador, kadmium kan orsaka njurskador och 
kvicksilver kan leda till bland annat hjärt-kärlsjukdomar (Kemikalieinspektionen, 
2015). Om eventuella metaller i deponierna blir mer lättrörliga finns det en stor 
risk för spridning till grundvattnet, vilket är en aktuell faktor då två av de 
bedömda objekten är belägna inom ett vattenskyddsområde.  

Då bygg- och rivningsmassor förekommer i en deponi finns det även en risk 
att PAH:er kan förekomma (Rihm, 2011). PAH är en stor ämnesgrupp av 
cancerogena ämnen, där de förekommande ämnena kan vara både stabila och 
bioackumulerande (Kemikalieinspektionen, 2016), vilket innebär att de ansamlas 
i biologisk vävnad. Vid spridning i vatten kan PAH:er transporteras till sediment, 
där de kan förbli under lång tid (Kemikalieinspektionen, 2016).  

Ytterligare exempel på föroreningar som kan förekomma på objekten är 
PFAS, vilka kan ha negativa effekter på människor, som reproduktionsstörningar 
samt levertoxicitet (Borg och Håkansson, 2012). Som tidigare nämnt skiljer sig 
egenskaperna åt inom den stora ämnesgruppen. En gemensam nämnare är dock 
att ämnena innehåller starka kol-fluor band, vilket gör att de är svårnedbrytbara i 
naturen (Xiao et al., 2015). Ämnena kan även vara bioackumulerande (Avfall 
Sverige, 2018). Att upptäcka och åtgärda eventuell spridning av ämnen som dessa 
till mark och grundvatten är ett viktigt steg i rätt riktning gällande arbetet med 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

Osäkerheter 

Det ska återigen poängteras att stora osäkerheter fortfarande föreligger efter en 
MIFO fas 1. De gjorda bedömningarna har gjorts utifrån information som har 
funnits att tillgå under arbetet. Det föreligger även osäkerheter i 
bedömningsgrunderna, så som att föroreningsnivån utgår från deponins area och 
inte avfallets volym eller föroreningshalter samt att föroreningarna grupperats i 
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grupper som hushållsavfall samt bygg- och rivningsavfall. Vid mer konkret 
information om vilken typ av hushållsavfall som deponerats, alltså organiskt eller 
icke-organiskt, och i vilka volymer detta skett, hade en mer representativ 
riskbedömning kunnat göras. Information som denna är ofta bristfällig för äldre 
deponier, vilket gör riskbedömningar av dessa komplicerade.  

Då provtagningar inte har skett eller funnits att tillgå är bedömningen till stor 
del baserad på muntliga uppgifter. Samtliga muntliga uppgifter som framkommit 
har inte kunnat bekräftas, men har tagits med som underlag för att inte 
underskatta några risker. Föroreningarna som diskuterats kan enbart misstänkas 
förekomma på deponierna, för att bekräfta eller dementera detta är provtagning 
nödvändigt. Riskklassningen efter en MIFO fas 1 är preliminär och kan behöva 
revideras om ny information tillkommer. 

Förslag på vidare undersökningar  

Nyvång 1:7 

Deponin innehåller avfall av måttlig farlighet, är sluttäckt och har fungerande 
system för hantering av deponigas samt lakvatten. Trots att människor kan 
komma att vistas på området, om det i framtiden görs om till ett 
rekreationsområde, anses risken för exponering av eventuella föroreningar vara 
låg. Provtagningar på lakvatten samt ytvatten sker och framtida planer innefattar 
en sluttäckning av den sista delen på området. Deponin placerades i arbetet i 
riskklass 4 och utifrån tillgänglig information bedöms det inte vara nödvändigt 
med några ytterligare vidare undersökningar.  

Kvidinge 8:20 

Om deponin innehåller någon form av organiskt material finns det risk för att 
gasbildning sker i deponin. Den största risken för objektet anses föreligga vid 
bostadsbebyggelse på området, då bostäder kan placeras på eller i närheten av 
eventuell föroreningsspridning och gasansamling skulle kunna ske i byggnader 
och annan infrastruktur. Att området finns med i översiktsplanen visar dock på en 
medvetenhet hos kommunen och förhindrar eventuell bostadsbebyggelse utan att 
vidare undersökningar görs. Då området är beläget inom vattenskyddsområdet 
samt att det finns planer på bostadsbebyggelse anses vidare undersökningar i form 
av exempelvis provtagning i mark och grundvatten vara aktuellt för objektet.  
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Björket 1:27, 1:28, 1:42 och 1:43 

Det finns muntliga uppgifter om att byggnadsmassor kan ha använts som 
utfyllnad i täkten, det finns även muntliga uppgifter som säger att detta är väldigt 
osannolikt. Om muntliga uppgifter gällande att byggnadsmassor har använts som 
utfyllnad stämmer, är detta olämpligt i ett vattenskyddsområde. Platser som 
muntligt angivits som utfyllnadsområden kan vara aktuella för vidare utredning, 
för att kunna bekräfta eller dementera uppgifterna. Vid förekommande av orena 
massor finns en risk för föroreningsspridning till det skyddsvärda grundvattnet.  

Gällande det nedskräpade området vid grisstallet på Björket 1:43 är 
rekommendationen att detta bör avlägsnas snarast. Avfallet bestod av bland annat 
rostiga färgburkar och plastdunkar med okänt innehåll, och bör inte förekomma 
inom ett vattenskyddsområde.  

Kvidinge 163:1 

Enligt uppgifter har deponin använts som en privat deponi där diverse 
hushållsavfall har dumpats. Vattenanalyser har utförts på dricksvattnet utan några 
tecken på en förorening från deponin, vilket är betryggande. Avfall i dagen 
förekommer på platsen, detta bör avlägsnas eller eventuellt täckas över. Då 
bostadsbebyggelse förekommer i närheten av deponin rekommenderas en 
undersökning om gasbildning sker. Fastigheten kan även noteras i avfallsplanen 
som ett identifierat avfallsupplag. 
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Slutsats 

• Nyvång 1:7 placeras i riskklass 4. Belägenheten för deponin var tidigare 
känd och en sluttäckning har utförts. Deponigas förekommer i små 
mängder, vilket hanteras genom biofönster på deponin. Risken för 
exponering av föroreningar anses vara väldigt låg. Inga vidare åtgärder 
utöver de framtida planerna gällande sluttäckning samt fortsatt 
provtagning anses vara nödvändiga. 

• Kvidinge 8:20 placeras i riskklass 2. Belägenheten för deponin 
identifierades med hjälp av äldre ortofoton samt muntliga uppgifter. Det 
finns risk för föroreningsspridning till grundvattnet. Gasbildning kan 
förekomma vilket kan innebära en risk för gasansamling vid framtida 
bostadsbebyggelse. Vidare undersökningar på området bör ske, särskilt 
vid förverkligande av planer om bostadsbebyggelse på platsen.  

• Björket 1:27, 1:28, 1:42 och 1:43 placeras i riskklass 3. Belägenheten för 
den nedlagda grustäkten är känd, men det finns fortfarande osäkerheter 
kring exakt var i täkten som avfall eventuellt har deponerats. Om avfall 
förekommer på platsen föreligger det risk för föroreningsspridning till 
grundvattnet. Det kan finnas en risk för bildning av deponigas. 
Diskussion kring eventuella vidare undersökningar bör föras.  

• Kvidinge 163:1 placeras i riskklass 3. Platsen där avfallet är beläget i 
dagen identifierades med hjälp av fastighetsägaren vid platsbesöket. 
Avfallet saknar en ordentlig täckning vilket gör att det finns risk för 
direkt exponering. Då det är hushållsavfall som deponerats kan det 
föreligga risk för gasbildning. Diskussion kring eventuella vidare 
undersökningar bör föras. 
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Tack 

Tack till Ludvig Landen och Anna Sorelius på NSR AB för möjligheten att 
genomföra det här examensarbetet. Ett extra stort till Anna för all handledning 
och allt du lärt mig under arbetets gång. 

Tack till Håkan Rosqvist för att du tog på dig rollen som handledare och för dina 
kommentarer under vägen som har förbättrat arbetet. 

Tack till Petra och Rebecka på Åstorps kommun för hjälp med information om 
områdena vid frågor och arkivstudier på kommunen.  

Stort tack till Bo & Birgitta, Jan och Jan-Erik för all information (och trevligt 
sällskap) under platsbesöken.  

Jag vill även tacka er som varit med i grupp 11 under grupphandledningarna, att 
bolla idéer med er har varit en stor hjälp i arbetet.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Sammanfattning av Nyvång 1:7 

Tabell 1. Sammanställda bedömningsfaktorer för Nyvång 1:7.  
Bedömningsfaktor Riskbedömning Kommentar 
Föroreningarnas farlighet Måttlig Trädgårdsavfall, rivningsavfall, schaktmassor 

och byggnadsavfall. PFAS har uppmätts i 
lakvattnet. Liten mängd deponigas. 

Föroreningsnivå Stor 5,8 ha 
Spridningsförutsättningar i 
mark och grundvatten 

Små Täta jordarter, sluttäckt 

Spridningsförutsättningar 
till ytvatten och sediment 

Måttliga Ca 100 m till Humlebäcken, lakvattnet samlas 
upp för behandling innan utsläpp 

Spridningsförutsättningar 
till byggnader 

Måttliga Ca 80 m till personalbyggnad 

Känslighet mark och 
grundvatten 

Måttlig-Stor Stor känslighet för mark om människor kan 
komma att vistas på området. Måttlig 
känslighet för grundvatten, ej dricksvatten 

Känslighet ytvatten och 
sediment 

Måttlig Ej dricksvatten 

Skyddsvärde mark och 
grundvatten 

Litet Deponiområde 

Skyddsvärde ytvatten och 
sediment 

Litet Ytvatten redan kraftigt förorenat 

Riskklassning 4 På objektet finns föroreningar med måttlig 
farlighet som är väl inneslutna. 
Utsläppskontroller sker. Människor kan 
komma att vistas på platsen men 
exponeringsrisken bedöms vara låg. 
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Bilaga 2: Sammanfattning av Kvidinge 8:20 

Tabell 2. Sammanställda bedömningsfaktorer för Kvidinge 8:20.  
Bedömningsfaktor Riskbedömning Kommentar 
Föroreningarnas farlighet Hög Diverse hushållsavfall, ”allt-möjligt-tipp”. Ej 

industriavfall. Skulle kunna innehålla PFAS. 
Risk för deponigas. 

Föroreningsnivå Liten 0,5 ha 
Spridningsförutsättningar i 
mark och grundvatten 

Mycket stora Genomsläppliga jordarter 

Spridningsförutsättningar 
till ytvatten och sediment 

Små 1,5 km avstånd till Rönne å 

Spridningsförutsättningar 
till byggnader 

Måttliga Ca 80 m till bebyggelse 

Känslighet mark och 
grundvatten 

Mycket stor Vattenskyddsområde, eventuell framtida 
bostadsbebyggelse 

Känslighet ytvatten och 
sediment 

Måttlig Ej dricksvatten 

Skyddsvärde mark och 
grundvatten 

Mycket stort Vattenskyddsområde 

Skyddsvärde ytvatten och 
sediment 

Stort Rönne å är skyddsvärd 

Riskklassning 2 Misstänkt hög farlighet på föroreningar, med 
risk för deponigas. Hög känslighet samt 
skyddsvärde på grund av eventuell 
bostadsbebyggelse samt belägenhet inom 
vattenskyddsområde.  
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Bilaga 3: Sammanfattning av Björket 1:27, 1:28, 1:42 
och 1:43 

Tabell 3. Sammanställda bedömningsfaktorer för Björket 1:27, 1:28, 1:42 och 1:43.  
Bedömningsfaktor Riskbedömning Kommentar 
Föroreningarnas farlighet Måttlig Byggavfall och rivningsmassor. Kan innehålla 

PFAS. Liten risk för deponigas. 
Föroreningsnivå Måttlig Ca 1 ha 
Spridningsförutsättningar i 
mark och grundvatten 

Mycket stora Genomsläppliga jordarter, sand och grus 

Spridningsförutsättningar 
till ytvatten och sediment 

Små 1,5 km till Rönne å 

Spridningsförutsättningar 
till byggnader 

Små Övergivna stall, ingen bostadsbebyggelse 

Känslighet mark och 
grundvatten 

Mycket stor Grundvattnet används för 
dricksvattenförsörjning 

Känslighet ytvatten och 
sediment 

Måttlig Ej dricksvatten 

Skyddsvärde mark och 
grundvatten 

Mycket stort Vattenskyddsområde 

Skyddsvärde ytvatten och 
sediment 

Stort Rönne å skyddsvärd 

Riskklassning 3 Det misstänks förekomma föroreningar av 
Måttlig farlighet på objektet. Området har hög 
känslighet samt skyddsvärde då det ligger 
inom ett vattenskyddsområde. Nedskräpning 
bör ej förekomma inom skyddsområdet.  
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Bilaga 4: Sammanfattning av Kvidinge 163:1 

Tabell 4. Sammanställda bedömningsfaktorer för Kvidinge 163:1.  
Bedömningsfaktor Riskbedömning Kommentar 
Föroreningarnas farlighet Hög Hushållsavfall, 60-70-talet. Kan innehålla 

PFAS och bekämpningsmedel. Risk för 
gasbildning. Ej industriavfall. 

Föroreningsnivå Liten Ca 0,1 ha 
Spridningsförutsättningar i 
mark och grundvatten 

Måttliga Täta jordarter, lera 

Spridningsförutsättningar 
till ytvatten och sediment 

Måttliga Ca 400 m till Rönne å 

Spridningsförutsättningar 
till byggnader 

Måttliga 100 m till bostadsbebyggelse, risk för 
deponigas 

Känslighet mark och 
grundvatten 

Mycket stor Dricksvattenuttag 

Känslighet ytvatten och 
sediment 

Måttlig Ej dricksvatten 

Skyddsvärde mark och 
grundvatten 

Måttligt Åkermark 

Skyddsvärde ytvatten och 
sediment 

Stort Rönne å skyddsvärd 

Riskklassning 3 Risk för föroreningar av Hög farlighet, 
människor är permanent boende på området, 
måttlig risk för föroreningsspridning, avfall 
synligt i dagen.  
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Sammanfattning

Detta är en avfallsplan för kommunerna 
Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp 
och Ängelholm. Syftet med den här regionala 
avfallsplanen är att tillsammans över kom-
mungränser verka för att minska avfallets 
mängd och farlighet samt styra kommuner-
nas avfallshantering i riktning mot ett håll-
bart samhälle och en cirkulär ekonomi. 

Alla kommuner måste enligt 15 kapitlet. 
miljöbalken ta fram en renhållningsordning 
med en tillhörande avfallsplan. Avfallsplanen 
ska innehålla mål och åtgärder för att minska 
 avfallets mängd och farlighet. Avfallsplanen 
har tagits fram i ett samarbete mellan kom-
munerna och Nordvästra Skånes Renhåll-
nings AB (NSR AB) under 2018.

Renhållningsordningen tillsammans med 
avfallsplanen är det styrande dokumentet 
för avfallshantering, och hur utvecklingsar-
betet med avfall ska drivas i regionen. Pla-
nen berör alla som bor eller verkar i dessa 
kommuner – det vill säga både kommunala 
förvaltningar, kommunala bolag, företag och 
kommunernas medborgare. 

Tillsammans kan regionen bidra till en hållbar 
avfallshantering genom att skapa beteende-
förändringar som förebygger resursslöseri 
och det avfall som uppstår ska ses som en 
resurs för att skapa ett cirkulärt samhälle. 

Avfallsplanen har fyra målområden som 
anger hur regionen ska se på avfall och 
ange riktningen för hur vi kan bidra till ett 
 resurseffektivt samhälle till 2024:

1. Förebygga resursslöseri

2. Avfall som en resurs

3. Förebygga och begränsa nedskräpning

4. Människa och miljö i fokus 

Sex avfallsslag har identifierats som  
prioriterade i regionen. Dessa är: 

 ● Matavfall

 ● Plastavfall

 ● Grovavfall

 ● Textilavfall

 ● Externslam

 ● Schaktmassor
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1. Syfte
Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över 
kommungränser verka för att minska avfallets mängd och 
farlighet samt styra kommunernas avfallshantering i riktning 
mot ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi. 

2. Beskrivning av regionen
I nordvästra Skåne ligger kommunerna Bjuv, Båstad, 

Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Regionen 
är till ytan 1 347 kvadratkilometer och hade 257 336 invå-
nare vid års skiftet 2017/2018. Den ligger längs kusten och 
en bit in i landet, mitt i Öresundsregionen.

Ett samarbete sker i regionen via Familjen Helsing-
borg där 11 kommuner samarbetar för tillväxt, effektivitet 
och utveckling av kommunerna. Visionen för Familjen 
Helsingborg är att till 2020 upplevas som en samman-
hängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa 
och inkluderande regioner.

Avfallsorganisationen
Avfallsfrågor berör alla i samhället. Det är olika aktörer 
som ansvarar för olika delar av avfallshanteringen.

Kommunen och dess förvaltningar har en grundläg-
gande roll i avfallshanteringssystemet. Enligt miljöbalken 
har kommunen renhållningsskyldighet och tillsynsansvaret, 
och ska se till att hushållsavfallet tas om hand. Renhåll-
ningsordningen beskriver hur detta ska gå till. Det är 
respektive kommunfullmäktige som fastställer avfallstaxa 
och renhållningsordningen samt vem som är renhållare i 
kommunen. Respektive kommun är tillsynsmyndighet för 
avfallshanteringen. 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) är ett 
kommunalt bolag som ägs av kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Kommu-
nerna har beslutat att överlämna kommunens skyldigheter 
på avfallsområdet enligt miljöbalken till NSR. NSR ansva-
rar för och driver arbetet med planering, genomförande, 
uppföljning och utveckling av dessa tjänster. Insamling 
sker både i egen regi och med upphandlade entreprenörer 
på uppdrag av NSR. NSR ansvarar för att ta fram förslag 
till renhållningsordning med tillhörande avfallsplan och 
förslag till avfallstaxa som sedan ska antas i respektive 
kommunfullmäktige. 

För samarbetet mellan NSR och kommunerna finns 
ett konsortialavtal från 1984. Ett nytt aktieägaravtal är på 
väg att tas fram som ska ersätta konsortialavtalet. 

Producenter av förpackningar, returpapper, elektroniska 
produkter, batterier, bilar och däck ansvarar för insamling 
och omhändertagande av dessa produkter. Insamling sker 
genom fastighetsnära insamling, återvinningsstationer eller 
återvinningscentraler.

Verksamhetsutövare ansvarar för att avfall som inte är 
hushållsavfall eller faller under producentansvar hanteras 
på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi bygger på  
att återanvända, laga och att 

betrakta avfall som en resurs. En 
cirkulär ekonomi strävar efter 

 produkter som är allt mer hållbara, 
allt mer återvinningsbara och där 
icke förnybara material över tid 

ersätts med förnybara. 
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3. Perspektiv  
på avfallshanteringen

Ur ett miljöperspektiv har Sverige ett av världens bästa 
avfallshanteringssystem med låg andel deponering och hög 
andel energi- och materialåtervinning. Om man däremot 
tittar på avfallshanteringen ur ett individperspektiv så är 
vi långt ifrån bäst. Vår höga materiella levnadsstandard 
medför en stor mängd avfall per person vilket innebär en 
betydande klimatpåverkan. Ur miljösynpunkt är det bästa 
avfallet det som aldrig uppstår eftersom det innebär att 
naturens resurser sparas. 

Ett perspektiv som lätt glöms bort är det avfall som 
uppstår i produktionsledet när man tittar på avfallet ur ett 
livscykelperspektiv. Man skulle kunna uttrycka det som att 
det avfall vi ser bara är toppen på isberget. Avfall uppstår 
till exempel när råmaterial tas ut från naturen, i förädlings-
processer och även koldioxidutsläppen från transporter 
och produktion är ett avfall. Den totala miljöpåverkan är 
större än bara avfallet i sin vikt när det tas omhand.

Både medvetet och omedvetet köps varor som är 
producerade i andra länder men som säljs i Sverige. Även 
produkter som är köpta i andra länder blir avfall i Sverige 
men ingår inte i statistiken för det importerade avfallet. 
Globaliseringen gör det svårt att sätta systemgränser för 
att mäta miljöpåverkan eftersom materialflödena inte sker 
inom slutna gränser.

Prioriterade områden
I Sverige är vi duktiga på sortering och återvinning men 
mycket finns fortfarande kvar att göra. Följande områden 
har identifierats i behov av en högre prioritet: 

 ● Matavfall 
 ● Plastavfall
 ● Grovavfall
 ● Textilavfall

 ● Externslam
 ● Schaktmassor

Dessa områden behöver extra insatser inom NSR-regi-
onen då det finns brister i insamlings- eller behandlings-
ledet men också i återvinningsledet. Genom prioritering 
av åtgärder inom dessa områden kan regionen minska 
avfallsmängderna och dess farlighet, samtidigt som vi kan 
bidra till att målen uppfylls både nationellt och globalt. 
Det är viktigt att se ett helhetsperspektiv ur miljösyn-
punkt. 

Matavfall

Matavfall består dels av oundvikligt matavfall, det som upp-
står som en restprodukt av de livsmedel vi behandlar – till 
exempel potatisskal, kaffesump eller fruktskal. Vidare finns 
också onödigt matavfall, som är det matavfall som slängs i 
onödan – till exempel mat som blivit för gammal eller mat 
som slängs för vi inte orkat äta upp, det vill säga livsmedel 
som hade kunnat konsumerats om det hanterats annorlun-
da. 
Produktion av livsmedel är en resurskrävande process. 
Livsmedelshanteringen bidrar till runt hälften av den 
totala övergödningen samt 20–25 procent av Sveriges 
totala klimatpåverkan.1 Det är alltså bra att minimera mat-
avfallsmängderna för att minska på resursslöseriet. Detta 
görs framförallt genom att minska det onödiga matavfallet 
(matsvinnet) samt att bli bättre på att sortera ut matav-
fall från restavfallet, så att allt matavfall som uppstår tas 
omhand på bästa sätt genom rötning och kan bli energi 
och biogödsel. 

Livsmedelsverket har under 2018 tagit fram en hand-
lingsplan för matsvinn med åtgärdsförslag inom nio områ-

1 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8811-8.pdf?pid=22466
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den. Livsmedelsverket menar att det globala matsvinnet 
är den tredje största orsaken till utsläpp av växthusgaser 
och för att lyckas uppnå det globala hållbarhetsmålet för 
matsvinn måste fler göra mer.2 

I Agenda 2030 har FN satt upp mål för matavfall där 
matsvinnet ska halveras i butik- och konsumentledet och 
minska i andra led till 2030.3 

Även regeringen har satt upp mål kring matavfallet 
där minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger ska sorteras ut och minst 40 
procent av matavfallet ska behandlas så även energi tas 
tillvara till 2020.4  

Plastavfall

Plast är ett slitstarkt material som kan användas inom 
många olika användningsområden – allt från förpackningar 
och kläder till leksaker, elprodukter och fordon. I vissa 
led kan plast bidra till en förbättrad miljöpåverkan, till 
exempel genom att minska svinn av livsmedelsprodukter 
och genom energibesparingar på grund av den låga vik-
ten. Trots dess fantastiska egenskaper finns flera utma-
ningar med plast; den består till stor del av fossil råvara, 
förpackningars sammansättning försvårar återvinning, 
den bidrar till nedskräpning på land och i hav då det inte 
bryts ner utan fragmenteras samt att plast kan innehålla 
 hälsoskadliga tillsatsämnen.
Livsmedel kräver förpackningar med sammansättningar 
som skyddar livsmedlet samt underlättar för transport. 
De många kraven har bidragit till att förpackningarna 
fått  alltmer komplexa strukturer som gör dem desto 

svårare att materialåtervinna. Plast-
produkter som hamnar på 

fel plats – i naturen och i 
våra hav – bildar läckage 

av  kemikalier och 
när plasten slits ner 
bildas mikroplaster. 
Plastförpackningar, 
cigarettfimpar och 
sugrör är några av 

de största källorna till 
nedskräpning och alla 

innehåller plast. Att orga-
nismer får i sig mikroplaster 

som sprider sig upp i näringskedjan 
är ett faktum, men det råder stor osäkerhet kring hur och   
i vilken utsträckning som människor och djurliv påverkas 
av detta. Detta innebär att krafttag tagits framförallt mot 
engångsartiklar i plast. På EU-nivå arbetar man med att 
ta fram ett förbud mot plastartiklar för engångsbruk för 
att minska påverkan på naturen. Det finns också en stor 
andel produkter som består av plast men som inte är 
en förpackning – blöjor, tandborstar och utemöbler är 

några exempel. Idag går dessa produkter till energiåtervin-
ning och därmed bidrar till större miljöpåverkan än om 
produkterna istället hade materialåtervunnits.  
Plast utvinns traditionellt sett från råolja, en icke förnybar 
resurs. Fyra procent av världens oljekonsumtion används 
idag vid plasttillverkning och ungefär lika mycket används 
som energikälla vid tillverkningsprocessen.5 Som alternativ 
finns biobaserad plast som istället är baserat på en förny-
bar råvara, till exempel majsstärkelse eller tallolja. Bioned-
brytbar plast är en plast som kan 
vara baserad på biobaserad 
eller fossilbaserad råvara, 
men har nedbrytbara 
egenskaper vid industri-
ell kompostering. 
För en bättre hantering 
av plast i framtiden 
måste plasten bli mer 
cirkulär så att den kan 
 återvinnas många gånger. 
Vi  behöver också  förebygga 
konsumtion av  
onödig plast och  främja produkter 
tillverkade av återvunnen samt biobaserad plastråvara. 

Grovavfall 

15 procent av den totala mängden hushållsavfall  i 
regionen är grovavfall. Till grovavfall tillhör flera olika 
avfallsfraktioner som är för tunga eller skrymmande för 
att det ska vara lämpligt att samla in det i de ordinarie av-
fallskärlen, till exempel möbler, leksaker och barnvagnar. 
Mycket av det grovavfall som samlas in eller lämnas på 
återvinningscentralen är fullt fungerande och hade kunnat 
gå till återbruk istället och det som inte kan gå till återbruk 
ska gå till materialåtervinning. Ökad konsumtion bidrar 
till ökade grovavfallmängder. Enligt Konsumtionsrappor-
ten 2017 ökade konsumtionen av möbler, hushållsartiklar 
och underhåll med 44 procent mellan 2006 och 2016. 
Under samma period ökade utländsk konsumtion med 67 
procent. Utländsk konsumtion inkluderar allt som svenska 
hushåll köper i utlandet eller köper på nätet via utländska 
sajter. Priserna 2016 var i snitt 2,2 procent lägre än 2006.6  

Enligt Avfall Sverige består en stor del av avfallsökning-
en av grovavfall som går till energiåtervinning. Detta är en 
trend som måste brytas för att uppnå en cirkulär ekonomi.7

Mikroplast

 Mikroplaster är ett 
samlingsnamn för plast-
partiklar som är mindre 

än 5 millimeter. 

Onödig plast

Onödig plast är den plast 
som inte behövs, inte fyller 
en nyttig funktion eller när 
det finns ett miljövänligare 
alternativ. Detta kan vara 

sugrör, ballongpinnar, tops 
eller engångsartiklar.

”4 % av världens olje- 
konsumtion används idag 

vid plasttillverkning”

2 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/miljo/matsvinn/fler-gor-mer-handlingsplan-for-minskat-matsvinn_20180618.pdf 
3 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Matavfall-minska-svinnet
4 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Etappmal
6 https://www.gu.se/forskning/publikation/?publicationId=261124
7 https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/hogkonjunktur-ger-okande-avfallsmangder/
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”Konsumtionen av  
möbler, hushållsartiklar och 

underhåll ökade med 44 % 
mellan år 2006 och 2016”

5 https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/Plastrapporten.pdf
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Det är därmed viktigt att hitta en långsiktig lösning för att 
ta tillvara de näringsämnen som finns i slammet utan att 
förorena miljön. 

Regeringen har fattat ett beslut om en ny slamutred-
ning som föreslår förbud mot spridning av avloppsslam på 
åkrarna och krav på återvinning av fosfor.12

Schaktmassor

Med schaktmassor avses massor som består av jord eller 
annat material som lossgjorts genom schaktning samt 
blandade fraktioner av inert material så som till exempel 
betong, klinker, porslin och tegel. 13 

År 2016 uppkom och behandlades stora mängder 
bygg- och rivningsavfall i Sverige (10,4 miljoner ton, att 
jämföra med 4,4 miljoner ton hushållsavfall). Sammanlagt 
uppstod ca 5,1 miljoner ton jordschaktmassor som avfall i 
samband med anläggningsarbeten. De största mängderna 
bygg- och rivningsavfall behandlades 2016 genom använd-
ning som konstruktionsmaterial  
(4,5 miljoner ton) och energiåtervinning (1,1 miljoner 
ton).14

De schaktmassor som kommer in till återvinningsan-
läggningar idag används i stor utsträck-
ning som konstruktionsmaterial 
för att sluttäcka deponier. 
Efterhand som deponier 
sluttäcks kommer behovet 
att minska och inom 3–5 år 
finns inte längre behov av 
jord som sluttäckningsmate-
rial i nordvästra Skåne. 

De grus och sandtäkter 
som finns i regionen är belägna 
långt från de största tätorterna. 
Det finns därför flera miljövinster med 
att öka mängden återvinning, behandla schaktmassor samt 
implementera platsspecifika bedömningar och alternativa 
saneringsmetoder för att hålla nere mängden förorenad 
jord som behöver deponeras.

Ägarna har genom aktieägaravtalet gett NSR i uppdrag 
att tillhandahålla tjänster som avser hantering av förorena-
de schaktmassor.

Textilavfall

I Sverige konsumerar vi cirka 15 kilo textilier per person 
och år. Av dessa slängs ungefär hälften och endast tre 
kilo går till återanvändning.8 Textilier bidrar med miljöpå-
verkan i form av kemikalier och en stor andel vattenför-
brukning. Många textiler innehåller plast och vid tvättning 
frigörs mikroplaster. För att förebygga textilavfall och där-
igenom minska miljöpåverkan från hanteringen av textilier 
krävs förändrade konsumtions- och produktionsmönster. 
Tekniken för materialåtervinning av textilier är idag dyr 
och görs därför i väldigt liten utsträckning. Det bästa är 
alltså att förebygga onödig textilkonsumtion, använda 
textilierna så länge som möjligt och att de sedan återvinns 
i större utsträckning än idag. 

För att förebygga textilavfall krävs en beteendeför-
ändring. En hållbar konsumtion av textilier innebär att 
vi måste konsumera mindre och konsumera textilier av 
högre kvalitet som håller länge. Branschen bör också ta ett 
större ansvar för att producera mer hållbara och återvin-
ningsbara kläder och textilier.

Naturvårdsverket har på uppdrag från regeringen tagit 
fram ett förslag för hur hanteringen av textilier kan göras 
mer hållbar och föreslår ett nytt lagkrav på utsortering av 
textiler.9 

Externslam

Med externslam menas avloppsslam från trekammarbrun-
nar och andra små avloppsanläggningar som många på 
landsbygden har. Externslam är det slam som avfallshan-
teringen har ansvar för och klassas som ett hushållsavfall. 
Externslam lämnas idag till reningsverk och hanteras till-
sammans med övrigt avloppsvatten. Det reningsverksslam 
som uppkommer efter behandling i reningsverket ansvarar 
vatten- och avloppssektorn för. I Sverige omhändertas 
nästan 1 miljon ton slam varje år vilket motsvarar cirka 
70 kilo per person10.  
LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) har i omgångar avrått 
bönder från att använda reningsverksslam på  åkrarna. 
Även om reningsverksslam innehåller det nödvändiga 
näringsämnet fosfor, som det råder brist på, kan det även 
innehålla andra slags ämnen som inte bör hamna på åk-
rarna. Det har bland annat handlat om tungmetaller som 
kadmium, bromerade flamskyddsmedel samt rester från 
läkemedel, färger, rengöringsmedel och mikroplaster.11 

8 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6654-3.pdf?pid=14439 
9 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Arkiv/Redovisade-2014/Hantering-av-textilier/
10 https://www.nsva.se/var-verksamhet/spillvatten/slam--en-del-av-kretsloppet/ 
11 http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/slam-kan-forsvinna-fran-akrarna/ 
12https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/utredning-ska-foresla-forbud-mot-spridning-av-avloppsslam-pa-akrar-och-krav-pa-atervinning-av-fosfor/
13 http://www.rikstermbanken.se/visaTermpost.html?id=273115
14 https://www.scb.se/contentassets/842cdb4c880247b28fad6fef853a0526/mi0305_2016a01_br_misambr1801.pdf

Deponering

Behandlingsmetoden  
där avfall läggs på hög  

kallas deponering. 
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4. Lagstiftning och mål
Ett flertal lagar berör avfallsområdet både internationellt och nationellt. Övergripande gäller 
FN:s globala mål för hållbar utveckling samt EU:s avfallsdirektiv som implementerades 2011 
i svensk lagstiftning genom förändringar i miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927). 
I miljölagstiftningen finns det reglerat att alla kommuner i Sverige ska ta fram en kommunal 
avfallsplan som antas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Innehållet i avfallsplanen 
regleras genom Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2). 

Enligt 15 kapitel i miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927) ska den kommunala 
 avfallsplanen bland annat innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och 
 farlighet. Målen syftar också till att kommunen ska sträva uppåt i EU:s avfallshierarki.

Globala mål – Agenda 2030
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer 
 Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer 17 
globala mål för hållbar utveckling. De globala målen har i 
sin tur 169 delmål och 230 indikatorer. Målen syftar till att 
fram till år 2030 ska vi avskaffa extrem fattigdom, minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen och lösa klimatkrisen. 
För att de globala målen ska bli verklighet måste alla delar 
av samhället – organisationer, näringsliv, offentlig sektor, 
forskare och enskilda individer – inkluderas. Regeringen 
har utsett Agenda 2030-delegationen att ansvara för det 
svenska arbetet med hållbarhetsmålen. 

Av de 17 globala målen berörs avfallshanteringen främst 
av åtta hållbarhetsmål med tillhörande delmål. Hur dessa 
beaktas i denna plan beskrivs i tabell 1. 

EU direktiv och mål
Inom EU gäller avfallsdirektivet (2008/98/EG) som en 
rättslig ram för avfallshanteringen i Europa. Direktivet har 
utformats för att minska mängden avfall och öka återvin-
ningen av för det avfall som uppstår. Detta för att minska 

miljöpåverkan från avfallshanteringen och effektivisera 
utnyttjandet av resurser. Direktivet innehåller en avfalls-
hierarki med styrande bestämmelser, en beskrivning av 
avfallshantering och tillstånd, planering kring avfallshan-
tering samt administrativa krav kring rapportering.

Direktivet anger att avfallspolitiken bör ha som mål 
att minska resursanvändningen och lyfter fram hur viktigt 
det är att praktiskt tillämpa avfallshierarkin (figur 1). 
Prioriterings ordningen i avfallshierarkin innebär att man 
helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, 
i tredje hand materialåtervinna det och så vidare. Ord-
ningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt 
motiverat och ekonomiskt rimligt. Regler och styrmedel 
ska utarbetas av medlemsländer för att styra avfallshan-
teringen i denna riktning. 

Förebyggande i första hand 

Generellt gäller alltså att hushållandet med resurser ökar 
ju högre upp i hierarkin man kommer. Enligt direktivets 
hierarki ska avfall i första hand förebyggas och i sista hand 
ska det läggas på deponi. Det finns dessutom ett krav på 
nationella program för förebyggande av avfall, vilket är ett 
sätt att ytterligare ge kraft åt avfallshierarkins prioriterings-
ordning. 

För att klättra i avfallshierarkin belyser direktivet vik-
ten av att utveckla styrmedel som leder till att uttaget av 
nya råvaror minskar, eftersom minskad nyproduktion ger 
störst miljövinst. Styrmedlen bör fokusera på de avfalls-
strömmar som har potential att ge stora miljövinster. 
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Figur 1. EU:s avfallshierarki visar i vilken prioritetsordning avfall ska hanteras (Källa: Avfall Sverige).

DEPONERA

ENERGI-
ÅTERVINNA

MATERIAL-
ÅTERVINNA

ÅTERANVÄNDA

FÖREBYGGA

EU:s paket för cirkulär ekonomi

För att underlätta övergången till en mer cirkulär ekonomi 
har kommissionen tagit fram ett paket för cirkulär ekonomi. 
Det syftar till att fokusera på de frågor där åtgärder på 
EU-nivå ger ett verkligt mervärde och kan åstadkomma 
konkreta förändringar. 

Paketet innehåller reviderade lagstiftningsförslag om 
avfall samt en övergripande handlingsplan. Handlings-
planen för den cirkulära ekonomin fastställer åtgärder för 
att sluta kretsloppet och hanterar alla faser i en produkts 
livscykel: från konsumtion och produktion till avfallshan-
tering och marknaden för returråvaror. Handlingsplanen 
innehåller också ett antal åtgärder inriktade på marknads-
hinder inom särskilda sektorer eller materialflöden, såsom 
plast, livsmedelsavfall, råvaror av avgörande betydelse, 
bygg- och rivningsbranschen, biomassa och biobaserade 
produkter samt övergripande åtgärder på områden som 
innovation och investeringar. Se figur 2.

EU:s plaststrategi

EU:s plaststrategi presenterades i januari 2018 som en del 
av EU:s paket för cirkulär ekonomi. Strategin innehåller 
mål för alla plastprodukter med mål som berör både fram-
ställning av produkterna samt återvinning när plasten blivit 
ett avfall. Plaststrategin belyser alla aktörers deltagande, 
både offentliga och privata för att nå omställningen till en 
mer cirkulär plastanvändning. 

Plaststrategin presenterar framförallt följande:

 ● Till år 2030 återvinns mer än hälften  
av allt plastavfall.

 ● Till år 2030 är alla plastförpackningar  
återanvändbara eller återvinningsbara. 

 ● Till år 2030 har sorterings- och återvinnings- 
kapaciteten fyrdubblats sedan 2015.

 ● Till 2030 har efterfrågan på återvunnet  
material fyrdubblats.

 ● Åtgärder ska riktas mot engångsprodukter  
och fiskeredskap. 
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RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Hållbarhetsmål Delmål Betydelse i regionen

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjuk-
domsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar 
och kontaminering av luft, vatten och mark.

6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska 
föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av 
farliga kemikalier och material, halvera andelen obehand-
lat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en 
säker återanvändning globalt.

Hållbar hantering av avfall.

En strävan mot ökad 
 återanvändning och återvinning. 

De globala målens betydelse för 
avfallshanteringen i regionen

TILLVERKNING

DISTRUBITIONINSAMLING

MATERIAL- 
ÅTERVINNING

ANVÄNDNING  
& ÅTER- 

ANVÄNDNING

DESIGNRÅMATERIAL

ENERGI

NEDSKRÄPNING

Figur 2. Modell över cirkulär ekonomi ur ett avfallsperspektiv. Det bästa är att materialet cirkulerar så länge som möjligt i systemet. Läckage 
från systemet finns idag främst genom nedskräpning samt energiåtervinning. Förebyggande av avfall nås genom att produkter återanvänds i 
större utsträckning samt att produkter designas för att lättare kunna repareras och återvinnas.

7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i 
den globala energimixen.

Energiåtervinning av avfall med 
stävan att minska innehållet av 
material med fossilt ursprung,  
samt öka biogasproduktionen. 

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA
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HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan 
per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärk-
samhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall.

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett 
effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i 
butiks- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs 
hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemi-
kalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i 
enlighet med det överenskomna internationella ramverket, 
samt avsevärt minska utsläppen av avfall i luft, vatten och 
mark i syfte att minimera dess negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön.

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom 
åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och 
återvinna avfall.

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt har 
den information och medvetenhet som behövs för en håll-
bar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

Hållbar hantering av avfall.

Hållbar hantering av avfall som  
ger hög återanvändning och  
materialåtervinning.

Minska mängden matsvinn.

Hållbar hantering av avfall som  
ger liten påverkan på människa  
och miljö.

En hållbar hantering av avfall med 
förebyggande i fokus.  

Skapa beteendeförändring för  
minskade avfallsmängder och  
minskad nedskräpning.

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och 
planering på nationell nivå.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den 
mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller 
begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, 
begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

Intrigerar klimathänsyn i arbetet 
med hållbar hantering av avfall.

Hållbar hantering av avfall med 
liten påverkan på klimatet.

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda eko-
system på land och i sötvatten och deras ekosystemtjäns-
ter, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i 
enlighet med de skyldigheter som anges i internationella 
överenskommelser.

En hållbar hantering av avfall, öka 
materialåtervinningen och minska 
matsvinnet. 

14.1 Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla  
slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad 
verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av 
näringsämnen.

Förebygga och begränsa ned- 
skräpning på land och i vatten. 

Nationella mål och lagar
Inom Sverige är det miljöbalken samt avfallsförordning-
en (2011:927) som styr arbetet kring avfall. Sverige styrs 
också av det svenska miljömålssystemet varav tre mål 
huvudsakligen berör avfallshantering. För flera avfallstyper 
finns förordningar kring producentansvar. 

Det svenska miljömålssystemet 2020

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generations-
mål, sexton miljökvalitetsmål och fjorton etappmål. Gene-
rationsmålet anger inriktningen för miljöarbetet och vad 
som behöver ske på samhällsnivå om vi ska få ett hållbart 
samhälle. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd som 

Tabell 1.  FN:s globala mål som påverkar avfallshanteringen.
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mans med andra länder ett ansvar för att det globala målet 
kan uppnås (riksdagens definition av miljökvalitetsmålet). 
Avfallsbranschen kan bidra till detta genom att minska på 
transporter, dess fossila bränslen, samt ha en bra hantering 
av deponier och schaktschaktmassor.

4. Giftfri miljö

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande 
ämnen är nära noll och deras påverkan på människors 
hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av natur-
ligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna 
(riks dagens definition av miljökvalitetsmålet). Genom att 
minska avfallets farlighet kan vi bidra till en giftfri miljö. 

15. God bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas.
Det finns en precisering som direkt berör avfallsverksam-
heten, ”Avfallshanteringen är effektiv för samhället och 
enkel att använda för konsumenterna. Avfallet förebyggs 
samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till 
vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan 
på och risker för hälsa och miljö minimeras”. 

Etappmål om ökad  
resurs hushållning i livsmedelskedjan

Minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger sorteras ut och behandlas bio-
logiskt så att växtnäring tas till vara, där minst 40 procent 
behandlas, så att även energi tas tillvara till 2018. Målet har 
förlängts till 2020.

Den biologiska återvinningen av matavfall ökar. År 
2013 återvanns 31 procent av matavfallet genom bio-
logisk behandling där näringsämnen togs tillvara. Det kan 
jämföras med 25 procent 2012. Även om de insamlade 
matavfallsmängderna har ökat under de senaste åren visar 
uppföljningen att utbyggnadstakten behöver öka för att 
klara återvinningsmålet på 50 procent till 2020. Mängden 
matavfall som rötas behöver nästan fördubblas för att 
målet ska nås.

Etappmål om byggnads- och rivningsavfall

Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att 
insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvänd-
ning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande 
av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 
viktprocent senast 2020.

miljöarbetet ska leda till i Sverige och etappmålen anger 
mål som vi måste uppnå längs vägen för att nå genera-
tionsmålet. 

Generationsmålet

Miljöpolitikens övergripande mål är att lämna över ett 
samhälle till nästa generation, där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser.

Miljökvalitetsmål

Sveriges riksdag har antagit sexton miljökvalitetsmål  
som utgör grunden i den nationella miljöpolitiken. 
 Miljö kvalitetsmålen har ett antal preciseringar som ska 
för tydliga vad som ska uppnås.

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Avfallshanteringen är idag effektiv men avfallsmängderna 
fortsätter att öka och det krävs att mängden avfall minskar 
för att generationsmålet och flera miljökvalitetsmål ska 
kunna nås. Främst berörs tre mål; (1) Begränsad klimatpåver-
kan, (4) Giftfri miljö samt (15) God bebyggd miljö. Utöver detta 
har regeringen fastställt två etappmål inom området avfall, 
som anses vara prioriterade; Etappmål om ökad resurshus-
hållning i livsmedelskedjan samt Etappmål om byggnads- och 
rivningsavfall. 

1. Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med 
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på 
en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-
systemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål 
för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsam-
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Nationella mål för producent ansvar för 
förpackningar

Sverige har implementerat EU:s direktiv om förpackning-
ar och förpackningsavfall i svensk lagstiftning genom för-
ordningen om producentansvar för förpackningar. Sverige 
har antagit högre återvinningsmål än vad direktivet anger. 
Syftet med direktivet är att förebygga och minska förpack-
ningars inverkan på miljön och innehåller målnivåer för 
materialutnyttjande för olika material. Genom förordning-
en om producentansvar (2014:1073) gäller de målnivåer 
(återvinning genom materialutnyttjande i viktprocent) för 
förpackningar i Sverige som anges i tabell 2.

Förändring av producentansvaret 

I juni 2018 godkändes en ändring av förordningen kring 
ansvaret för förpackningar, som innebär en högre grad av 
fastighetsnära och kvartersnära insamling av producent-
avfall. 

Detta beslut innebär att:
 ● 60 procent av alla bostadsfastigheter till 2021 ska ha 

en borttransport av för- 
packningarna från de vanligast före- 
kommande materialen, och 100 procent från och 
med 1 april 2025. 

 ● Insamlings systemet ska bistås av producenterna. 
Lagförslaget innebär också att producenterna får ett 
fullt operativt samt finansiellt ansvar. 

 ● Förpackningar ska designas för att  
kunna återvinnas. 

 ● Alla kommuner ska erbjuda separat  
insamling av matavfall. 

Nationell avfallsplan och avfallsföre-
byggande program 2018–2023 

Den nationella avfallsplanen och det förebyggande 
 programmet togs fram i enlighet med EU-direktiv och 
 antogs 18 december 2018. Den  nationella avfallsplanen 
ger en överblick över de mål, styrmedel och åtgärder som 
har införts för att förebygga avfall och för att nå en mer 
resurs effektiv och giftfri avfallshantering. 
Sveriges nationella avfallsplan och avfallsförebyggande 
program 2018–2023 skiljer sig från tidigare plan och 
program genom att de inte innehåller förslag på nya mål, 
nya åtgärder för olika aktörer eller goda exempel. Istället 
är fokus att fortsätta det pågående arbetet och analysera 
den nuvarande situationen, samt att beskriva den inrikt-
ning som är fastslagen politiskt genom mål, styrmedel och 
åtgärder.

 
Planen och programmets syfte är att beskriva  
Sveriges arbete för att: 

 ● minska mängden avfall och dess negativa  
effekter på människors hälsa och miljö, 

 ● minska spridningen av farliga ämnen och 
 ● främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin.  

Det långsiktiga målet är en cirkulär ekonomi där avfall 
inte uppstår utan ses som en resurs som behålls i samhäl-
lets kretslopp. Den nationella avfallsplanen belyser att ny 
teknik, nya innovativa produkter och tjänster, hållbara och 
resurseffektiva affärsmodeller samt förändrat konsu-
mentbeteende är vad som krävs för att uppnå en cirkulär 
ekonomi. Detta innebär att det krävs olika kombinationer 
av styrmedel och samarbeten mellan olika aktörer.  

25/25-målet – inspirerande  
mål för avfallsminskning

Eftersom det inte finns nationella mål uppsatta för avfalls-
minskning har Avfall Sverige under 2018 ställt upp frivilliga 
mål för avfallsförebyggande för matavfall och restavfall. 
Dessa mål syftar till att inspirera kommuner och bolag till att 
nå högre upp i avfallshierarkin. Målet går ut på att till 2025 
minska avfallsmängderna med 25 procent för både restav-
fallet och matavfallet baserat på utgångsläget 2015. Målen 
syftar till minskat matsvinn och ökad återvinning genom 
bättre utsortering av förpackningar från restavfallet.

Producentansvar 

Producenterna ska se  
till att det avfall som pro-
ducenten ger upphov till 

samlas in, transporteras bort, 
återvinns, återanvänds eller 

bortskaffas. Denna skyldighet 
omfattas laglig av producen-

tansvaret.
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Tabell 2. Målnivåer för förpackningar i Sverige avseende återvinning genom materialutnyttjande  
i viktprocent (SFS 2014:1073) och återvinningsgraden för regionen.

Når Sverige målen och hur  
bidrar NSR-regionen?
Bedömningen är att Etappmålet om ökad resurshållning i 
livsmedelskedjan inte kommer uppnås till 2018. År 2016 
sorterades 39 procent av det uppkomna matavfallet ut för 
biologisk behandling där näringsämnen togs tillvara15, en 
ökning med 31 procent sedan 2013. 

Mängden matavfall som samlas in för rötning och 
kompostering har ökat de senaste åren. Idag samlar över 
200 kommuner in matavfall från hushåll och företag16, 
men för att nå målet 50 procent biologiskt behandlat 
 matavfall behöver den separata insamlingen öka ytterli-
gare och rejektmängden måste minska17. Även om den 
 insamlade mängden matavfall har ökat under de senaste 

åren, visar uppföljningen att utbyggnaden 
behöver öka ännu snabbare än nu-

varande takt för att kunna uppnå 
återvinnings målet på 50 procent. 
I NSR-regionen uppgick andelen 
insamlad mängd  matavfall till cirka 
78 procent18 år 2017, vilket är en 

ökning med 55 procent sedan 2011.
Etappmålet om ökad resurshållning 

inom byggsektorn har tidigare bedömts 
som uppnått enligt Naturvårdsverket, 

men bedöms nu inte kunna nås till 2020. Detta beror 
på bristfällig statistik för insamlade mängder bygg- och 
 rivningsavfall. Naturvårdsverket arbetar under 2018 med 
att få fram en mer rättvisande bild av läget i branschen. 

De nationella återvinningsmålen som gäller fram till 
den 1 januari 2020 uppnås till stor del nationellt, men det 
finns en del kvar att göra för att uppnå de mål som sträck-
er sig bortom 1 januari 2020. I NSR-regionen uppnås 
målen för alla fraktioner, se tabell 2. Återvinningsgraden 
mäter det som faktiskt återvinns av de insamlade materi-
alet. Genom att räkna med nationella schablonvärden för 
verklig återvinning av materialen och komplettera med 
egna mätningar och invägda mängder kan en återvinnings-
grad för NSR-regionen räknas fram.

 
I tabell 3 presenteras avfallsmängderna för regionen 
år 2015 och vilka mängder som ska nås till 2025 med 
25/25-målet. Avfallsmängderna för regionen 2017 är 173,6 
kilo restavfall och 57,9 kilo matavfall. I regionen görs 
satsningar på att minska matsvinnet och öka insamlingen 
av matavfallet. Genom att minska matsvinnet och förpack-
ningarna från restavfallet nås målet.

Fraktion Mål före den 1 
januari 2020 (%)

Mål efter 1  
januari 2020 (%)

Återvinningsgrad i 
Sverige 2016 (%)

Återvinningsgrad i 
NSR-regionen (%)

Metallförpackningar 
ej dryckesförpackningar

70 85 79 73

Papp-, papper-, kartong-  
och wellpappförpackningar

65 85 82 82

Plastförpackningar 
ej dryckesförpackningar

30 50 47 55

Glasförpackningar 
ej dryckesförpackningar

70 90 93 94

Dryckesförpackningar av 
metall

90 90 – –

Dryckesförpackningar av 
plast

90 90 – –

Rejekt

Det material som 
 på grund av sin låga 

kvalité inte accepteras  
i behandlings -

processen.

Tabell 3. Avfallsmängderna för regionen år 2015 och vilka mäng-
der som ska nås till 2025. Angivet som kilo per invånare och år.

2015 2025

Matavfall 55,1 41,3

Restavfall 179,1 134,3

Totalt 234,2 175,7

15 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6839-4.pdf?pid=22595 
16 2018 samlade 212 kommuner in matavfall i någon utsträckning, https://www.avfallsverige.se/avfallshantering/insamling/matavfall/
17 http://www.sverigesmiljomal.se/arlig-uppfoljning-2018 
18 Baserat på plockanalyser från villor 2017
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Tabell 4. Åtgärder i åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen i 
Skåne.

Skånska  
utmaningar 

Strategiskt viktiga åtgärder

Hållbara trans- 
porter i Skåne 

Ökad andel fossilbränslefri 
  uppvärmning, el och transporter.

Hållbar  
konsumtion  
i Skåne 

Miljö- och sociala krav i upphandling

Information för en giftfri vardag.

Förebyggande av avfall.

Minskat matsvinn i hela livs- 
medelskedjan.

Stimulera en cirkulär ekonomi  
för bättre resurshållning.

Skånes miljömål
Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag av regeringen att 
 samordna det regionala miljöarbetet, ansvara för att ta 
fram och besluta om regionala miljömål, samt följa upp 
resultatet för Skåne. Skånes miljömål är sedan 2013 
samma som de nationella miljömålen, med undantag 
för målet Storslagen fjällmiljö. Under målet Begränsad 
miljöpåverkan har Skåne antagit ytterligare fyra egna mål 
för att uppnå delar av miljökvalitetsmålet, varav två berör 
avfallshantering.

Begränsad miljöpåverkan

Utsläpp av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år 2020 vara minst 
30 procent lägre än 1990. Målet gäller verksamheter som 
inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. 
Utsläppen ska räknas som koldioxidekvivalenter.

Biogas

Biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 terawattimmar år 2020.

Skånska åtgärder för miljömålen

För att nå miljökvalitetsmålen i Skåne har ett regionalt 
åtgärdsprogram tagits fram. I programmet redovisas prio-
riterade åtgärder för att nå en hållbar utveckling i länet. Ef-
ter revidering av åtgärdsprogrammet som antogs 2012, så 
är programmet för programperioden 2016–2020 antaget. I 
programmet synliggörs aktuella aktörer samt fem skånska 
utmaningar som anses vara de viktigaste för att Skåne ska 
nå miljökvalitetsmålen, varav främst två bedöms beröra 
avfallsområdet, se tabell 4.

”Ett klimatneutralt  
och fossilbränslefritt  

Skåne till 2030”

Klimat- och energistrategi 
I juni 2018 antogs en klimat- och energistrategi med målet 
ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne till 2030. 
Varav följande är aktuella för avfallshanteringen.

 ● Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara  
minst 80 procent lägre än år 1990.

 ● Utsläppen av växthusgaser från konsumtion  
i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter 
per person och år.

 ● Energianvändningen i Skåne ska vara minst  
20 procent lägre än år 2005 och utgöras av  
minst 80 procent förnybar energi.

 ● Utsläppen av växthusgaser från transporter i  
Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Når Skåne målen och  
hur bidrar NSR-regionen?
Målet för produktion av biogas går framåt men takten 
behöver öka. År 2014 uppgick den totala biogasproduk-
tionen i Skåne till cirka 300 GWh och under 2016 ökat till 
450 GWh. I NSR-regionen producerades totalt 67 GWh 
biogas och 124 000 m3 biogödsel under 2017.

Avfallshantering är globalt sett en stor bidragande 
faktor till växthuseffekten. För att minimera miljöpåverkan 
har NSR strävat mot att vara en koldioxidneutral verk-
samhet år 2015, det vill säga att verksamhetens positiva 
miljöpåverkan ska ta ut den negativa. Redan under hösten 
2014 nåddes brytpunkten och NSR:s verksamhet hjälper 
nu totalt sett till att minska utsläppen av växthusgaser till 
atmosfären. Bidragande faktorer till det goda resultatet 
har varit transportplanering och investering i biogasdrivna 
insamlingsfordon som gjordes under 2013 för att ersätta 
dieseldrivna fordon, samt att krav ställts i alla nya upp-
handlingar på fossilfria bränslen. 

Det regionala målet för minskade utsläpp av växthus-
gaser nåddes nästan redan år 2010. De minskade utsläp-
pen beror till stor del på utbyggnaden av fjärrvärmenätet 
med högre andel förnybart bränsle samt på hushållens 
minskade oljeuppvärmning. I Skåne är förebyggande av 
avfall en viktig faktor. NSR-regionens totala mängd avfall 
har de senaste åren minskat trots att mängden ökat natio-
nellt. Naturvårdsverkets senaste siffror visar att mängden 
avfall uppgick till 441 kilo per person och år, vilket är 
en ökning med 11 kilo per person jämfört med 2014. I 
NSR-regionen ligger den totala mängden avfall på 404 kilo 
per person år 2017.
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5. Mål för regionen

Styrmodell
Övergripande mål visar vad regionen vill  
sträva mot på ett övergripande plan.
Målområde beskriver avgränsningen av effektmålen. 
Effektmål mäts och bidrar till önskad effekt för uppfyllel-
se av det övergripande målet. Effektmålen är de mål som 
följs upp varje år och som då visar om regionen är på väg 
att uppfylla det övergripande målet.
Åtgärder är respektive kommuns och bolags konkreta 
arbete för att uppfylla planens mål. Dessa presenteras 
kommun- och bolagsvis enligt bilaga 2, där åtgärder tydligt 
kopplas till vilket steg i avfallstrappan det behandlar, vilka 
effektmål de avser uppfylla, vilka nationella och globala 
mål som åtgärderna siktar mot samt vilka lokala planer 
och mål som respektive kommun har. Detta för att kom-
muner och bolag ska kunna inkludera åtgärdsarbetet i sin 
organisationsstruktur på ett enklare sätt. 
Aktiviteter är den specifika insatsen kommunen eller 
bolagen genomför och är direkt kopplad till en eller fler 
åtgärder. Åtgärderna är flexibla och kan uppnås genom 
olika aktiviteter. 

Ansvar
Avfallsplanen är kommunens plan för att minska avfallets 
mängd och farlighet och därför har kommunen det opera-
tiva ansvaret, men för att uppnå det övergripande målet 
måste hela regionen tillsammans bidra med olika åtgärder 
och aktiviteter. 

NSR ansvarar för insamling och behandling av avfallet 
men har även huvudansvaret för den årliga uppföljningen 
av avfallsplanens mål.. NSR sammankallar styrgruppen 
och projektgruppen vid olika tillfällen under året. Syftet 
är att gå igenom de genomförda aktiviteterna men även 
 diskutera kommande aktiviteter för att öka möjligheten att 
kunna samverka över kommungränserna. 

Åtgärderna i planen lämnar utrymme för kommunerna 
inom regionen att själv besluta vilka aktiviteter som ska 
genomföras. I den årliga uppföljningen ska kommunen 
och bolagen presentera specifika aktiviteter för det kom-
mande året.

Figur 3. Avfallsplanens styrmodell.

Övergripande mål
Enligt lagstiftning ska avfallshantering  prioriteras 

utefter avfallstrappan, vilket är regionens 
 övergripande mål.

Målområde 1
Beskrivning och 

avgränsinng

Målområde 2

Effektmål
Effektmål 1:1

Önskad effekt  
till 2024

Effektmål 1:2
Önskad effekt  

till 2024

Åtgärder
Kommun- och bolagsspecifika  

aktiviteter för att uppnå effektmål.

Effektmål Effektmål

Målområde 3 Målområde 4
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År Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2020

 

2021

2022

2023  

2024

Projektgruppen tar fram 
aktiviteter för 2021.

Styrgruppen beslutar 
aktiviteterna.

Styrgruppen 
beslutar  

aktiviteterna.

Styrgruppen 
beslutar  

aktiviteterna.

Styrgruppen 
beslutar  

aktiviteterna.

Aktiviteterna 
tas upp i  

berörd nämnd.

Aktiviteterna 
tas upp i  

berörd nämnd.

Aktiviteterna 
tas upp i  

berörd nämnd.

Projektgruppen går 
igenom beslutet från styr-
gruppen och aktuell status 

för aktiviteterna 2020.

Projektgruppen går 
igenom beslutet från styr-
gruppen och aktuell status 

för aktiviteterna 2021.

Projektgruppen går 
igenom beslutet från styr-
gruppen och aktuell status 

för aktiviteterna 2022.

Projektgruppen går 
igenom beslutet från styr-
gruppen och aktuell status 

för aktiviteterna 2023.

Projektgruppen går 
igenom aktuell status för 

aktiviteterna 2024.

Projektgruppen   
diskuterar genomförda 

aktiviteter och förslag på 
aktiviteter för 2022.

Projektgruppen  diskuterar 
genomförda aktiviteter 

2021 och förslag på 
 aktiviteter för 2023.

Projektgruppen  diskuterar 
genomförda aktiviteter 

2022 och förslag på 
 aktiviteter för 2024.

Projektgruppen   
diskuterar genomförda 

aktiviteter 2023.

Figur 4. Arbetsflöde under planens period för projektgrupp och styrgrupp.

Övergripande mål
Regionen arbetar för att förebygga att avfall uppstår, att mer avfall återanvänds och att det avfall som 

uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt för att minimera påverkan på hälsa och miljö. 
Regionen verkar även för att förebygga och minska nedskräpningen. 
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1.1 Effektmål mot hushållsavfall

Effektmål 1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare (exklusive trädgårdsavfall)  
ska minska med 20 procent till 2024 jämfört med 2017.

Nuläge: 404 kilo per invånare och år.

Målbeskrivning: Avfall Sverige sammanställer de totala avfallsmängderna årligen utifrån data som rapporterats  
i databasen Avfall web. Genom att minska mängden med 20 procent blir den totala avfalls-
mängden 320 kilo per invånare och år. De 6 procent av Sveriges kommuner med lägst avfalls-
mängd hamnar på en mycket god hållbarhet och NSR:s vision är att tillhöra den kategorin. 

Mätning: Total avfallsmängd per invånare och år exklusive trädgårdsavfall från Avfall Web.

Figur 6. Total mängd avfall per invånare 2017 (exklusive trädgård). NSR-värdet är medelvärdet av NSR-regionens kommuner.

Målområde 1:  
Förebygga resursslöseri 
Det bästa avfallet är det som inte uppstår. Med mindre avfallsmängder tar vi mindre resurser 
i anspråk och minskar vårt ekologiska fotavtryck. Effektmålen som mäts per invånare tar 
hänsyn till gästnätter, arbetsplatsnetto samt fritids boenden som hämtas från Avfall Web. 

Figur 5. Förebyggandetrappan (inspirerad av Kretslopp och vatten, Göteborgs stad). Förebygga avfall kan ske på många olika sätt, 
 förebyggandetrappan är ett hjälpmedel i hur man kan prioritera när behovet av en ny tjänst eller vara uppstår. 

Utvärd- 
era behov  

av produkt
Ersätt  

produkt med  
tjänst

Dela,  
låna, hyra 

& leasa
Återan- 

vänd, underhåll, 
gör om, renovera, 
reparera & upp-

gradera Undvik/ 
minska svinn 

& avfall

Köp  
material snåla, 

hållbara produk-
ter utan farliga 

ämnen

1

2

3

4

5

6

Mycket god hållbarhet

God hållbarhet

2017

MålNSR

300

400

500

kg

Bjuv Båstad Helsing- 
borg

Höganäs Åstorp Ängel- 
holm
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Effektmål 1:1:2  Matsvinnet i regionen ska minska med 50 procent per invånare till 2024  
jämfört med 2017.

Nuläge: 22,5 kilo per invånare och år.

Målbeskrivning: I genomförda plockanalyser 2017 kan man se att det finns mycket onödigt matavfall både i det 
källsorterade matavfallet samt i restavfallet. En halvering innebär att det onödiga matavfallet ska 
vara nere på 11 kilo per invånare och år till år 2024

Mätning: Via plockanalyser som sker årligen i relation till insamlade mängder mat- och restavfall.

Effektmål 1:1:3  15 procent av det grov- och textilavfall som samlas in ska gå till  
återanvändning till 2024. 

Nuläge: 3,5 procent.

Målbeskrivning: Mycket grov- och textilavfall som samlas in via återvinningscentralerna och fastighetsnära är 
fullt dugligt och har stort potential för återanvändning. Vid tidigare kampanjer kan man se att en 
ökning är möjlig med rätt resurser. 

Mätning: Mängd material till återanvändning i förhållande till insamlad mängd grovavfall.

Effektmål 1:1:4   Minska mängden plast i restavfallet med 50 procent till 2024 jämfört  
med 2017 genom att öka medvetenheten kring användningen av onödiga 
 plastprodukter och bidra till en hållbar konsumtion. 

Nuläge: 27,8 kilo plast i restavfallet per invånare och år. 

Målbeskrivning: Medvetenheten kring plast ska öka eftersom plast tillverkas av fossil råvara, den bidrar till 
nedskräpning på land och till havs och har skadliga tillsatsämnen. Plast finns i mycket, så som 
 engångsartiklar, textiler och förpackningar. Genom att öka medvetenheten kan vi minska 
 användningen av den onödiga plasten och återvinna övrig plast på lämpligt sätt. 

Mätning: Kundundersökning, mängden plast i restavfallet per invånare (exklusive avfallsbärare) och 
 genom kommunala inköp av plastprodukter. 

Effektmål 1:1:5   Öka antalet miljönärmärkta verksamheter med 15 procent  
till 2024  jämfört med 2017

Nuläge: 58 stycken miljönärer

Målbeskrivning: Avfall Sverige lanserade kampanjen ”Miljönärvänlig” 2015 med syfte att  uppmärksamma 
 verksamheter som bidrar till att minska mängden avfall genom en Miljönärmärkning. Verksam-
heter kan bli erbjudna eller själva ansöka om märkningen och NSR är den aktör som handlägger 
ansökningarna.

Mätning: Antal Miljönärmärkta verksamheter

Effektmål 1:2:1   Regionen ska verka för att mängden avfall från verksamheter ska minska. 

Nuläge: Finns ingen statistik

Målbeskrivning: Det finns ingen samlad statistik för verksamhetsavfallet men regionen ska verka för att 
 avfallsmängden ska minska.

Mätning: Stickprovskontroller vid tillsyn.

1:2 Effektmål mot verksamhetsavfall

Effektmål 1:2:2   3 procent av det material som lämnas på återvinningscentralerna som  
inte är hushållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.

Nuläge: 0 procent

Målbeskrivning: Mycket verksamhetsavfall som samlas in via återvinningscentralerna har stor potential för åter- 
användning. Genom att hitta nya flöden och nya aktörer som kan ta hand om material som kan 
återanvändas från verksamhetsavfallet kan vi minska mängden avfall från verksamheterna.

Mätning: Utvägd mängd material från verksamheter
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Målområde 2:  
Från avfall till resurs
Detta målområde syftar till att hanteringen av avfall ska utföras på mest 
lämpligt sätt. Avfallet ska i största möjliga mån ses som en resurs i ett 
kretslopp, där vi materialåter vinner i största möjliga mån och därefter 
 energiåtervinner. Det är viktigt att det miljöfarliga avfallet fasas ut för 
att miljön ska påverkas så lite som möjligt. Effektmålen som mäts per 
 invånare tar hänsyn till gäst nätter, arbetsplatsnetto samt fritidsboenden 
som hämtas från Avfall Web.

2:1 Effektmål mot hushållsavfall

Effektmål 2:1:1   Mängden restavfall per invånare ska minska med 42 procent  
till 2024 jämfört med 2017. 

Nuläge: 173 kilo per invånare och år.

Målbeskrivning: Målet avser fastighetsnära insamlat restavfall. Med hjälp av plockanalyser kan man se att mycket 
matavfall, förpackningar och tidningar inte sorteras ut. Av restavfallet består 25 procent av 
matavfall och 27 procent är förpackningar och tidningar (villor 2017), som borde ha sorterats ut. 
Till 2024 ska restavfallsmängderna vara nere på 100 kilo per invånare och år.

Mätning: Insamlad mängd restavfall per invånare 2017–2024.

Effektmål 2:1:2   Återvinningsgraden av insamlat matavfall, förpackningar och  
tidningar ska öka till 2024 jämfört med 2017.

Nuläge: Pappersförpackningar: 82 procent 

Glasförpackningar 94: procent 

Plastförpackningar: 55 procent 

Tidningar: 97 procent 

Metallförpackningar: 73 procent 

Matavfall: 93 procent

Målbeskrivning: Återvinningsgraden mäter det som faktiskt återvinns av de insamlade materialet. Genom att 
räkna med nationella schablonvärden för verklig återvinning av materialen och komplettera med 
egna mätningar och invägda mängder kan en återvinningsgrad för regionen räknas fram.

Mätning: Mängd faktiskt återvunnet material i förhållande till insamlad mängd material.

Effektmål 2:1:3  Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet ska vara 0 procent 2024.

Nuläge: 0,3 procent.

Målbeskrivning: Eftersom restavfallet energiåtervinns, är det viktigt att det inte förekommer något farligt avfall 
eller elektronikavfall i restavfallet utan det sorteras ut och hanteras på rätt sätt. 

Mätning: Plockanalyser.

Effektmål 2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska minska med 40 procent till 2024  
jämfört med 2018

Nuläge: 8,4 kilo per invånare.

Målbeskrivning: Målet avser fastighetsnära insamlat restavfall. Med hjälp av plockanalyser kan man se att mycket 
textilier inte sorteras ut. Av restavfallet består ungefär 3–6 procent av textilier som kunde ha 
sorterats ut till återanvändning eller återvinning. Det är viktigt att öka förståelsen kring gamla 
textilier för att hantera det högre upp i avfallstrappan.

Mätning: Via plockanalyser som sker årligen i relation till insamlade mängder restavfall.
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2:2 Effektmål mot verksamheter

Effektmål 2:1:5 Mängden ej sorterbart från återvinningscentralerna ska minska med  
30 procent per invånare till 2024 jämfört med 2017.

Nuläge: 25,1 kilo per invånare och år.

Målbeskrivning: Utifrån plockanalyser gjorda på ej sorterbart från återvinningscentralen kan man se att det finns
potential att materialåtervinna istället för att energiåtervinna som görs idag.

Mätning: Insamlad mängd ej sorterbart på återvinningscentralerna per invånare 2017–2024 hämtat från
databasen Avfall Web.

Effektmål 2:1:6 100 procent av externslammet som samlas in från små avloppsanläggningar 
behandlas med mest lämplig teknik för att främja miljönytta till 2024.

Nuläge: 100 procent behandlas 2017 via reningsverken.  

Målbeskrivning: Framtiden är oviss för slamhanteringen i regionen. Dess flöden bör kartläggas för att hitta fler 
möjligheter att ta vara på de nyttiga ämnen som förekommer i slammet. Det är viktigt att säkra 
en tillfredställande behandling av slam i framtiden.

Mätning: Behandlad mängd slam med teknik som främjar miljönytta i förhållande till insamlad mängd slam. 

Effektmål 2:2:1  50 procent av de schaktmassorna, som NSR hanterar, ska renas i den grad att de 
ska återanvändas eller återvinnas i konstruktions- eller anläggningsändamål till 
2024.

Nuläge: Majoriteten av schaktschaktmassorna används idag för sluttäckning av deponier. Detta arbete 
minskar möjligheterna för återanvändning av schaktmassor.

Målbeskrivning: Idag används obehandlade schaktmassor till sluttäckning av NSR:s deponier. Behovet av dessa 
kommer minska i takt med att deponierna sluttäcks. Behandling, återanvändning och återvinning 
av schaktmassor är nödvändigt för inte att fylla upp kvarvarande deponiutrymme mer än nöd-
vändigt. Behandlade schaktmassor ska kunna återanvändas eller återvinnas i konstruktions- och 
anläggningsändamål och bidra till cirkulära flöden samt minskade transporter.

Mätning: Mängd återanvända eller återvunna schaktmassor i förhållande till totalt inkommande schakt-
massor.  

Effektmål 2:2:2  Regionen ska verka för att andelen utsorterat avfall från verksamheter ska öka 
till 2024. 

Nuläge: Finns ingen samlad statistik för verksamhetsavfallet.

Målbeskrivning: Mycket av verksamheternas avfall kan materialåtervinnas. Vid miljötillsyn kontrolleras  
verksamheternas källsortering och avfallshantering.  

Mätning: Stickprovskontroller vid tillsyn.

Effektmål 2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheters farliga avfall ska sorteras ut och om-
händertas på bästa sätt. 

Nuläge: Finns ingen samlad statistik för verksamheternas farliga avfall.

Målbeskrivning: Blandat verksamhetsavfall går ofta till en sorteringsplatta där det grovsorteras innan restfrak-
tionen går till energiåtervinning. Det viktigt att farligt avfall och elektronikavfall sorteras ut samt 
hanteras på rätt sätt.

Mätning: Stickprovskontroller vid tillsyn.
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Målområde 3:  
Förebygga och begränsa nedskräpning 
Detta målområde avser att förebygga och begränsa nedskräpning. Nedskräpning 
innebär att föremål slängs eller lämnas på platser som allmänheten har tillträde 
till. Nedskräpning sker såväl på mark, i vatten, på stränder och längs med vägar. 
 Nedskräpning påverkar miljön genom läckage av farliga ämnen som skadar både 
djur och människor. Enligt Håll Sverige Rent är nedskräpning ett växande problem 
som kan leda till miljöer som upplevs otrygga. Dumpning är en sorts nedskräpning. 

Effektmål 3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska till 2024 från 2017.

Nuläge: Helsingborg har i genomsnitt 11,27 antal skräp per 10 kvadratmeter, avser ej tuggummi. Övriga 
kommuner mäter inte nedskräpning i dagsläget. 

Målbeskrivning: Förebygga och begränsa nedskräpning behöver göras inom flera områden. Kommuner bör arbeta 
mer aktivt med det förebyggande arbetet och med att optimera driften genom att ha rätt typ och 
placering av skräpkorgar, askkoppar och andra avfallskärl. Att påverka beteende och attityder tar 
lång tid och arbete med såväl skolelever och den vuxna allmänheten är viktigt. Möjligheten att 
hantera skräp via avfallsstationer ska vara så optimal som möjligt.

Mätning: Kommunen väljer lämpligt sätt att mäta. Detta presenteras i bilaga 2 a–f. Den faktiska nedskräp-
ningen kan mätas genom fysiska mätningar på hela områden eller hot spot-mätningar (metod 
erhålls av Håll Sverige Rent). Den upplevda nedskräpningen kan mätas genom medborgaren-
käter. Observera att kommunernas resultat inte kan jämföras med varandra vid val av olika 
mätmetoder. 

Effektmål 3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas genom att öka medvetenheten  
om nedskräpningens konsekvenser hos kommuninvånarna.

Nuläge: 27 procent upplever att sin kommun är nedskräpad i hög/mycket hög utsträckning. 45 procent 
 upp lever motsatsen, att nedskräpningen är låg/mycket låg. De resterande 28 procenten tycker varken 
eller/har ingen åsikt.

Målbeskrivning: Genom diskussion och beteendepåverkan ökar vi förståelsen för konsekvenserna av  
nedskräpning. På så sätt ökar vi motivationen att göra rätt. 

Mätning: Kundundersökning.

Målområde 4:  
Människa och miljö i fokus 
Detta målområde syftar till att minska belastningen på miljön samt  
att kunderna i regionen ska vara nöjda med avfallshanteringen. 

Effektmål 4:1 Den totala miljöpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska  
minska till 2024 från 2019.

Effektmål 4:1:1 Fordonen som används av NSR eller på uppdrag av NSR vid  
transport av avfallet från källa till återvinning ska vara  
100 procent fossilbränslefria.

Nuläge: Andelen fossilbränslefria drivmedel från insamlingsfordon (2017): Bjuv: 100 
procent, Båstad: 95 procent, Helsingborg: 90 procent, Höganäs: 0–5 procent, 
Åstorp: 100  procent och Ängelholm: 70 procent. För övriga fordon varierar 
drivmedelstyp. 

Målbeskrivning: Insamling av avfall ska ske med minimal påverkan på människors hälsa och 
miljö.

Mätning: Inrapporterad drivmedelsförbrukning.
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Effektmål 4:1:2 NSR ska upprätta fler platser i regionen för mellanlagring av  
schaktmassor för att minska transporterna.

Nuläge: 1 plats för schaktmassor. 

Målbeskrivning: Genom en effektivare masshantering minskar bygg och anläggnings -
branschens  klimatpåverkan. Närhet till platserna för mellanlagring bidrar  
till minskade transporter, minskat avfall, ökad återanvändning, effektivare  
resursutnyttjande av råvaror (naturgrus, bergkross).

Mätning: Antal upprättade platser.

Effektmål 4:1:3 Uttaget av metangas från Filbornadeponin i Helsingborg ska öka 
till 2024 jämfört med 2017. 

Nuläge: 2017 var uttaget 8 gigawattimmar (GWh).

Målbeskrivning: Metanläckage från deponier har en stor negativ miljöpåverkan och är  
därför viktigt att förebygga i så stor utsträckning som möjligt. Metangas  
ger cirka 25 gånger större klimatpåverkan än koldioxid. Idag produceras  
fjärrvärme av deponigas. 

Mätning: Årlig mängd megawattimmar (MWh) som går till energiproduktion.

Effektmål 4:1:4 Tillverkning och avsättning av biogas ska öka till 2024

Nuläge: 2017 producerade 6 890 074 normalkubikmeter biogas (Nm3).

Målbeskrivning: Genom utsortering av matavfall ökar biogastillverkningen och biogödseln 
vilket bidrar till ett cirkulärt kretslopp.

Mätning: Producerad biogas

Effektmål 4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare ska minska enligt ägardirektivets  
mål (450 kronor per invånare till 2020).

Nuläge: 630 kronor per invånare.

Målbeskrivning: Den årliga avfallskostnaden räknas på det vanligaste abonnemanget hos villor och det  
vanligaste abonnemanget hos flerfamiljsfastigheterna.

Mätning: Utifrån Nils Holgersson-rapporten och den årliga jämförelsen som görs av Villaägarnas  
riksförbund.

Effektmål 4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen ska öka enligt ägardirektivets mål  
(4,4 av 5 till 2020).

Nuläge: 4,3

Målbeskrivning: Genom undersökningar får invånarna i ägarkommunerna svara på frågor kring hur avfalls-
hanteringen fungerar, hur nöjda de är med avfallshämtarna, tillgänglighet på återvinnings-
centralerna och bemötande från personal. Detta sammanställs till ett NKI-värde.

Mätning: Kundundersökning.
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6. Redogörelse  
av styrmedel
Kommunen kan använda sig av styrmedel för att genom-
föra åtgärderna i den regionala avfallsplanen och uppnå 
effektmålen. Styrmedlen är:

Lokala föreskrifter

Renhållningsordningen innehåller kommunala bestämmel-
ser. Den är kommunens verktyg för att styra och utveckla 
avfallshanteringen i kommunen. Alla regler är inte styran-
de, några är endast rådgivande.

Tillsyn

Tillsynsmyndigheten ställer krav på åtgärder och egenkon-
troll vid tillståndsgivning och tillsyn, samt ger vägledning 
för att främja en hållbar utveckling. Tillsyn är ett effektivt 
styrmedel för påverkan hos företag och verksamheter.

Upphandling

Upphandling kan användas som ett styrmedel genom att 
ställa krav på avfallsförebyggande åtgärder vid inköp av 
varor, tjänster och byggentreprenader. Genomtänkt upp-
handling kan minska belastningen på miljön samt bidra till 
hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Avfallstaxa

Avfallstaxan är ett ekonomiskt styrmedel där avgifter tas 
ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 
avfallshantering stimuleras. Taxan kan användas för att styra 
konsumtion och beteende i en mer hållbar riktning, där 
sortering av fler fraktioner är mer ekonomiskt fördelaktigt. 

Fysisk planering

När ett hållbart samhälle ska byggas är avfallshanteringen 
grundläggande. Tillgänglighet och närhet till sorterings-
system är en viktig faktor för en god sortering. Därför 
uppmärksammas avfallshanteringen tidigt i den fysiska 
planeringen. 

Information och kommunikation

För att kunna göra hållbara val behövs kunskap. Infor-
mation är ett styrmedel för att öka medvetenheten hos 
allmänheten och ge ett förändrat beteende. Med rätt 
information kan allmänheten lättare förebygga att avfall 
uppstår, minska nedskräpningen och sortera sitt avfall 
bättre. Information är effektivt tillsammans med andra 
styrmedel. Utbildning och rådgivning är en stor del av 
kommunikationsarbetet. 

Nudging

Att göra det lätt att göra rätt för invånare innebär att 
 underlätta för ett önskat beteende – en miljöstyrning 
eller en ”knuff ” i rätt riktning, så kallad nudging. Detta 
gör man genom att skapa bra förutsättningar för enklare 
sortering, avfallsminimering och en mindre resursslösande 
livsstil. Nudging är ett styrmedel som kan realiseras i form 
av information eller operativa åtgärder för att förenkla för 
invånarna.
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7. Framtidsutsikter
Miljöstyrande avfallstaxan

Avfallstaxan är ett viktigt styrmedel som vi kommer 
fortsätta styra fördelaktigt för dem som gör rätt, det vill 
säga att de som sorterar och minskar sitt avfall kommer få 
en större bonus medan de som inte sorterar eller minskar 
sina avfallsmängder kommer få högre taxa.  

Digitala nycklar  

I regionen finns det över 2 300 låsta dörrar, vilket innebär 
att det finns över 18 500 nycklar som används för att 
hämtningen av alla fraktioner ska fungera. Syftet med 
digitala nycklar är att alla miljörum ska kunna öppnas med 
en digital nyckel. Det medför en effektivare hantering av 
bland annat extra tömningar, utsättning och hemtagning 
av kärl men även en kostnadsbesparing när det gäller 
hantering och administration. Att ha enbart en enda 
nyckel ger en bättre arbetsmiljö för chaufförerna och ökad 
möjlighet att kunna hjälpas åt över kommungränserna. 

Behovsanpassad tömning

Avfallssektorn präglas av ett traditionellt analogt arbetssätt. 
Avfallstömning hos kund sker utifrån schemalagda rutter 
där samtliga avfallskärl på rutten töms oavsett fyllningsgrad. 
På senare år har digitaliseringen nått branschen genom 
ruttoptimeringsprogram och läsplattor i sopbilarna. Nästa 
steg är en fortsätt utveckling av Internet of  Things (IoT) 
där branschen kan koppla upp avfallskärl mot lågfrekventa 
nätverk med hjälp av ny sensorteknik. Ett nytt system som 
kan gör det möjligt att skapa mer flexibla servicelösningar 
för kunderna. Behovsanpassad tömning kan också göra det 
möjligt för NSR att skapa effektivare körturer.

Ett pilotprojekt med fokus på sensorteknik och be-
hovsanpassad tömning startade under 2018 i Mariastaden, 
Helsingborg.

Eftersortering  

En eftersortering av restavfallet innebär att en utsortering 
av förpackningar och tidningar genomförs innan ener-

giåtervinning. Detta skulle medföra minskade mängder 
restavfall och en ökad mängd återvunna förpackningar 
och tidningar. Om det skulle införas är det viktigt att 
det inte förekommer matavfall i restavfallet. Detta är ett 
 scenario som ska utvärderas under planperioden. 

Ny förbehandling för matavfall

Den befintliga förbehandlingsanläggningen är gammal och 
för att kunna säkerställa en korrekt hantering av matav-
fallet behövs en ny. En ny anläggning planeras vara klar 
under 2019 och kommer att ha en kapacitet som är mer  
än dubbelt så stor som idag. 

Biogas och biogödsel
Biogas är en etablerad energiprodukt med potential att 
utgöra en betydande del i den förnybara energimixen. 
Ökad produktion och användning av biogas och biogödsel 
ger många samhällsnyttor inom ramen för den cirkulära 
ekonomin.19 

Framtiden för biogasen och biogödseln är både ljus 
och mörk. De positiva framtidsutsikterna är bland annat 
en ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel och biogödsel 
kan bli godkänt som gödselmedel.20

Positiva effekter med biogasen är att den inte leder 
till några nettoutsläpp av koldioxid vid förbränning och 
användningen som drivmedel bidrar till en betydligt för-
bättrad luftkvalitet i städerna samt minskad påverkan på 
hälsa och miljö.21 

Den negativa delen är kopplad till den ekonomiska 
situationen för landets biogasanläggningar. För närvarande 
är biogasen under hård press både från andra konkurrera-
de biodrivmedel och el samt från importerad biogas från 
främst Danmark. Den danska biogasen får dubbla stöd 
genom produktionsstöd i hemlandet och skattebefrielse i 
Sverige. Situationen har påverkat marknadspriset för bio-
gas i Sverige och lett till att många anläggningar kämpar 
med ekonomin.22 

Även kraven kring synliga föroreningar i biogödseln 
blir hårdare vilket innebär mer press på att säkerställa ren-
heten på matavfallet som går till biogasanläggningen. 

19 https://www.energigas.se/library/2151/nationell-biogasstrategi-20.pdf
20 https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/certifierad-biogodsel-fordubblad-pa-fyra-ar/
21 https://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/biogas-och-miljoen/
22 https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/certifierad-biogodsel-fordubblad-pa-fyra-ar/
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Förändrade insamlingsmetoder

För att underlätta sorteringen för invånarna samt öka åter-
vinningsgraden kan insamlingssystemen behöva justeras. 
Ett bra system levererar återvinningsmaterial på bästa sätt 
samtidigt som det är enkelt för kunden att sortera. Ett 
bra insamlingssystem tar också hänsyn till chaufförernas 
 arbetsmiljö. Systemet ska dessutom fungera på ett miljö-
mässigt hållbart sätt med så få transporter som möjligt. 

Citylogistik

Det är många funktioner och flöden som ska få plats i den 
moderna stadskärnan. Med e-handel som en starkt växande 
sektor blir leveranserna fler, samtidigt som emballage och 
material ska fraktas ut. Parallellt med detta ska transporter-
na i städerna minska. Så hur planerar vi för en smart citylo-
gistik? Vilka möjligheter till synergieffekter finns i citylogis-
tiken? Ämnet är aktuellt och i samband med Helsingborgs 
stadsutvecklingsprojekt H+ studeras resursflöden för att få 
till en hållbar logistik och ett minimalt behov av transporter 
i nya stadsdelar.  

Externslam 

LRF och branschorganisationen Svenskt Vatten har krävt 
att regeringen och Naturvårdsverket ska ta större ansvar i 
frågan kring slam. Bland annat uppmanar de regeringen att 
införa ett nationellt mål. Målet är att återföra 80 procent av 
all fosfor från slammet till produktiv mark innan 2030.23 

2018 samlades 17 756,6 kubik externslam in i regionen 
och lämnades till reningsverken. Reningsverken kan idag 
bli Revaq-certifierade, det innebär att de aktivt bedriver 
ett strukturerat uppströmsarbete. Syftet med Revaq är att 
minska flödet av farliga ämnen till reningsverken, skapa en 
hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på 
vägen dit.24

Revaq-certifierade reningsverk får dock svårare att ta 
emot externslam från slamavskiljare som ofta har dålig 
kvalité, de vill säga lågt näringsinnehåll i förhållande till 
metallinnehåll, och kan försämra kvalitén på rötslammet.  
Detta gör att vi måste hitta nya alternativ för hantering av 
externslam.25 

Zero waste 

Visionen för framtiden är att det inte ska finnas något 
 avfall, eller att synen på hur vi ser på avfall förändras till ett 
mer cirkulärt synsätt. Allt är – eller borde kunna vara – en 
resurs. När produkter designas för att återvinnas, när kon-
sumenter gör hållbara val och när vi endast tar i anspråk de 
resurser vi behöver, kan vi uppnå en cirkulär ekonomi där 
avfall blir till material som blir till nya produkter.  

23 http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/slam-kan-forsvinna-fran-akrarna/
24 https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/kretslopp-och-uppstromsarbete/revaq-certifiering/
25 https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/article/avvattning-av-slam-fran-sma-avloppsanlaggningar-kvalitet-och-avsattning/#news-single-re-
port__tabs-filepage
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8. Framtagandet av planen
Processen

En projektgrupp samt en styrgrupp med representanter 
från samtliga ägarkommuner har kontinuerligt träffats 
under planens framtagande. Projektgruppen utsåg i sin tur 
representanter för olika ämnesområden för att diskutera 
mål inom följande tema:

 ● Matsvinn – Måltidsutvecklare deltog för att diskutera 
mål och åtgärder mot att minska matsvinnet i de 
kommunala verksamheterna och skapa nätverk över 
kommungränserna. 

 ● Avfall i tillsynen – Tillsynsmyndigheter deltog för att 
diskutera mål och åtgärder mot att inkludera avfall i 
tillsynsarbetet. 

 ● Nedskräpning – Representanter inom gata- och 
parkenheter deltog för att diskutera mål och åtgärder 
kring nedskräpning och skapa nätverk över kommun-
gränserna. 

 ● Avfallsminimering – Representanter från Vård- och 
omsorg, Skol- och fritidsförvaltningarna deltog för 
att se var avfallet uppstår i deras verksamheter och 
diskuterade mål och åtgärder för att minska den 
mängd avfall som uppstår. 

Målområdena har utformats med avfallshierarkin som grund. 
Effektmålen togs fram genom nationellt och regionalt priori-
terade områden, djärva mål som regionen arbetat med sedan 
tidigare. De har också baserats på vad som framkommit i 
diskussioner i projektgrupp och tema grupper. Invånare i 
kommunerna har fått lämna förslag och synpunkter om vilka 
förändringar de skulle önska för att underlätta avfallshante-
ringen. Även genom samarbete med villaägarnas riksförbund 
och hyresgästföreningen har vi skapat nätverk för att nå ut 
till regionens invånare för att kunna skapa en medvetenhet. 

Andra aktörer som varit delaktiga i framtagandet av 
planen har varit Öresundskraft AB, som en del av projekt-
gruppen. Det är viktigt att de är med i framtagandet av 
effektmålen eftersom allt insamlat restavfall i dagsläget går till 
energiåtervinning i Filbornaverket som drivs av Öresunds-
kraft AB. NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) samt 
deltagare från Höganäs och  Ängelholms VA-enheter har 
fått delge sina synpunkter på externslam och fettavskiljare. 

Regionens massgrupp har fått delge sina synpunkter på 
massahanteringen. Sveriges Byggindustrier har deltagit och 
framfört sina synpunkter på verksamhetsavfall i synnerhet 
bygg- och rivningsavfall.  

Ungdomsrådet i Ängelholm fick möjlighet att ge syn-
punkter på främst frågor om nedskräpning och matsvinn 
under en workshop. 

Under framtagandet av denna plan sammankallades 
ett nätverk för branschmedarbetare som arbetar med att ta 
fram regionala avfallsplaner i västkustsregionen. Syftet har 
varit att lära av varandra och utöka samarbetet kring målen 
om att minska avfallsmängderna och dess farlighet.  

I åtgärdsarbetet har mindre grupper från kommunerna 
samt olika enheter inom NSR träffats. Eftersom kom-
munerna har olika förutsättningar när det gäller resurser 
har varje kommun tagit fram en egen åtgärdslista för hur 
kommunen ska arbeta mot de gemensamma effektmålen. 

Deltagarlista 

Organisation

Beställare: Cecilia Holmblad, renhållningschef

Projektledare: Tina Jörgensen, avfallsstrateg

Biträdande 
projektledare:

Josefin Stråhle, avfallsstrateg

Styrgrupp

Bjuvs kommun Deltagit

Båstads kommun Tina Eriksson, miljöchef &  
Mårten Sällberg, tf. miljöchef

Helsingborgs stad Henrik Frindberg, miljödirektör 
& Per Lindqvist, avdelningschef - 
drift och underhåll

Höganäs kommun Margareta Engkvist  
Björkenhall, förvaltningschef

Åstorps kommun Anders Aronsson, miljöchef

Ängelholms kommun Rune Liljenberg, miljöchef
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Projektgrupp

Bjuvs kommun Sofia Wahlström, miljöstrateg

Båstads kommun Angelica Hunyor, miljöinspektör

Helsingborgs stad Jens Gille, miljöstrateg & Elisabeth 
Lindkvist, utvecklingsingenjör

Höganäs kommun Kaj Ling, renhållningschef, Maria 
Fänge, miljöinspektör & Joacim  
Kronvall, abonnenthandläggare

Åstorps kommun Petra Johansson, miljöinspektör/ 
miljöstrateg 

Ängelholms 
kommun

Robin Pehrsson, miljöutvecklare & 
Susann Holmgren, gatuingenjör

Öresundskraft AB Cecilia Andersson, hållbarhetsstrateg

Tematräffar Bjuvs  
kommun

Båstads 
kommun

Helsing-
borgs stad

Höganäs 
kommun

Åstorps 
kommun

Ängelholms 
kommun

NSR

Avfall i tillsyn X X X X

Matsvinn X X X X

Nedskräpning X X X X

Skol- och fritid X X X

Vård- och omsorg X X X X

Grupper Bjuvs  
kommun

Båstads  
kommun

Helsingborgs 
stad

Höganäs  
kommun

Åstorps  
kommun

Ängelholms 
kommun

Insamlings- 
entreprenörerna

18-05-16 18-05-30 (2019/2020) 18-06-15 18-05-16 18-05-31

Invånarna 18-06-07 18-06-20 (2019/2020) 18-06-25 18-06-11 18-06-26

Ungdomsråd (2019/2020) 18-03-21

Arbetsgrupp

Övriga intressenter:

Fastighetsbolag

Hyresgästföreningen

Villaägarna

Öresundskraft AB

Nätverk Avfallsplan

Vatten och Avlopp
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Definitioner
Annat matavfall 

I plockanalyser på matavfall finns en fraktion som kallas 
annat matavfall och består av hushållspapper, servetter 
och snittblommor. Detta kan läggas i matavfallet och 
påverkar inte biogasprocessen. 

Arbetsplatsnetto 

Med arbetsplatsnetto menas skillnaden mellan in- och 
utpendlare i en kommun.

Avfall 

Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med 
eller avser eller är skyldig att göra sig av med klassas som 
ett avfall. 

Avfall Web 

Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem för hantering 
av avfallsstatistik heter Avfall Web. Databasen tar bland 
annat hänsyn till fridsboende, gästnätter och arbetsplats-
netto och inte enbart folkbokförda inom kommunen.  
Detta för att avfall uppstår även under arbetstid och semester. 

Avfallshierarkin 

Prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika 
 behandlingsmetoder för avfall bör användas för att mini-
mera miljöpåverkan. Avfallshierarkin regleras i ramdirek-
tivet om avfall och är implementerad i svensk lagstiftning 
genom olika bestämmelser i miljölagstiftningen. 

Biobaserad plast

Plast producerad av förnybar råvara klassas som en 
 biobaserad plast. Halten förnybar råvara kan variera. 

Biologisk nedbrytbar plast 

Plast som bryts ner i industriell kompostering är en 
 biologisk nedbrytbar plast. Plasten kan vara av fossil  
eller av biobaserad råvara.  

Cirkulär ekonomi 

En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, laga och 
att betrakta avfall som en resurs. En cirkulär ekonomi 
strävar efter produkter som är allt mer hållbara, allt mer 
återvinningsbara och där icke förnybara material över tid 
ersätts med förnybara.26 

Deponering 

Behandlingsmetoden där avfall läggs på hög under 
 kontrollerade former kallas deponering. 

Externslam 

Med externslam menas avloppsslam från trekammar- 
brunnar och andra små avloppsanläggningar. Externslam 
är det slam som avfallshanteringen har ansvar för och 
klassas som ett hushållsavfall.

Farligt avfall (FA) 

Som hushållens farliga avfall räknas farliga kemikalier, olja, 
bekämpningsmedel, batterier, färgrester etc. samt elektriskt- 
och elektroniskt avfall, glödlampor, lysrör, tryckimpreg-
nerat trä med mera. 

Grovavfall 

Avfall som uppkommer vid normalt boende och som 
är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att 
lägga i ordinarie avfallskärl för hushållsavfall sorteras som 
grovavfall. 

Gästnätter 

Med gästnätter menas antal övernattningar på hotell, 
vandrarhem, stugbyar, campingplatser och uthyrning av 
lägenheter. 

26 www.regeringen.se/artiklar/2015/07/cirkular-ekonomi-inom-eu--en-prioriterad-fraga-for-regeringen, 2017-06-11 Sida 21 av 73
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Hushållsavfall 

Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt 
avfall från annan verksamhet. Exempel på avfall från 
hushåll: köksavfall, brännbart avfall, latrin, slam från 
slambrunnar och slamtankar, grovavfall och farligt avfall. 
Exempel på avfall från annan verksamhet som är jämför-
ligt med avfall från hushåll: avfall från personalmatsalar, 
storkök och toalettavfall. 

Mikroplast 

Mikroplaster är ett samlingsnamn för plastpartiklar som är 
mindre än 5 millimeter. 

Matavfall 

Matrester från hushåll, restauranger och storkök som är 
komposterbart eller rötbart. 

NSR:s ägardirektiv

Mål för verksamheten antagna av NSR:s ägarkommuner.

Onödigt matavfall (matsvinn) 

Det matavfall som slängs i onödan är ett onödigt matav-
fall. Till exempel mat som blivit för gammal eller mat som 
vi slänger för vi inte orkat äta upp, det vill säga livsmedel 
som hade kunnat konsumerats om det hanterats annorlunda.

Onödig plast

 Onödig plast är den plast som inte behövs, inte fyller 
en nyttig funktion eller när det finns ett miljövänligare 
alternativ. Detta kan vara sugrör, ballongpinnar, tops eller 
engångsartiklar. 

Oundvikligt matavfall 

Det matavfall som uppstår som en restprodukt av de livs-
medel vi behandlar – till exempel potatisskal, kaffesump 
eller fruktskal är oundvikligt matavfall.

Plockanalys

En metod där avfallet separeras i olika fraktioner kallas 
plockanalys. Genom detta kan en procentuell avfallssam-
mansättning beräknas.

Producent 

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller 
säljer en vara eller en förpackning eller den som i sin 
yrkesmässiga verksamhet ger upphov till avfall som kräver 
särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl. 

Producentansvar 

Producenterna ska enligt lag se till att det avfall som 
producenten ger upphov till samlas in, transporteras bort, 
återvinns, återanvänds eller bortskaffas. 

Region 

Med region avses NSR:s ägarkommuner (Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm).

Rejekt 

Rejekt är det material som på grund av sin låga kvalité inte 
accepteras i behandlingsprocessen.

Restavfall 

Det avfall som finns kvar efter utsortering av övriga 
avfallsfraktioner. 

Resursslöseri 

Att använda mer resurser än nödvändigt är att slösa på 
världens resurser. Vår natur och dess resurser ska utnyttjas 
så varsamt och effektivt det är möjligt. Grundläggande i 
detta arbete är att vi undviker resursslöseri som exempelvis 
matsvinn och så långt det är rimligt och samhällsekono-
miskt hållbart återvinner produkter, material och energi.
 
Schaktmassor 

Med schaktmassor avses massor som består av jord eller 
annat material som lossgjorts genom schaktning samt 
blandade fraktioner av inert material så som till exempel 
betong,  klinker, porslin och tegel.

Återanvändning 

Återanvändning görs när något som inte är ett avfall 
 används igen för att fylla samma funktion som det 
ursprungligen var avsett för eller användas inom ett nytt 
användningsområde. 

Återvinning 

Med återvinning avses bland annat materialåtervinning, 
energiåtervinning, kompostering och annan biologisk 
behandling. Återvinning innebär att nyttan från avfallet, 
exempelvis i form av material, energi eller näringsämnen, 
tas tillvara. 

Återvinningscentral (ÅVC) 

Återvinningscentral är en bemannad anläggning för 
grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall med 
mera. På regionens återvinningscentraler kan invånarna 
även lämna till återbruk.

Återvinningsgrad 

Återvinningsgraden beskriver den procentuella andelen av 
insamlat material som faktiskt blir nya produkter. 

Återvinningsstation (ÅVS)

En återvinningsstation är en avlämningsplats installerad av 
FTI AB för hushållens returpapper och förpackningar av 
glas, plast, metall och papper som ingår i producentansvaret.
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Folkmängd och fakta
Bjuvs kommun är ungefär 116 kvadratkilometer stort och 
ligger mitt i nordvästra Skåne. Kommunen kännetecknas 
av ett öppet landskap med närhet till skogbevuxna höjd-
områden och förhållandevis stor areal tätorter. På flera 
ställen finns spår av tidigare gruvdrift. Bjuvs kommun 
utgör en del av Familjen Helsingborg tillsammans med tio 
andra kommuner i nordvästra Skåne. Den 31 december 
2017 bodde 15 429 personer inom kommunen. 

2016 var cirka 70 procent av boendeformerna i kom-
munen småhus med äganderätt, vilket innebär att detta 
var den vanligaste boendeformen, cirka 5 procent var 
flerbostadshus med bostadsrätter och cirka 15 procent var 
flerbostadshus med hyresrätter. Det fanns 4 576 småhu-
senheter för en till två familjer. Av dessa var 161 fritids-
bostäder och 4 415 permanentbostäder. Andelen hushåll 
som bor i lägenheter är låg och totalt finns det 1 526 
lägenhetshushåll i kommunen varav merparten ägs av det 
kommunägda bostadsföretaget Bjuvsbostäder1.

Näringslivsstruktur

I Bjuvs kommun finns cirka 930 företag varav 397 stycken 
är aktiebolag. Bjuvs kommun är den största arbetsgivaren 
i kommunen med 1 180 anställda. Det största privata 
företaget är Saint – Gobain Sweden AB med cirka 400 
anställda. Siffrorna gäller årsskiftet 2017/2018.

Framtidsutsikt

Ny ÅVC

Befintlig återvinningscentral (ÅVC) i Bjuv uppfyller inte 
kraven på rationell återvinning. Bland annat kan centralen 
inte ta emot tillräckligt antal fraktioner och är dessutom 
försedd med containers som endast går att utnyttja genom 
påfyllning uppifrån, från en enklare trappa, vilket innebär 
att allt material måste lyftas i containern. Invånarna i kom-
munen föredrar att åka till andra ÅVC:er.

NSR har gemensamt med Bjuvs och Åstorps kommun 
utrett hur kommunerna kan bygga en ny gemensam ÅVC.  
Målet är att skapa en modern anläggning som är attraktiv 
för kunden samt kan skötas rationellt. En viktig aspekt är 
också att skapa goda förutsättningar för återbruk, något 
som i dagsläget inte finns på ett bra sätt.  Förhandlingar 
om geografisk och demografisk optimal placering pågår 
och förhoppningen är att ÅVC: n kommer att uppföras 
under perioden för avfallsplanen. 

Förändringar i bostadsbeståndet

Bjuvs kommun är inne i en förändringsprocess.  En ökad 
inflyttning till kommunen jämfört med tidigare perioder 
leder till ett ökat behov av nya bostäder. Bedömningen är 
att inflyttningen kommer att fortsätta under perioden för 
avfallsplanen. Utvecklingen bedöms främst ske i de tre 
tätorterna med den betydande delen i huvudorten Bjuv. År 
2021 startar persontågstrafik längs Söderåsbanan med en 
station i Billesholm. Detta förväntas ge förändringar i or-
ten och kan innebära ytterligare ökat bostadsbyggande där. 

1  SCB

Bilaga 1A. 
Beskrivning av  
Bjuvs kommun
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Under åren 2015 – 2017 har befolkningsökningen varit 
hög utan motsvarande bostadsproduktion vilket har inne-
burit att trångboddheten ökat. Hushållssammansättning-
arna har också förändrats, något som förmodas fortsätta 
under perioden, med fler och framförallt större hushåll.  

I Bjuvs kommuns vision och bostadsförsörjningspro-
gram finns ställningstaganden kring varierade boenden 
med ökad täthet i stations- och kollektivtrafiknära läge. 
Kommunen kommer därmed verka för ett byggande 
med en betydande andel flerbostadshus lokaliserade i 
stations- och kollektivtrafiknära lägen. Utifrån en befolk-
ningsökning på 1 procent per år finns det ett behov av en 
produktion på cirka 80 bostäder om året under perioden 
för avfallsplanen.  

Utbyggnadsplan av avloppsnät 2018–2023 

Sydost om Södra Vram ligger cirka 20 fastigheter längs 
med Böketoftavägen som inte är anslutna till det kom-
munala avloppsnätet. Avloppsanläggningarna består idag 
av slamavskiljare i trekammarbrunn, trekammarbrunn 
följt med sandfilter samt sluten tank. Fastigheterna är 
anslutna till kommunalt vatten. Totalt finns det 305 
aktiva  abonnemang på små avloppsanläggningar i Bjuvs 
 kommun.

Lokala mål
Vision 2030

Bjuvs kommuns vision antogs år 2016 och redovisar den 
övergripande riktning kommunen vill ha i sitt arbete. 
Den övergripande ledstjärnan är ”Var med och forma ett 
helt samhälle”. Denna konkretiseras med hjälp av fyra 
visionsområden som tillsammans visar vad den kommuna-
la organisationen ska arbeta mot. De fyra visionsområdena 
är Puls i tryggheten, Nästa generation i fokus, Jämlikhet i olikhet 
och Kraft i nyskapande. I dessa visionsområden, främst i 
området Nästa generation i fokus, finns ställningstaganden 
kring miljöfrågorna som kopplas till arbetet med avfall i 
kommunen. I visionen fastställs att Bjuvs kommun ska:

 ● se till sina besluts långsiktiga konsekvenser
 ● ha klimatneutrala verksamheter 2030
 ● göra det lätt för sina invånare att leva miljövänligt
 ● vara ett föredöme i arbetet för en hållbar utveckling 

Nulägesbeskrivning hushållsavfall Bjuv 

Avfallsmängder

Fastighetsnära kommunalt ansvar

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall 130,6 131,0 113,2 126,7 113,0 112,9 118,8

Matavfall, orent 0,0 2,9 1,4 0,1 0,0 0,1 0,0

Matavfall 45,7 42,6 46,6 57,4 59,1 58,1 59,8

Grovsopor 2,4 2,2 2,2 2,1 2,3 2,3 2,8

Trädgårdsavfall 109,0 95,5 94,9 82,0 94,4 88,5 91,4

Summa hämtat vid fastighet 287,8 274,2 258,4 268,4 268,7 262,0 272,8

Producentansvarsmaterial - fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tidningar 42,8 39,4 41,3 36,7 37,4 38,9 40,2

Pappersförpackningar 16,0 135,5 18,8 21,0 19,5 20,4 21,2

Glasförpackningar 12,7 13,9 14,3 14,3 15,0 16,5 16,0

Metallförpackningar 3,5 3,4 4,3 3,3 3,0 3,2 3,4

Plastförpackningar 7,1 7,6 11,0 13,4 12,9 13,3 10,8

Summa förpackningar och tidningar 82,1 77,7 89,7 88,7 87,7 92,4 91,6

Tabell 1. Insamlade mängder avfall från hushållen över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år.

Tabell 2. Insamlad mängd producentansvarsmaterial över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år.
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Tabell 4. Insamlad mängd avfall från återvinningscentralerna lämnat av invånare från Bjuv kommun över tid, 2011-2017.  
Angivet som kilo per invånare och år.

NSR återvinningscentral

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall, plattan 12,2 9,9 12,7 18,9 13,8 15,1 22,9

Restavfall, brännbart 3,5

Resårmöbler - 3,2 3,1 2,5 3,0 2,9 5,2

Trädgårdsavfall 11,5 10,3 12,1 12,0 8,5 7,9 15,2

Trä 17,8 14,9 15,1 18,0 5,5 6,2 12,6

Metallskrot 4,8 4,6 5,1 5,3 4,7 4,9 9,2

Kabelskrot - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3

Wellpapp (via åvc) - - - 2,4 2,7 2,3 4,5

Farligt avfall 3,0 3,4 3,9 3,5 2,0 2,1 3,4

Elavfall 9,2 8,6 8,0 7,9 6,1 5,8 9,6

Återbruk, möbler - - - 1,3 1,2 1,2 1,8

Återbruk, textil - - - 1,3 1,7 1,3 0,8

Summa inkommande till  
återvinningscentralen

60,0 56,4 62,2 76,4 49,2 49,8 88,9

Total avfallsmängd från hushållen 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total avfallsmängd 429,9 408,4 410,4 430,8 402,7 401,6 450,7

Total avfallsmängd,  
exklusive trädgårdsavfallet

309,4 302,6 303,3 336,8 299,9 305,1 344,2

Tabell 3. Total mängd insamlat avfall (fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral) över tid, 2011-2017.  
Angivet som kilo per invånare och år.

Avfallsmängderna per  
invånare i Bjuv har ökat

Vid NSR:s återvinningsanläggning på Filbornaområdet i 
Helsingborg vägs det avfall som samlas in bland villor och 
flerfamiljshus. Vid varje invägning registreras mängderna 
indelat per fraktion och på årsbasis sammanställs statistik 
som ligger till grund för målsättningarna i denna avfalls-
plan. Den totala mängden avfall exklusive trädgårdsavfall 
per invånare har ökat med nästan 11 procent. 2015 berod-
de minskningen på återvinningscentralen framförallt på en 
tydlig uppdelning mellan hushållsavfall och verksamhets-
avfall på alla NSR:s återvinningscentraler. 2016 infördes 
ett passersystem på alla återvinningscentraler och sedan 
2017 kan allt inkommande avfall fördelas till rätt kommun 
beroende på vilken kommun avfallslämnaren tillhör.

Ökade mängder producent- 
ansvarsmaterial

Den totala mängden producentansvarsmaterial har ökat med 
cirka 11 procent sedan 2011. En av anledningarna är att 
mängden producentansvarsmaterial i restavfallet hos flerfa-
miljsfastigheter har minskat med tolv procent sedan 2014. 

Plockanalyser

Under flera år har plockanalyser genomförts på mat- och 
restavfall från hushållen i Bjuv. Plockanalyserna innebär att 
man sorterar avfall i olika fraktioner för att bestämma sam-
mansättningen eller renheten på avfallet. Från resultatet kan 
man sedan få en indikation om vad som behöver förbättras 
eller om en genomförd insats gett effekt. Resultatet är även 
en viktig del i arbetet med att följa upp målen i avfallsplanen.

Utifrån plockanalyserna genomförda 2018 fanns det cirka 
3,5 kilo textil per invånare och år hos villa- och fritids-
abonnenter och cirka 6,5 kilo textil per invånare och år i 
flerfamiljshus. 
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Plockanalyser på restavfallet
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Restavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Restavfall villor 2018

31 % 23 %

4 %

1 %

27 % 33 %1 % 1 %

37 % 42 %

Matavfall Farligt avfall & elektronik RestavfallTrädgårdsavfall Tidningar & förpackningar

Plockanalyser på matavfallet

Matavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Matavfall villor 2018

7 % 5 %

2 % 3 %

10 % 10 %

69 % 75 %

12 % 7 %

Icke matavfall Oundvikligt matavfall Onödigt matavfall
Annat matavfall (tex.  
servetter, snittblommor)

Matavfallspåsar
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Nulägesbeskrivning  
övrigt avfall 

Insamlingssystem

För verksamhetsavfall är marknaden avreglerad, det inne-
bär att verksamheterna får anlita vem de vill med tillstånd 
till att hämta deras avfall. De kan även själva transportera 
sitt avfall om de har tillstånd för detta. Verksamhetsutöva-
re har själva ansvaret för att det egna avfallet transporteras 
bort och behandlas enligt EU:s avfallstrappa. De som 
transporterar avfallet ska ha tillstånd för detta (det finns 
vissa undantag vid små mängder). En verksamhet kan 
även ha avfall som räknas som hushållsavfall till exempel 
avfall från fikarum och från städning. Detta hushållsavfall 
ska hämtas av NSR:s entreprenör. För verksamhetsavfall 
har Bjuvs kommun ett planeringsansvar och ett tillsynsan-
svar (i de fall kommunen är tillsynsmyndighet).

Insamlade mängder: Verksamhetsavfall

 Kommunen har idag ingen samlad bild av mängden verk-
samhetsavfall som produceras i kommunen. Andelen små 
och medelstora företag är många i Bjuvs kommun och tro-
ligtvis kommer detta avfall in vid NSR återvinningsanlägg-
ningar främst i Åstorps kommun, men mindre mängder 
producentansvarsmaterial får lämnas i Bjuv. Bjuvs ÅVC tar 
inte emot något avfall från verksamheter.

Behandlingsanläggningar
Det finns fyra anläggningar med tillstånd för mottagning 
av avfall i Bjuvs kommun. Hushållsavfall och majoriteten 
av producentansvarsmaterial som samlas in av kommunen 
transporteras till NSR:s återvinningsanläggning i Helsing-
borg för mellanlagring och/eller sortering innan behand-
ling eller borttransport.

NSR återvinningscentral Bjuv

Fastighet: Bjuv 3:55. 
Verksamhetskod: 90:60. 
Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsma-
terial, producentansvarsmaterial, elektronik samt farligt 
avfall. 
Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvin-
ningscentral för hushåll, med mottagning och mellanlag-
ring av återvinningsmaterial, grovavfall och farligt avfall. 
Allt material som kommer in transporteras till NSRs 
återvinningsanläggning Helsingborg eller direkt till annan 
mottagare för återvinning, mellanlagring eller slutomhän-
dertagande. På anläggningen finns ingen våg. Allt material 
vägs när det når mottagaren. 
Tillåtna mängder/kapacitet: Anläggningen har ett tillstånd 
från 2008 för mellanlagring av farligt avfall.   

Mängden farligt avfall får vid ett givet tillfälle aldrig  
överstiga följande värden: 

 ● 5 ton oljeavfall 
 ● 30 ton blybatterier 
 ● 100 ton elektriska och elektroniska produkter 
 ● Mer än 30 ton impregnerat trä 
 ● Mer än 1 ton annat farligt avfall

Söderåsens Bioenergi AB

Fastighet: Norra Vram 36:1. 
Verksamhetskod: 40:10, 90:160. 
Typ av avfall: Organiskt material.
Behandlingsmetod: Biologisk behandling/rötning. 
Tillåtna mängder: 65 000 ton/år. 

Hasanovs Bilservice

Fastighet: Vrams Gunnarstorp 1:20. 
Verksamhetskod: 90:120. 
Typ av avfall: skrotbilar. 
Behandlingsmetod: demontering. 
Tillåtna mängder: ej begränsat. 

Gripen Handel AB

Fastighet: Elestorp 6:72. 
Verksamhetskod: 90:40, 90:80, 90:110. 
Typ av avfall: annat avfall än farligt avfall. 
Behandlingsmetod: mekanisk bearbetning, sortering. 
Tillåtna mängder: 10 000 ton/år.

Nedlagda Avfallsupplag
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:6)  
bör riskbedömning av nedlagda deponier och avfallsupp-
lag göras enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering 
av förorenade områden, MIFO.

Klass 1: Särskilda miljöskyddsåtgärder  
bedöms nödvändiga. 
Klass 2: Prov och undersökningar bör göras  
för att kunna ta ställning till behov av åtgärder. 
Klass 3: Objektet synes kunna föras till  
grupp 4 efter enkla åtgärder. 
Klass 4: Särskilda miljöskyddsåtgärder  
synes ej behövliga.

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020-2024  //  BILAGA 1A  //  BJUVS KOMMUN
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Avfallsupplag 
(fastighets- 
beteckning)

Start Avslut Typ av avfall Kommentar Klass

Ekeby 30:1 1970 
Gullfiber  
AB 

1977 
Bjuvs  
kommun

1977
Gullfiber  
AB 

1981 
Bjuvs  
kommun

Gullfiber AB: Torrt 
industriavfall samt härdat 
avfall från produktion 
av rörisolering under en 
kortare period. Innehöll 
fenolföroreningar.

Bjuvs kommun:
chaktmassor, byggnads-
avfall (tegel, virke och 
plast), trädgårdsavfall och 
grovsopor.

Föroreningens farlighet: 
Hög - Mycket hög

Föroreningsnivå: 
Ingen bedömning

Risk för PFAS:
Måttlig

Spridningsförutsättningar: 
Måttlig – Hög
(Sedimentärt berg, deponering av 
avfall har skett i ett gammalt dagbrott, 
ej inom gruvgångsområde)

Känslighet: 
Stor
(Ridskoleanläggning på deponin samt 
grundvattenintresse)

Skyddsvärd: 
Måttlig

2

Haberga 3:26 1963 1976 Hushållsavfall. Föroreningens farlighet: 
Hög – Mycket hög

Föroreningsnivå: 
Ingen bedömning, troligen hög

Risk för PFAS:
Måttlig

Spridningsförutsättningar:
Hög 
(Svämsediment, hög gradient till när-
liggande ytvatten, ej inom gruvgångs-
område)

Känslighet: 
Mycket stor 
(Närliggande brunnar, åkermark)

Skyddsvärd:
Måttlig. 

2
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Södra vram 7:10 
och 34:1

1956 1981 Hushållsavfall.
Tippen användes sedan 
1981 för schaktmassor, 
vilket prövats enligt mil-
jöskyddsregler. På tippen 
har funnits en grop för 
mottagning av oljeslam i 
vilken det också tippats 
fenolslam eller
liknande. 

Föroreningens farlighet: 
Hög – Mycket hög 

Föroreningsnivå: 
Ingen bedömning

Risk för PFAS:
Måttlig

Spridningsförutsättningar:
Måttliga 
(Organiska jordar, leror, ej inom gruv-
gångsområde)

Känslighet: 
Stor 
(Åkerbruk sker i anslutning till ob-
jektet. Enskilda brunnar nedströms 
deponin – används för dricksvatten?)

Skyddsvärde:
Mycket stort 
(Deponiområdet omfattas av riks-
intresse för naturvård. Området i 
grundvattnets förmodade strömnings-
riktning omfattas även av riksintresse 
för Friluftsliv.)

2

Gunnarstorp 1: 
267

1940 1952 Hushållsavfall. 
Objektet har sedan 1991 
varit och är fortfarande ett 
upplag för schaktmassor, 
trädgårdsavfall och flis. 
Innehåll i schaktmassor är 
svårbedömt.
 

Föroreningens farlighet:
Hög

Föroreningsnivå:
Ingen bedömning

Risk för PFAS:
Låg 
(avseende deponerat hushållsavfall)

Spridningsförutsättningar:
Måttlig 
(Inom gruvgångsområde, låg genom-
släpplighet i mark. Stort jorddjup.)

Känslighet
Stor
(Rekreationsområde)

Skyddsvärd. 
Måttlig 
(Rekreationsområde) 

2
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Bjuvstorp 3:1 1940 1967 Hushållsavfall. Föroreningens farlighet:
Hög – Mycket hög

Föroreningsnivå:
Ingen bedömning

Risk för PFAS: 
Måttlig

Spridningsförutsättningar:
Hög 
(Hög gradient mot väster, inom gruv-
gångsområde)

Känslighet:
Stor 
(Rekreationsområde)

Skyddsvärd
Stor
(Vege å, Känsligt vattendrag i närhe-
ten) 

2

Bosarp 1:1 Före 
1947

1974 Hushållsavfall. Föroreningens farlighet:
Hög – Mycket hög

Föroreningsnivå
Ingen bedömning

Risk för PFAS
Måttlig

Spridningsförutsättningar
Små 
(jordar med låg genomsläpplighet, ej i 
gruvgångsområde)

Känslighet
Stor (Troligtvis finns brunnar i närom-
rådet som används för dricksvatten).

Skyddsvärd:
Låg-Måttligt (troligen ingen påverkan 
på jordbruksområde)

3

Klass 1 – särskilda miljöskyddsåtgärder bedöms nödvändiga 
Klass 2 – prov och undersökningar bör göras för att kunna ta ställning till behov av åtgärder 
Klass 3 – objektet synes kunna föras till grupp 4 efter enkla åtgärder 
Klass 4 – särskilda miljöskyddsåtgärder synes ej behövliga
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Bilaga 1B. 
Beskrivning av  
Båstads kommun
Folkmängd och fakta
Båstads kommun ligger i det nordvästra hörnet av Skåne, 
som geografiskt kallas Bjärehalvön. Större delen av kommu-
nen gränsar mot havet och östra och norra delen gränsar mot 
Ängelholms respektive Laholms kommun. Sedan Hallands-
åstunneln öppnade för järnvägstrafik 2015 har möjligheterna 
för resande både till, från och inom kommunen förändrats 
och Hallandsåsen utgör inte en lika stor barriär mellan de 
norra och södra kommundelarna som tidigare. Samtidigt 
som kommunens läge skapar möjligheter är den en lands-
bygdskommun som klassas som turism- och besöksnärings-
kommun av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Den 31 december 2017 bodde 14 796 personer i 
kommunen och enligt prognosen kommer invånarantalet 
öka till drygt 17 000 invånare år 2027. I kommunen finns 
cirka 9 500 småhusenheter för 1–2 familjer. Av dessa är 
cirka 4 500 fritidsboenden och cirka 5 000 permanentbo-
enden. Andelen hushåll som bor i hyresrätter är låg och 
totalt finns det cirka 1 700 lägenhetshushåll i kommunen 
varav merparten ägs av det kommunägda bostadsföretaget 
Båstadhem. Antalet lägenheter i bostadsrätt är än lägre 
med 600 lägenhetshushåll till antalet. 

Näringslivsstruktur

Båstads kommun är den största arbetsgivaren i kommunen 
med cirka 1500 anställda. Därefter står tillverkningsindu-
stri och byggnadsrelaterade företag tillsammans med han-
deln för den största sysselsättningen. I Båstads kommun 
finns cirka 1200 företag varav majoriteten är små eller 
medelstora företag med färre än 100 anställda. Över 95 

procent av företagen har 1–9 anställda. De största privata 
företagen är Lindab med tillverkning av stålprodukter och 
totalt cirka 750 anställda i Grevie och Förslöv, Nolato med 
tillverkning av gummi- och plastprodukter och cirka 120 
anställda samt byggföretaget PEAB med kontor i Förslöv 
och cirka 140 anställda.

Framtidsutsikt
Förändringar i bostadsbeståndet 

Båstads kommun har ett ensidigt bostadsbestånd som 
domineras av småhus (47 procent) och fritidshus (40 
procent) och bara 11 procent av bostäderna i kommunen 
finns i flerfamiljshus. Kommunens ambition uttrycks i 
riktlinjer för bostadsförsörjningen och prioriterar byggan-
de av hyres- och bostadsrätter i varierande storlek för att 
bredda utbudet och skapa möjlighet för fler människor att 
bosätta sig eller bo kvar i kommunen.1

Utbyggnad av avloppsnät 2018–2023

Områden som inte är anslutna till kommunalt vatten och 
avlopp men som uppfyller kriterier för samlad bebyggelse 
(cirka 20 fastigheter och uppåt) och kommer att byggas ut 
under 2018–2023 är Lyavägen, Ängalag, Margretetorps-
vägen, Rotalyckevägen, Varan 9:46 m.fl. och Kattviks-
vägen. Totalt finns det 1724 aktiva abonnemang på små 
 avloppsanläggningar i Båstads kommun.

1  Bostadsförsörjningsprogrammet för Båstads kommun 2016
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Lokala mål
Det finns två lokala måldokument som berör avfallsområ-
det i Båstads kommun. 

ÖP08 – översiktsplan Båstads kommun 

Båstads översiktsplan behandlar avfallet i kommunen 
under avsnittet Teknisk försörjning. I översiktsplanen 
anges att en effektiv hantering av avfall bygger på att det 
mesta avfallet sorteras vid källan både hos hushållen och 
verksamheterna. 

Miljöprogram 2012–2022 

Båstads kommun arbetar med fem övergripande områden 
som är av stor vikt för kommunen och på olika sätt täcker 
de nationella miljökvalitetsmålen. De fem övergripande 
områdena är Vatten, Natur och ekosystem, Energi och klimat, 
Transporter och Bebyggd miljö. Avfallsområdet berörs av 
området transporter och bebyggd miljö. Miljöprogrammet 
har som mål att Båstads kommuns samtliga transporter 
inklusive entreprenader ska vara fossilfria år 2022. Under 
området Natur och ekosystem är målet att öka andelen 
återvinning och återbruk i hela kommunen, att andelen 
 avfall ska minimeras, samt att avfallet ska källsorteras och 
matavfallet ska gå till biogasproduktion. 

Nulägesbeskrivning hushållsavfall Båstad

Avfallsmängder

Tabell 1. Insamlade mängder avfall från hushållen över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år.

Fastighetsnära kommunalt ansvar

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall 235,2 211,2 196,9 191,9 191,5 179,5 173,8

Matavfall, orent 72,2 14,7 7,2 0,0 1,0 0,0 0,0

Matavfall 8,4 67,7 78,9 87,2 86,5 92,0 96,6

Grovsopor 11,4 6,9 6,5 5,5 4,7 5,5 4,5

Trädgårdsavfall 69,3 70,4 62,3 62,6 61,0 54,7 61,8

Summa hämtat vid fastighet: 395,5 370,8 351,7 347,2 344,6 331,6 336,7

Producentansvarsmaterial - fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tidningar 33,0 28,9 46,7 45,2 50,5 45,5 43,4

Pappersförpackningar 10,3 9,5 22,8 29,7 29,8 28,8 31,7

Glasförpackningar 18,3 21,3 27,6 26,8 28,6 33,6 32,2

Metallförpackningar 1,8 1,9 3,3 4,2 4,1 3,9 5,3

Plastförpackningar 2,3 3,1 15,4 22,7 18,9 16,1 16,6

Summa förpackningar och tidningar 65,6 64,6 115,8 128,7 131,9 128,0 129,2

Tabell 2. Insamlad mängd producentansvarsmaterial över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år.

Tabell 3. Total mängd insamlat avfall (fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral) över tid, 2011-2017.  
Angivet som kilo per invånare och år.

Total avfallsmängd från hushållen

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total avfallsmängd 963,2 921,2 1076,7 847,7 639,2 611,3 617,2

Total avfallsmängd,  
exklusive trädgårdsavfallet

719,1 665,5 801,7 730,7 547,5 528,7 525,2
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NSR återvinningscentral 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall, plattan 107,9 90,7 82,0 76,6 50,4 49,6 42,5

Restavfall, brännbart 0,0 3,9

Resårmöbler 10,8 8,5 6,6 6,7 7,4 7,4

Trädgårdsavfall 174,8 185,3 212,7 54,4 30,8 27,9 30,2

Fallfrukt 0,0 0,0

Trä 132,3 122,5 134,6 73,5 20,0 19,6 19,5

Metallskrot 30,8 32,6 24,1 20,4 20,1

Kabelskrot 0,0 0,3 0,7 0,4

Wellpapp (via åvc) 7,9 8,0 7,1 7,4

Farligt avfall 23,6 22,9 21,5 17,1 6,3 5,7 6,1

Elavfall 23,3 21,1 21,9 23,4 16,1 13,2 13,7

Återbruk, möbler 0,0 0,0 0,4 1,3

Återbruk, textil 0,5 0,4 0,4 0,5

Summa inkommande till  
återvinningscentralen

501,2 485,8 609,1 372,4 163,1 152,4 153,0

Tabell 4. Insamlad mängd avfall från återvinningscentralerna lämnat av invånare från Båstads kommun över tid, 2011-2017.  
Angivet som kilo per invånare och år.

Avfallsmängderna per  
invånare i Båstad har minskat

Vid NSR:s återvinningsanläggning på Filbornaområdet 
vägs det avfall som samlas in bland villor och flerfamiljs-
hus. Vid varje invägning registreras mängderna indelat 
per fraktion och på årsbasis sammanställs statistik som 
ligger till grund för målsättningarna i denna avfallsplan. 
Den  totala mängden avfall exklusive trädgårdsavfall per 
 invånare har minskat med nästan 26 procent sedan 2011. 
Den största bidragande faktorn till minskningen av den 
totala avfallsmängden är minskad mängd restavfall och 
minskade mängder på återvinningscentralen.  Minskningen 
2015 på återvinningscentralen beror framförallt på en 
tydlig uppdelning mellan hushållsavfall och verksamhets-
avfall på alla NSR:s återvinningscentraler. 2016 infördes 
ett passersystem på alla återvinningscentraler och sedan 
2017 kan allt inkommande avfall fördelas till rätt kommun 
beroende på vilken kommun avfallslämnaren tillhör. 

Ökade mängder producentansvarsmaterial

Den totala mängden producentansvarsmaterial har ökat 
med cirka elva procent sedan 2011. En av anledningarna 
är att mängden producentansvarsmaterial i restavfallet har 
minskat med nästan 11 procent sedan 2012. 

Plockanalyser

Under flera år har plockanalyser genomförts på mat- och 
restavfall från hushållen i Båstad. Plockanalyserna innebär att 
man sorterar avfall i olika fraktioner för att bestämma sam-
mansättningen eller renheten på avfallet. Från resultatet kan 
man sedan få en indikation om vad som behöver förbättras 
eller om en genomförd insats gett effekt. Resultatet är även 
en viktig del i arbetet med att följa upp målen i avfallsplanen.

Utifrån plockanalyserna genomförda 2018 fanns det 
cirka 5 kilo textil per invånare och år hos villa- och fritids-
abonnenter och cirka 9 kilo textil per invånare och år i 
flerfamiljshus. 

Andelen matavfall i restavfallet har minskat med 
nästan sju procent sedan 2012. I matavfallet har mängden 
oundvikligt matavfall ökat, så som skinn, ben, skal med 
mera medan matsvinnet har minskat med cirka 8 procent 
jämfört med 2012.
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Plockanalyser på restavfallet

Restavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Restavfall villor 2018

37 % 22 %

3 %

0 %

27 % 29 %0 % 7 %

33 % 42 %

Matavfall Farligt avfall & elektronik RestavfallTrädgårdsavfall Tidningar & förpackningar

Plockanalyser på matavfallet

Matavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Matavfall villor 2018

5 % 5 %

2 % 3 %

11 % 10 %

77 % 75 %

5 % 7 %

Icke matavfall Oundvikligt matavfall Onödigt matavfall
Annat matavfall (tex.  
servetter, snittblommor)

Matavfallspåsar
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Nulägesbeskrivning  
av övrigt avfall
Insamlingssystem

För verksamhetsavfall är marknaden avreglerad, det inne-
bär att verksamheterna får anlita vem de vill med tillstånd 
till att hämta deras avfall. De kan även själva transportera 
sitt avfall om de har tillstånd för detta. Verksamhetsutöva-
re har själva ansvaret för att det egna avfallet transporteras 
bort och behandlas enligt EU:s avfallstrappa. De som 
transporterar avfallet ska ha tillstånd för detta (det finns 
vissa undantag vid små mängder). En verksamhet kan 
även ha avfall som räknas som hushållsavfall till exempel 
avfall från fikarum och från städning. Detta hushållsavfall 
ska hämtas av NSR:s entreprenör. För verksamhetsavfall 
har Båstads kommun ett planeringsansvar och tillsynsan-
svar (i de fall kommunen är tillsynsmyndighet).

Insamlade mängder: Verksamhetsavfall

Kommunen har idag ingen samlad bild av mängden 
verksamhetsavfall som produceras i kommunen. Andelen 
små och medelstora företag är många i Båstads kommun 
och även i närliggande kommuner som Ängelholm och 
troligtvis kommer detta avfall in vid NSR återvinningsan-
läggning i Båstad.

Behandlingsanläggningar 
Fyra mindre anläggningar med tillstånd för mottagning 
av avfall finns i Båstads kommun. Hushållsavfall och 
majoriteten av producentansvarsmaterial som samlas in av 
kommunen lastas om och transporteras till NSR:s återvin-
ningsanläggning i Helsingborg för mellanlagring och/eller 
sortering innan behandling eller borttransport. 

NSR Återvinningscentral Båstad 

Anläggningen stängde 31 mars 2019.
Fastighet: Svenstad 17:3 m.fl. 
Verksamhetskod: 90:50. 
Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsma-
terial, schaktmassor, producentansvarsmaterial, elektronik 
samt farligt avfall. 
Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvin-
ningscentral för hushåll, en miljöbod för farligt avfall, ytor 
för mottagning av grövre träavfall, trädgårdsavfall, ytor för 
kompostering samt ytor för skrot-, asfalt och betongåter-
vinning samt omlastning/sortering av industriavfall. 

Det material som lämnas in transporteras vidare till 
NSR:s återvinningsanläggning Helsingborg eller direkt 
till annan mottagare för återvinning, mellanlagring eller 
slutomhändertagande. 

Tillåtna mängder: Anläggningen har ett tillstånd från 1988 
enligt då gällande miljöskyddslagstiftning. Sedan 2008 
finns tillstånd för mellanlagring av farligt avfall. 
Mängden farligt avfall får vid ett givet tillfälle aldrig över-
stiga följande värden: 

 ● 5 ton oljeavfall 
 ● 30 ton blybatterier 
 ● 100 ton elektriska och elektroniska produkter
 ● Mer än 30 ton impregnerat trä 
 ● Mer än 1 ton annat farligt avfall 

Under 2019 kommer återvinningscentralen minska efter-
hand som sluttäckningen sker. Sista december 2019 ska 
området vara återställt. Plats för ny återvinningscentral är 
under utredning. 

Bilskroten Förslöv AB 

Fastighet: Vistorp 7:103. 
Verksamhetskod: 90:120. 
Typ av avfall: Skrotbilar. 
Behandlingsmetod: Återvinning av avfall genom lagring, 
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhän-
dertagande av bilar som omfattas av bilskrotningsför-
ordningen. Tillåtna mängder: Förvaring av max 100 bilar 
samtidigt. 

Swedrock AB

Fastighet: Förslöv 1:8.
Verksamhetskod: 90:30.
Typ av avfall: Uppgift saknas.
Behandlingsmetod: Uppgift saknas.

Suez Recycling AB 

Fastighet: Förslöv 1:8. 
Verksamhetskod: 90:80 och 90:40. 
Typ av avfall: Omlastningsstation för glas,  
industri – och byggavfall.
Behandlingsmetod: Uppgift saknas.

Bjäre Entreprenad AB 

Fastighet: Grevie. 
Verksamhetskod: 90:40 och 90:110. 
Typ av avfall: Uppgift saknas.
Behandlingsmetod: Uppgift saknas.
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Avfallsupplag 
(fastighets- 
beteckning)

Start Avslut Typ av avfall Kommentar Klass

Mässinge/
Slättaröd

1950-talet 1969/1970 Hushålls-, trådgårds- och 
industriavfall (gummi).

Används idag som åkermark. 
Placerad i gammal grustäkt.

4

Stora Hult 1930-talet 1960-talet Hushålls- och  
trädgårdavfall.

Deponi avslutad och täckt.  
Bebyggd med hus.

4

Torekov, Öster 
Tunbyvägen

1970-talet 1970-talet Hushålls- och  
trädgårdavfall.

Deponi avslutad och täckt.  
Bebyggelse bredvid och i  
området. Grävdes ur 2010.

4

Torekov, Väster 
Tunbyvägen

1970-talet 1970-talet Hushålls- och industriavfall 
(gummi).

Utgrävd. 4

Torekov  
reningsverk

1910-talet 1963 Hushållsavfall (latrin). Idag ligger reningsverk på och 
intill deponi. Bränning kan ha 
förekommit de första 30-40 åren.

4

Öresjön 1969 1971 Trädgård- och byggnads- 
avfall, tippmassor.

Ingen fyllning av bäckravin. 4

Varegården 1:6 1955 1968 Hushålls- och trädgårds- 
avfall. Enligt uppgifter 
inget farligt avfall.

Används som betesmark.  
Bäck utmed deponi.

4

Svenstorp 4:8 1970 1972 Trädgård- och byggnads- 
avfall. Endast mindre 
mängder hushållsavfall. 
Använts för tippnings av 
schaktmassor fram till 1980.

Avlutad och täckt.  
Används till betesmark.

4

Grevie 4:31 1950-talet 1975 Hushålls-, trädgårds-, 
industriavfall (metallhaltigt 
hydroxislam i tunnor från 
ytbehandlingsindustrin), 
skrot, gummiavfall.

800 m från kommunal vatten- 
täkt. Tippen avslutad täckt och 
bevuxen med gräs. Terrängen 
sluttar ner mot vattentäkten, 
genomsläppliga jordarter.

2

Grevie 4:31 1969 1975 Trädgårds-, och industri- 
avfall (metallhaltigt 
hydroxislam på fat och 
löst), skrot, gummiavfall, 
schaktmassor.

800 m från kommunal vatten- 
täkt. Tippen avslutad täckt och 
bevuxen med gräs. Terrängen 
sluttar ner mot vattentäkten, 
genomsläppliga jordarter.

2

Hålarp 40:1 1940-talet 1940-talet Hushållsavfall, industri- 
avfall, latrin.

Industrimark (Lindab),  
genomsläppliga jordarter.

4

Förslöv 4:31 1945 1945 Hushållsavfall samt indu-
striavfall (gummi avfall).

Bebyggelse på fastigheten idag. 4

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020-2024  //  BILAGA 1B  //  BÅSTADS KOMMUN

Nedlagda Avfallsupplag
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:6)  
bör riskbedömning av nedlagda deponier och avfallsupp-
lag göras enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering 
av förorenade områden, MIFO. 

Klass 1: Särskilda miljöskyddsåtgärder  
bedöms nödvändiga. 
Klass 2: Prov och undersökningar bör göras  
för att kunna ta ställning till behov av åtgärder. 
Klass 3: Objektet synes kunna föras till  
grupp 4 efter enkla åtgärder. 
Klass 4: Särskilda miljöskyddsåtgärder  
synes ej behövliga.

Förslöv 2:4 1940 1967 Skrot, hushållsavfall. Används idag för lantbruk och 
betesmark.

4
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Bilaga 1D. 
Beskrivning av  
Höganäs kommun
Folkmängd och fakta
År 2017 hade Höganäs kommun 26 193 invånare. Kom-
munen ligger vackert mellan Öresund och Skälderviken 
med Kullabergs branta klippor emellan. Från att ha varit 
en gruv- och bruksort har kommunen utvecklats och är 
nu mest känd för sin natur, keramik, mat och golf. Den 
omfattar cirka 142 kvadratkilometer och har sex större 
tätorter: Höganäs, Viken, Lerberget, Nyhamnsläge, Mölle 
och Jonstorp. I kommunen finns 8 175 villahushåll, 3 055 
hushåll i flerbostadshus och 2 034 fritidshus. 

Kommunen har stora visioner för Höganäs framtida 
utveckling och arbetar aktivt med sitt platsvarumärke, men 
behöver fler invånare för att trygga ekonomin i framtiden. 
Visionen är att ligga i topp när det gäller företagsklimat, 
turism, goda relationer med handeln, ny- och ombyggna-
tion samt utvecklingsanda. Kommunens befolkningsmål 
är att uppnå 29 967 invånare år 2025 och 32 403 invånare 
till 2035. 

Näringslivsstruktur 

I kommunen finns drygt 8 527 (2015) arbetsplatser. Två 
tredjedelar finns inom den privata sektorn och resten 
inom offentlig verksamhet. Ungefär hälften av arbetsplat-
serna inom den privata sektorn finns hos de tio största 
företagen i Höganäs. 

Avfallsorganisation

Renhållningen sköts av Teknik- och fastighetsförvaltning-
en. Höganäs är den enda av NSR:s ägarkommuner som 
sköter renhållningen i egen regi. Kommunen erbjuder 
fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar, 
 matavfall, trädgårdsavfall och grovavfall hos både villor 
och flerfamiljsfastigheter.

Framtidsutsikt
Senast 2020 ska renhållningen i Höganäs gå över från 
kommunal regi till att skötas fullt ut av NSR.

Höganäs kommun satsar på en trygg och trivsam bo-
endemiljö samt en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
För att nå befolkningsmålen arbetar kommunen ständigt 
för att utvecklas och har många nya projekt på gång. Bland 
annat har man för avsikt att exploatera sydöstra Höganäs. 
Till 2025 beräknar man uppföra blandad bebyggelse om cir-
ka 520 hushåll. Exploateringen av södra Viken bidrar med 
cirka 303 hushåll, även här i form av blandad bebyggelse. 

Utbyggnad av avloppsnät

Under 2019 kommer cirka 30 fastigheter i Vikenområdet 
ansluta sig från trekammarbrunnar till lättryckavlopps-
vattensystem (LTA-system). LTA-system är kopplat till 
en kommunal spillvattenledning. Arbetet med att öka 
anslutningen till det kommunala avloppsnätet är ett 
pågående arbete. 

Lokala mål
Översiktsplan 2014 

I översiktsplanen för Höganäs kommun berörs av-
fallshanteringen i avsnittet Teknisk infrastruktur och 
energi. Översiktsplanen beskriver avfallsorganisationen 
i  Höganäs samt vilka möjligheter det finns att  sortera 
 avfall inom kommunen: fastighetsnära, vid återvin-
ningsstationer samt på återvinningscentralen. En 
 modernisering finns i planerna. 

I Höganäs kommun finns det 438 aktiva abonnemang 
på små avloppsanläggningar
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Höganäs kommuns  
miljöprogram 2015–2025 

I miljöprogrammet finns mål för vad kommunen vill 
uppnå med miljöarbetet i förvaltningar och nämnder, 
styrelser och helägda kommunala bolag. Miljöprogrammet 
innehåller fem temaområden varav framförallt två berörs 
av avfallshantering: Hållbar konsumtion samt Utbildning, 
kommunikation & engagemang. 

Hållbar konsumtion

Konsumtion och livsstil påverkar miljön på lokal, regi-
onal, nationell och global nivå, både direkt och indirekt. 
Produktion och konsumtion av varor ger upphov till olika 
typer av miljöpåverkan under varornas hela livscykel, från 
råvaruutvinning och produktion till användning och slut-

ligt omhändertagande. En viktig del av hållbar konsum-
tion är avfallsminimering, det vill säga att minska mängden 
avfall som uppstår. Insikten om att alla produkter som 
konsumeras förr eller senare blir ett avfall, måste finnas 
redan vid inköpstillfället. Att ha ett livscykelperspektiv 
vid inköp och upphandling kan spara både pengar och 
naturresurser.

Utbildning, kommunikation & engagemang

De val som kommunens medborgare, organisations- 
och näringslivsföreträdare gör till vardags är viktiga och 
påverkar möjligheterna att nå miljömålen. Kommunen 
ska sprida kunskap och engagera såväl sina anställda som 
medborgare, organisationer och näringsliv till ett aktivt 
miljöarbete.

Nulägesbeskrivning hushållsavfall Höganäs

Avfallsmängder

Fastighetsnära kommunalt ansvar 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall 182,5 184,5 187,1 192,44 188,4 189,5 180,4

Matavfall, orent 0,0 1,6 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0

Matavfall 52,6 51,9 54,2 53,4 55,4 52,7 53,5

Grovsopor 0,4 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0

Trädgårdsavfall 88,4 68,2 79,4 74,7 69,4 64,8 70,2

Summa hämtat vid fastighet: 323,8 306,2 321,6 320,9 313,4 307,1 304,1

Tabell 1. Insamlade mängder avfall från hushållen över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år.

Tabell 2. Insamlad mängd producentansvarsmaterial över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år.

Producentansvarsmaterial - fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tidningar 49,8 42,0 58,9 53,9 48,1 48,7 42,9

Pappersförpackningar 15,8 16,7 22,5 24,1 25,0 24,7 24,6

Glasförpackningar 20,2 17,7 24,6 23,7 24,0 26,7 26,0

Metallförpackningar 2,0 1,9 2,7 2,4 2,7 2,6 2,3

Plastförpackningar 6,4 11,9 12,1 12,6 13,3 13,3 13,1

Summa förpackningar och tidningar 94,1 90,2 120,9 116,8 113,2 116,0 108,9
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Total avfallsmängd från hushållen 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total avfallsmängd 849,1 845,9 953,0 782,3 568,4 564,9 549,8

Total avfallsmängd,  
exklusive trädgårdsavfallet

630,4 664,8 744,8 655,9 467,1 468,9 440,6

Tabell 3. Total mängd insamlat avfall (fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral) över tid, 2011-2017.  
Angivet som kilo per invånare och år.

Tabell 4. Insamlad mängd avfall från återvinningscentralerna lämnat av invånare från Bjuv kommun över tid, 2011-2017.  
Angivet som kilo per invånare och år.

NSR återvinningscentral 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall, plattan 78,9 81,0 88,1 60,8 42,1 44,3 26,2

Restavfall, brännbart 0,0 12,3

Resårmöbler 4,7 6,2 5,6 6,8 6,2 6,5

Trädgårdsavfall 130,3 112,9 128,7 51,7 31,9 31,2 39,0

Fallfrukt 0,0 0,0

Trä 119,5 129,3 141,0 69,7 21,0 21,0 18,2

Metallskrot 21,4 22,2 15,4 16,4 14,2

Kabelskrot 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4

Wellpapp (via åvc) 6,9 7,5 6,2 5,3

Farligt avfall 9,0 11,0 12,0 9,6 4,4 4,4 4,1

Elavfall 17,4 16,7 16,6 23,8 12,3 11,2 10,6

Återbruk, möbler 1,6 1,3 1,8 1,8

Återbruk, textil 0,8 0,9 1,5 0,9

Summa inkommande till  
återvinningscentralen

431,1 449,5 510,5 347,0 144,1 145,1 139,6

Avfallsmängderna per invånare  
i Höganäs har minskat

Vid NSR:s återvinningsanläggning på Filbornaområ-
det i Helsingborg vägs det avfall som samlas in bland 
villor och flerfamiljshus. Vid varje invägning registreras 
mängderna indelat per fraktion och på årsbasis samman-
ställs statistik som ligger till grund för målsättningarna i 
denna avfallsplan. Den totala mängden avfall exklusive 
trädgårdsavfall per invånare har minskat med nästan 29 
procent. Den största bidragande faktorn till minskningen 
är återvinningscentralen. 2015 berodde minskningen på 
återvinningscentralen framförallt på en tydlig uppdelning 
mellan hushållsavfall och verksamhetsavfall. 2016 infördes 
ett passersystem på alla återvinningscentraler och sedan 
2017 kan allt inkommande avfall fördelas till rätt kommun 
beroende på vilken kommun avfallslämnaren tillhör.

Ökade mängder producentansvarsmaterial

Den totala mängden producentansvarsmaterial har ökat med 
cirka 15 procent sedan 2011. En av anledningarna är att 
 mängden producentansvarsmaterial i restavfallet har minskat. 

Plockanalyser

Under flera år har plockanalyser genomförts på mat- och 
restavfall från hushållen i Höganäs. Plockanalyserna 
innebär att man sorterar avfall i olika fraktioner för att 
bestämma sammansättningen eller renheten på avfallet. 
Från resultatet kan man sedan få en indikation om vad 
som behöver förbättras eller om en genomförd insats gett 
effekt. Resultatet är även en viktig del i arbetet med att följa 
upp målen i avfallsplanen.

Utifrån plockanalyserna genomförda 2018 fanns det 
cirka 3 kilo textil per invånare och år hos villa- och fritids-
abonnenter och cirka 5,9 kilo textil per invånare och år i 
flerfamiljshus. 
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Plockanalyser på restavfallet

Restavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Restavfall villor 2018

33 % 33 %

3 % 2 %

26 % 29 %0 % 0 %

38 % 36 %

Matavfall Farligt avfall & elektronik RestavfallTrädgårdsavfall Tidningar & förpackningar

Plockanalyser på matavfallet

Matavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Matavfall villor 2018

7 % 5 %

4 % 5 %

10 % 6 %

73 % 69 %

6 % 15 %

Icke matavfall Oundvikligt matavfall Onödigt matavfall
Annat matavfall (tex.  
servetter, snittblommor)

Matavfallspåsar
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Nulägesbeskrivning  
övrigt avfall
Insamlingssystem 

För verksamhetsavfall är marknaden avreglerad, det inne-
bär att verksamheterna får anlita vem de vill med tillstånd 
till att hämta deras avfall. De kan även själva transportera 
sitt avfall om de har tillstånd för detta. Verksamhetsutöva-
re har själva ansvaret för att det egna avfallet transporteras 
bort och behandlas enligt EU:s avfallstrappa. De som 
transporterar avfallet ska ha tillstånd för detta (det finns 
vissa undantag vid små mängder). En verksamhet kan även 
ha avfall som räknas som hushållsavfall till exempel avfall 
från fikarum och från städning. Detta hushållsavfall ska 
hämtas av NSR:s entreprenör. För verksamhetsavfall har 
Höganäs kommun ett planeringsansvar och tillsynsansvar.

Insamlade mängder: verksamhetsavfall 

Kommunen har idag ingen samlad bild av mängden 
verksamhetsavfall som produceras i kommunen. Andelen 
små och medelstora företag är många i Höganäs kommun 
och även i närliggande kommuner som Helsingborg och 
troligtvis kommer detta avfall in vid NSR återvinningsan-
läggning i Höganäs.

Behandlingsanläggningar 
NSR Återvinningsanläggning  
Höganäs - Tjörröd

Fastighet: Tjörröd 2:5, 7:4, 10:1 och 11:1.
Verksamhetskod: Uppgift saknas.
Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsma-
terial, schaktmassor, producentansvarsmaterial, elektronik 
samt farligt avfall.  
Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvin-
ningscentral för hushåll och verksamheter, en miljöbod 
för farligt avfall, ytor för mottagning av grövre träavfall, 
trädgårdsavfall, ytor för kompostering samt ytor för 
skrot-, asfalt och betongåtervinning samt omlastning/
sortering av industriavfall. Återvinningscentralen är öppen 
måndag till fredag samt lördagar. Det mesta material som 
kommer in transporteras till NSR återvinningsanläggning 
Helsingborg eller direkt till annan mottagare för återvin-
ning, mellanlagring eller slutomhändertagande.
Tillåtna mängder: Det finns tillstånd att årligen sortera, 
mellanlagra, omlasta, biologiskt behandla och komprimera 
högst 80 000 ton avfall samt mellanlagra högst 1 000 ton 
farligt avfall. I tillståndet finns en begränsning att an-
läggningen får lagra högst 150 ton farligt avfall (inklusive 
elektriska och elektroniska produkter) samtidigt. Enligt 
tillståndet får högst 100 000 ton material tas emot per år.

Invallningen 

Fastighet: Svampen 1.
Verksamhetskod: Uppgift saknas. 
Typ av avfall: Avfallet består av ugnsslagg, filterstoft samt 
spill av råmaterial och pulverprodukter. Tidigare har 
keramiskt skrot, olegerat järnpulver, trädgårdsavfall, trä, 
papper och plast deponerats. I mitten av 1980-talet påbör-
jades kontinuerlig deponering av ugnsslagg, filterstoft från 
reduktionsprocessen (järnmalm). 
Behandlingsmetod: Uppgift saknas.

Nedlagda avfallsupplag 
En inventering av gamla avfallsupplag genomfördes 1985. 
Totalt identifierades 14 deponier enligt listan nedan. 
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:6) bör 
riskbedömning av nedlagda deponier och avfallsupplag 
göras enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering 
av förorenade områden, MIFO. En riskbedömning av 
nedlagda deponier i Höganäs kommun är gjord enligt 
äldre metodik.

Riskklasser enligt den metodik som använts i  
Höganäs kommun: 

Klass 1: Särskilda miljöskyddsåtgärder  
bedöms nödvändiga. 
Klass 2: Prov och undersökningar bör göras  
för att kunna ta ställning till behov av åtgärder. 
Klass 3: Objektet synes kunna föras till  
grupp 4 efter enkla åtgärder. 
Klass 4: Särskilda miljöskyddsåtgärder  
synes ej behövliga.
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Avfallsupplag 
(fastighets- 
beteckning)

Start Avslut Typ av avfall Kommentar Klass

Jonstorp 10:6, 11:3 
och S:1

1955 1977 Hushållsavfall Rivningsav-
fall och schaktmassor.

F.d. strandkärr på lätt jord. Man 
har satt ut vattenrör och tagit 
prov 2 gånger, som varit godkän-
da. Undersökningen godkändes 
2009 av miljönämnden.

2

Tjörröd 33:1 Ca 1940 1952 Främst koksaska. Ersattes med Tjörröd 7:5 m.fl., 
f.d. lertäkt.

4

Tjörröd 7:5, 10:1 
och 11:1

1952 2000 Hushålls-, rivnings- och 
industriavfall samt 
schaktmassor. Farligt avfall 
kan ha deponerats under 
1950–70-talet.

Koncessionstillstånd, lerjord 
From 2000 drivs anläggningen 
som en kretsloppsanläggning. 
Inkommande material sorteras, 
mellanlagras och skickas till 
återvinning eller slutbehandling 
på Filborna avfalls- och återvin-
ningsanläggning.

4

Smedstorp 2:4 1965 1971 Hushållsrivnings och indu-
striavfall.

F.d. grustag. 4

Krapperup 19:1 1954 1972 Hushållsrivnings- och 
industriavfall. 

Kallas Bränneslyckan. 4

Våtamosse 1:1 (1) 
och Södra Danhult 
5:5, 23 5:31 (2)

1965 1971 Hushålls-, rivnings- och 
industriavfall samt farligt 
avfall.

3 deponier (delvis f.d. märgel-
damm, två f.d. lertäkter).

4

Höganäs 33:1, 33:4 
och 33:8

1800-talet 1959–60 Slagg från kol och lerbryt-
ning, koksaska, mindre 
mängd industrislam.

Kallad Ärtan och Bönan 4. 4

Västra Klappe 
10:2, 10:3

1950 1960–70 Hushållsavfall, blandat med 
industriavfall, ev. farligt 
avfall.

3 deponier (f.d. märgeldamm). 4

Västra Klappe 
12:1, 13:1

1950 1975 Hushållsavfall blandat med 
industriavfall ev. farligt 
avfall.

3 deponier. 4

Västra Klappe 2:5 1950 1960–70 Hushållsavfall Blandat med 
industriavfall ev. farligt 
avfall.

1 deponi (f.d. märgeldamm). 4

Västra Klappe 1:1 1950 1960–70 Hushållsavfall Blandat med 
industriavfall ev. farligt 
avfall.

1 deponi (f.d. märgeldamm). 4

Ry 1:29 1950 1960–70 Hushållsavfall Blandat med 
industriavfall ev. farligt 
avfall. 

1 deponi (f.d. märgeldamm). 4

Rödmossen 16:1 1950 1960–70 Hushållsavfall Blandat med 
industriavfall ev. farligt 
avfall.

1 deponi (f.d. märgeldamm). 4

Ry 2:1 1950 1960–70 Hushållsavfall Blandat med 
industriavfall ev. farligt 
avfall.

3 deponier (f.d. märgeldamm). 4

Ry 1:9 1950 1960–70 Hushållsavfall Blandat med 
industriavfall ev. farligt 
avfall.

2 deponier (f.d. märgeldamm). 4
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Höganäs Gödstorp 
1:3

Okänt Okänt Hushålls- och rivningsavfall 
blandat med industriavfall 
Deponin är delvis utgrävd 
och sanerad. De utgräv-
da massorna bestod av 
jordmassor med innehåll av 
avfall så som brädor, plast, 
keramik, järnskrot och 
traktordäck. Analysresultat 
visade på föroreningshal-
ter under naturvårdsver-
kets riktvärden för mindre 
känslig markanvändning 
(MKM).

1 deponi (f.d. märgeldamm) på-
träffades i samband med arbete 
kring nya dragningen av väg 111. 
Provtagning ej gjord av kvarläm-
nade massor. 

4

Höganäs Stubbarp 
38:1

Okänt Okänt Deponin innehöll till 
största delen natursten 
med viss inblandning av 
glas och mindre järnskrot. 
Analysresultat visade på 
föroreningshalter över 
MKM avseende Zn i ett av 
totalt två prover.

1 deponi (f.d. märgeldamm) på-
träffades av vägverket i samband 
med arbete kring nya dragningen 
av väg 111. Provtagning ej gjord 
av kvarlämnade massor. 

4

Brännan 23:4 Okänt Okänt Hushållsavfall trädgårds-
avfall byggavfall jord och 
stenmassor. Analysresulta-
tet visade på förorenings-
halter över MKM avseende 
Cu och Zn i ett av totalt tio 
samlingsprover.

1 deponi (f.d. märgeldamm) på-
träffades av vägverket i samband 
med arbete kring nya dragningen 
av väg 111. Provtagning ej gjord 
av kvarlämnade massor. 

4

Stora Görslöv 25:1 1972 2006 Processpecifikt avfall, 
främst ugnslagg, avskilt 
filterstoft och materialspill 
från svampverket på Hö-
ganäs AB. Även kasserad 
takpapp, plaströr m.m. 
sluttäckt år 2006.

3 deponi (fd märgeldamm) Kallad 
Rögladeponin. Ägare Höganäs 
AB. Avslutat inom angiven tid 
(2005-06-30) efter godkänd 
avslutningsplan (inkl. samråd) 
Kontrollprogram enligt depone-
ringsförordningen.
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Bilaga 1E. 
Beskrivning av  
Åstorp kommun
Folkmängd och fakta
Åstorps kommun är ungefär 93 kvadratkilometer och 
ligger vid Söderåsens spets, mitt i nordvästra Skåne. Till-
sammans med 10 andra kommuner är Åstorps kommun 
en del av Familjen Helsingborg och ingår i den expansiva 
Öresundsregionen. Kommunen kännetecknas av närheten 
till rik natur och kultur. Söderåsens skogar erbjuder möjlig-
heter till rekreation och naturupplevelser, och kompletteras 
av två nybildade, kommunala naturreservat; Prästamarken i 
Kvidinge och Kalvahagen på Björnås i Åstorp. I det gamla 
gruvsamhället Nyvång, som är utpekat som riksintresse, 
finns kulturhistoriskt värdefulla industrimiljöer som speglar 
den nordvästskånska stenkolsindustrins betydelse.  

Den 31 december 2017 bodde 15 828 personer i kom-
munen, vilket är en ökning med 300 personer från samma 
datum året innan . Det finns omkring 6 400 hushåll i 
kommunen och den vanligaste boendeformen är privatäg-
da 1–2 familjehus för både permanent- och fritidsboende. 
Därefter följer hyresrätter i flerfamiljshus som den näst 
vanligaste boendeformen och på tredje plats kommer 
bostadsrätter i flerbostadshus . Det kommunägda bostads-
bolaget Kvidingebyggen AB är en av flera fastighetsägare 
med hyresrätter. 

Näringslivsstruktur

I Åstorps kommun finns det ett tusental aktiva företag och 
de allra flesta branscher är representerade. Det geografiska 
läget med närheten till Europavägarna och generös kollek-
tivtrafik är en viktig faktor till att många företagare väljer 
att verka här. Åstorps kommun är den största arbetsgiva-
ren i kommunen och efter kommunala verksamheter är 
det logistik och handeln som sysselsätter flest människor. 
Största privata arbetsgivaren är Saint-Gobain Ecophon 
Aktiebolag. 

Framtidsutsikt
Förändringar i bostadsbeståndet

Med möjlighet till både naturnära boende och fördelarna 
med att ligga i en storstadsregion är Åstorps kommun en 
attraktiv kommun att bosätta sig i. Trycket på bostäder är 
högt och på flera ställen i kommunen pågår exploatering 
av nya bostadsområden för både villatomter och flerbo-
stadshus, och söder om Åstorps tätort, med nära anslut-
ning till E4:an planläggs mark för industriändamål.  

Utbyggnad av avloppsnät 

NSVA, har i sin utbyggnadsplan att till 2021 ska Högalid 
och Maglaby ha kopplats på spillvattenanslutning. Till 
2031 ska även Broby ha kopplats på både spill- och vatten-
anslutning. Totalt finns det 354 aktiva abonnemang på små 
avloppsanläggningar i Åstorps kommun. 

Återvinningscentral

Återvinningscentralen i Åstorps kommun ligger i Nyvång 
och tar emot sorterat avfall från privatpersoner och små-
företagare. Man fokuserar på återbruk, återvinning och 
säker hantering av miljöfarligt avfall och det går bra att 
lämna grov- och trädgårdsavfall, farligt avfall och elektro-
nik, schacktmassor och återvinningsmaterial. 

NSR har gemensamt med Bjuvs kommun och Åstorp 
kommun utrett hur kommunerna tillsammans kan bygga 
en ny gemensam återvinningscentral. Målet är att skapa en 
modern anläggning som är attraktiv för kunden samt kan 
skötas rationellt. En viktig aspekt är också att skapa goda 
förutsättningar för återbruk, något som i dagsläget inte 
finns på ett bra sätt.  Förhandlingar om geografisk och 
demografisk optimal placering pågår och förhoppningen 
är att återvinningscentralen kommer att uppföras under 
perioden för avfallsplanen. 
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Lokala mål
Översiktsplan 2012

Åstorps översiktsplan är ett dokument som fungerar som 
ett realistiskt arbetsunderlag för kommunens styrelser och 
förvaltningar som föreslår åtgärder som avser tiden fram 
till 2030. 

Miljömål för Åstorps kommuns 
 verksamheter 2010–2020

Dokumentets syfte är att utgöra en plattform för hur 
Åstorps kommun kan arbeta mot en hållbar utveckling 

med målet att kunna lämna över ett hållbart samhälle till 
kommande generationer. Dokumentet riktar sig huvudsakli-
gen mot kommunens egen organisation och dess bolag men 
sekundärt också till näringsliv och kommuninvånare. Mål 
som berör avfallshanteringen finns under avsnittet Inköp & 
avfall som riktar sig till bidragandet av en giftfri miljö. 

Inköp & avfall

Mycket av utsläppen idag kommer från varor som vi 
köper hem, varor som förr eller senare blir avfall. Åstorps 
kommun ska därmed arbeta för att minska spridning av 
miljöfarliga ämnen samt minska mängden avfall. Kunskap 
och information om farliga ämnen ska också öka. 

Nulägesbeskrivning hushållsavfall Åstorp

Avfallsmängder

Tabell 1. Insamlade mängder avfall från hushållen över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år.

Tabell 2. Insamlad mängd producentansvarsmaterial över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år.

Tabell 3. Total mängd insamlat avfall (fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral) över tid, 2011-2017.  
Angivet som kilo per invånare och år.

Fastighetsnära kommunalt ansvar

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall 155,9 142,9 142,3 127,0 142,7 144,2 142,3

Matavfall, orent 0,0 4,0 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0

Matavfall 46,3 38,7 54,5 55,1 57,6 55,2 55,2

Grovsopor 2,2 2,0 2,1 1,8 1,5 2,1 2,7

Trädgårdsavfall 85,5 81,8 74,2 73,2 78,1 64,4 63,9

Summa hämtat vid fastighet: 289,9 269,4 273,9 257,3 279,9 265,9 264,1

Producentansvarsmaterial - fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tidningar 42,5 39,1 47,2 46,4 39,7 34,6 28,6

Pappersförpackningar 15,3 12,4 19,3 21,5 22,6 20,2 17,6

Glasförpackningar 12,9 13,3 14,6 13,6 15,3 16,7 15,5

Metallförpackningar 3,2 3,6 3,3 3,4 2,9 3,2 3,3

Plastförpackningar 5,3 5,9 11,2 15,5 14,6 14,9 11,7

Summa förpackningar och tidningar 79,0 74,4 95,7 100,5 95,2 89,7 76,6

Total avfallsmängd från hushållen

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total avfallsmängd 753,5 805,6 912,8 760,7 556,8 513,7 464,6

Total avfallsmängd,  
exklusive trädgårdsavfallet

565,1 592,1 687,4 635,4 446,7 416,4 375,9
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NSR återvinningscentral Åstorp

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall, plattan 66,2 93,0 68,9 72,7 70,5 53,7 38,1

Restavfall, brännbart 0,0 2,3

Resårmöbler 10,5 8,2 7,4 8,4 7,6 7,1

Trädgårdsavfall 103,0 131,7 151,2 52,1 32,0 32,9 24,8

Fallfrukt 0,0 0,0

Trä 59,2 94,6 103,2 70,2 20,9 23,6 16,9

Metallskrot 22,0 23,2 19,3 13,9 12,7

Kabelskrot 0,0 0,3 0,4 0,3

Wellpapp (via åvc) 8,4 8,5 7,3 6,4

Farligt avfall 16,4 16,5 17,2 15,7 5,6 5,1 4,3

Elavfall 22,6 23,0 22,5 24,3 16,1 13,6 10,9

Återbruk, möbler 3,2 2,6 1,4 1,9

Återbruk, textil 2,0 2,2 1,9 1,4

Summa inkommande till  
återvinningscentralen

384,5 461,8 543,2 408,3 186,5 161,4 127,2

Tabell 4. Insamlad mängd avfall från återvinningscentralerna lämnat av invånare från Bjuv kommun över tid, 2011-2017.  
Angivet som kilo per invånare och år.

Avfallsmängderna per  
invånare i Åstorp har minskat

Vid NSR:s återvinningsanläggning på Filbornaområdet i 
Helsingborg vägs det avfall som samlas in bland villor och 
flerfamiljshus. Vid varje invägning registreras mängderna 
indelat per fraktion och på årsbasis sammanställs statistik 
som ligger till grund för målsättningarna i denna avfalls-
plan. Den totala mängden avfall exklusive trädgårdsavfall 
per invånare har minskat med 31 procent sedan 2011. 
Den största bidragande faktorn till minskningen är 
återvinningscentralen. Minskningen 2015 på återvinnings-
centralen beror framförallt på en tydlig uppdelning mellan 
hushållsavfall och verksamhetsavfall. 2016 infördes ett 
passersystem på alla återvinningscentraler och sedan 2017 
kan allt inkommande avfall fördelas till rätt kommun bero-
ende på vilken kommun avfallslämnaren tillhör. 

Producentansvarsmaterial

Den totala mängden producentansvarsmaterial har mins-
kat med cirka fyra procent sedan 2011. Mängden insam-
lade tidningar har minskat med 30 procent vilket speglar 
digitaliseringen av medierna. Trots en liten minskning av 
producentansvarsmaterial har plastförpackningarna ökat 
med 120 procent sedan 2011. 

Plockanalyser
Under flera år har plockanalyser genomförts på mat- och 
restavfall från hushållen i Åstorp. Plockanalyserna innebär 
att man sorterar avfall i olika fraktioner för att bestämma 
sammansättningen eller renheten på avfallet. Från resulta-
tet kan man sedan få en indikation om vad som behöver 
förbättras eller om en genomförd insats gett effekt. Resul-
tatet är även en viktig del i arbetet med att följa upp målen 
i avfallsplanen.

Plockanalyser gjorda 2018 visar att mängden produ-
centansvarsmaterial är samma som 2013. Den del som 
är rätt sorterat har ökat med 8 procent. I matavfallet har 
det onödiga matavfallet, till exempel gammal mat och för 
stora portioner minskat med 2 procent mellan 2013 och 
2018 medan det oundvikliga matavfallet såsom skal, skinn 
och ben, har ökat med 2 procent. 

Utifrån plockanalyserna genomförda 2018 fanns det 
cirka 5 kilo textil per invånare och år hos villa- och fritids-
abonnenter och cirka 7 kilo textil per invånare och år i 
flerfamiljshus. 
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Plockanalyser på restavfallet

Restavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Restavfall villor 2018

26 % 24 %

5 % 1 %

29 % 33 %1 % 1 %

39 % 41 %

Matavfall Farligt avfall & elektronik RestavfallTrädgårdsavfall Tidningar & förpackningar

Plockanalyser på matavfallet

Matavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Matavfall villor 2018

6 % 6 %

4 % 2 %

7 % 11 %

68 % 71 %

15 % 10 %

Icke matavfall Oundvikligt matavfall Onödigt matavfall
Annat matavfall (tex.  
servetter, snittblommor)

Matavfallspåsar
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Nulägesbeskrivning  
övrigt avfall
Insamlingssystem 

För verksamhetsavfall är marknaden avreglerad, det inne-
bär att verksamheterna får anlita vem de vill med tillstånd 
till att hämta deras avfall. De kan även själva transportera 
sitt avfall om de har tillstånd för detta. Verksamhetsutöva-
re har själva ansvaret för att det egna avfallet transporteras 
bort och behandlas enligt EU:s avfallstrappa. De som 
transporterar avfallet ska ha tillstånd för detta (det finns 
vissa undantag vid små mängder). En verksamhet kan 
även ha avfall som räknas som hushållsavfall till exempel 
avfall från fikarum och från städning. Detta hushållsavfall 
ska hämtas av NSR:s entreprenör. För verksamhetsavfall 
har Åstorps kommun ett planeringsansvar och tillsynsan-
svar (i de fall kommunen är tillsynsmyndighet).

Insamlade mängder: verksamhetsavfall 

Kommunen har idag ingen samlad bild av mängden 
verksamhetsavfall som produceras i kommunen. Andelen 
små och medelstora företag är många i Åstorps kommun 
och även i närliggande kommuner som Bjuv och troligtvis 
kommer detta avfall in vid NSR återvinningsanläggning i 
Åstorp.

Behandlingsanläggningar 
Nio mindre anläggningar, med tillstånds- eller anmälnings-
plikt, för mottagning av avfall finns i Åstorps kommun. 
Hushållsavfall och majoriteten av producentansvarsmate-
rial som samlas in av kommunen transporteras till NSR:s 
återvinningsanläggning i Helsingborg för mellanlagring 
och/eller sortering innan behandling eller borttransport. 

NSR återvinningscentral Åstorp 

Fastighet: Nyvång 1:7. 
Verksamhetskod: 90:60. 
Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsma-
terial, schaktmassor, producentansvarsmaterial, elektronik 
samt farligt avfall. Behandlingsmetod: Anläggningen be-
står av en återvinningscentral för hushåll, en miljöbod för 
farligt avfall, ytor för mottagning av grövre träavfall, träd-
gårdsavfall, ytor för kompostering samt ytor för skrot-, 
asfalt och betongåtervinning samt omlastning/ sortering 
av industriavfall. Det mesta material som kommer in 
transporteras till NSR återvinningsanläggning Helsingborg 
eller direkt till annan mottagare för återvinning, mellanlag-
ring eller slutomhändertagande. 
Tillåtna mängder/kapacitet: Anläggningen har ett tillstånd 
från 1992 enligt då gällande miljöskyddslagstiftning. Sedan 
2008 finns tillstånd för mellanlagring av farligt avfall. 
Mängden farligt avfall får vid ett givet tillfälle aldrig över-
stiga följande värden: 5 ton oljeavfall, 30 ton blybatterier, 
100 ton elektriska och elektroniska produkter, mer än 30 
ton impregnerat trä, mer än 1 ton annat farligt avfall. 

Stena recycling AB

Fastighet: Traversen 3. 
Verksamhetskod: 90.100 B, 90.70 B, 90.50 B, 90.119 B och 
90.90 C (Länsstyrelsen i Skåne). 
Typ av avfall: Annat avfall än farligt avfall, elektriska och 
elektroniska produkter, farligt avfall samt uttjänta motor-
drivna fordon Behandlingsmetod: Anläggningen tar emot, 
mellanlagrar, bearbetar, behandlar och sorterar avfallet. 
Tillåtna mängder: Den totala mängden avfall får maximalt 
uppgå till 130 000 ton per år. 
Kapacitet: På anläggningen får samtidigt högst lagras; far-
ligt avfall 3265 ton, elavfall 150 ton, transformatorer och 
kondensatorer 120 ton, övrigt farligt avfall 2995 ton. 

Sita sverige AB

Fastighet: Ji-Te 2. 
Verksamhetskod: 37-1 B, 90.002-1 B, 90.002-3 B, 90.005-1 
B (Länsstyrelsen i Skåne). 
Typ av avfall: Industriavfall, bygg- och rivningsavfall, farligt 
avfall, återvinningsmaterial och skrot/metaller. Behand-
lingsmetod: Anläggningen hanterar, sorterar, omlastar, 
fragmenterar och mellanlagrar avfall, farligt avfall och skrot.
Tillåtna mängder: Sortera, omlasta och fragmentera 90 
000 ton avfall, mellanlagra 2500 ton avfall och farligt avfall 
samt hantera 2500 ton skrot årligen. 
Kapacitet: På anläggningen får samtidigt högst lagras; 
elavfall 150 ton, transformatorer och kondensatorer 120 
ton, övrigt farligt avfall 2995 ton.

Rybro lastbilar AB

Fastighet: Rörspjäll 1:57. 
Verksamhetskod: 90.119 B (Länsstyrelsen i Skåne). 
Typ av avfall: Uttjänta motordrivna fordon. 
Behandlingsmetod: Återvinning av avfall genom lagring töm-
ning, demontering, mekanisk bearbetning eller annat yrkes-
mässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon. 
Tillåtna mängder: Högst 1000 fordon per år, lagring av 10 
ton farligt avfall (exklusive lagrade fordon). 

Fredriksson bil & maskin ab 
Fastighet: Broby 50:1. 
Verksamhetskod: 90.40, 90.110. 
Typ av avfall: Schaktmassor, matjord, jord, sten, betong 
Behandlingsmetod: sortering och harpning. 
Tillåtna mängder: Matjord/jord max 1000 ton per tillfälle, 
sten max 1000 ton per tillfälle, betong max 1000 ton per 
tillfälle, schaktmassor max 1000 per tillfälle. 
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BR konstruktion AB

Fastighet: Broby 55:1. 
Verksamhetskod: 90.40, 90.110. 
Typ av avfall: Schaktmassor, matjord, jord, sten, betong. 
Behandlingsmetod: Sortering och harpning. 
Tillåtna mängder: Matjord/jord max 1000 ton per tillfälle, 
sten max 1000 ton per tillfälle, betong max 1000 ton per 
tillfälle, schaktmassor max 1000 per tillfälle. 

NCC roads sverige AB 

Fastighet: Sågen 1. 
Verksamhetskod: 90.40, 90.110. 
Typ av avfall: Schaktmassor, matjord, jord, sten, betong.
Behandlingsmetod: sortering och harpning. 
Tillåtna mängder: Matjord/jord max 1000 ton per tillfälle, 
sten max 1000 ton per tillfälle, betong max 1000 ton per 
tillfälle, schaktmassor max 1000 per tillfälle. 

Kvidinge stenkross AB 

Fastighet: Maglaby 41:.1 
Verksamhetskod: 90.110. 
Typ av avfall: Uppfräst asfalt, betong. 
Behandlingsmetod: mellanlagring, krossning. 
Tillåtna mängder: Max 10 000 ton årligen. 

Åstorps kommun 

Fastighet: Åstorp 112:36. 
Verksamhetskod: 90.110. 
Typ av avfall: Uppfräst asfalt, betong. 
Behandlingsmetod: Mellanlagring, krossning. 
Tillåtna mängder: Max 10 000 ton årligen.

Nedlagda avfallsupplag
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:6)  
bör riskbedömning av nedlagda deponier och avfallsupp-
lag göras enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering 
av förorenade områden, MIFO.

Klass 1: Särskilda miljöskyddsåtgärder  
bedöms nödvändiga. 
Klass 2: Prov och undersökningar bör göras  
för att kunna ta ställning till behov av åtgärder. 
Klass 3: Objektet synes kunna föras till  
grupp 4 efter enkla åtgärder. 
Klass 4: Särskilda miljöskyddsåtgärder  
synes ej behövliga.

Avfallsupplag 
(fastighets- 
beteckning)

Start Avslut Typ av avfall Kommentar Klass

Hyllinge 1:11 m.fl. 
Tegelbruksdammar

1967 1973 Hushållsavfall 4

Åstorp 113:10 
Nedlagt tegelbruk

1966 1972 Hushållsavfall 4

Maglaby 1:9 1970 1974 Hushållsavfall 4

Grytevad påfart 
väg 21

1950 1966 Hushållsavfall 4

Nyvång  
(markomr. Norr  
om NSRs ÅVC)

1960 1966 Hushållsavfall 4

Nyvång  
(markomr. Sydost 
om slagghögen)

1940-talet 1960 Schaktmassor, aska, 
trädgårds-avfall.

Ej prövad enligt miljöbalken. 4

Nyvång 1:7  
NSRs ÅVC

1973 2000 Schaktmassor, bygg-,  
rivningsavfall, ej åter- 
vinningsbart trädgårds-
avfall.

Prövad enl. MB. Från år 2000 
drivs anläggningen som en krets-
loppsanläggning. Inkommande 
material sorteras, mellanlagras 
och skickas till återvinning eller 
slutbehandlas på Filborna. 

Ej  
klassad

Björket 1:42  
och 1:43

Okänt Okänt Okänt Avfall slängdes ner för en  
slänt till en täktbotten som 
täcktes över. 

Ej  
klassad

Kvidinge 8:20, 
Kvidinge 7:115

Okänt Okänt Okänt Gammal grustäkt som fyllts  
med avfall.

Ej  
klassad
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Bilaga 1F. 
Beskrivning av  
Ängeholms kommun
Folkmängd och fakta 
Ängelholm är en kustkommun i nordvästra Skåne, belägen 
längst inne i Skälderviken mellan Bjäre- och Kullahalvön 
nära Helsingborg, Danmark och kontinenten. Kom-
munen har en god infrastruktur med vägar, järnväg och 
flygplats. Den består av ett varierat landskap med en lång 
sandstrand, slätt, sjöar och djupa skogar. Det finns flera 
slingrande åar i kommunen, varav Rönneå är den största 
och mest kända. Ängelholms kommun utgör en del av Fa-
miljen Helsingborg tillsammans med 10 andra kommuner 
i nordvästra Skåne. 

Den 31 december 2017 bodde 41 786 personer inom 
kommunens gränser. Sedan 2013 har kommunen i genom-
snitt ökat med 480 personer om året. Bostadsbeståndet 
bestod år 2016 av 11 163 småhus, 7 634 lägenheter i fler-
bostadshus samt 634 övriga hus och specialbostäder. Av 
kommunens 11 163 småhus är 1 571 eller cirka 14 procent 
registrerade som fritidshus. Mellan 2013 och 2016 ökade 
bostadsbeståndet med 289 småhus och 369 lägenheter i 
flerbostadshus samtidigt som antalet övriga hus och speci-
albostäder minskade med 92 stycken. Den totala ökningen 
under perioden var 566 bostäder.

Näringslivsstruktur

Ängelholms kommun har 3 242 medarbetare varav 2 
859 tillsvidareanställda. I kommunen finns cirka 2 200 
egenföretagare och majoriteten av företagen är små eller 
medelstora med färre än 50 anställda. Cirka 99 procent av 
företagen har 1–49 anställda. Största arbetsgivare är Äng-
elholms kommun och Skåne läns landsting. Största privata 
arbetsgivare är Swerock Aktiebolag, Tommy Nordberghs 
Åkeri AB, Hemocue aktiebolag och Logent AB.

Framtidsutsikt
Förändringar i bostadsbeståndet

Det byggs villor och flerbostadshus i Munka Ljungby. I 
Ängelholm är byggnation av villor och flerbostadshus i full 
gång centralt på Parallelltrapetsen. Stationsområdet och 
Fridhem är på gång. Koncepthus planeras i Strövelstorp, 
Össjö, Hjärnarp och Södra Utmarken. Prognosen för bygg-
nation av bostäder i kommunen till och med år 2027 är to-
talt cirka 2 600 bostäder. Det är fördelat på cirka 600 villor, 
cirka 1 900 flerbostadshus och cirka 80 seniorboenden.

Målet är att befolkningen i Ängelholm ska öka med en 
procent om året. Det är ett tufft mål som ställer krav på 
fortsatta möjligheter för bostadsbyggande och att nödvän-
diga beslut för att förverkliga detta fattas.

Utbyggnad av avloppsnät

Till 2023 ska Ljungabolet och Äspenäs ha fått tillgång 
till kommunalt spillvatten. Även nya exploaterings-
områden kommer kopplas på. Totalt finns det 2488 aktiva 
 abonnemang på små avloppsanläggningar i Ängelholms 
kommun.

Lokala mål
Visionen för Ängelholms kommunens är en övergripan-
de riktlinje med blicken mot 2020. Utöver visionen finns 
det två lokala styrdokument som berör avfallsområdet i 
Ängelholms kommun. 

Vision för Ängelholm 2020

Ängelholm är möjligheternas kommun som kraftfullt och 
hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det 
geografiska läget och utmärkt infrastruktur. Ängelholm 
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är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för 
företag som vill utveckla sin verksamhet. Ängelholm är en 
av de ledande kommunerna i en expanderande Öresunds-
region. Den växer genom såväl inflyttning som ett födelse-
överskott och erbjuder miljöer för boende och rekreation 
där närheten till havet är särskilt utmärkande. Ängelholm 
är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden, kun-
skapsstaden och hälsostaden.

ÖP2035 – Översiktsplan  
för Ängelholms kommun

Översiktsplanen är det övergripande dokumentet för 
 Ängelholms kommun. Området avfall behandlas i  
avsnittet En hållbar infrastruktur. 

Avfall

Avfallshanteringen ska ske på ett säkert och miljöeffektivt 
sätt. Kommunen ska arbeta för att förebygga att avfall upp-
kommer, sträva efter en ökad återanvändning av produkter 
och en ökad materialåtervinning. Därför är det viktigt att 
fysiska förutsättningar såsom utrymme för sortering av 
avfall och tillgängliga platser för återvinning skapas. 

Ställningstagande: Skapa robusta system

Avfallsplan, dagvattenpolicy och VA-plan ska följas. Plane-
ring av ny bebyggelse och VA-utbyggnaden ska samspela. 
Avfallsmängder ska minska och materialåtervinningen 
öka. En hög tillgänglighet av elektronisk kommunikation 
eftersträvas. Kommunen ska verka för en markförläggning 
av kraftledningar vid nätkoncessioner. Vid planering ska 
erforderligt skyddsavstånd ska hållas.

Miljöplan för Ängelholms kommun 

I Ängelholms kommun finns sedan den 1 januari 2014 
en ny miljöplan med grund i de nationella och regiona-
la miljömålen. Kommunen har valt att arbeta med sex 
övergripande och strategiska mål, i vilka de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen kan sorteras in. De sex inriktningarna 
för miljöarbetet är:

 ● god vattenkvalitet
 ● en levande natur och ett friskt ekosystem
 ● effektiv användning och produktion av energi
 ● hållbart transportsystem
 ● en levande och god bebyggd miljö
 ● upphandling utifrån ett miljö-  

och hållbarhetsperspektiv
 
De inriktningar som berör avfallsområdet är Effektiv an-
vändning och produktion av energi samt Hållbara transportsystem.

Effektiv användning och produktion av energi

Ängelholms kommun ska främja och stimulera förnybar en-
ergiproduktion, vara 100 procent fossilfri i sin energianvänd-
ning och stimulera och prioritera användningen av biogas.

Hållbara transportsystem

Ängelholms kommun ska vara fossilbränslefri i alla sina 
transporter. 

Nulägesbeskrivning hushållsavfall Ängelholm

Avfallsmängder

Tabell 1. Insamlade mängder avfall från hushållen över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år.

Fastighetsnära kommunalt ansvar

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall 178,6 167,6 167,6 167,1 167,1 157,5 142,8

Matavfall, orent 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Matavfall 56,9 64,0 64,1 61,9 61,9 62,5 67,2

Grovsopor 2,5 2,2 2,0 1,9 1,9 2,2 3,2

Trädgårdsavfall 76,4 74,6 67,5 68,8 68,5 62,2 64,9

Summa hämtat vid fastighet: 314,5 308,8 301,3 299,6 299,5 284,3 278,2
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Producentansvarsmaterial - fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tidningar 21,9 15,7 35,5 33,2 33,1 29,1 42,5

Pappersförpackningar 7,1 6,2 16,2 17,3 22,3 21,6 22,4

Glasförpackningar 8,3 8,4 18,5 17,7 17,9 19,8 18,5

Metallförpackningar 0,5 0,6 2,1 2,5 2,8 2,9 3,7

Plastförpackningar 2,7 2,8 8,2 16,2 12,7 13,1 14,3

Summa förpackningar och tidningar 40,4 33,7 80,5 86,8 88,9 86,5 101,4

Tabell 2. Insamlad mängd producentansvarsmaterial över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år.

Tabell 3. Total mängd insamlat avfall (fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral) över tid, 2011-2017.  
Angivet som kilo per invånare och år.

Tabell 4. Insamlad mängd avfall från återvinningscentralerna lämnat av invånare från Bjuv kommun över tid, 2011-2017.  
Angivet som kilo per invånare och år.

Total avfallsmängd från hushållet

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total avfallsmängd 667,7 631,2 716,6 662,1 516,0 499,6 490,3

Total avfallsmängd,  
exklusive trädgårdsavfallet

498,9 478,4 547,7 541,3 415,9 406,1 399,9

NSR återvinningscentral

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall, plattan 53,6 51,8 59,5 51,4 34,5 7,2 10,5

Restavfall, brännbart 7,8 17,7

Resårmöbler 3,9 2,7 4,9 5,1 5,1 5,4

Trädgårdsavfall 92,4 78,3 101,4 52,0 31,7 31,3 25,6

Fallfrukt 0,0 0,0

Trä 79,0 68,5 65,9 70,1 20,7 21,0 16,6

Metallskrot 19,3 11,2 12,8 14,0 14,2

Kabelskrot 0,1 0,5 0,0 0,5

Wellpapp (via åvc) 4,5 4,9 5,0 4,7

Farligt avfall 8,0 10,4 13,8 10,8 4,5 4,9 4,6

Elavfall 20,5 18,5 18,4 17,7 13,1 12,4 10,9

Återbruk, möbler 2,4 2,7 1,5 2,0

Återbruk, textil 1,0 0,9 0,9 1,2

Summa inkommande till  
återvinningscentralen

312,7 288,7 334,8 279,1 131,2 131,1 114,0
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Avfallsmängderna per invånare  
i Ängelholm har minskat

Vid NSR:s återvinningsanläggning på Filborna vägs det 
avfall som samlas in bland villor och flerfamiljshus. Vid 
varje invägning registreras mängderna indelat per frak-
tion och på årsbasis sammanställs statistik som ligger till 
grund för målsättningarna i denna avfallsplan. Den totala 
mängden avfall exklusive trädgårdsavfall per invånare har 
minskat med 18 procent sedan 2011. Den största bidra-
gande faktorn till minskningen är återvinningscentralen. 
2015 berodde minskningen på återvinningscentralen 
framförallt på en tydlig uppdelning mellan hushållsavfall 
och verksamhetsavfall. 2016 infördes ett passersystem på 
alla återvinningscentraler och sedan 2017 kan allt inkom-
mande avfall fördelas till rätt kommun beroende på vilken 
kommun avfallslämnaren tillhör. 

Producentansvarsmaterial

Den totala mängden producentansvarsmaterial har ökat 
med 150 procent sedan 2011. 2016 infördes fyrfackskärl i 
hela Ängelholm vilket har gjort det enklare för kommun-

invånarna att sortera ut producentansvarsmaterial hemma. 
Mängden insamlade tidningar har ökat med 90 procent 
sedan 2011, ökningen beror framförallt på att man nu sor-
terar rätt. Plockanalyser på restavfallet innan fyrfackskärlen 
infördes innehöll 39 procent producentansvarsmaterial 
och efter fyrfacksinförandet innehöll det 23 procent  
producentansvarsmaterial. 

Plockanalyser

Under flera år har plockanalyser genomförts på mat- och 
restavfall från hushållen i Ängelholm. Plockanalyserna 
innebär att man sorterar avfall i olika fraktioner för att 
bestämma sammansättningen eller renheten på avfallet. 
Från resultatet kan man sedan få en indikation om vad 
som behöver förbättras eller om en genomförd insats gett 
effekt. Resultatet är även en viktig del i arbetet med att 
följa upp målen i avfallsplanen.

Utifrån plockanalyserna genomförda 2018 fanns det 
cirka 3,5 kilo textil per invånare och år hos villa- och 
fritidsabonnenter och cirka 9 kilo textil per invånare och 
år i flerfamiljshus. 

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020-2024  //  BILAGA 1F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

Plockanalyser på restavfallet

Restavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Restavfall villor 2018

27 % 20 %

2 % 2 %

30 % 23 %1 % 0 %

40 % 55 %

Matavfall Farligt avfall & elektronik RestavfallTrädgårdsavfall Tidningar & förpackningar



33

Nulägesbeskrivning  
övrigt avfall

Insamlingssystem 

För verksamhetsavfall är marknaden avreglerad, det inne-
bär att verksamheterna får anlita vem de vill med tillstånd 
till att hämta deras avfall. De kan även själva transportera 
sitt avfall om de har tillstånd för detta. Verksamhetsutöva-
re har själva ansvaret för att det egna avfallet transporteras 
bort och behandlas enligt EU:s avfallstrappa. De som 
transporterar avfallet ska ha tillstånd för detta (det finns 
vissa undantag vid små mängder). En verksamhet kan 
även ha avfall som räknas som hushållsavfall till exempel 
avfall från fikarum och från städning. Detta hushållsavfall 
ska hämtas av NSR:s entreprenör. För verksamhetsavfall 
har Ängelholms kommun ett planeringsansvar och till-
synsansvar (i de fall kommunen är tillsynsmyndighet).

Insamlade mängder: verksamhetsavfall 

Kommunen har idag ingen samlad bild av mängden verk-
samhetsavfall som produceras i kommunen. Andelen små 
och medelstora företag är många i Ängelholms kommun 
och även i närliggande kommuner som Båstad och troligt-
vis kommer detta avfall in vid NSR återvinningsanlägg-
ning Ängelholm.

Behandlingsanläggningar 
Fyra anläggningar klassade för mottagning av avfall finns 
i Ängelholms kommun. Hushållsavfall som samlas in av 
kommunen transporteras till NSR återvinningsanläggning 
Helsingborg för mellanlagring och/eller sortering innan 
behandling eller borttransport. 

Nsr återvinningsanläggning ängelholm 

Fastighet: Betongen 3. 
Verksamhetskod: 90.30, 90.50, 90.100, 90.80, 90.170. 
Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsma-
terial, schaktmassor, producentansvarsmaterial, elektronik 
samt farligt avfall. 
Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvin-
ningscentral för hushåll och verksamheter, en miljöbod 
för farligt avfall, ytor för mottagning av grövre träavfall, 
trädgårdsavfall, ytor för kompostering samt ytor för 
skrot-, asfalt och betongåtervinning samt omlastning/
sortering av industriavfall. Återvinningscentralen är öppen 
måndag till fredag samt lördagar. Det mesta material som 
kommer in transporteras till NSR återvinningsanläggning 
Helsingborg eller direkt till annan mottagare för återvin-
ning, mellanlagring eller slutomhändertagande. 
Tillåtna mängder: Mellanlagring, behandling och mekanisk 
bearbetning av icke farligt avfall/år: 46 000 ton. Sortering, 

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020-2024  //  BILAGA 1F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

Plockanalyser på matavfallet

Matavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Matavfall villor 2018

4 % 3 %

5 % 3 %

12 % 13 %

81 % 72 %

0 % 9 %

Icke matavfall Oundvikligt matavfall Onödigt matavfall
Annat matavfall (tex.  
servetter, snittblommor)

Matavfallspåsar



34

fragmentering och bearbetning av plastavfall: 10 000 ton. 
Mellanlagring av: återvinningsmaterial, verksamhetsavfall, 
schaktmassor, matjord, asfalt och betong, totalt 20 000 
ton. Krossning, siktning och kompostering av trädgårds-
avfall: 8 000 ton. Lagring av bränsleflis: 3000 ton. Mellan-
lagring av farligt avfall: 3000 ton. 

Sita:s omlastningsstation i vejby 

Fastighet: Vejby 261:1. 
Verksamhetskod: 90.40. 
Typ av avfall: Hushållsavfall (restavfall och matavfall), 
förpackningar och tidningar. 
Behandlingsmetod: Enbart omlastning och mellanlagring. 
Komprimering sker av restavfall innan borttransport. 
Tillåtna mängder: 10 000 ton. 

Åkerslunds kraftvärmeverk 

Fastighet: Rebbelberga 129:2. 
Verksamhetskod: 90:200. 
Typ av avfall: Returträflis, Biomal och bränslerester. 
Behandlingsmetod: Förbränning i två BFB-pannor. 
Tillåtna mängder: 125 000 ton per år. 
Kapacitet: 54 MW avfallskapacitet. 

Nedlagda avfallsslag 
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:6)  
bör riskbedömning av nedlagda deponier göras enligt 
Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade 
områden, MIFO.

Klass 1: Särskilda miljöskyddsåtgärder
bedöms nödvändiga.
Klass 2: Prov och undersökningar bör göras
för att kunna ta ställning till behov av åtgärder.
Klass 3: Objektet synes kunna föras till
grupp 4 efter enkla åtgärder.
Klass 4: Särskilda miljöskyddsåtgärder
synes ej behövliga.

Avfallsupplag Start Slut Typ av avfall Kommentar Klass

Ausås 1:5 1965 1972 Kommunalt hushålls-
avfall.  

Idag jordbruksmark. Privat markägare. 2

Axtorp 6:6 (1) Okänt 1968 Kommunalt hushålls-
avfall.

Privat markägare. 3

Axtorp 6:6 (2) 1974 1980 Osäkert men kan vara 
industriavfall i form av 
limläder, hushållsavfall, 
byggnadsavfall.

2

Axtorp 12:10 1973 1974 Användare av deponin 
var ”egna kommunens 
industrier” – och det som 
deponerades där var 
limläder.

På grund av att limläder har deponerats 
på platsen och man i garvningsproces-
sen troligtvis använt sig av krom och 
arsenik, kan dessa ämnen finnas på 
platsen.

2

Barkåkra 55:1 Främst bygg-, schakt 
och trädgårdsavfall men 
även bilar, kylskåp och 
kemikalier.

Det är oklart om detta avfall togs 
bort innan sluttäckning. Deponin är 
belägen på grus vilket är en genom-
släpplig jordart. På fastigheten finns idag 
ängsmark. Det finns dock en pågående 
detaljplan på fastigheten. Enligt plankar-
tan planeras det bostäder och naturom-
råden på platsen där deponin är belägen. 
Prioriterad i handlingsplanen.
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Barkåkra 58:1 1964 Grovavfall från hushåll 
främst, även schakt-
massor, byggnadsavfall 
och ris.

I prover som togs på deponin 2010 var 
det förhöjda halter av PAH vilket visar 
på att det finns farliga ämnen i deponin. 
Deponin på Barkåkra 58:1 är belägen på 
grus vilket är en genomsläpplig jordart. 
På fastigheten finns idag jordbruksmark. 
Det finns dock en pågående detaljplan 
på fastigheten. Enligt plankartan plane-
ras det bostäder, handel och kontor på 
platsen där deponin är belägen. Priorite-
rad i handlingsplanen.

2

Barkåkra 7:44 1957 Hushållsavfall och 
grovavfall.

Gammalt grustag. Förbjuden depone-
ring under 90-talet. 1997 togs prover 
som visade på förhöjda halter av 
aluminium, nitrat, nitratkväve och fosfat. 
Prioriterad i handlingsplanen.

2

Söndrebalj 7:2 1957-58 1969 Hushållsavfall, schakt-
massor.

Jordbruksmark. Ingen ansvarsutred-
ning bedöms nödvändig (kommunalt 
ansvar). Deponin beaktas inom ramen 
för detaljplanearbetet. Komplette-
rande undersökningar kan omfatta 
flygbildsstudier, provgropsgrävningar 
för att lokalisera/avgränsa deponin, ev 
borttransport av massor i samband med 
exploatering.
Tidplan: Styrs av exploateringsintresset. 
Inga åtgärder bedöms vara aktuella i 
närtid.

2

Tåstarps 9:1 Okänt 1969 Ej känt, okontrollerad 
tippning.

Belägen intill bäck samt vattenskydds-
område. Eldning har genomförts på 
deponin. Jordbruksmark med privat 
ägare. Prioriterad i handlingsplanen.

2

Hillarp 2:12 1968 Okänt Avsedd för byggnads och 
trädgårdsavfall. Pågick 
även deponering av hus-
hållsavfall, oljedunkar, 
kemikalier från industri-
er, bilar.

Före detta grus- och bergtäkt. Ska ha 
förekommit eldning. Idag skogsmark.

2

Hillarp 40:1 1969 Okänt Trädgård- och byggnads-
avfall, tippmassor.

Ingen fyllning av bäckravin. Prioriteras i 
handlingsplanen.

2

Gröneborg 3 och 4 Okänt 1930 Hushållsavfall Villaområde med vägar och parkmark. 
Kommunal och privatägd mark.

4

Munka Ljungby 
35:13

1940 Okänt Kommunalt hushålls-
avfall

Syntes spår av deponin 2012. Stort 
skyddsvärde. Prioriterad i handlings-
planen.

2

Vemmentorp 1:3 1960 1964 Hushållsavfall Hasslarpsån ligger precis norr om depo-
nin. Privat markägare. Jordbruksmark.

2

Vejby 264:1 1974 2018 Schaktmassor mm. Omlastning avfall från Båstad avslutad. Ej  
bedömd 

Ängeltofta 10:1 1964 Okänt Sluttäckning pågår och beräknas vara 
slutförd år 2019.

2

Kulltorp 163 1966 Hushållsavfall och indu-
striavfall

Återställd med godkänd sluttäckning. 2

Fabrikstipp, Syd-
svenska Läderfa-
briken

Okänt 1967 Fabrikstipp Känsligt beträffande ytvatten. 2  
(4 efter 
disk)

Kärra 1:9 Okänt Okänt Sand/grus. Ej  
bedömd
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Bilaga 2:
Åtgärdsplan

A. Bjuvs kommun    s. 2

B. Båstads kommun    s. 7

C. Helsingborgs stad (kommer 2021) 

D. Höganäs kommun    s. 12

E. Åstorps kommun    s. 17

F. Ängelholms kommun    s. 22

G. NSR    s. 27

Regional avfallsplan 2020–2024
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Bilaga 2A. 
Åtgärdsplan 
Bjuvs kommun

Det finns ett lokalt  
måldokument som berör  

avfallsområdet i Bjuvs kommun:

- Vision 2030 - Nästa  
generation i fokus 
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1:1:1  Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 
20 procent till 2024 jämfört med 2017.

1:1:2  Matsvinnet i regionen ska minska  
med 50 procent per invånare till 2024 
 jämfört med 2017.

1:1:3  15 procent av det grov- och textilavfall 
som samlas in ska gå till återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter med 15 procent till 2024 jämfört med 
2017.

1:2:1  Regionen ska verka för att mängden 
avfall från verksamheter ska minska.

1:2:2  3 procent av det material som lämnas 
på återvinningscentralerna som inte är hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri

Bjuvs kommun arbetar för att 
förebygga avfall i de kommunala 
verksamheterna.

Övergripande ansvar:  
Kommunstyrelsens förvaltning  
– Planeringsavdelningen

Genomförande:  
Övriga förvaltningar

Bjuvs kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala 
verksamheterna.

Övergripande ansvar:  
Kommunstyrelsens förvaltning  
– Planeringsavdelningen

Genomförande:  
Övriga förvaltningar

Bjuvs kommun arbetar för att minska 
matsvinnet i de kommunala verksam-
heterna.

Vård och omsorgsförvaltningen  
– kostenheten

Uppmuntra och påverka verksam-
heter (t ex restauranger, butiker) att 
arbeta för att minimera matsvinn.

Söderåsens miljöförbund, NSR

Bjuvs kommun arbetar för att fasa 
ut produkter tillverkade av fossil-
baserade plaster från kommunala 
verksamheter.

Övergripande ansvar:  
Kommunstyrelsens förvaltning 
– Planeringsavdelningen

Genomförande:  
Övriga förvaltningar

Bjuvs kommun deltar årligen i nät-
verk som bildades från tematräffarna, 
där NSR är sammankallade.

Bjuvs kommun, NSR

Utbilda tjänstemän och politiker om 
avfallshantering, genom studiebesök 
på NSR.

Övergripande ansvar:  
Kommunstyrelsens förvaltning  
– Planeringsavdelningen

Agenda 2030 

12.3. Till 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butiks- och konsumentledet, och 
minska mat svinnet längs hela livsmedels-
kedjan, även förlusterna efter skörd.

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten-
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material- 
återvinning av textilavfall ska öka. 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2A  //  BJUVS KOMMUN
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2:1:1  Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2024 jämfört med 
2017.

2:1:2  Återvinningsgraden av insamlat mat-
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till 
2024 jämfört med 2017.

2:1:3  Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska vara 0 procent 2024.

2:1:4  Mängden textilier i restavfallet ska 
minska med 40 procent till 2024 jämfört med 
2018. 

2:1:5  Mängden ej sorterbart på återvin-
ningscentralerna ska minska med 30 procent 
per invånare till 2024 jämfört med 2017.

2:1:6 100 procent av externslammet som 
samlas in från enskilda avlopp behandlas med 
mest lämplig teknik för att främja miljönytta 
till 2024.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna, 
som NSR hanterar, renas i den grad att de 
ska återanvändas eller återvinnas i konstruk-
tions- eller anläggningsändamål till 2024.

2:2:2  Regionen ska verka för att andelen 
utsorterat avfall från verksamheterna ska öka 
till 2024.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamhe-
ternas farliga avfall sorteras ut och omhän-
dertas på bästa sätt.

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs

Bjuvs kommun arbetar för en  
ändamålsenlig sortering och för  
att öka källsorteringen på  
offentliga platser.

Tekniska förvaltningen 

Bjuvs kommun arbetar för en  
ändamålsenlig sortering och för  
att öka källsorteringen i kommunala 
verksamheter.

Övergripande ansvar:  
Kommunstyrelsens förvaltning - 
Planeringsavdelningen
I samarbete med Tekniska förvalt-
ningen
Genomförande:
Övriga förvaltningar

Uppmuntra och påverka verksam-
heter (t ex restauranger, butiker) att 
arbeta för att öka utsorteringen av 
matavfall, fett, förpackningar och 
tidningar.

NSR, Söderåsens miljöförbund

Vid stora evenemang använda NSR:s 
evenemangskitt med full sortering 
för offentlig plats.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall.

12.2. Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2A  //  BJUVS KOMMUN

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvatten 
och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, 
våtmarker, berg och torra områden, i enlighet 
med de skyldigheter som anges i internatio-
nella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material- 
återvinning av textilavfall ska öka
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3:1  Nedskräpningen i regionen ska minska 
till 2024 från 2019.

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning

Mäta nedskräpningen genom NSR:s 
kundundersökning, för att kunna följa 
utvecklingen, utforma åtgärder och 
utvärdera insatser.

Tekniska förvaltningen

Bjuvs kommun arbetar för att före-
bygga och minska nedskräpningen på 
offentliga platser.

Tekniska förvaltningen

Uppmuntra och påverka kommunens 
invånare att minska nedskräpningen 
på offentliga platser.

Tekniska förvaltningen

Bjuvs kommun ska årligen delta i nät-
verket för nedskräpning med syfte 
att samordna nedskräpningsåtgärder.

Tekniska förvaltningen

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

6.3. Till 2030 förbättra vattenkvaliteten 
genom att minska föroreningar, stoppa dump-
ning och minimera utsläpp av farliga kemika-
lier och material, halvera andelen obehandlat 
avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen 
och en säker återanvändning globalt. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten-
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

14.1. Till 2025 förebygga och avsevärt minska 
alla slags föroreningar i havet, i synnerhet 
från landbaserad verksamhet, inklusive marint 
skräp och tillförsel av näringsämnen.

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvat-
ten och deras ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och torra områden, 
i enlighet med de skyldigheter som anges i 
internationella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2A  //  BJUVS KOMMUN
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4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
hanteringen i regionen ska minska till 2024 
från 2017.

4:1:1  Fordonen som används av NSR eller på 
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från 
källa till återvinning ska vara 100 procent 
fossilbränslefria.

4:1:2  NSR ska upprätta fler platser i regio-
nen för mellanlagring av schaktmassor för att 
minska transporterna.

4:1:3  Uttaget av metangas från Filborna-
deponin i Helsingborg ska öka till 2024 
jämfört med 2017.

4:1:4  Tillverkning och avsättning av biogas 
ska öka till 2024.

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare 
ska minska enligt ägardirektivets mål (450 
kronor per invånare till 2020).

4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen  
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5  
till 2020).

Målområde 4:  
Människa och  
miljö i fokus

Bjuvs kommun deltar kontinuerligt på 
möten kring schaktmassor i regionen.

Tekniska förvaltningen

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strate-
gier och planering på nationell nivå.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

Åtgärd Ansvar

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2A  //  BJUVS KOMMUN
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Bilaga 2B. 
Åtgärdsplan 
Båstads kommun

Det finns två lokala  
måldokument som berör  

avfallsområdet i Båstads kommun:

- Översiktsplan 
- Miljöprogram 2012–2022 
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1:1:1  Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 
20 procent till 2024 jämfört med 2017.

1:1:2  Matsvinnet i regionen ska minska  
med 50 procent per invånare till 2024 
 jämfört med 2017.

1:1:3  15 procent av det grov- och textilavfall 
som samlas in ska gå till återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter med 15 procent till 2024 jämfört med 
2017.

1:2:1  Regionen ska verka för att mängden 
avfall från verksamheter ska minska.

1:2:2  3 procent av det material som lämnas 
på återvinningscentralerna som inte är hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

Uppmuntra och påverka invånarna 
att förebygga avfall och öka återan-
vändningen.

Miljöavdelningen, kommunikation, 
NSR

Båstads kommun arbetar för att 
förebygga avfall i de kommunala 
verksamheterna.  

Miljöavdelningen Teknik  
och service, vård, skola

Båstads kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala 
verksamheterna.

Teknik och service

Båstads kommun arbetar för att 
minska matsvinnet i de kommunala 
verksamheterna.

Teknik och service

Uppmuntra och påverka verksamhe-
ter (t ex restauranger, butiker)
att arbeta för att minimera matsvinn.

Miljöavdelningen, NSR 

Båstads kommun arbetar för att fasa 
ut produkter tillverkade av fossil-
baserade plaster från kommunala 
verksamheter.

Teknik och service,  
upphandlingsenheten

Utbilda tjänstemän och politiker om 
avfallshantering, genom studiebesök 
på NSR.

Båstads kommun delta årligen på nät-
verksträffar som NSR sammankallar.

Båstads kommun, NSR

Båstads kommun arbetar kontinu-
erligt med intern avfallsgrupp med 
representanter från kommunens 
olika enheter.

Samhällsbyggnad

Båstads kommun arbetar för att 
minska matsvinnet i de kommunala 
verksamheterna, genom programmet 
Hantera.

Teknik och service

Agenda 2030 

12.3. Till 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butiks- och konsumentledet, och 
minska mat svinnet längs hela livsmedels-
kedjan, även förlusterna efter skörd.

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten-
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material- 
återvinning av textilavfall ska öka. 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2B  //  BÅSTADS KOMMUN

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri
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2:1:1  Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2024 jämfört med 
2017.

2:1:2  Återvinningsgraden av insamlat mat-
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till 
2024 jämfört med 2017.

2:1:3  Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska vara 0 procent 2024.

2:1:4  Mängden textilier i restavfallet ska 
minska med 40 procent till 2024 jämfört med 
2018. 

2:1:5  Mängden ej sorterbart på återvin-
ningscentralerna ska minska med 30 procent 
per invånare till 2024 jämfört med 2017.

2:1:6 100 procent av externslammet som 
samlas in från enskilda avlopp behandlas med 
mest lämplig teknik för att främja miljönytta 
till 2024.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna, 
som NSR hanterar, renas i den grad att de 
ska återanvändas eller återvinnas i konstruk-
tions- eller anläggningsändamål till 2024.

2:2:2  Regionen ska verka för att andelen 
utsorterat avfall från verksamheterna ska öka 
till 2024.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamhe-
ternas farliga avfall sorteras ut och omhän-
dertas på bästa sätt.

Uppmuntra och påverka  
kommunens invånare att öka 
 källsorteringen av matavfall,  
förpackningar och tidningar.

Miljöavdelningen, NSR

Båstads kommun arbetar för en  
ändamålsenlig sortering och för  
att öka källsorteringen på 
offentliga platser.

Teknik och service

Båstads kommun arbetar för en 
ändamålsenlig sortering och för att 
öka källsorteringen i kommunala 
verksamheter.

Miljöavdelningen,  
teknik och service, vård, skola

Uppmuntra och påverka verksamhe-
ter (t ex restauranger, butiker)  
att arbeta för att öka utsorteringen 
av matavfall, fett, förpackningar  
och tidningar.

Miljöavdelningen,  
kommunikation, NSR

Båstads kommun ska årligen 
 kontrollera verksamheternas  ut- 
sortering av avfall enligt checklista 
utvecklad av NSR vid tillsyn.

Miljöavdelningen 

Båstads kommun ska årligen  
kontrollera verksamheternas 
 ut sortering av farligt avfall och  
elektronik vid tillsyn.

Samhällsbyggnad

Vid stora evenemang använda NSR:s 
evenemangskitt med full sortering 
för offentlig plats.

Samhällsbyggnad

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall.

12.2. Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2B  //  BÅSTADS KOMMUN

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvat-
ten och deras ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och torra områden, 
i enlighet med de skyldigheter som anges i 
internationella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material- 
återvinning av textilavfall ska öka
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3:1  Nedskräpningen i regionen ska minska 
till 2024 från 2019.

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Mäta nedskräpningen genom antal 
ärenden om nedskräpning för att 
kunna följa utvecklingen, utforma åt-
gärder och utvärdera insatser.  Under 
2019 kommer ett startvärde mätas.

Teknik och service

Båstads kommun arbetar för att före-
bygga och minska nedskräpningen på 
offentliga platser.

Teknik och service

Uppmuntra och påverka kommunens 
invånare att minska nedskräpningen 
på offentliga platser.

Teknik och service

Båstads kommun ska årligen genom-
föra skräpplockarkampanjer.

Teknik och service

Båstads kommun ska årligen delta 
i nätverket för nedskräpning med 
syfte att samordna nedskräpnings-
åtgärder.

Teknik och service

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

6.3. Till 2030 förbättra vattenkvaliteten 
genom att minska föroreningar, stoppa dump-
ning och minimera utsläpp av farliga kemika-
lier och material, halvera andelen obehandlat 
avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen 
och en säker återanvändning globalt. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten-
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

14.1. Till 2025 förebygga och avsevärt minska 
alla slags föroreningar i havet, i synnerhet 
från landbaserad verksamhet, inklusive marint 
skräp och tillförsel av näringsämnen.

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvat-
ten och deras ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och torra områden, 
i enlighet med de skyldigheter som anges i 
internationella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2B  //  BÅSTADS KOMMUN

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning
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4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
hanteringen i regionen ska minska till 2024 
från 2017.

4:1:1  Fordonen som används av NSR eller på 
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från 
källa till återvinning ska vara 100 procent 
fossilbränslefria.

4:1:2  NSR ska upprätta fler platser i regio-
nen för mellanlagring av schaktmassor för att 
minska transporterna.

4:1:3  Uttaget av metangas från Filborna-
deponin i Helsingborg ska öka till 2024 
jämfört med 2017.

4:1:4  Tillverkning och avsättning av biogas 
ska öka till 2024.

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare 
ska minska enligt ägardirektivets mål (450 
kronor per invånare till 2020).

4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen  
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5  
till 2020).

Kommunicera ut till kommunens 
invånare de positiva miljöåtgärder 
kommunen gör för att minska  
klimatpåverkan.

Miljöavdelningen

Båstads kommun deltar kontinu  - 
erligt på möten kring schaktmassor  
i regionen.

Miljöavdelningen

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strate-
gier och planering på nationell nivå.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

Åtgärd Ansvar

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2B  //  BÅSTADS KOMMUN

Målområde 4:  
Människa och  
miljö i fokus
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Bilaga 2D. 
Åtgärdsplan 
Höganäs kommun

Det finns två lokala  
måldokument som berör  

avfallsområdet i Höganäs kommun:

- Översiktsplan 2014.
- Höganäs kommuns miljö- 

program 2015–2025 
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1:1:1  Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 
20 procent till 2024 jämfört med 2017.

1:1:2  Matsvinnet i regionen ska minska  
med 50 procent per invånare till 2024 
 jämfört med 2017.

1:1:3  15 procent av det grov- och textilavfall 
som samlas in ska gå till återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter med 15 procent till 2024 jämfört med 
2017.

1:2:1  Regionen ska verka för att mängden 
avfall från verksamheter ska minska.

1:2:2  3 procent av det material som lämnas 
på återvinningscentralerna som inte är hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

Uppmuntra och påverka invånarna 
att förebygga avfall och öka åter-
användningen.

Teknik och fastighetsförvaltningen, 
NSR

Höganäs kommun arbetar för att 
förebygga avfall i de kommunala 
verksamheterna.

Teknik och fastighetsförvaltningen

Höganäs kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala 
verksamheterna.

Teknik och fastighetsförvaltningen

Höganäs kommun arbetar för att 
minska matsvinnet i de kommunala 
verksamheterna.

Teknik och fastighetsförvaltningen, 
NSR

Uppmuntra och påverka verksam-
heter (t ex restauranger, butiker)
att arbeta för att minimera matsvinn.

Bygg och miljönämnden, NSR

Höganäs kommun arbetar för att  
fasa ut produkter tillverkade av 
 fossilbaserade plaster från  
kommunala verksamheter.

Teknik och fastighetsförvaltningen

Höganäs kommun ska årligen  
delta på nätverksträffar som NSR 
sammankallar.  

Höganäs kommun

Öka medvetenheten för återbruk 
för kommunens invånare genom att 
marknadsföra återvinningscentralens 
återbruksmöjligheter samt andra 
kommunala initiativ.

Höganäs kommun

Agenda 2030 

12.3. Till 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butiks- och konsumentledet, och 
minska mat svinnet längs hela livsmedels-
kedjan, även förlusterna efter skörd.

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten-
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material- 
återvinning av textilavfall ska öka. 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2D  //  HÖGANÄS KOMMUN

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri
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2:1:1  Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2024 jämfört med 
2017.

2:1:2  Återvinningsgraden av insamlat mat-
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till 
2024 jämfört med 2017.

2:1:3  Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska vara 0 procent 2024.

2:1:4  Mängden textilier i restavfallet ska 
minska med 40 procent till 2024 jämfört med 
2018. 

2:1:5  Mängden ej sorterbart på återvin-
ningscentralerna ska minska med 30 procent 
per invånare till 2024 jämfört med 2017.

2:1:6 100 procent av externslammet som 
samlas in från enskilda avlopp behandlas med 
mest lämplig teknik för att främja miljönytta 
till 2024.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna, 
som NSR hanterar, renas i den grad att de 
ska återanvändas eller återvinnas i konstruk-
tions- eller anläggningsändamål till 2024.

2:2:2  Regionen ska verka för att andelen 
utsorterat avfall från verksamheterna ska öka 
till 2024.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamhe-
ternas farliga avfall sorteras ut och omhän-
dertas på bästa sätt.

Uppmuntra och påverka kommunens 
invånare att öka källsorteringen 
av matavfall, förpackningar och 
tidningar. 

Teknik och fastighetsförvaltningen, 
NSR

Höganäs kommun arbetar för en än-
damålsenlig sortering och för att öka 
källsorteringen på offentliga platser.

Samhällsbyggnads-förvaltningen

Höganäs kommun arbetar för en 
ändamålsenlig sortering och för att 
öka källsorteringen i kommunala 
verksamheter.

Teknik och fastighetsförvaltningen

Uppmuntra och påverka verksamhe-
ter (t ex restauranger, butiker)  
att arbeta för att öka utsorteringen 
av matavfall, fett, förpackningar och 
tidningar.

Bygg- och miljönämnden, NSR

Höganäs kommun ska årligen kont-
rollera verksamheternas utsortering 
av avfall enligt checklista utvecklad 
av NSR vid tillsyn.

Bygg- och miljönämnden

I samband med tillsyn se om matav-
fall samt tidningar och förpackningar 
sorteras ut. Om inte sortering utförs 
ska informationsblad delas ut som tas 
fram tillsammans med NSR.

Vid stora evenemang använda NSR:s 
evenemangskitt med full sortering 
för offentlig plats.

Aktivt arbeta med åtgärder riktade 
mot hyreshus med syfte att förbättra 
sorteringen.Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall.

12.2. Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2D  //  HÖGANÄS KOMMUN

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvat-
ten och deras ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och torra områden, 
i enlighet med de skyldigheter som anges i 
internationella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material- 
återvinning av textilavfall ska öka
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3:1  Nedskräpningen i regionen ska minska 
till 2024 från 2019.

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Mäta nedskräpningen genom antal 
nedskräpningsärenden, för att kunna 
följa utvecklingen, utforma åtgärder 
och utvärdera insatser.

Höganäs kommun arbetar för att fö-
rebygga och minska nedskräpningen 
på offentliga platser.

Samhällsbyggnads-förvaltningen

Uppmuntra och påverka kommunens 
invånare att minska nedskräpningen 
på offentliga platser.

Samhällsbyggnads-förvaltningen

Höganäs kommun ska årligen genom-
föra skräpplockarkampanjer.

Höganäs kommun ska årligen delta 
i nätverket för nedskräpning med 
syfte att samordna nedskräpnings-
åtgärder.

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

6.3. Till 2030 förbättra vattenkvaliteten 
genom att minska föroreningar, stoppa dump-
ning och minimera utsläpp av farliga kemika-
lier och material, halvera andelen obehandlat 
avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen 
och en säker återanvändning globalt. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten-
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

14.1. Till 2025 förebygga och avsevärt minska 
alla slags föroreningar i havet, i synnerhet 
från landbaserad verksamhet, inklusive marint 
skräp och tillförsel av näringsämnen.

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvat-
ten och deras ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och torra områden, 
i enlighet med de skyldigheter som anges i 
internationella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2D  //  HÖGANÄS KOMMUN

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning
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4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
hanteringen i regionen ska minska till 2024 
från 2017.

4:1:1  Fordonen som används av NSR eller på 
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från 
källa till återvinning ska vara 100 procent 
fossilbränslefria.

4:1:2  NSR ska upprätta fler platser i regio-
nen för mellanlagring av schaktmassor för att 
minska transporterna.

4:1:3  Uttaget av metangas från Filborna-
deponin i Helsingborg ska öka till 2024 
jämfört med 2017.

4:1:4  Tillverkning och avsättning av biogas 
ska öka till 2024.

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare 
ska minska enligt ägardirektivets mål (450 
kronor per invånare till 2020).

4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen  
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5  
till 2020).

Höganäs kommun deltar 
 kontinuerligt på möten kring 
 schaktmassor i regionen. 

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strate-
gier och planering på nationell nivå.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

Åtgärd Ansvar

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2D  //  HÖGANÄS KOMMUN

Målområde 4:  
Människa och  
miljö i fokus
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Bilaga 2E. 
Åtgärdsplan 
Åstorps kommun

Det finns två lokala  
måldokument som berör  

avfallsområdet i Åstorps kommun:

- Översiktsplan 2012
- Miljömål för 

 Åstorps kommun
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1:1:1  Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 
20 procent till 2024 jämfört med 2017.

1:1:2  Matsvinnet i regionen ska minska  
med 50 procent per invånare till 2024 
 jämfört med 2017.

1:1:3  15 procent av det grov- och textilavfall 
som samlas in ska gå till återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter med 15 procent till 2024 jämfört med 
2017.

1:2:1  Regionen ska verka för att mängden 
avfall från verksamheter ska minska.

1:2:2  3 procent av det material som lämnas 
på återvinningscentralerna som inte är hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

Uppmuntra och påverka invånarna 
att förebygga avfall och öka åter-
användningen.

Åstorps kommun, NSR

Åstorps kommun arbetar för att 
förebygga avfall i de kommunala 
verksamheterna. 

Åstorps kommun

Åstorps kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala 
verksamheterna.

Åstorps kommun

Åstorps kommun arbetar för att 
minska matsvinnet i de kommunala 
verksamheterna.

Åstorps kommun, NSR

Uppmuntra och påverka verksam-
heter (t ex restauranger, butiker)
att arbeta för att minimera matsvinn.

Åstorps kommun, NSR

Åstorps kommun arbetar för att  
fasa ut produkter tillverkade 
av  fossilbaserade plaster från 
 kommunala verksamheter.

Åstorps kommun

Åstorps kommun ska årligen  
delta nätverksträffar som NSR  
sammankallar.

Åstorps kommun

Utbilda tjänstemän och politiker om 
avfallshantering, genom studiebesök 
på NSR.

Åstorps kommun

Agenda 2030 

12.3. Till 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butiks- och konsumentledet, och 
minska mat svinnet längs hela livsmedels-
kedjan, även förlusterna efter skörd.

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten-
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material- 
återvinning av textilavfall ska öka. 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2E  //  ÅSTORPS KOMMUN

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri
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2:1:1  Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2024 jämfört med 
2017.

2:1:2  Återvinningsgraden av insamlat mat-
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till 
2024 jämfört med 2017.

2:1:3  Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska vara 0 procent 2024.

2:1:4  Mängden textilier i restavfallet ska 
minska med 40 procent till 2024 jämfört med 
2018. 

2:1:5  Mängden ej sorterbart på återvin-
ningscentralerna ska minska med 30 procent 
per invånare till 2024 jämfört med 2017.

2:1:6 100 procent av externslammet som 
samlas in från enskilda avlopp behandlas med 
mest lämplig teknik för att främja miljönytta 
till 2024.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna, 
som NSR hanterar, renas i den grad att de 
ska återanvändas eller återvinnas i konstruk-
tions- eller anläggningsändamål till 2024.

2:2:2  Regionen ska verka för att andelen 
utsorterat avfall från verksamheterna ska öka 
till 2024.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamhe-
ternas farliga avfall sorteras ut och omhän-
dertas på bästa sätt.

Uppmuntra och påverka kommunens 
invånare att öka källsorteringen 
av matavfall, förpackningar och 
tidningar. 

Åstorps kommun, NSR

Åstorps kommun arbetar för en än-
damålsenlig sortering och för att öka 
källsorteringen på offentliga platser.

Åstorps kommun

Åstorps kommun arbetar för en 
ändamålsenlig sortering och för att 
öka källsorteringen i kommunala 
verksamheter.

Åstorps kommun

Uppmuntra och påverka verksam-
heter (t ex restauranger, butiker) att 
arbeta för att öka utsorteringen av 
matavfall, fett, förpackningar och 
tidningar.

Åstorps kommun, NSR

Åstorps kommun ska årligen kontroll-
era verksamheternas utsortering av 
avfall enligt checklista utvecklad av 
NSR vid tillsyn.

Åstorps kommun

Vid stora evenemang använda NSR:s 
evenemangskitt med full sortering 
för offentlig plats.

Åstorps kommun

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall.

12.2. Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2E  //  ÅSTORPS KOMMUN

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvatten 
och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, 
våtmarker, berg och torra områden, i enlighet 
med de skyldigheter som anges i internatio-
nella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material- 
återvinning av textilavfall ska öka
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3:1  Nedskräpningen i regionen ska minska 
till 2024 från 2019.

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Mäta nedskräpningen genom antal 
nedskräpningsärenden, för att kunna 
följa utvecklingen, utforma åtgärder 
och utvärdera insatser.

Åstorps kommun

Åstorps kommun arbetar för att före-
bygga och minska nedskräpningen på 
offentliga platser.

Åstorps kommun

Uppmuntra och påverka kommunens 
invånare att minska nedskräpningen 
på offentliga platser.

Åstorps kommun

Åstorps kommun ska årligen genom-
föra skräpplockarkampanjer.

Åstorps kommun

Åstorps kommun ska årligen delta 
i nätverket för nedskräpning med 
syfte att samordna nedskräpnings-
åtgärder.

Åstorps kommun

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

6.3. Till 2030 förbättra vattenkvaliteten 
genom att minska föroreningar, stoppa dump-
ning och minimera utsläpp av farliga kemika-
lier och material, halvera andelen obehandlat 
avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen 
och en säker återanvändning globalt. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten-
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

14.1. Till 2025 förebygga och avsevärt minska 
alla slags föroreningar i havet, i synnerhet 
från landbaserad verksamhet, inklusive marint 
skräp och tillförsel av näringsämnen.

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvat-
ten och deras ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och torra områden, 
i enlighet med de skyldigheter som anges i 
internationella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2E  //  ÅSTORPS KOMMUN

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning
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4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
hanteringen i regionen ska minska till 2024 
från 2017.

4:1:1  Fordonen som används av NSR eller på 
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från 
källa till återvinning ska vara 100 procent 
fossilbränslefria.

4:1:2  NSR ska upprätta fler platser i regio-
nen för mellanlagring av schaktmassor för att 
minska transporterna.

4:1:3  Uttaget av metangas från Filborna-
deponin i Helsingborg ska öka till 2024 
jämfört med 2017.

4:1:4  Tillverkning och avsättning av biogas 
ska öka till 2024.

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare 
ska minska enligt ägardirektivets mål (450 
kronor per invånare till 2020).

4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen  
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5  
till 2020).

Åstorps kommun deltar kontinu-
erligt på möten kring schaktmassor i 
regionen. 

Åstorps kommun

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strate-
gier och planering på nationell nivå.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

Åtgärd Ansvar

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2E  //  ÅSTORPS KOMMUN

Målområde 4:  
Människa och  
miljö i fokus



22

Bilaga 2F. 
Åtgärdsplan 
Ängelholms kommun

Det finns tre lokala  
måldokument som berör  

avfallsområdet
i Ängelholms kommun:

- Vision Ängelholm 2020  
- Översiktsplan 2035 

- Miljöplan för Ängelholms  
kommun 
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1:1:1  Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 
20 procent till 2024 jämfört med 2017.

1:1:2  Matsvinnet i regionen ska minska  
med 50 procent per invånare till 2024 
 jämfört med 2017.

1:1:3  15 procent av det grov- och textilavfall 
som samlas in ska gå till återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter med 15 procent till 2024 jämfört med 
2017.

1:2:1  Regionen ska verka för att mängden 
avfall från verksamheter ska minska.

1:2:2  3 procent av det material som lämnas 
på återvinningscentralerna som inte är hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

Uppmuntra och påverka invånarna 
att förebygga avfall och öka åter-
användningen.

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet, NSR

Ängelholms kommun arbetar för 
att förebygga avfall i de kommunala 
verksamheterna. 

Samhälle (måltidsservice), NSR

Ängelholms kommun arbetar för att 
öka återanvändningen i de kommunala 
verksamheterna, genom att utreda 
möjligheten till ett internt återbruks-
centrum.

Hälsa, Lärande och familj, servicestöd 
och kommunikation (IT)

Ängelholm kommun arbetar för att 
minska matsvinnet i de kommunala 
verksamheterna, med hjälp av pro-
grammet Hantera. 

Hälsa, Samhälle (måltidsservice)

Uppmuntra och påverka verksam-
heter (t ex restauranger, butiker)
att arbeta för att minimera matsvinn.

Miljöenheten, NSR

Ängelholms kommun arbetar för att 
fasa ut produkter tillverkade av fossil-
baserade plaster från kommunala 
verksamheter genom upphandlingar.

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet, upphandlingsenheten

Ängelholms kommun ska årligen 
delta på nätverksträffar som NSR 
sammankallar.

Ängelholm kommun, NSR

Ängelholms kommun arbetar kon-
tinuerligt med den interna avfalls-
gruppen som startades 2018.

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet

Ängelholms kommun ska med hjälp 
av upphandling fasa ut onödiga 
förpackningar.

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet

Öka medvetenheten för återbruk 
för kommunens invånare genom att 
marknadsföra återvinningscentralens 
återbruksmöjligheter samt andra 
kommunala initiativ.

Agenda 2030 

12.3. Till 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butiks- och konsumentledet, och 
minska mat svinnet längs hela livsmedels-
kedjan, även förlusterna efter skörd.

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten-
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material- 
återvinning av textilavfall ska öka. 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri
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2:1:1  Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2024 jämfört med 
2017.

2:1:2  Återvinningsgraden av insamlat mat-
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till 
2024 jämfört med 2017.

2:1:3  Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska vara 0 procent 2024.

2:1:4  Mängden textilier i restavfallet ska 
minska med 40 procent till 2024 jämfört med 
2018. 

2:1:5  Mängden ej sorterbart på återvin-
ningscentralerna ska minska med 30 procent 
per invånare till 2024 jämfört med 2017.

2:1:6 100 procent av externslammet som 
samlas in från enskilda avlopp behandlas med 
mest lämplig teknik för att främja miljönytta 
till 2024.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna, 
som NSR hanterar, renas i den grad att de 
ska återanvändas eller återvinnas i konstruk-
tions- eller anläggningsändamål till 2024.

2:2:2  Regionen ska verka för att andelen 
utsorterat avfall från verksamheterna ska öka 
till 2024.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamhe-
ternas farliga avfall sorteras ut och omhän-
dertas på bästa sätt.

Uppmuntra och påverka kommunens 
invånare att öka källsorteringen 
av matavfall, förpackningar och 
tidningar. 

Miljöenheten, NSR

Ängelholms kommun arbetar för 
en ändamålsenlig sortering och för 
att öka källsorteringen på offentliga 
platser.

Stadsmiljö

Ängelholms kommun arbetar för en 
ändamålsenlig sortering och för att 
öka källsorteringen i kommunala 
verksamheter.

Servicestöd, ekonomi och  
kvalitet (fastighetsstrategerna,  
Ängelholmlokaler)

Uppmuntra och påverka verksam-
heter (t ex restauranger, butiker) att 
arbeta för att öka utsorteringen av 
matavfall, fett, förpackningar och 
tidningar.

Miljöenheten, NSR

Ängelholms kommun ska årligen 
kontrollera verksamheternas 
utsortering av avfall enligt checklista 
utvecklad av NSR vid tillsyn.

Miljöenheten

Vid stora evenemang använda NSR:s 
evenemangskitt med full sortering 
för offentlig plats.

Stadsmiljö

Ängelholms kommun deltar tillsam-
mans med NSR i arbetet med att 
se över miljö- och användarvänlig 
avfallsbärare för matavfall.

Miljöenheten, NSR

Arbeta för att utforma kretslopps-
baserade lösningar för slam från 
enskilda avlopp.

Ängelholms Reningsverk, NSR

Utbilda tjänstemän och politiker om 
avfallshantering, genom studiebesök 
på NSR.

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet, NSR

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall.

12.2. Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvat-
ten och deras ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och torra områden, 
i enlighet med de skyldigheter som anges i 
internationella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material- 
återvinning av textilavfall ska öka
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3:1  Nedskräpningen i regionen ska minska 
till 2024 från 2019.

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Mäta nedskräpningen genom antal 
ärenden om nedskräpning för att 
kunna följa utvecklingen, utforma 
åtgärder och utvärdera insatser. 

Stadsmiljö

Ängelholms kommun arbetar för att 
förebygga och minska nedskräpning-
en på offentliga platser.

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet, Stadsmiljö

Uppmuntra och påverka kommunens 
invånare att minska nedskräpningen 
på offentliga platser.

Enheten för natur och  
ekologisk hållbarhet

Ängelholms kommun ska årligen 
delta i nätverket för nedskräpning 
med syfte att samordna nedskräp-
ningsåtgärder.

Stadsmiljö

Ängelholms kommun samordnar 
skräpplockarkampanj. 

Stadsmiljö, miljöenheten

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

6.3. Till 2030 förbättra vattenkvaliteten 
genom att minska föroreningar, stoppa dump-
ning och minimera utsläpp av farliga kemika-
lier och material, halvera andelen obehandlat 
avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen 
och en säker återanvändning globalt. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten-
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

14.1. Till 2025 förebygga och avsevärt minska 
alla slags föroreningar i havet, i synnerhet 
från landbaserad verksamhet, inklusive marint 
skräp och tillförsel av näringsämnen.

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvat-
ten och deras ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och torra områden, 
i enlighet med de skyldigheter som anges i 
internationella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning
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4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
hanteringen i regionen ska minska till 2024 
från 2017.

4:1:1  Fordonen som används av NSR eller på 
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från 
källa till återvinning ska vara 100 procent 
fossilbränslefria.

4:1:2  NSR ska upprätta fler platser i regio-
nen för mellanlagring av schaktmassor för att 
minska transporterna.

4:1:3  Uttaget av metangas från Filborna-
deponin i Helsingborg ska öka till 2024 
jämfört med 2017.

4:1:4  Tillverkning och avsättning av biogas 
ska öka till 2024.

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare 
ska minska enligt ägardirektivets mål (450 
kronor per invånare till 2020).

4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen  
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5  
till 2020).

Kommunicera ut till kommunens 
invånare de positiva miljöåtgärder 
kommunen gör för att minska  
klimatpåverkan. 

Enheten för natur och  
ekologisk hållbarhet

Ängelholms kommun deltar 
 kontinuerligt på möten kring 
 schaktmassor i regionen.

Miljöenheten, projektenheten

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strate-
gier och planering på nationell nivå.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

Åtgärd Ansvar

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

Målområde 4:  
Människa och  
miljö i fokus



27

Bilaga 2G. 
Åtgärdsplan 
NSR
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1:1:1  Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 
20 procent till 2024 jämfört med 2017.

1:1:2  Matsvinnet i regionen ska minska  
med 50 procent per invånare till 2024 
 jämfört med 2017.

1:1:3  15 procent av det grov- och textilavfall 
som samlas in ska gå till återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter med 15 procent till 2024 jämfört med 
2017.

1:2:1  Regionen ska verka för att mängden 
avfall från verksamheter ska minska.

1:2:2  3 procent av det material som lämnas 
på återvinningscentralerna som inte är hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

Uppmuntra och påverka invånarna att förebygga avfall 
och öka återanvändningen tillsammans med kommu-
nerna.

NSR, Kommunerna

Uppmuntra och påverka verksamheter och kommunala 
förvaltningar tillsammans med kommunerna att arbeta 
för att minimera matsvinn.

NSR, Kommunerna

Kontinuerligt Miljönärmärka verksamheter som upp-
fyller kraven.

NSR

Årligen sammankalla kommunerna till tema träffar/nät-
verksträffar med fokus på avfallsförebyggande.

NSR

Delta som ett stöd i projekt som pågår runt om i 
 regionen för att minska avfallsmängderna.

NSR

Aktivt omvärldsbevaka för att fånga upp andra aktörer 
och projekt i regionen.

NSR

Kartlägga nya flöden i återbrukskedjan för att sätta in 
insatser mot ett ökat återbruk.

NSR

Vara ambassadörer genom att utbilda all personal på NSR 
om vikten av förebyggande, så att vi kan leva som vi lär.

NSR

Öka möjligheterna för invånarna att lämna textilier till 
återanvändning .

NSR

Arbetar för att fasa ut produkter tillverkade av fossilba-
serade plaster från den egna verksamheten  
och uppmuntra andra verksamheter att  
göra likadant.

NSR

Agenda 2030 

12.3. Till 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butiks- och konsumentledet, och 
minska mat svinnet längs hela livsmedels-
kedjan, även förlusterna efter skörd.

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten-
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material- 
återvinning av textilavfall ska öka. 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2G  //  NSR

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri
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2:1:1  Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2024 jämfört med 
2017.

2:1:2  Återvinningsgraden av insamlat mat-
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till 
2024 jämfört med 2017.

2:1:3  Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska vara 0 procent 2024.

2:1:4  Mängden textilier i restavfallet ska 
minska med 40 procent till 2024 jämfört med 
2018. 

2:1:5  Mängden ej sorterbart på återvin-
ningscentralerna ska minska med 30 procent 
per invånare till 2024 jämfört med 2017.

2:1:6 100 procent av externslammet som 
samlas in från enskilda avlopp behandlas med 
mest lämplig teknik för att främja miljönytta 
till 2024.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna, 
som NSR hanterar, renas i den grad att de 
ska återanvändas eller återvinnas i konstruk-
tions- eller anläggningsändamål till 2024.

2:2:2  Regionen ska verka för att andelen 
utsorterat avfall från verksamheterna ska öka 
till 2024.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamhe-
ternas farliga avfall sorteras ut och omhän-
dertas på bästa sätt.

Uppmuntra och påverka verksamheter tillsammans 
med kommunerna att arbeta för att öka utsorteringen 
av matavfall, fett, förpackningar, tidningar, farligt avfall 
och elavfall.  

NSR, Kommunerna

Uppmuntra och påverka kommunernas invånare att 
öka källsorteringen av matavfall, förpackningar, tidning-
ar, farligt avfall och elavfall.  

NSR, Kommunerna

Samverka med Villaägarna samt Hyresgästföreningen 
för ändamålsenlig och meningsfull källsortering för 
villor och flerfamiljsfastigheter.

NSR, Hyresgäst-
föreningen
Villaägarna
Bostadsbolagen

Se över insamling av material och aktörer för återvin-
ning för att undersöka om en bättre återvinningsgrad 
är möjlig.

NSR, Insamlings- 
entreprenörer
Återvinningsaktörer

Öka kunskapen internt om hantering av externslam för 
att säkra upp en hållbar hantering i framtiden. 

NSR

Kontinuerligt undersöka tekniker som möjliggör 
 återanvändning av förorenade massor på plats.

NSR

Kartlägga materialflödena på återvinningscentralerna 
för bättre återvinning av material som inte går att 
återanvända.

NSR

Arbeta aktivt med att öka mängden schakt massor som 
renas så att de kan återanvändas i anläggnings- och 
konstruktionsändamål.

NSR

Arbeta med att säkerställa och bibehålla renheten på 
det matavfall som NSR hanterar 

NSR

Öka möjligheterna för invånarna att lämna textilier till 
återvinning

NSR

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall.

12.2. Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2G  //  NSR

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvat-
ten och deras ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och torra områden, 
i enlighet med de skyldigheter som anges i 
internationella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material- 
återvinning av textilavfall ska öka
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3:1  Nedskräpningen i regionen ska minska 
till 2024 från 2019.

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Mäta medvetenheten kring nedskräpning genom NSR:s 
kundundersökning för att kunna följa utvecklingen, 
utforma åtgärder och utvärdera insatser tillsammans 
med kommunerna. 

NSR, Kommunerna

Årligen sammankalla kommunerna till nätverket  
för nedskräpning med syfte att samordna ned-
skräpningsåtgärder.

NSR

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

6.3. Till 2030 förbättra vattenkvaliteten 
genom att minska föroreningar, stoppa dump-
ning och minimera utsläpp av farliga kemika-
lier och material, halvera andelen obehandlat 
avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen 
och en säker återanvändning globalt. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten-
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

14.1. Till 2025 förebygga och avsevärt minska 
alla slags föroreningar i havet, i synnerhet 
från landbaserad verksamhet, inklusive marint 
skräp och tillförsel av näringsämnen.

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvat-
ten och deras ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och torra områden, 
i enlighet med de skyldigheter som anges i 
internationella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 //  BILAGA 2G  //  NSR

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning
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4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
hanteringen i regionen ska minska till 2024 
från 2017.

4:1:1  Fordonen som används av NSR eller på 
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från 
källa till återvinning ska vara 100 procent 
fossilbränslefria.

4:1:2  NSR ska upprätta fler platser i regio-
nen för mellanlagring av schaktmassor för att 
minska transporterna.

4:1:3  Uttaget av metangas från Filborna-
deponin i Helsingborg ska öka till 2024 
jämfört med 2017.

4:1:4  Tillverkning och avsättning av biogas 
ska öka till 2024.

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare 
ska minska enligt ägardirektivets mål (450 
kronor per invånare till 2020).

4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen  
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5  
till 2020).

Sätta krav på fossilbränslefria fordon i kommande 
upphandlingar där det är möjligt. Genomföra kontroller 
att detta följs.

NSR

Upprätta platser för mellanlagring av schaktmassor i 
NSR regionen.

NSR

Delta i innovationssamarbeten kring lösningar av 
 effektivisering och digitalisering för ökad kundnöjdhet. 

NSR

Kontinuerligt sammankallan massgruppen 
med representanter från NSR:s ägarkommuner.

NSR

NSR ska arbeta med att öka kundnöjdheten hos  NSR

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strate-
gier och planering på nationell nivå.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

Åtgärd Ansvar

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2G  //  NSR

Målområde 4:  
Människa och  
miljö i fokus

Användare 
Är de som använder  

och kommer i kontakt  
med avfallshanteringen i  

NSR-region.

användarna.
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Bilaga 3:
Avfall som  
omfattas av  
producentansvar

Regional avfallsplan 2020–2024
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Bilaga 3.

Avfall som omfattas  
av producentansvar
Återvinningsstationer som drivs av förpacknings- och 
tidningsinsamlingen finns på olika ställen i regionen.  
Det finns privata transportörer som kör  fastighetsnära 
insamling på flerfamiljsfastigheter som har avtal med 
producenterna. NSR erbjuder fastighetsnära insamling av 
förpackningar på villor och fritidsboende i alla  kommuner 
och till flerfamiljs fastigheter i kommunerna Bjuv, 
 Helsingborg, Höganäs och Åstorp. NSR arbetar enligt 
producentlagstiftningen för att samla in så stora mängder 
som möjligt och att alltid hitta bästa möjliga ekonomiska 
och miljömässiga lösning för materialet.

Insamlingsställen 2019:
Bjuv

Återvinningscentral, Verkstadsgatan 3
Återvinningsstationer:

 ● Järnvägsgatan
 ● Telegatan

Båstad

Återvinningsstationer:
 ● Hemmeslöv, affären Gemyten,  

Meteor/Karupsvägen
 ● Grevie, Bjäre In, Grusåsvägen
 ● Hov, Busshållplatsen, Väg 115 Sparbanken
 ● Ramsjö, Ica
 ● Västra Karup, Lindströms Livs, Häradsvägen
 ● Torekov, Lyckans p-plats, Litorinavägen
 ● Båstad, Prästliden, Torekovsvägen
 ● Båstad, Spara Livs, Hundestedvägen
 ● Segelstorp, Strandparkeringen
 ● Östra Karup, Viktor Evalds Väg
 ● Förslöv, Vårdcentralen Ängahällan, Färgerivägen

 ● Kattvik, Vägskälet hamnen

Helsingborg

Återvinningscentralen, Välavägen 222
Återvinningsstationer:

 ● Råå, Coop Forum, Landskronavägen
 ● Gantofta, Kardemummavägen, Idrottsplatsen
 ● Påarp, Jordgubbsgatan, Idrottsplatsen
 ● Kattarp, Magasinvägen
 ● Hasslarp, Södra Torggatan

Höganäs

Återvinningscentral, Skjutbanevägen 1
Återvinningsstationer:

 ● Affären Skutan
 ● Bojen, Rättarevägen 132
 ● Circle K, Karlsfältsvägen 1
 ● Ica Kvantum, Pål Anders Väg
 ● Idrottsplatsen, S:t Andreas väg
 ● Kullabergsvägen, vid kyrkan
 ● Mjöhult, Rälsvägen
 ● P-plats, Viaduktsgatan
 ● Skeppet, Elehultsvägen
 ● Södåkravägen 16, Jonstorp
 ● Verkstadsgatan/Keramikgatan
 ● Våtamåsavägen/Järnvägsgatan, Ingelsträde Byaväg

Åstorp

Återvinningscentral, Gasverksgatan 1
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Återvinningsstation:
 ● Korsningen Östra storgatan, Olofsgatan

Ängelholm

Återvinningscentral Nordalagatan 1
Återvinningsstationer:

 ● Skepparkroken, Björkhagen, Kustroddarevägen
 ● Skälderviken, Errarps skola, Valhallsvägen
 ● Hjärnarp, Grilleken, Allmänna gränd
 ● Ica Maxi Stora Brännborn, Hugingatan 1
 ● Ica Nära Kullahallen, Espehögsgatan
 ● Vejbystrand, Idrottsplatsens p-plats, Sanatorievägen
 ● Kroneslätt, P-plats, Höjavägen
 ● Munka Ljungby, Toftavägen
 ● Strövelstorp, P-plats, Rubinvägen

Tidningspapper/returpapper 
och pappersförpackningar
På NSR:s anläggning i Helsingborg synas allt papper på 
ett transportband. Wellpapp, plast, metall och annat som 
inte ska vara där plockas bort innan pappret balas. Balarna 
hämtas och säljs på en internationell råvarumarknad, där 
köpare är till exempel pappersbruk. De tidningar och 
pappersförpackningar som lämnas på återvinningsstatio-
ner fraktas till ett pappersbruk i Hyltebruk. Plast- eller 
aluminiumhinnan i tetror separeras i återvinningsprocessen. 
Wellpapp samlas in på återvinningscentralerna och skickas 
till återvinning.

Plastförpackningar
Plastförpackningarna lagras på NSR:s anläggning i Helsing-
borg innan de skickas vidare till plaståtervinning. Där 
 sorteras plasten i olika plastsorter och ibland också efter 
färg och mals ner till granulat. Granulaten säljs i säckar 
på en internationell råvarumarknad. Mjukplast kan bland 
annat bli bärkassar, sopsäckar, plastprofiler och plast-
möbler. Hårdplast går till bland annat möbel-, fordons- 
och byggindustrin.

Efter sortering i olika plastfraktioner skickas rejekt, 
alltså felaktigt material och plast som inte går att återvinna, 
till energiåtervinning. 

Metallförpackningar
Metallförpackningarna mellanlagras på NSR:s anläggning 
i Helsingborg där de komprimeras, lagras och sorteras i 
magnetiska och ickemagnetiska metaller. Metallerna hämtas 
och säljs till industrier som smälter metallerna så att de 
blir råvaror till nya produkter. Återvunnen metall används 
bland annat i motordelar och i armeringsjärn. 

Glasförpackningar
Färgade och ofärgade glasförpackningar lagras separat 
på NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg innan de 
skickas till Svensk Glasåtervinning i Hammar, i södra Närke. 
Det är den enda anläggningen i Sverige som återvinner 
insamlat glas. Där kontrolleras glaset både maskinellt och 
manuellt. Smutsigt glas och främmande material sorteras 
bort och resten krossas.

Nästan två tredjedelar av glaset skickas till skandinaviska 
glasbruk för att bli nya burkar och flaskor. Ungefär en tredje-
del blir till glasull. En mindre del blir så kallat skumglas, som 
är ett starkt och lätt material som används som grundför-
stärkning vid hus- och vägbyggen. Glas kan återvinnas hur 
många gånger som helst utan att kvalitén försämras. 

Blandglas är en glasfraktion och metall som började 
samlas in 2017 i Höganäs och skickas till Tönsmeier Wert-
stoffe i Tyskland. Där separeras färgat glas, ofärgat glas och 
metall. 

Batterier
Batterierna skickas via El-Kretsen till företag som är 
 specialiserade på att plocka isär dem och återvinna det 
som går. Blybatterier återvinns vid Boliden Bergsöes 
anläggning i Landskrona och Rönnskärsverken i  Skellefteå. 
Hälften av blyet säljs till batteriindustrier i Europa, 
resten används till strålskydd och blyplåt. Batterisyra från 
 bilbatterier renas och plastdetaljerna förbränns direkt i 
blysmältverket.

Svavelrester upparbetas och används vid tillverkning 
av nya kemikalier, främst svavelsyra. Nickelkadmium-
batterier återvinns hos metallsmältsföretaget SAFT AB i 
 Oskarshamn. Återvunnet kadmium från batterier används 
till  exempel för tillverkning av batterier till industrin och 
nickel går till stålverk för återvinning.

Litiumbatterierna är svåra att återvinna och förbränns 
av Sakab, i Kumla. Övriga batterier tar Renova i Göteborg 
hand om. Batterier med kvicksilver skickas för lagring 
eftersom kvicksilver inte återvinns då det beslutats av 
Riksdagen att kvicksilver ska fasas ut från kretsloppet. 

Bilar och däck
Bilar och däck omfattas av producentansvar och  innebär 
att den som har tillverkat eller fört in bilar i Sverige 
ska se till att material och komponenter från bilarna 
 återanvänds, återvinns eller tas om hand på något annat 
miljömässigt godtagbart sätt. Alla utslitna bildäck i Sverige 
hämtas på uppdrag av Svensk Däckåtervinning. En del 
däck  regummeras, andra blir till gungor, sprängmattor, 
fendrar och påkörningsskydd. Vissa däck smulas sönder 
för att användas på bland annat löpar- och ridbanor, i 
asfalt och bullervallar. De sämsta däcken energiåtervinns i 
kraftvärme verk och blir el och fjärrvärme. Däckverkstäder 



4

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3

har en skyldighet att ta emot däck utan fälg utan kostnad.

Elavfall
Nästan allt elavfall är ett farligt avfall och omfattas av 
WEEE och producentansvar. WEEE står för Waste 
Electrical and Electronic Equipment och är ett EU-direktiv 
som reglerar hantering av elektriskt och elektroniskt avfall. 
Producent och importör är skyldig att tillhandahålla in-
samlingssystem för elavfall. Även elektronikbutiker räknas 
som producenter och ska ta emot kasserad elektronik från 
hushåll vid köp av ny. El- och elektronikavfall får inte 
deponeras eller energiåtervinnas utan förbehandling.

El-Kretsen skickar produkterna till antingen  Göteborg 
eller Karlskoga, för sortering och därefter till Malmö 
återvinning. Där separeras glas, plast och metaller såsom 
järn, koppar och aluminium. I kretskort kan det finnas 
ädel metaller som guld och silver. Metallerna skickas till 
smältverk. Vissa plaster och glas materialåtervinns också. 
Det som inte går att materialåtervinna, exempelvis tyg, trä 
och viss plast, förbränns och energiåtervinns i kraftvärme-
verk som fjärrvärme och el.

Ljuskällor
I gruppen ljuskällor ingår alla typer av lampor så som 
glödlampor, lågenergilampor och lysrör. Det är producent-
ansvar på ljuskällor och El-Kretsen ansvarar för insamling 
och behandling. Ljuskällorna skickas till Nordisk Recycling 
i Hovmantorp, Småland. Där krossas ljuskällorna i ett slutet 
system i en vätska som oxiderar kvicksilvret så att det kan 
separeras. Det resterande krossade materialet separeras 
också, metaller med magnetband och lättmetaller med 
virvelström och glaset trumlas fram. 

Återvinningen är mycket hög och inget går till spillo. 
Lysrörspulver och kvicksilver kan återanvändas vid 
nyproduktion av ljuskällor. Glaset renas och återanvänds 
i glasflaskor och konservburkar. Metallerna i ljuskällor, 
t.ex. aluminium, materialåtervinns tillsammans med annat 
elektronikavfall medan plasterna går till energiåtervinning.

Kyl, frys och andra vitvaror
Stora vitvaror är till exempel kyl och frys eller spis. 
El-Kretsen skickar varorna till ett specialiserat företag 
som plockar isär de olika materialen: glas, plast, isolering, 
 metall. De tömmer kylsystemet på eventuella freoner 
och på kompressorolja. I en kraftig hammarkvarn mals 
 materialet ner till knytnävsstora bitar. Plasten förbränns 
och energiåtervinns medan metallen blir skrot och skickas 
till smältverk. Freonerna förbränns vid väldigt höga 
 temperaturer eller omvandlas till saltvatten.

Läkemedel
Sedan 2009 är det producentansvar på läkemedel vilket 
innebär att den som säljer läkemedel ska ta emot över-
blivna läkemedel från privatpersoner. Alla apotek med 
försäljning av läkemedel ses som producenter och har en 
skyldighet att ta emot läkemedel från privatpersoner samt 
informera om möjligheten att lämna ifrån sig läkemedel. 
Producentansvaret omfattar inte läkemedel som klassas 
som farligt avfall enligt avfallsförordningen. Cytotoxiska 
läkemedel och cytostatika klassas som farligt avfall.

Övrigt
Det finns även producentansvar för radioaktiva produkter 
och herrelösa strålkällor.
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Bilaga 4:
Miljöbedömning

Regional avfallsplan 2020–2024
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Bilaga 5:
Uppgifter till  
Länsstyrelsen

A. Bjuvs kommun    s. 2

B. Båstads kommun    s. 3

C. Helsingborgs stad (kommer 2021) 

D. Höganäs kommun    s. 4

E. Åstorps kommun    s. 5

F. Ängelholms kommun    s. 6

Regional avfallsplan 2020–2024
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Administrativa uppgifter

Kommun: Bjuvs kommun
År: 2020–2024
Datum när planen antogs: 2019-10-31
Ansvarig: NSR AB

Kommunens befolkning och struktur

Befolkning totalt: 15 429
Datum: 31 december 2017
Antal hushåll i småhus: ca 4 576 hushåll
Antal hushåll i flerbostadshus: ca 1 775 hushåll
Antal hushåll i fritidshus: ca 161 hushåll

Avfall som kommunen  
ansvarar för (2017)

Total mängd insamlad avfall (inkl. trädgårdsavfall):   
6 995,1 ton
Total mängd insamlad avfall (exkl. trädgårdsavfall):  
6 761,3 ton
Total mängd insamlad matavfall för biologisk behandling: 
923,3 ton
Total mängd insamlad farligt avfall (inklusive elektronik): 
201,74 ton

Avfall som omfattas  
av producentansvar (2017)

Insamlade mängder avfall (inklusive elektronikavfall): 1 
412,94 ton

Anläggningar för återvinning  
och bortskaffande för avfall

Se bilaga 1A 
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Administrativa uppgifter

Kommun: Båstad kommun
År: 2020–2024
Datum när planen antogs: 2019-11-20
Ansvarig: NSR AB

Kommunens befolkning och struktur

Befolkning totalt: 14 796
Datum: 31 december 2017
Antal hushåll i småhus: ca 5 561 hushåll
Antal hushåll i flerbostadshus: ca 1 694 hushåll
Antal hushåll i fritidshus: ca 4 677 hushåll

Avfall som kommunen  
ansvarar för (2017)

Total mängd insamlad avfall (inkl. trädgårdsavfall):  
9 158,1 ton
Total mängd insamlad avfall (exkl. trädgårdsavfall):  
8 711,4 ton
Total mängd insamlad matavfall för biologisk behandling: 
1 428,8 ton
Total mängd insamlad farligt avfall (inklusive elektronik): 
293,12 ton

Avfall som omfattas  
av producentansvar (2017)

Insamlade mängder avfall (inklusive elektronikavfall):  
1 911,97 ton

Anläggningar för återvinning  
och bortskaffande för avfall

Se bilaga 1B  
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Administrativa uppgifter

Kommun: Höganäs kommun
År: 2020–2024
Datum när planen antogs: 2019-10-31
Ansvarig: NSR AB

Kommunens befolkning och struktur

Befolkning totalt: 26 193
Datum: 31 december 2017
Antal hushåll i småhus: ca 8 128 hushåll
Antal hushåll i flerbostadshus: ca 3 366 hushåll
Antal hushåll i fritidshus: ca 1 982 hushåll

Avfall som kommunen  
ansvarar för (2017)

Total mängd insamlad avfall (inkl. trädgårdsavfall):  
14 472 ton
Total mängd insamlad avfall (exkl. trädgårdsavfall):  
13 451 ton
Total mängd insamlad matavfall för biologisk behandling: 
1 400,9 ton
Total mängd insamlad farligt avfall (inklusive elektronik): 
385,9 ton

Avfall som omfattas  
av producentansvar (2017)

Insamlade mängder avfall (inklusive elektronikavfall): 
2 851,8 ton

Anläggningar för återvinning  
och bortskaffande för avfall

Se bilaga 1D  
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Administrativa uppgifter

Kommun: Åstorp kommun
År: 2020–2024
Datum när planen antogs: 2019-10-28
Ansvarig: NSR AB

Kommunens befolkning och struktur

Befolkning totalt: 15 828
Datum: 31 december 2017
Antal hushåll i småhus: ca 4 178 hushåll
Antal hushåll i flerbostadshus: ca 2 263 hushåll
Antal hushåll i fritidshus: ca 187 hushåll

Avfall som kommunen  
ansvarar för (2017)

Total mängd insamlad avfall (inkl. trädgårdsavfall):  
7 405,4 ton
Total mängd insamlad avfall (exkl. trädgårdsavfall):  
7 013,4 ton
Total mängd insamlad matavfall för biologisk behandling: 
873,8 ton
Total mängd insamlad farligt avfall (inklusive elektronik): 
241,5 ton

Avfall som omfattas  
av producentansvar (2017)

Insamlade mängder avfall (inklusive elektronikavfall):  
1 213,1 ton

Anläggningar för återvinning  
och bortskaffande för avfall

Se bilaga 1E  
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Administrativa uppgifter

Kommun: Ängelholm kommun
År: 2020–2024
Datum när planen antogs: 2019-10-28
Ansvarig: NSR AB

Kommunens befolkning och struktur

Befolkning totalt: 41 786
Datum: 31 december 2017
Antal hushåll i småhus: ca 11 163 hushåll
Antal hushåll i flerbostadshus: ca 8 181 hushåll
Antal hushåll i fritidshus: ca 1 571 hushåll

Avfall som kommunen  
ansvarar för (2017)

Total mängd insamlad avfall (inkl. trädgårdsavfall):  
20 624,6 ton
Total mängd insamlad avfall (exkl. trädgårdsavfall):  
19 555,8 ton
Total mängd insamlad matavfall för biologisk behandling: 
2 810 ton
Total mängd insamlad farligt avfall (inklusive elektronik): 
648,1 ton

Avfall som omfattas  
av producentansvar (2017)

Insamlade mängder avfall (inklusive elektronikavfall):  
4 238,1 ton

Anläggningar för återvinning  
och bortskaffande för avfall

Se bilaga 1F
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Bilaga 4. 
Miljöbedömning

Bakgrund 
Enligt 6 kap. miljöbalken ska en miljöbedömning genom
föras vid upprättande av planer som krävs enligt lag och 
som kan medföra betydande miljöpåverkan.

Avgränsning 

Miljöbedömningen avser inte avfallshanteringens totala 
miljökonsekvenser utan endast de konsekvenser som kan 
uppstå av målen och åtgärderna som föreslås i avfalls
planen. Den geografiska avgränsningen avser Bjuvs 
kommun, Båstads kommun, Höganäs kommun, Åstorps 
kommun samt Ängelholms kommun och avser tiden fram 
till 2024. Miljöbedömningen för Helsingborgs kommun 
avser tiden mellan 2021 och 2024. 

Samråd 

Framtagandet av avfallsplanen har skett i en arbetsgrupp 
med representanter från kommunerna och NSR. Under 
arbetsprocessen har ett flertal möten genomförts med  
kommunens tjänstemän och andra intressenter. 
Samråd genomförs 2019. 

Miljöproblem relaterade  
till avfallshantering
Några av de största miljöproblemen kopplat till avfalls
hantering är ökande avfallsmängder, skadliga ämnen samt 
växthusgaser. Dessa tre aspekter ligger till grund för denna 
miljöbedömning.

Ökande avfallsmängder

Avfallsmängderna ökar i Sverige och resurserna i avfallet 
tas inte tillvara på ett optimalt sätt. Vårt konsumtions
mönster idag innebär att vi lever på ett ohållbart sätt 
om skapar onödigt avfall. Vi kan uppnå en mer hållbar 

konsumtion om vi minskar inköp av engångsprodukter, 
onödiga förpackningar och använder produkter som går att 
återanvända i högre grad.  

Skadliga ämnen och föroreningar

Alla produkter blir en dag ett avfall, varav vissa typer krä
ver särskild behandling. Det är viktigt att dessa produkter 
samlas in och tas om hand på bästa sätt. Farligt avfall kan 
innehålla kemikalier och tungmetaller. Dessa separeras och 
återvinns i separata flöden för maximalt utnyttjande och 
minimal påverkan på miljön. I externslam från trekam
marbrunnar kan det finnas tungmetaller, mikroplaster och 
läkemedelsrester. Förorenade massor kan innehålla förore
ningar i olika grad som kan bidra till läckage till mark och 
vatten om inte korrekt hantering sker av massorna. 

Växthusgaser

Avfallshantering har en stor miljöpåverkan av växthus
gaser. Avfallshantering består av många transporter, 
krävande återvinningsprocesser samt utsläpp av gaser från 
deponier. Växthusgaser förebyggs genom förebyggande 
av avfall så att färre produkter behöver produceras, att 
mindre avfall behöver transporteras och att mindre avfall 
behöver behandlas samt att organiskt avfall inte deponeras. 

Alternativ 
Nollalternativ 

Utan insatser blir dagens system gällande och avfallsmäng
derna kommer troligtvis förändras i takt med konjunktur 
och trender. Ökad tillväxt med ökande konsumtion som 
bidrar till ökade avfallsmängder har en tydlig koppling och 
enligt Naturvårdsverkets scenarioberäkningar tror man 
att avfallet kraftigt kommer att öka fram till 2030 om inte 
åtgärder sätts in. 
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Planalternativ 

Regional avfallsplan för NSRregionen 2020–2024 presen
terar mål och åtgärder inom fyra målområden: Förebygga 
resursslöseri, Avfall som resurs, Förebygga och begränsa 
nedskräpning samt Människa och miljö i fokus. Avfallspla
nens mål syftar direkt till att minska avfallets mängd och 
farlighet, vilket innebär att planen i sin helhet bidrar till 
att förebygga resursslöseri och minska avfallshanteringens 
miljöpåverkan. Med en regional avfallsplan kan åtgärder 
genomföras över kommungränserna som kan bidra till en 
ännu större genomslagskraft, vilket ger en positiv miljöpå
verkan. 

Miljöbedömning efter  
målområde med  
tillhörande effektmål 

Målområde 1: Förebygga resursslöseri

Allt avfall innebär en negativ miljöpåverkan oavsett hur 
det omhändertas. Att förebygga uppkomsten av avfall är 
därmed det bästa sättet att minimera den negativa miljö
påverkan. I grunden handlar det om att ändra beteende 
och att förändra synen på varor och dess värde. Genom 
att genomföra de åtgärder som föreslås i avfallsplanen 
kommer kommunens invånare förhoppningsvis få en 
större medvetenhet om konsumtionens negativa påverkan 
på miljön. Genom att förebygga avfall minskar transport
behovet och därmed minskautsläppen till luft samt minsk
ade bullernivåer. Detta miljöområde medför mestadels 
positiv miljöpåverkan. 

1.1 Effektmål mot hushållsavfall

Effektmål 1:1:1: Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 20 procent till 
2024 jämfört med 2017.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Minskade avfallsmäng
der innebär minskat tryck på resurser, färre transporter och 
det går åt mindre energi för återvinningsprocesserna. 

Effektmål 1:1:2: Matsvinnet i regionen ska minska med 
50 procent per invånare till 2024 jämfört med 2017.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Stor miljöpåverkan 
kommer från livsmedelsproduktion; vattenåtgången är 
stor och dess transporter bidrar till utsläpp. Genom att 
minska svinnet bidrar det till att den totala miljöpåverkan 
som kommer från livsmedel minskar. 

Effektmål 1:1:3: 15 procent av det grov och textilavfall 
som samlas in ska gå till återanvändning till 2024. 
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom återanvänd
ning förlänger man livet på våra produkter som sparar på 
resurser samt bidrar till ett mer cirkulärt samhälle. Målet 
kan bidra till förändrade konsumtionsmönster och resurser  

kan sparas i produkters hela livscykel – med större andel 
återanvändning minskar utvinning av nya råvaror samt 
energiåtgången minskar för att tillverka nya produkter. 

Effektmål 1.1.4: Minska mängden plast i restavfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 genom att 
öka medvetenheten kring användningen av onödiga 
 plastprodukter och bidra till en hållbar konsumtion.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Plast i restavfallet går 
till förbränning där det skapar fossila koldioxidutsläpp. 
Plast i restavfallet är dessutom ett resursslöseri eftersom 
den plasten istället kan gå till materialåtervinning. Produk
tionen av plastprodukter görs idag till stor del av olja 
vilket gör plastens hela livscykel till en krävande process. 
Genom en större medvetenhet kring onödiga plastpro
dukter ger detta en positiv miljöpåverkan i form av mindre 
olja i anspråk till plastproduktion, bättre återvinning av 
plastförpackningar samt mindre utsläpp på grund av plast 
i förbränningen. 

Effektmål 1.1.5: Öka antalet miljönärmärkta verksamhe
ter med 15 procent till 2024 jämfört med 2017.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att öka antalet 
miljönärmärkta verksamheter främjas återanvändning och 
resursslöseri förebyggs. 

1:2 Effektmål mot verksamhetsavfall

Effektmål 1:2:1: Regionen ska verka för att mängden 
avfall från verksamheter ska minska. 
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att  minimera 
uppkomsten av avfall från verksamheter sparar vi på 
 resurser.

Effektmål 1:2:2: 3 procent av det material som lämnas på 
återvinningscentralerna som inte är hushållsavfall ska gå 
till återanvändning till 2024. 
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. På Återvinningscen
tralerna finns mycket material som förbränns i onödan. 
Genom att hitta nya flöden för återanvändning kommer 
även avfall från verksamheter högre upp i avfallstrappan. 

Målområde 2: Från avfall till resurs

Avfall kommer alltid uppstå, målen i denna avfallsplan 
syftar till att avfall ska tas omhand på bästa sätt med minst 
möjliga påverkan på miljö och människa.  

2:1 Effektmål mot hushållsavfall

Effektmål 2:1:1: Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2024 jämfört med 2017. 
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Mindre mängd restav
fall som går till förbränning och mer material som går till 
materialåtervinning innebär mindre mängd förbrännings
avfall och mindre mängd luftföroreningar. 
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Effektmål 2:1:2: Återvinningsgraden av insamlat matav
fall, förpackningar och tidningar ska öka till 2024 jämfört 
med 2017.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att öka 
källsorteringsgraden ökar andelen material som återvinns 
vilket sparar energi och naturresurser. En ökad utsortering 
av förpackningar innebär att en större mängd material
återvinns som kan ersätta jungfruliga resurser. Utsorterade 
förpackningar går till materialåtervinning där återvunna 
metallförpackningar minskar behovet av brytning av nya 
metaller, plastförpackningar kan bli nya plastprodukter 
som bland annat minskar behovet av råolja. Utsorterat 
matavfall kan i sin tur gå till biogasutvinning och biogöd
sel som kan ersätta fossila bränslen och kemiskt framställt 
gödningsmedel. 

Effektmål 2:1:3: Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska vara 0 procent 2024.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom föreslagna 
åtgärder om farligt avfall är en önskad effekt en minskad 
mängd i restavfallet samt en höjd kunskapsnivå. Målet 
för farligt avfall är ambitiöst men genom att reducera det 
farliga avfallet som hanteras felaktigt minskar risken för att 
miljöfarliga och hälsofarliga ämnen kommer ut i naturen.
 
Effektmål 2:1:4: Mängden textilier i restavfallet ska 
 minska med 40 procent till 2024 jämfört med 2018.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Mindre mängd 
 textilier i restavfall som går till förbränning och mer 
 textilier som går till återanvändning och materialåtervin
ning innebär  mindre mängd förbränningsavfall och bättre 
hushållande med resurser.

Effektmål 2:1:5: Mängden restavfall från återvinnings
centralerna ska minska med 30 procent per invånare till 
2024 jämfört med 2017.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Mindre mängd rest
avfall som går till förbränning och mer material som 
går till återanvändning eller materialåtervinning innebär 
mindre mängd förbränningsavfall och mindre mängd 
luftföroreningar. 

Effektmål 2:1:6: 100 procent av det slam som samlas in 
från enskilda avlopp behandlas med mest lämplig teknik 
för att främja miljönytta till 2024.
Bedömning: Osäker påverkan. Målet syftar till att säkra 
upp en säker hantering av externslam för framtiden, att 
aktivt uppdatera oss kring bästa teknik för att ta tillvara på 
de nyttiga ämnena i externslammet och hantera de dåliga.  

Effektmål 2:2:1: 50 procent av de schaktschaktmassorna, 
som NSR hanterar, renas i den grad att de ska återanvän
das eller återvinnas i konstruktions eller anläggningsända
mål till 2024.
Bedömning: Positiv och negativ miljöpåverkan. Genom 
att återanvändning av schaktmassor minskas uttaget av 
naturgrus samt minskade transporter. Reningsprocessen 

måste däremot ses över så att minimal påverkan på miljön 
sker. Betydande miljöpåverkan kan ske om schaktmassor 
innehåller skadliga ämnen och används till anläggnings
ändamål, då det kan förorena mark och vatten. Om 
 massor är lämpliga och fria från föroreningar kan vara 
svårt att bedöma men ska kontrolleras. 

2:2 Effektmål mor verksamhetsavfall

Effektmål 2:2:2: Verka för att andelen utsorterat avfall 
från verksamheterna ska öka till 2024.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. En ökad utsortering 
innebär att en större mängd materialåtervinns som kan 
ersätta jungfruliga resurser. Återvunnen metall minskar 
behovet av brytning av nya metaller, plast kan bli nya 
plastprodukter som minskar behovet av råolja. Utsorterat 
matavfall kan i sin tur gå till biogasutvinning som kan 
ersätta fossila bränslen.

Effektmål 2:2:3: Verka för att andelen utsorterat avfall 
från verksamheterna ska öka till 2024.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att reducera 
det farliga avfallet som hanteras felaktigt minskar risken 
för att miljöfarliga och hälsofarliga ämnen kommer ut i 
naturen samt minskade utsläpp från felaktig förbränning. 

Målområde 3: Förebygga  
och begränsa nedskräpning

Effektmål 3:1: Minska nedskräpningen till 2024 jämfört 
med 2019.
Effektmål 3:2 :Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommuninvånarna.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Det är svårt att mäta 
nedskräpning, men att det blivit ett problem är enkelt att 
se – vi ser nedskräpning både på land och i våra hav. Ned
skräpning bidrar till läckage av farliga ämnen och mikro
plaster till naturen, därmed anses samtliga insatser riktade 
mot att begränsa nedskräpning ge en positiv miljöpåverkan 
samt ge en positiv effekt på en tryggare miljö. 

Målområde 4: Människa  
och miljö i fokus

Effektmål 4:1: Den totala miljöpåverkan från avfallshan
teringen i regionen ska minska till 2024 från 2017.
Effektmål 4:1:1: Fordonen som används av NSR eller 
på uppdrag av NSR vid transport av avfallet från källa till 
återvinning ska vara 100 procent fossilbränslefria. 
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att öka andelen 
fordon som drivs på fossilbränslefria drivmedel bidrar trans
porterna av avfallshanteringen till mindre fossila utsläpp.

Effektmål 4.1.2: NSR ska upprätta fler platser i regionen 
för mellanlagring av schaktmassor för att minska transpor
terna.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom dessa platser 
kan transporterna från massor minska drastiskt. Däremot 



5

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 4

krävs högre och bättre kontroll av massorna för att inte 
ämnen från massor bildar läckage till närliggande omgiv
ning. Platserna för massorna kräver miljötillstånd.  

Effektmål 4:1:3: Uttaget av metangas från Filborna
deponin ska öka till 2024 jämfört med 2017.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Växthusgasen metan 
är värre än koldioxid och deponier är en stor källa till 
utsläpp av metangas till atmosfären. Genom att öka utta
get av metangas på Filbornadeponin minskas läckaget av 
metan som når atmosfären. Åtgärderna riktade mot detta 
mål bidrar till bättre omhändertagande av metan som kan 
ge energi. 

Effektmål 4.1.4: Tillverkning  och avsättning av biogas 
ska öka till 2024.
Bedömning: Övervägande positiv miljöpåverkan. Biogas
processen är en energikrävande process som i sig avger 
växthusutsläpp, däremot bidrar biogastillverkningen till 
ett mindre fossilbränsleberoende samhälle då biogas och 
biogödsel ses som hållbara alternativ. 

Effektmål 4:2 Minska den årliga avfallskostnaden per 
invånare enligt ägardirektivets mål (450 kr/inv. till 2020). 
Bedömning: En strävan mot en lägre avfallskostnad 
 innebär ingen eller liten påverkan på miljön. 

Effektmål 4:3 Nöjd Kund Index enligt ägardirektivet 
(4,4/5 till 2020).
Bedömning: En strävan mot nöjda kunder innebär ingen 
eller liten påverkan på miljön.

Sammanfattande 
 miljöbedömning 
Med de föreslagna åtgärderna kommer avfallshanteringen 
i regionen under nästkommande år bidra till en minskning 
av avfallets mängd och dess farlighet samt att nedskräp
ningen minskar. Med genomförandet av denna plan styrs 
kommunerna i en riktning mot ett hållbart samhälle och 
en cirkulär ekonomi. Med en regional avfallsplan kan 
åtgärder genomföras över kommungränserna vilket kan 
bidra till en större genomslagskraft, vilket ger en ytterligare 
positiv miljöpåverkan. 

Med detta som bakgrund anses inte en komplette
rande miljökonsekvensbeskrivning nödvändig då de mål 
och åtgärder som presenteras i avfallsplanen bedöms till 
huvudpart ha en positiv inverkan på miljön. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 69 
 
Motion (M, L, KD) - Vi ska följa lagen gällande redovisning av 
pensionsåtagande uppkomna före 1998 
Dnr KSFD 2019/136 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommun har i enlighet med beslut i kommunfullmäktige redovisat 
pensionsåtagande uppkomna före 1998 i enlighet med 
fullfonderingsmodellen. Det innebär att samtliga åtaganden redovisats på 
redovisningsmässiga grunder som en skuld i balansräkningen i stället för 
utanför linjen. Principen slås fast i samband med varje årsredovisning och 
leder till revisionskritik eftersom redovisningslagen anger att pensionerna 
ska redovisas i enlighet med blandmodellen. 
 
Beslutsunderlag  
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 97 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 96 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-28 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD), 2019-04-29 
Protokoll från Kommunfullmäktige, 2019-04-29 § 74 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 22(29)

PROTOKOLL
2021-05-05

Ks §97

Motion (M, L, KD) - Vi ska följa lagen gällande redovisning av
pensionsåtagande uppkomna fore 1998
Dnr KSFD 2019/136

Sammanfattning
Åstorps kommun har i enlighet med beslut i kommunfullmäktige redovisat
pensionsåtagande uppkomna före 1998 i enlighet med fullfonderingsmodellen.
Det innebär att samtliga åtaganden redovisats på redovisningsmässiga grunder
som en skuld i balansräkningen i stället för utanför linjen. Principen slås fast i
samband med varje årsredovisning och leder till revisionskritik eftersom
redovisningslagen anger att pensionerna ska redovisas i enlighet med
blandmodellen.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 96
Tjänsteskri velse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-28
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD), 2019-04-29
Protokoll från Kommunfullmäktige, 2019-04-29 § 74

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens (M) yrkande under
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles.

Paul Ericsson (M) begär votering.

Voteringsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar bifall
till ordförandes yrkande röstar Ja, och den som bifaller Roger Nielsens (M)
yrkande röstar Nej.

Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 Ja-röster, 5 Nej-röster
och 3 som avstår ifrån att rösta. Detta innebär att ordförandes utslagsröst avgör,
vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles.
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 97).

Ordförandes signatur (1) Ju?terandes signatur

4
(2) Justeranclps signatur Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP

Kommunstyrelsen 23(29)

PROTOKOLL
2021-05-05

Ks § 97, forts

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur'<^^~
^^~'

(1) Jyst.erandes signatur

^z/1
'/

(2) Justerandel signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

8(24)

PROTOKOLL
2021-04-21

KsAu § 96

Motion (M, L, KD) - Vi ska följa lagen gällande redovisning av
pensionsåtagande uppkomna fore 1998
DnrKSFD2019/136

Sammanfattning
Åstorps kommun har i enlighet med beslut i kommunfullmäktige redovisat
pensionsåtagande uppkomna före 1998 i enlighet med
fullfonderingsmodellen. Det innebär att samtliga åtaganden redovisats på
redovisningsmässiga gmnder som en skuld i balansräkningen i stället för
utanför linjen. Principen slås fast i samband med varje årsredovisning och
leder till revisionskritik eftersom redovisningslagen anger att pensionerna ska
redovisas i enlighet med blandmodellen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-28
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD), 2019-04-29
Protokoll från Kommunfullmäktige, 2019-04-29 § 74

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Åsa Holmen (L) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C) mot
Åsa Holmens (L) yrkande under proposition och finner att ordförandes
yrkande bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelseförvaltningen  1(2) 

Ekonomiavdelningen 
 

Anna Falkenstam 
Ekonomichef 
042 – 640 16 
anna.falkenstam@astorp.se 
 
Kommunfullmäktige 
 
Svar på motion till Kommunfullmäktige – Vi ska följa lagen gällande 
pensionsredovisning av pensionsåtagande uppkomna före 1998 
Dnr KSFD 2019/136 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommun har i enlighet med beslut i kommunfullmäktige redovisat 
pensionsåtagande uppkomna före 1998 i enlighet med fullfonderingsmodellen. Det 
innebär att samtliga åtaganden redovisats på redovisningsmässiga grunder som en skuld i 
balansräkningen i stället för utanför linjen. Principen slås fast i samband med varje 
årsredovisning och leder till revisionskritik eftersom redovisningslagen anger att 
pensionerna ska redovisas i enlighet med blandmodellen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-28 
 
Ärendet 
I kommunsverige har frågan om redovisning av pensionsskulden länge diskuterats både 
politiskt och utifrån ett redovisningsperspektiv och utretts i omgångar. Om 
fullfonderingsmodellen varit införd 2014 skulle 105 kommuner och alla landsting utom 
ett redovisat negativt eget kapital enligt KomRed. Självklart är storleken på det egna 
kapitalet en betydelsefull indikator på hur stark ekonomin är. 
 
I den senaste översynen av redovisningslagen föreslogs fullfonderingsmodellen införas; 
enligt god redovisningssed borde hela pensionsåtagandet redovisas som en avsättning i 
balansräkningen. I mars 2016 presenterades så ett komplett lagförslag i En ändamålsenlig 
kommunal redovisning (KomRed) som innebar en väsentlig utökning av lagen om 
kommunal redovisning. Utredningens politiskt och ekonomiskt tyngsta förslag var en 
övergång till fullfondering av pensionsåtagandet för att åstadkomma bättre transparens 
och jämförbarhet. Förslaget innebar att hela pensionsskulden skulle belasta 
balansräkningen. Det stod klart att kommunsektorn med stor majoritet stödde förslaget 
om att införa fullfonderingsmodellen när remisstiden gick ut i slutet av 2016.  
 
Utredningens (SOU 2016:24) argument var främst ökad tydlighet då det blir enklare för 
politiker och tjänstepersoner att förstå hur stor pensionsskulden är. Samtidigt ger 
fullfonderingsmodellen med samtliga skulder upptagna i balansräkningen en mer 
rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning och är därmed mer transparent. 
Utbetalningar blir med denna redovisningsmetod en amortering. Kostnaden per år blir 
därför lägre, men ryckigare över tid, jämfört med blandmodellen. Redovisning i enlighet 
med blandmodellen innebär att pensionsutbetalningarna kostnadsförs, vilket medför 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-28 
Version  1 



Kommunstyrelseförvaltningen  2(2) 

Ekonomiavdelningen 
 

högre kostnaderna är högre än om fullfonderingsmodellen används. Samtidigt minskar 
ekonomins konjunkturkänslighet och därmed kravet på höga resultatnivåer. Slutligen 
påverkas inte kassaflödet påverkas av valet av modell. Oavsett vilken redovisningsmodell 
kommuner använder krävs en utvärdering av de finansiella målen med det totala 
pensionsåtagandet. Bilden nedan beskriver schematiskt skillnaden mellan hur 
balansräkningen ser ut i de två modellerna (källa: KPA:s rapport Finansiella effekter av 
en ny redovisningslagstiftning): 

 
Regeringen slutliga ställningstagande blev att ”Det bör utredas vidare vilka konsekvenser 
en ändrad redovisningsmodell för kommunala pensionsförpliktelser får för den 
kommunala ekonomin samt hur en sådan ändring påverkar balanskravet och kravet på 
god ekonomisk hushållning." Därmed kvarstår blandmodellen även i den nya lagen.  
 
I samtliga externa sammanhang har Åstorps kommun redovisat pensionsåtaganden i 
enlighet med blandmodellen, eftersom det kravet ställs på samtliga kommuner. I Åstorps 
kommuns Årsredovisning 2019 redovisades balans- och resultaträkning både i enlighet 
med fullfonderings- och blandmodellen. Från och med Årsredovisning 2020 går Åstorps 
kommun över till att enbart redovisa pensionsåtagandet i enlighet med blandmodellen. 
 
(Huvudsakliga källor: SOU 2016:24 och KPA:s rapport Finansiella effekter av en ny 
redovisningslagstiftning) 
 
 
Anna Falkenstam   Jonas Jönsson 
Ekonomichef   Kommunchef 
 
Expedieras till: 
Akten 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 70 
 
Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5, 10 och 28 
Dnr KSFD 2021/75 
 
Sammanfattning 
Björnekulla Fastighets AB (BFAB) och AB Kvidingebyggden (KvB) har i 
enlighet med gällande ägardirektiv översänt en skrivelse med begärande om 
kommunfullmäktiges godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan 
28, Backsippan 5 och 10.  
 
Försäljningen är delvis en följd av att Åstorps kommun sagt upp gällande 
hyresavtal för boendet på Backsippan, fastighet Backsippan 28. Genom att 
även sälja intilliggande fastigheter är syftet att frigöra kapital för en direkt 
satsning på bostäder på Björnekulla Ås.  
Kommunstyrelseförvaltningen ser inte att behov föreligger av fastigheterna 
för kommunalt ändamål.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 89 
Reservation från Åstorpsalliansen (M,L,KD) 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 100 
Yttrande från Socialförvaltningen gällande Backsippan 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 § 88 
Skrivelse BFAB, försäljning av fastigheter daterad den 11 mars 2021 
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-03-19  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras 
Akten 
BFAB 
Lokalstrateg 
Socialnämnden 
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ÅSTORP

Kommunstyrelsen 12(29)

PROTOKOLL
2021-05-05

Ks §89

Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5,10 och 28
Dnr KSFD 2021/75

Sammanfattning
Björnekulla Fastighets AB (BFAB) och AB Kvidingebyggden (KvB) har i
enlighet med gällande ägardirektiv översänt en skrivelse med begärande om
kommunfullmäktiges godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan 28,
Backsippan 5 och 10.

Försäljningen är delvis en följd av att Åstorps kommun sagt upp gällande
hyresavtal för boendet på Backsippan, fastighet Backsippan 28. Genom att även
sälja intilliggande fastigheter är syftet att frigöra kapital för en direkt satsning
på bostäder på Björnekulla Ås.
Kommunstyrelseförvaltningen ser inte att behov föreligger av fastigheterna för
kommunalt ändamål.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 100
Yttrande från Socialförvaltningen gällande Backsippan
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 §88
Skrivelse BFAB, försäljning av fastigheter daterad den 11 mars 2021
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-03-19

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljning av
Backsippan 5, 10 och 28.

Åsa Holmen (L) yrkar på att återremittera ärendet för:
Att redovisa en alternativ kostnadskalkyl för att bibehålla beståndet
Backsippan, och anpassa till traditionella lägenheter.
Att redovisa kostnadskalkyl för anpassningen av Vidåsen för att inrätta
boendeplatser där i stället för på Backsippan.

Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Åsa Holmens (L) yrkande.

RolfLundqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Åsa Holmens (L) yrkande.
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till Åsa Holmens (L) yrkande.

Lennart Fredriksson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

°^
(1) Justerandes signatur

^^
(2) Justerandet signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 13(29)

PROTOKOLL
2021-05-05

Ks § 89, forts

Proposition
Ordförande ställer Åsa Holmens (L) återremissyrkande med bifallsyrkande från
Nils-Göran Nilsson (KD), Roger Nielsen (M) och Paul Ericsson (M) mot att
avgöra ärendet på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras under
sammanträdet.

Åsa Holmen (L) begär votering.

Voteringsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som anser att
ärendet ska avgöras på sammanträdet röstar Ja och den som anser att ärendet
ska återremitteras röstar Nej.

Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 8 Ja-röster och 5 nej -
röster, vilket innebär att ärendet ska avgöras under sammanträdet. För att se hur
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 89).

Proposition
Ordförande ställer därefter eget yrkande med bifallsyrkande från Rolf
Lundqvist (SD) och Lennart Fredriksson (S) under proposition och finner att
detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning av
Backsippan 5, 10 och 28.

Reservation

Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (Se
protokollsbilagor i slutet av protokollet).

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur
u^>3'

(1) Justgrandes signatur

/^/^
(2) Justeran^es signatur

L--
Utdragsbestyrkande



Liberalerna

Åstorpsalliansen
Reservation

2021-05-05

§ 89 Backsippan

Återigen tvingas vi i politiken fatta beslut på alldeles för lösa grunder och för dåligt
underlag. De styrande hävdar att detta är vad BFABs styrelse vill, bra men vi får inte
se vilket underlag de fattar beslutet på.
Vårt kommunala bostadsbolag ska tillhandahålla en variation av lägenheter för
kommuninvånarna. Detta kunde vara ett sätt att tillhanda hålla mindre, "billiga"
lägenheter i stället för att enbart bygga nya lägenheter, som det är svårt att få en
lägre hyra på. Vi anser att det behövs olika typer av lägenheter för att stimulera en
boenderotation inom kommunen.
Varför får vi inte se underlag på vad det skulle kosta oss att själva bygga om och
vilken hyra det skulle bli på de lägenheter som skulle kunna erbjudas
kommuninvånarna?
Nu går vi istället direkt till försäljning utan att noga undersöka alla möjligheter så att vi
i politiken kan känna oss trygga med de beslut vi fattar.

Vi vill även understryka samt markera att vår bedömning är att ledamöter samt
ersättare i bolagens styrelser Bfab och Kvb borde/skall anses som jäviga i det
ärendet när det gäller en försäljning av sitt bestånd.

Tyvärr fick vi inte gehör för våra yrkande och därför reserverar vi oss mot beslutet,
samt att ledamöter/ersättare från bolagen deltager i beslutet.

Kommunstyrelsen 2021-05-05.

Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD)

^ HlAf (L



^
<»

^
<»

ÅSTORP

Kommunstyrelsens
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12(24)

PROTOKOLL
2021-04-21

KsAu § 100

Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5,10 och 28
Dnr KSFD 2021/75

Sammanfattning
Bjömekulla Fastighets AB (BFAB) och AB Kvidingebyggden (KvB) har i
enlighet med gällande ägardirektiv översänt en skrivelse med begärande om
kommunfullmäktiges godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan
28, Backsippan 5 och 10.

Försäljningen är delvis en följd av att Åstorps kommun sagt upp gällande
hyresavtal för boendet på Backsippan, fastighet Backsippan 28. Genom att
även sälja intilliggande fastigheter är syftet att frigöra kapital för en direkt
satsning på bostäder på Björnekulla Ås.
Kommunstyrelseförvaltningen ser inte att behov föreligger av fastigheterna
för kommunalt ändamål.

Beslutsunderlag
Yttrande från Socialförvaltningen gällande Backsippan
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 §88
Skrivelse BFAB, försäljning av fastigheter daterad den 11 mars 2021
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-03-19

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna försäljning av Backsippan 5, 10 och 28.

Åsa Holmen (L) yrkar på
Att redovisa en alternativ kostnadskalkyl för att bibehålla beståndet
Backsippan, och anpassa till traditionella lägenheter.
Att redovisa kostnadskalkyl för anpassningen av Vidåsen för att inrätta
boendeplatser där i stället för på Backsippan.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer Åsa Holmens (L) första yrkande under proposition och
firmer att detta avslås.

Ordförande ställer Åsa Holmens (L) andra yrkande under proposition och
finner att detta avslås.

Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C)
under proposition och finner att detta bifalles.

Ordförandes signatur Justerandes signatur

^
Utdragsbestyrkande

^
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PROTOKOLL
2021-04-21

KsAu § 100, forts

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning av
Backsippan 5, 10 och 28.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-04-07

KsAu § 88

Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5,10 och 28
Dnr KSFD 2021/75

Sammanfattning
Björnekulla Fastighets AB (BFAB) och AB Kvidingebyggden (KvB) har i
enlighet med gällande ägardirektiv översänt en skrivelse med begärande om
kommunfullmäktiges godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan
28, Backsippan 5 och 10.

Försäljningen är delvis en följd av att Åstorps kommun sagt upp gällande
hyresavtal för boendet på Backsippan, fastighet Backsippan 28. Genom att
även sälja intilliggande fastigheter är syftet att frigöra kapital för en direkt
satsning på bostäder på Björnekulla Ås.

Kommunstyrelseförvaltningen ser inte att behov föreligger av fastigheterna
for kommunalt ändamål.

Beslutsunderlag
Skrivelse BFAB, försäljning av fastigheter daterad den 11 mars 2021
Yttrande kommunstyrelsen, daterat den 25 mars 2021

Yrkanden

Roger Nielsen (M) yrkar att återremittera ärendet för att begära ett yttrande
från socialförvaltningen om hur behovet av lokaler ser ut.

Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) återremiss.

Proposition
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) återremissyrkande med bifallsyrkande
från Maria Gottschalk (-) under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets beslut
Återremitterar ärendet för att begära ett yttrande från socialförvaltningen om
hur behovet av lokaler ser ut.

Expedieras
Akten
Socialchef

Ordförandes signatur

^
Justerar)des signatur Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelseförvaltningen  1(2) 
Serviceavdelningen 

Kommunfullmäktige 
 
Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5, 10 och 28 
Dnr (KSFD) 2021/75 
 
Sammanfattning 
Björnekulla Fastighets AB (BFAB) och AB Kvidingebyggden (KvB) har i enlighet med 
gällande ägardirektiv översänt en skrivelse med begärande om kommunfullmäktiges 
godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan 28, Backsippan 5 och 10.  
 
Försäljningen är delvis en följd av att Åstorps kommun sagt upp gällande hyresavtal för 
boendet på Backsippan, fastighet Backsippan 28. Genom att även sälja intilliggande 
fastigheter är syftet att frigöra kapital för en direkt satsning på bostäder på Björnekulla 
Ås.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen ser inte att behov föreligger av fastigheterna för 
kommunalt ändamål.  
 
Förslag till beslut  
Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljning av 
Backsippan 5, 10 och 28.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse BFAB, försäljning av fastigheter daterad den 11 mars 2021 
Yttrande kommunstyrelsen, daterat den 25 mars 2021 (denna skrivelse) 
 
Ärendet 
Enligt gällande ägardirektiv för Björnekulla Fastighets AB (BFAB) och dess dotterbolag 
AB Kvidingebyggden ska kommunfullmäktiges godkännande inhämtas före bolagen 
säljer eller förvärvar fastigheter med en köpeskilling över fem miljoner.  
 
BFAB och KvB har till kommunfullmäktige översänt en skrivelse med begärande om 
kommunfullmäktiges godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan 28, 
Backsippan 5 och 10. Kommunstyrelseförvaltningen har fått skrivelsen för yttrande 
utifrån ett ekonomisk och lokalförsörjningsperspektiv. 
 
Anledningen till den önskade försäljningen är att Åstorps kommun sagt upp hyresavtalet 
för boendet på Backsippan. Med anledning av detta har BFAB undersökt möjliga 
alternativ för att nyttja uppsagda ytor, bl.a. att omvandla lokalerna till traditionella 
lägenheter. Bolagskoncernen ser det dock som ett bättre alternativ att arbeta för att frigöra 
kapital för en direkt satsning på bostäder på Björnekulla Ås.  
 
BFABs styrelse har därför beslutat att verka för en försäljning av fastigheten Backsippan 
28. Försäljningen planeras att genomföras i två steg, där Backsippan 28 i ett första skede 
genom fastighetsreglering till Backsippan 5 övergår till Kvidingebyggens ägo till en 
köpeskilling enligt bokfört värde på 13 537 000 kronor. Slutlig försäljning till extern 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-19 
Version  1 



Kommunstyrelseförvaltningen  2(2) 
Serviceavdelningen 

köpare sker från AB Kvidingebyggen och kommer baseras på en ny värdering av 
fastigheten Backsippan 28 samt enligt byggrätt per BTA för nuvarande Backsippan 5. 
Fastigheternas bokförda värde uppgår till ca 14 152 000 kronor medan en försäljning 
beräknas kunna inbringa ca 35 – 37 000 000 kronor. 
 
Yttrande kommunstyrelseförvaltningen 
Politiskt beslut har fattats om att avveckla boendeplatserna på fastigheten Backsippan 28 
varför hyresavtalet är uppsagt. I samband med det har det inte planerats för någon annan 
användning av lokalerna. Frågan kring lokalernas behov för kommunal verksamhet får 
därmed anses utredd.  Socialnämndens hyresavtal för Backsippan löper ut först 2023-09-
30. Nämnden belastas därmed fortsatt med hyreskostnaden, vilket för 2021 är cirka 
1 489 000 kr. Försäljningen av fastigheten möjliggör inte förtida frånträde av 
hyresavtalet.  
 
Kommunen har framöver främst behov av lokaler kopplat till förskola, skola, 
äldreomsorg och funktionshinderverksamheten. Backsippan 5 och 10 är obebyggda 
fastigheter som, ur ett lokalförsörjningsperspektiv inte är tillräckliga till ytan för en 
förskola, skola eller ett särskilt boende. Kommunen har framöver även behov av nya LSS 
gruppbostäder varav en ytmässigt skulle kunna inrymmas på Backsippan 5 eller 10.  
Det står dock i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild 
service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS (SOSFS 2002:9) att bostad med särskild service för vuxna inte 
bör lokaliseras i nära anslutning till andra bostäder som inte är ordinära såsom t.ex. 
korttidshem eller särskilda boendeformer för äldre. Närheten till Astern bedöms vara i 
nära anslutning varför fastigheterna inte är aktuella för LSS-bostad.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Barnet bästa har beaktats genom att undersöka möjligheten att placera en skola eller 
förskola på berörda fastigheter.   
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
Karin Larsson 
Lokalstrateg 
042 – 64 049 
Karin.larsson@astorp.se 
 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 



 

__________________________________________________________________________________________
_______ 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr  Postgiro 
265 80  ÅSTORP Storgatan 3       042-400 89 10   042-400 89 30 556482-1766 11 82 66-6 
  Åstorp   Innehar F-skattebevis 

2021-03-11 1 

 
 
 
   Åstorps kommun 
   Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
  
Försäljning av fastigheter 

Enligt gällande ägardirektiv ska Björnekulla Fastighets AB (BFAB) och dess 
dotterbolag AB Kvidingebyggen (KvB) före försäljning eller förvärv av fastig-
het med en köpeskilling över fem miljoner inhämta Kommunfullmäktiges god-
kännande före affärens genomförande. 
 
Med hänvisning till uppsagt hyresavtal från Åstorps kommun gällande boendet 
på Backsippan tvingas BFAB att hitta ny väg för nyttjandet av uppsagda ytor 
om cirka 1 500 kvm. En möjlighet är att omvandla lokaldelen till traditionella 
lägenheter vilket enligt vår beräkning skulle innebära en investering på cirka 
20 miljoner kronor. Bolagskoncernen ser dock det som ett bättre alternativ att 
försöka frigöra kapital för en direkt satsning på bostäder på Björnekulla Ås inte 
minst som en katalysator för att bostadsbyggandet i området kan komma i 
gång. 
 
BFAB styrelse har därför beslutat verka för en försäljning av fastigheten Back-
sippan 28, för att en slutlig försäljning ska frigöra kapital i KvB som bostads-
bolag krävs en försäljning i två steg. 
Försäljning omfattar Backsippan 28 som idag ägs av Björnekulla Fastighets 
AB samt Backsippan 5 och 10 som idag ägs av AB Kvidingebyggen. Fastighet-
ernas bokförda värde uppgår till ca 14 152 000: - medan en försäljning beräk-
nas kunna inbringa ca 35 – 37 000 000: -, dvs. en total reavinst på mellan  
21 – 24 000 000: - kommer bli aktuellt efter slutförda försäljningar. 
 
I ett första skede är det aktuellt att tillse att Backsippan 28 övergår i Kvidinge-
byggens ägo vilket sker till en köpeskilling enligt bokfört värde på 13 537 000 
kronor. För att undvika stämpelskatt överförs ägandet genom en fastighetsre-
glering mot Backsippan 5 som idag är tomtmark ägd av AB Kvidingebyggen. 
Slutlig försäljning till extern köpare sker därifrån från AB Kvidingebyggen och 
kommer baseras på en ny värdering av fastigheten Backsippan 28 samt enligt 
byggrätt per BTA för nuvarande Backsippan 5. 
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Styrelsen för Björnekulla Fastighets AB har 2021-03-04 § 11 beslutat: 
 
 att försälja Backsippan 28 till dotterbolaget AB Kvidingebyggen för en köpe-
skilling motsvarande vid överlåtelsen gällande bokfört värde, att AB Kvidinge-
byggen genomför en fastighetsreglering av Backsippan 28 till Backsippan 5 
samt att uppdraga åt VD att tillskriva Åstorp kommun för kommunfullmäktiges 
godkännande av försäljning såväl mellan BFAB och KvB som planerad vidare-
försäljning för ett marknadsvärde till extern köpare. 
 
Undertecknad förslår Åstorps kommun att godkänna styrelsebeslutet i Björne-
kulla Fastighets AB 2021-03-04 § 11 om att försälja fastigheten Backsippan 28 
enligt redovisad princip. 
 
Åstorp 2021-03-11 
Björnekulla Fastighets AB 

 
Mikael Fors 
VD 
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Gun Bylund 
Tf socialchef och verksamhetschef äldreomsorgen & hälso- och sjukvård 
042 – 641 32 
gun.bylund@astorp.se 
 

Kommunstyrelsen 
 
Yttrande gällande försäljning av fastighet Backsippan 
Dnr KSFD 2021/75 
 
Sammanfattning 
Björnekulla Fastighets AB (BFAB) och AB Kvidingebyggden (KvB) har i 
enlighet med gällande ägardirektiv översänt en skrivelse med begärande om 
kommunfullmäktiges godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan 28, 
Backsippan 5 och 10. KsAu har vid behandling av ärendet begärt in ett yttrande 
från Socialförvaltningen. 
 
Yttrande 
Hösten 2017 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på Backsippan och 
uppmärksammade ett antal brister. Samtliga anmärkningar är åtgärdade utifrån de 
förutsättningar som finns i fastigheten Backsippan, men problem kvarstår såsom 
dålig luft, trånga utrymmen, avsaknad av förvaringsmöjligheter och slitsamma 
förflyttningar för personal vid användandet av personallyft. 
Backsippan är en liten enhet med 24 boendeplatser fördelat på tre plan, vilket 
innebär en dyrare drift.  
Under våren 2020 fattade Socialnämnden beslut att stänga Backsippan och flytta 
20 av de 24 platserna till Vidåsen. I november 2020 fattade kommunfullmäktige 
beslut att endast flytta 12 av platserna från Backsippan till Vidåsen och att övriga 
platser inte ersätts. Totalt återstår 72 platser. På grund av pågående pandemi har 
verkställandet dragit ut på tiden men anpassningar pågår på Vidåsen och inflytt 
förväntas ske efter sommaren 2021.  
Att bedöma det framtida behovet av platser på särskilt boende är komplext då 
behovet påverkas av flera olika faktorer. Förutom kommunala beslut och 
inriktningar påverkar till exempel även regionens arbetsformer i regionsjukvården 
och närsjukvården. Behovet påverkas också av tillgången och standarden på det 
ordinära bostadsbeståndet. De viktigaste faktorerna för att bedöma det framtida 
behovet bedöms vara den demografiska utvecklingen och grunderna i 
biståndshandläggningen. 
I takt med att befolkningen 80+ ökar förväntas också behovet av hemvård öka. 
Nuvarande lösning där hemsjukvården utgår från lokalerna på Skogsgatan är en 
tillfällig lösning och planeringen är att lösa det permanenta behovet genom en 
ombyggnation av delar av Activas nuvarande lokaler på Bangatan i samband med 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-04-14 
Version  1 
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att de flyttar till ombyggda lokaler under Q4 2021. Vid anpassning av lokalerna 
planeras även rehabverksamheten och hemtjänsten att flytta från Vidåsen så att 
hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedelsverksamheten samlokaliseras. Genom 
att samlokalisera verksamheterna bedöms det uppstå verksamhetsmässiga vinster 
genom bland annat bättre samordning. Flytten frigör utrymme på Vidåsen som vid 
en anpassning möjliggör att öppna upp ytterligare 8-12 boendeplatser. 
Mot denna bakgrund ser inte Socialförvaltningen att behov finns av Backsippans 
lokaler. 
 
 
Gun Bylund 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 71 
 
Årsredovisning för kommunalförbundet Medelpunkten 2020 
Dnr KSFD 2021/99 
 
Sammanfattning 
Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004 och är ansvarig för 
medlemskommunernas hjälpmedelsförsörjning. Åstorps kommun har 
mottagit årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Medelpunkten 
tillsammans med EY:s granskning av årsredovisningen och 
revisionsberättelse. Direktionen för Medelpunkten har godkänt 
årsredovisningen och sänt över den till medlemskommunerna.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 92 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 102 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, kanslichef, 2021-04-08 
Årsredovisning kommunalförbundet Medelpunkten 2020 
Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2020 Kommunalförbundet 
Medelpunkten 
Revisionsberättelse år 2020 
Protokoll från direktionen 2021-03-23 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
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PROTOKOLL
2021-05-05

Ks §92

Årsredovisning for kommunalförbundet Medelpunkten 2020
Dnr KSFD 2021/99

Sammanfattning
Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004 och är ansvarig för
medlemskommunernas hjälpmedelsförsörjning. Åstorps kommun har mottagit
årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Medelpunkten tillsammans med
EY:s granskning av årsredovisningen och revisionsberättelse. Direktionen för
Medelpunkten har godkänt årsredovisningen och sänt över den till
medlemskommunerna.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 102
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, kanslichef, 2021-04-08
Årsredovisning kommunalförbundet Medelpunkten 2020
Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2020 Kommunalförbundet
Medelpunkten
Revisionsberättelse år 2020
Protokoll från direktionen 2021-03-23

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige
Att årsredovisning för år 2020 godkänns, samt

• Att direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten i sin helhet
beviljas ansvarsfrihet.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

• Att årsredovisning för år 2020 godkänns, samt
Att direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten i sin helhet
beviljas ansvarsfrihet.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

^
(1) Ju^terandes signatur

fL l.^~
(2) Juste^andes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-04-21

KsAu § 102

Årsredovisning for kommunalförbundet Medelpunkten 2020
Dnr KSFD 2021/99

Sammanfattning
Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004 och är ansvarig för
medlemskommunemas hjälpmedelsförsörjning. Åstorps kommun har mottagit
årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Medelpunkten tillsammans med
EY:s granskning av årsredovisningen och revisionsberättelse. Direktionen för
Medelpunkten har godkänt årsredovisningen och sänt över den till
medlemskommunema.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, kanslichef, 2021-04-08
Årsredovisning kommunalförbundet Medelpunkten 2020
Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2020 Kommunalförbundet
Medelpunkten
Revisionsberättelse år 2020
Protokoll från direktionen 2021-03-23

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
Att årsredovisning för år 2020 godkänns.
Att direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten i sin helhet
beviljas ansvarsfrihet.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

Att årsredovisning för år 2020 godkänns.
Att direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten i sin helhet
beviljas ansvarsfrihet.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur

(2t
Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 

Diarienummer 
Dnr KSFD 2021/99  

 Kommunfullmäktige 
 
Årsredovisning för kommunalförbundet Medelpunkten 2020 
Dnr KSFD 2021/99 
 
Sammanfattning 
Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004 och är ansvarig för 
medlemskommunernas hjälpmedelsförsörjning. Åstorps kommun har mottagit 
årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Medelpunkten tillsammans med 
EY:s granskning av årsredovisningen och revisionsberättelse. Direktionen för 
Medelpunkten har godkänt årsredovisningen och sänt över den till 
medlemskommunerna.   
 
Förslag till beslut 
Att årsredovisning för år 2020 godkänns. 
Att direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten i sin helhet beviljas 
ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, kanslichef, 2021-04-08 
Årsredovisning kommunalförbundet Medelpunkten 2020 
Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2020 Kommunalförbundet 
Medelpunkten 
Revisionsberättelse år 2020 
Protokoll från direktionen 2021-03-23 
 
Ärendet 
EY har i sin granskning lyft upp att verksamhetsmålen endast är delvis uppfyllda 
då endast 8 av 11 ansågs uppfyllda. Både EY och de förtroendevalda revisorerna 
har bedömt att räkenskaperna i allt väsentligt vara rättvisande och utifrån sin 
granskning tillstyrkt ovan beslutsförslag. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Genom god hushållning med skattemedel. 
 
Expedieras till
Kommunalförbundet Medelpunkten 
 
 
 
Merih Özbalci 
Kanslichef 
042 640 13  
merih.ozbalci@astorp.se 
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Medelpunkten
Granskning av årsbokslut och
årsredovisning 2020

Thomas Hallberg
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Syfte med granskningen

► Vi har på uppdrag av revisorerna i Medelpunkten gjort en granskning
av årsbokslut och årsredovisningen för 2020.

► Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är
rättvisande och årsredovisningen upprättad enligt lag om kommunal
redovisning samt god redovisningssed.

► Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat.

► Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal
verksamhet, innebärande att granskningen har planerats och
genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv.
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Rättvisande räkenskaper

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2020

Bokslutsprocessen
Vår bedömning är att bokslutsprocessen fungerat bra och att vi erhållit
de underlag som vi efterfrågat.

Redovisningsprinciper mm
En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är
rättvisande räkenskaper. Årsbokslutet skall upprättas enligt god
kommunal redovisningssed, vilket medför krav på bokslutsprocessen
bland annat vad gäller periodiseringsprinciper och ny redovisningslag-
stiftning samt nya rekommendationer från (RKR) Rådet för kommunal
redovisning.
Nedan redogörs för de väsentliga noteringar som gjorts i granskningen
av resultat- och balansräkningen. Inga väsentliga noteringar har
framkommit under revisionen.
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Övergripande analys
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Utfall 2020 Budget 2020 Utfall 2019 Prognos delår 2020

Medelpunktens
totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr)

Årets resultat uppgår till 0,1 mnkr vilket är 1,9 mnkr lägre än
föregående år. Avvikelsen mot f.å beror främst på lägre
verksamhetsintäkter och högre avskrivningar.
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Resultatanalys
Resultaträkning

De stora förändringarna mot f.å är lägre verksamhetsintäkter
samt högre verksamhetskostnader gällande personal och
avskrivningar.

Utfall 2020 Utfall 2019

Verksamhetens intäkter 79,0 mnkr 80,4 mnkr

Verksamhetens kostnader 78,4 mnkr 77,9 mnkr

Verksamhetens nettokostnader 0,6 mnkr 1,0 mnkr

Finansiella poster -0,5 mnkr -0,5 mnkr

Årets resultat 0,1 mnkr 2,0 mnkr
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Balansräkning

► Anläggningstillgångar

Av årets investeringar på 13 mkr varav 12
mkr avser hjälpmedel och resterande avser
egna investeringar.

► Avskrivningsprinciper

De avskrivningsprinciper som tillämpas för
anläggningstillgångar är oförändrade
jämfört med 2019. Årets avskrivningar
uppgår till 14,3 mkr tkr (13,9 mkr f.å).

► Tvister och myndighetskrav

Enligt uppgift från förbundet föreligger det
inga tvister av väsentlig karaktär vid
årsbokslutet.

► Periodisering av intäkter och
kostnader

Genomförd granskning av
periodiseringsposter av större fakturor
under perioden december 2020 och januari
2021 har genomförts. Vår
periodiseringsgranskning har inte påvisat
några väsentliga avvikelser.

► Samtliga väsentliga konton har granskats utifrån bokslutsspecifikationer och
underlag samt har stämts av mot huvudboken. Poster som uppvisar stora
förändringar jämfört med föregående års bokslut har granskats analytiskt.
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Måluppföljning
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God ekonomisk hushållning

► Medelpunktens mål är att tillhandahålla hjälpmedel med
tillhörande service till medlemskommunernas brukare på
ett mer priseffektivt sätt än vad kommunerna har gjort i
egen regi. Därför tolkas god ekonomisk hushållning av
Medelpunkten som att anskaffande resurser utnyttjas
effektivt och att verksamheternas intäkter överstiger
kostnaderna.

► I Medelpunktens förbundsordning anges att det egna
kapitalet ska ökas till 16 mnkr. Till dess ska
verksamheten generera ett verksamhetsöverskott.
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning mätetal – övergripande mål

73%

Mätetalet är helt uppfyllt
Mätetalet är ej uppfyllt

► Totalt finns sex övergripande mål inkl finansiella mål. Dessa bedöms genom 11
mätetal. 8 mätetal bedöms uppfyllda och tre bedöms ej uppfyllda.
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Övergripande mål

Område Övergripande mål Mätetal Utfall

Service

Medelpunkten har en hög
servicenivå och ett gott
bemötande

Kundnöjdhet

Andel som upplever ett gott bemötande vid besök

Vår kunskap och
omvärldsbevakning sprids
till kommunerna

Antal arrangerade utbildningar och produktvisningar

Vi är effektiva och ger
snabb service

Andel reparationer och monteringar som åtgärdas inom 10
arbetsdagar

Andel utprovningar som erbjuds inom 15 arbetsdagar

Arbetsmiljö
Medelpunkten är en
arbetsplats där vi känner
engagemang och trivsel

Medarbetarindex

Ekonomi

Vi uppfyller kraven på en
god ekonomisk hushållning

Andel tid som rollator varit i bruk hos mottagare vid skrotning

Andel tid som rullstolar varit i bruk hos mottagare vid skrotning

Andel uthyrda hjälpmedel

Effektivitet

Andel utleveranser som är recirkulerade hjälpmedel

Andel beställningar ur hyressortimentet som levereras till kund inom
10 arbetsdagar
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Balanskravsresultat
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Senaste tre årens bokförda resultat, realisationsvinster
borträknade (mnkr)

► I årsredovisningen framgår att balanskravet uppnås för 2020 med ett
balanskravsresultat om  0,1 mkr.

► Det finns inga tidigare underskott att täcka.
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Sammanfattande bedömning

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 0,1 mkr mot budget 0,5 mkr. I förhållande till prognos i delårsrapport är
resultatet cirka 0,4 mkr lägre. Avvikelse mot budget beror främst på ökade kostnader för IT-licenser.

God ekonomisk hushållning
Vår bedömning är att båda finansiella mål har uppfyllts. När det gäller förbundets fyra övergripande
mål bedöms två uppfyllas och två mål bedöms ej uppfyllas. Förbundet redovisar ett positivt
balanskravsresultat på 0,1 mkr. Vi anser att verksamheten bedrivits så att direktionens beslutade mål
och inriktningar för god ekonomisk hushållning för verksamheterna till övervägande del har uppnåtts
och att verksamheten därmed ur allmän synpunkt kan anses ha bedrivits enligt god ekonomisk
hushållning.

God redovisningssed
Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunalförbundets resultat och ställning.
Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och
god redovisningssed.



Auktoriserad revisor/certifierad revisor
thomas.hallberg@se.ey.com
070-538 46 17

Thomas Hallberg
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Förvaltningsberättelse för Medelpunkten 

Om Medelpunkten och vårt uppdrag 

Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, efter att tidigare varit ett aktiebolag, med syfte 
att ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för kommuner i Nordvästra Skåne. 
Medelpunkten ger sedan 1 januari 2018 service åt de 11 kommunerna i Nordvästra Skåne som också 
är samarbetskommunerna inom Familjen Helsingborg. 

 

  

Verksamhetens mål är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv hjälpmedelsförsörjning såväl 
professionellt som ekonomiskt. 

Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt fullgoda 
hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel är 
knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. I Skåne styrs 
ansvarsförhållandet mellan kommunerna och Region Skåne i särskilt avtal. Med hjälpmedel avses i 
detta sammanhang medicintekniska hjälpmedel som fordrar särskild kompetens för bedömning och 
utprovning, anpassning eller träning och som inte är normala konsumtionsvaror. Kommunerna kan 
hyra eller köpa av ett utvalt sortiment hjälpmedel samt få hjälpmedel kontrollerade, 
rekonditionerade och reparerade. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger möjlighet till 
återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med full funktion. 

Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från förskrivare i 
medlemskommunerna. Hjälpmedelskonsulenterna är behjälpliga vid utprovning samt vid övrig 
konsultation i hjälpmedelsfrågor. Hjälpmedelsteknikerna utför förebyggande underhåll, reparationer 
samt rekonditioneringar och anpassningar av hjälpmedel. 
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Förbundschef har ordet 

2020, ett märkligt år. 

Året kommer att skrivas in i historieböckerna, det vet vi med säkerhet. Ett väldigt konstigt år i 
modern tid kan vi nog summera det som. Pandemin slog till tidigt i mars och tog oss med total 
överrumpling. 

Mitt i denna pandemi står framförallt sjukvården. En fungerande sjukvård är en nödvändighet när vi 
hela tiden matas med rapportering av antalet smittade som behöver vård. Man tvingas snabbt till att 
ställa om inom vården. Även flertalet vårdnärliggande verksamheter med olika uppdrag blev också 
nödvändiga att ställa om för att upprätthålla en servicenivå för att samhället helt enkelt ska lyckas 
trycka tillbaka pandemin och dess smittspridning. Medelpunktens verksamhet likaså. Vi är en viktig 
del i samhället även vi, en verksamhet vars uppdrag i de flesta fall inte kan sättas på paus. Vårt 
uppdrag förvaltar vi med största respekt med hänsyn för vad som inträffade och stod upp väldigt 
tidigt i att vi måste agera i denna pandemi. Vi fann oss tvungna att omedelbart staka ut våra vägar 
framåt. Det blev än viktigare att upprätthålla ett stort fokus på våra medlemskommuners patienter 
som vi dagligen kämpar med att verkligen göra skillnad i vardagen för de som är i behov av våra 
produkter och vårt serviceutbud. 

Medelpunkten satte direkt upp restriktioner och åtgärder som hela tiden gick i linje med de allmänna 
råden från våra myndigheter. Noga följde vi utvecklingen och gjorde justeringar vartefter. All vår 
personal och våra samarbetspartners fick löpande information om våra restriktioner och vår ledning 
följde upp i varje detalj att det efterföljdes. Vi satte upp tidiga mål att vi skulle hantera denna kris på 
bästa sätt. Tillsammans med förskrivare ute i kommunerna så har vi arbetat med stor flexibilitet, 
varsamhet och framförallt med en enorm portion av kreativitet. Allt detta för att kunna genomföra 
de uppdrag vi måste efter viss nödvändig sortering, vilket alltid sker i samråd med förskrivare. Ett 
närvarande patientfokus från alla involverade har verkligen gjort skillnad. 

Jag är oerhört stolt över vår hantering rakt igenom vad gäller denna pandemi. Kan inte nog uttrycka 
mitt tack till alla som är med och gör det möjligt för Medelpunkten att kunna fortsätta leverera det 
viktiga uppdrag vi har, detta lyckas vi med enbart när vi förhåller oss till våra restriktioner i dessa 
tider. Vi fortsätter hålla i och hålla ut så länge det krävs! 

Föregående år, 2019, summerades i vanlig ordning och vi hade där i det arbetet satt upp våra nya 
mål med verksamheten inför detta år. Vi projekterade fram en hel del utvecklingsområden. All 
utveckling vi tar oss an är för att bli än mer effektivare och därmed höja kundnöjdheten ytterligare. 
Trots pandemin fortsatte vi med vårt utvecklingsarbete. Vi har på olika avdelningar spetsat till oss. 
Detta genom att se över processer och rutiner för att korrigera, stort som smått. En strävan efter att 
ständigt utveckla verksamheten och som medarbetare låtas sig utvecklas är en viktig grundsten för 
mig i vårt arbete att driva Medelpunkten framåt. 

Vår verksamhet har alltid löpande produktutbildningar och visningar för våra konsulenter, tekniker 
och även externt till våra förskrivare. Men dessa utbildningstillfällen blev tyvärr bromsade. En del 
leverantörer kunde styra om till digitala utbildningar, men en hel del utbildningar utgick. 

En stor investering som gjordes på en enskild avdelning under året var på vår tvättavdelning. Här 
installerades bland annat en ny maskin. Ett tillskott i maskinparken för avdelningen. Med det så 
gjorde vi även om strukturen vad gäller tjänsten med att tvätta kommunägda hjälpmedel. Där togs 
nu ett stort kliv i hanteringen och flödet för just detta. Hela processen gjordes om, ända från hur man 
beställer som förskrivare till hur vi utför och skickar tillbaka produkterna. 

Flertalet mindre rutiner har också arbetats med under året på många av våra avdelningar och vi har 
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lyckats skapa bättre rutiner i flera fall. Ett arbete som ständigt pågår. 

Trots det tuffa året så har vi glädjande nog nått ett ekonomiskt positivt resultat. Vi har arbetat hårt 
med löpande kontroll av våra kostnader och intäkter, speciellt när vi gick in i hösten. Smittorisken 
med covid-19 gjorde att vi fick köpa in en mängd olika nödvändigheter. Detta medförde en större 
kostnad för oss. Men med ett tydligt kostnadsmedvetet arbetssätt så landar vi alltså ändå på ett 
plusresultat. 

Även vårt inventeringsresultat under 2020 går i rätt riktning. Vi har haft en del negativa differenser 
med vårt lagersaldo som vi nu arbetat hårt med för att komma till rätta. Ordning och reda samt se 
över rutiner för olika saker gällande lageruttag och lagertransaktioner ger direkta resultat. Detta 
arbete är inte i mål, kommer fortsätta arbeta aktivt även framåt. 

2020 fortsatte vi att bygga på lagandan för att tillsammans stå upp i dessa tuffa tider vi nu befinner 
oss i, samt att komma än mer sammansvetsade ur denna tid. Laganda och processer blev helt enkelt 
våra fokusområden för året. 

Vi genomförde inga omorganiseringar under året. Vi jobbade istället med kontinuitet i 
verksamheten. Stor vikt i det arbetet lades på vårt ledningsteam. Det ledningsteam som ansvarar för 
den dagliga driften i verksamheten. Här är våra samordnare och våra arbetsledare. Kontinuiteten 
bestod i att alla grupperna ska komma nära sin samordnare eller arbetsledare och känna delaktighet i 
den dagliga driften och dess resultat. Ledningsteamet har kämpat hårt under hela pandemin med att 
ställa om resurser utefter sjukfrånvaro och det aktuella dagliga behovet. Allt för att hela tiden se till 
att vi kan leverera vår goda service med rätt kompetens i rätt tid samt att hålla en god 
leveransprecision. Vi har periodvis haft avdelningar som haft lite mindre att göra och då har vi snabbt 
kunnat ta hjälp därifrån. Grupperna har ställt upp för varandra på ett bra sätt. 

När jag blickar tillbaka på året så är det inte enbart pandemi och tuffa tider utan även en hel del 
ljusglimtar som värmer. Det är med stolthet jag vill lyfta fram allt vi åstadkommit tillsammans här på 
Medelpunkten. Allas insatser har även detta tunga år utvecklat verksamheten och framförallt så vill 
jag tro att vi alla envar även utvecklat sig själva. 

Vi lägger alltså nu 2020 bakom oss och står redo att möta ett nytt verksamhetsår, detta med 
mängder av erfarenheter rikare. 

Genom tuffa tider tillsammans. 

Fredrik Eklund 
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Medarbetare 

2020 har varit ett speciellt och arbetsamt år för alla medarbetare med tanke på pandemin. Vi har alla 
haft en oro för hälsan och framtiden men samtidigt har vi haft ett arbete som ska leverera en viktig 
samhällstjänst och där belastningen under perioder varit hög. Medarbetare har varit flexibla och 
anpassat sig väl efter omständigheterna och ibland förändrade arbetsuppgifter. Sedan november har 
samtlig administrativ personal och hjälpmedelskonsulenter (ca 10 medarbetare) arbetat hemifrån i 
möjligaste mån. Året har inneburit nya kommunikationsvägar, förändrade arbetssätt och kanske det 
jobbigaste en kraftig minskning av sociala kontakter. 

Vid årsskiftet genomfördes årets sista medarbetarundersökning och detta resultat var något lägre 
(79) än de tidigare två undersökningarna under året men totalt sett når vi vårt årsmål. I jämförelse 
med 2019 har mätvärdet förbättrats från 79 till 80 sett på helåret. Svarsdeltagande var dessvärre för 
lågt med 72% i senaste undersökningen. I undersökningen får medarbetare svara på frågor som rör 
arbetsåret, befogenheter, kompetenser, förväntningar, återkoppling och trivsel. När vi analyserar 
utfallet så anar vi att året speglar sig i resultatet och vi tror att närvaron av samtliga medarbetare är 
viktig. Under 2021 kommer vi fokusera på återkoppling mellan chef och medarbetare, delaktighet 
och kommunikation. 

Sjukfrånvaron under 2020 har varit betydligt högre än ett normalt år, pandemin har påverkat 
bemanningen under hela året. Riktlinjerna under året har varit att vid minsta lilla förkylningssymtom 
ska man inte gå till sin arbetsplats. Regeringen införde tillfälliga regler för att kompensera 
arbetstagare för lönebortfallet. Karensavdraget slopades samt att kravet på läkarintyg höjdes från sju 
sjukdagar till 21 dagar. Under våren 2020 fanns det inte tillgång till covid-tester för allmänheten 
vilket gjorde att medarbetarna vid sjukdom var hemma betydligt längre än normalt då kravet för 
återgång till arbetet var att man skulle vara helt symtomfri i två dagar. 

Ingen medarbetare har drabbats av en arbetsplatsolycka under 2020. Stort fokus när det gäller 
säkerhet har naturligtvis varit Covid-19 och alla åtgärder kring viruset för att utsätta personalen för 
så små risker som möjligt. Åtgärderna har varit allt från reseförbud, inställda utbildningar, inga 
fysiska möten, minskat maxantal i lunchrum med mera. När det gäller utprovningar och teknisk 
service så har deltagarantalet i dessa jobb begränsats samt att arbetskläder och komplett 
skyddsutrustning används, ej nödvändig service ställdes in och vi har i möjligaste mån undvikit besök 
på äldreboenden. 

Antalet övertidstimmar har under 2020 har trots pandemin minskat med 30 % jämfört med 2019. 
Under våren 2020 när pandemin nådde Sverige drabbades vi av väldigt hög sjukfrånvaro på samtliga 
avdelningar och för att leverera enligt vårt uppdrag krävdes övertidsarbete samt viss omfördelning av 
arbetsuppgifter. Sängavdelningen står för cirka 35 % av totala övertidstimmarna och anledningen är 
hög sjukfrånvaro i kombination med att arbetet måste utföras under årets alla dagar. Totalt sett är 
antalet övertidstimmar under 1 % av det totala antalet arbetade timmar under året. 

Ett arbetsamt år är det extra viktigt med återhämtning och ledighet samtidigt som det under året har 
varit svårare att planera in aktiviteter och ledigheter. Samtliga anställda har 25, 31 eller 32 dagar 
semesterrätt. Semesteruttaget under året har varit ca 80 procent av semesterrätten vilket innebär 
att vid 32 dagar i semesterrätt har genomsnittsuttaget varit ca 25 dagar. För att klara bemanningen 
under sommarledigheten anställdes tio sommarjobbare, något fler än tidigare år för att täcka upp för 
en eventuellt högre sjukfrånvaro under perioden. 

Under 2020 har tre medarbetare valt att avsluta sina tillsvidareanställningar på Medelpunkten varav 
en var en pensionsavgång. Medarbetarna arbetade på lagret samt rekondavdelningen. Samtliga 
tjänster har ersatts med antingen omplacering eller nyanställning. Utöver dessa rekryteringar har 
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även tjänsten som tillsvidareanställd ekonomi- och löneadministratör tillsatts. 

Generellt 

Den 31 december 2020 hade Kommunalförbundet Medelpunkten 41 medarbetare. Av dessa var 37 
personer tillsvidareanställda och 4 var anställda på vikariat/tillfälliga anställningar. 

Medeltal anställda 
med fördelning på 
kvinnor och män Antal kvinnor  Antal män  

 2020 2019 2020 2019 

Direktion och 
förbundschef 14 14 9 8 

Verksamheten exkl. 
förbundschef 10 11 27 25 

Direktion, förbundschef samt ledningsgrupp anger antal faktiska individer vid årsskiftet. Övriga 
grupper har beräknats genom att betalda närvarotimmar under året har ställts i relation till en inom 
verksamheten normal årsarbetstid (2080 h). I närvarotimmar ingår betald semester, sjukfrånvaro 
(betald) och kompledighet men ej övertidstimmar. 

Medelåldern för tillsvidareanställda vid årets slut var 51 år. Medelåldern för kvinnor var 48 år och för 
män 52 år. 

Tabellen nedan visar hur många anställda som troligen går i pension under de närmaste 10 åren. 
Anställda som uppnår 65 års ålder: 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0 1 3 0 2 1 1 1 0 1 

  

Den totala personalkostnaden för 2020 uppgick till 22 262 mkr vilket är 28,4 % av Medelpunktens 
totala kostnader för 2020. Under året har verksamheten erhållit ersättning för höga 
sjuklönekostnader från staten med 314 tkr, vilket innebär att de faktiska personalkostnaderna är 
21 948 mkr vilket är 28 % av Medelpunktens totala kostnader för 2020. 

Medellönen beräknat på alla anställda inkl. förbundschef är för 2020 (december) 32 637 kr. Kvinnors 
medellön är 34 950 kr och för män 31 890 kr. 

Sjukfrånvaron för 2020 var totalt 11,1 % för hela verksamheten. För män var det 10,0 % och för 
kvinnor 14,1 %. Den korta sjukfrånvaron ligger på 4,4 % (1-14 dagar) och långtidsfrånvaro är 6,7 % 
(över 14 dagar). Total sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp visas i tabellen nedan. 

Ålder Procent 

-29 9,55% 

30-49 5,29% 

50- 16,09% 
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Den politiska ledningen 

Under året har direktionen haft sammanträde vid sex tillfällen, majoriteten av dessa möten har varit 
digitala på grund av pandemin. Mellan direktionsmötena har presidiet beredningsmöten varje månad 
med undantag av juli, då verksamheten följs upp och diskuteras. 
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Andra förhållanden som är av betydelse för styrning av Medelpunktens verksamhet 

Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen 
ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de uppdrag som fullmäktige i 
medlemskommunerna har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Direktionen består av 11 ledamöter och 11 ersättare som representerar respektive 
medlemskommun. 

Medelpunktens förväntade utveckling 

Under de kommande åren förväntas produktsortimentet utökas med fler hjälpmedel, bland annat 
kopplade till utvecklingen av välfärdsteknologin. Medelpunkten förväntas också ta ett större ansvar 
för att bevaka den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt kunna erbjuda fler typer av 
hjälpmedel. 

Även antalet invånare med behov av hjälpmedel förväntas fortsätta att öka. Sammantaget innebär 
detta ökade krav på Medelpunktens sätt att fungera. Behovet av att kunna tillhandahålla fler 
produktområden innebär behov av mer utrymme och lagerplatser och de förändrade 
leveransbehoven innebär att såväl interna arbetssätt som logistik- och transportlösningar måste ses 
över löpande. 

Vi har under året sett att åtgärder hos medlemskommunerna i form av abonnemangsavgifter 
påverkat våra uthyrningsvolymer. Denna information når sällan oss innan åtgärderna genomförs 
vilket gör det svårt att budgetera för effekten av dem. 

Kommunernas inköp är också svåra att förutse och även om resultatpåverkan inte behöver bli så stor 
så påverkar ökade eller minskade inköp de volymer som såväl vår egen personal som vårt 
transportbolag ska hantera. 

I slutet av 2020 gick Medicintekniska produktrådet ut med direktiv om att tyngdtäcken inte bör 
förskrivas som hjälpmedel och att de därmed inte ska ses som en offentligt finansierad 
behandlingsåtgärd. I likhet med övriga hjälpmedel är det Medelpunktens medlemskommuner som 
fattar beslut om hur de ställer sig i frågan och det är därför för tidigt för förbundet att sia om 
eventuell påverkan det skulle ha. 
 

Viktiga förhållanden - icke finansiella upplysningar 

Upphandlingar 

En stor del av Medelpunktens uppdrag är att tillsammans med Skånes kommuner göra upphandlingar 
av hjälpmedel. Arbetet med upphandlingarna innebär  att inventera marknaden inför upphandling 
för att kunna ställa tydliga och rimliga krav i förfrågningsunderlaget, arbete med att gå igenom 
inkomna anbud och sen göra en utvärdering. När upphandlingen är klar påbörjas sen processen med 
utbildning och visning av de upphandlade produkterna. 
Under 2020 har upphandling gjorts av: 

• Arbetsstolar 

• Lyftar och lyftselar 
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Händelser av väsentlig betydelse under eller efter räkenskapsåret 

Pandemin har påverkat arbetet i hela verksamheten under större delen av året och Covid-19 kommer 
ha stor påverkan även på 2021. 

Inga övriga händelser. 
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Uppföljning av mål 

Service  

Medelpunkten har en hög servicenivå och ett gott bemötande 

Vårt ständiga arbete med förbättringar av olika slag för att utveckla verksamheten ger oss direkt 
återkoppling i våra mål och mätetal. Vi ser till att alltid jobba mot en hög grad av kundnöjdhet. 
Kunden för vårt uppdrag är medlemskommunernas förskrivare och framförallt patienten. Det är för 
patienten vi gör skillnad. 

I början på december skickade Medelpunkten ut en kundundersökning i form av en enkät som går ut 
till samtliga förskrivare i våra medlemskommuner (ca 300 förskrivare). 111 förskrivare svarade vilket 
är ungefär lika många som 2019. Förskrivarna svarade på 10 frågor i allt från bemötande till 
leveranser och kvalitet samt så finns det möjlighet att lämna en kommentar. Positivt är att 
verksamheten ännu en gång når årsmålet samt att det även förbättras något, resultat 4,13 och mål 4 
(max 5,0). 2019 var resultatet 4,03 och 2018 var resultatet 3,5. 

Även hur man upplever sitt besök i Medelpunktens lokaler ser vi som viktigt i att vi alltid ger ett 
positivt bemötande. Vi sätter stort värde i att man erhållit en god service oavsett vilket ärende man 
haft. Här uppmanas alla som varit hos oss för utprovning, service eller annan typ av ärende att ge sitt 
omdöme genom en enkel knapptryckning när man lämnar Medelpunktens lokaler. 

Riktlinjerna för stora delar av året har varit att i möjligaste mån undvika besökare i våra lokaler. 
Antalet besökare har därav minskat kraftigt men vi väljer ändå att rapportera in det mätetal vi har. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi anpassar och utvecklar våra arbetssätt 
för att ge god service  Kundnöjdhet 

 

4,1 4 

Vi uppmuntrar till delaktighet, har ett gott 
bemötande och ger god information i 
samband med utprovningar och service 

 Andel som upplever ett gott 
bemötande vid besök 

 

95 % 95 % 

Vår kunskap och omvärldsbevakning sprids till kommunerna 

Rådande pandemi och verksamhetens riktlinjer gör att antalet genomförda utbildningar är lägre än 
förväntat. Här ser vi en tydlig brytpunkt när vi införde våra restriktioner. Vi hade en produktiv start i 
början av året samt att många utbildningar och produktvisningar var inplanerade under våren. 

Det vi dock lyckades med efter diskussioner med våra leverantörer var att vi hittade andra vägar 
framåt. Vi ställde om i den mån det gick vilket resulterade i att vi digitalt kunde genomföra en del 
utbildningar trots allt. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi sprider kunskap och information genom 
att arrangera utbildningar, visningar och 
tillfällen för informationsutbyte 

 Antal arrangerade utbildningar och 
produktvisningar 

 

15 36 
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Vi är effektiva och ger snabb service 

För att vi ska ha en god kundservice så mäter vi våra teknikers aktiviteter vad gäller reparationer och 
monteringar. Dessa aktiviteter läggs av förskrivare och där är vårt mål att dessa ska vara åtgärdade 
inom 10 arbetsdagar. Vi når inte målet på 90%. Det är till viss del en direkt koppling till pandemin. 
Men även en missräkning i hur resultatet för mätetalet plockas fram. Med det menas att i nuvarande 
mätning har vi ingen möjlighet att särskilja de arbetsorder som vi inväntar olika saker som ligger 
utanför en teknikers påverkan. Det kan röra sig om speciellt material som behöver införskaffas som 
ligger utanför vårt avtal om lagerhållning som vi har med leverantören, där det då blir längre 
leveranstider. Det kan även handla om tidsbokning, att förskrivare, leverantörs expert, eller för den 
delen brukaren själv som inte kan den erbjudna tiden från teknikern. Som vi tagit upp vid tidigare 
redovisningar så är analysen av just den felkällan hittad och en lösning inför 2021 är nu på plats. 
Detta betyder att vi kan mäta mer korrekt framöver. 

Konsulenterna arbetar väldigt nära förskrivarna och för dem så har vi även där mål direkt kopplat till 
kundnöjdhet och servicenivå. Målet vi har är att erbjuda utprovningar inom ramen av 15 arbetsdagar 
och här når vi dessvärre inte upp till vårt satta målvärde. Covid-19 är en del av orsaken till detta då vi 
ibland fått omprioritera resurser, uppdrag och även själva hamnat i sjukfrånvaro för denna grupp. Vi 
har även här tidigare rapporterat att vi hittat en felkälla i rutinerna för hantering av aktivitetstypen. 
Även här har vi analyserat och hittat felet, samt åtgärdat för att 2021 ha införskaffat en korrekt rutin. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Reparationer och monteringar åtgärdas 
inom 10 arbetsdagar 

 Andel reparationer och monteringar 
som åtgärdas inom 10 arbetsdagar 

 

71 % 90 % 

Tid för utprovning erbjuds inom 15 
arbetsdagar 

 Andel utprovningar som erbjuds 
inom 15 arbetsdagar 

 

66 % 90 % 

Arbetsmiljö 

Medelpunkten är en arbetsplats där vi känner engagemang och trivsel 

Se avsnitt medarbetare. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi har en arbetsmiljö där medarbetare 
trivs, är inspirerade och känner 
engagemang 

 Medarbetarindex 
 

80 80 
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Ekonomi 

Vi uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning 

Vi har en god nyttjandegrad av våra hjälpmedel under deras livslängd till följd av ett fokuserat arbete 
där vi ständigt jobbar på att se till att rätt objekt rekonditioneras. Rullstolarna delas upp i två 
grupper. Standardstolar har en omsättningshastighet om 91,5% medan de vårdarmanövrerade 
stolarna inte efterfrågas lika mycket och har en omsättningshastighet om 85,7%. Sammantaget 
landar omsättningshastigheten på 90,7%. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Hjälpmedel är i bruk hos mottagare mer 
än 90% av sin livslängd 

 Andel tid som rollator varit i bruk 
hos mottagare vid skrotning 

 

95 % 90 % 

 Andel tid som rullstolar varit i bruk 
hos mottagare vid skrotning 

 

91 % 90 % 

Minst 95% av våra tillgängliga hjälpmedel 
är uthyrda  Andel uthyrda hjälpmedel 

 

95 % 95 % 

Effektivitet 

Vi har under året legat på mycket goda siffror gällande recirkulering, där några månader varit uppe 
på 88%. 

Leveransprecisionen ligger precis på målet, trots utmaningar med att få fram vissa reservdelar i tid 
som en konsekvens av pandemin. 

Att vi når upp till målen för båda dessa mätetal beror återigen på vårt fokus att tvätta och 
rekonditionera rätt objekt vid rätt tid samt att endast köpa in nya hjälpmedel i undantagsfall. 
Siffrorna har även hjälpts upp av att vi haft en lägre uthyrning än tidigare och att vi därmed haft 
tillgång till fler recirkulerade hjälpmedel. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Minst 80% av utleveranserna är 
recirkulerade hjälpmedel 

 Andel utleveranser som är 
recirkulerade hjälpmedel 

 

80 % 80 % 

Minst 95% av beställda hjälpmedel ur 
hyressortimentet levereras inom 10 
arbetsdagar 

 Andel beställningar ur 
hyressortimentet som levereras till 
kund inom 10 arbetsdagar 

 

95 % 95 % 
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Medelpunktens ekonomi 

Femårsutveckling 

Resultatutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 2020 2019 2018 2017 2016 

Intäkter 79 028 80 427 74 609 66 759 66 747 

Varav försäljning 22 961 23 935 22 830 21 056 21 169 

Varav hyror 30 537 30 943 43 223 38 656 38 928 

Varav månadsavgift 17 799 17 799 0 0 0 

Verksamhetskostnader -63 280 -63 270 -62 507 -54 902 -52 787 

Avskrivningar -15 145 -14 679 -13 127 -11 286 -10 811 

Finansiellt netto -493 -498 -433 -211 -205 

Redovisat resultat 110 1 980 -1 458 360 2 944 

Balansutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 2020 2019 2018 2017 2016 

Balansomslutning 67 634 67 557 65 509 54 628 51 477 

Eget kapital 15 766 15 656 13 675 13 934 16 520 

Soliditet % 23 23 21 25 32 

Driftredovisning och kommentarer till resultaträkning 

Intäkter 

Årets totala intäkter blev 79 028 tkr vilket att jämföra med budget 78 561 tkr. Hyrorna landade på 
30 537 tkr vilket är drygt 600 tkr under budget. Under årets första 8 månader såg vi en minskning av 
antal uthyrda objekt, sannolikt som en kombination av att Helsingborgs Stad införde en 
abonnemangsavgift för sina invånare med hjälpmedel samt coronapandemin. Uthyrningen ökade 
igen under tredje tertialet och i slutet av 2020 låg den på ungefär samma nivå som vid ingången av 
året. Försäljningsintäkterna var i sin tur större än budgeterat, +700 tkr. Dessa är väldigt svåra att 
budgetera eftersom Medelpunkten inte får in förväntade inköpsvolymer från medlemskommunerna i 
förväg. 

Kostnader och resultat 

Varukostnaden för 2020 landade på +83 tkr mot budget vilket är en konsekvens av de högre 
försäljningsintäkterna. 

Bland övriga kostnader kan vi notera att kostnaderna för IT-licenser låg ca 500 tkr över budgeterat. 
En del i detta är att licenserna för Sesam/WebSesam höjdes kraftigt under 2020. Avvikelsen beror 
dock även på felaktig beräkning i budget. 

Covid-19 har gjort att vi behövt köpa in skyddsutrustning och desinficeringsmedel för betydande 
belopp under året, vilket av naturliga skäl inte fanns med i budget. Vidare har städning av lokalerna 
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utökats. 

Personalkostnaderna hamnar på 168 tkr över budget. I dessa siffror ligger reducerade 
arbetsgivaravgifter från staten som kompensation för covid-19. Reduceringen har till viss del 
kompenserat att vi haft hög sjukfrånvaro. Dock har vi även nyttjat reduceringen till att anställa mer 
sommarvikarier än budgeterat. Detta har kommunicerats till direktionen under året. Ytterligare 
kompensation under året om 314 tkr för höga sjuklönekostnader har mottagits under året. Dessa 
ligger som intäkter i resultaträkningen men bör ses tillsammans med personalkostnaderna eftersom 
även dessa legat till grund för våra beslut gällande extra personal. Med denna kompensation i 
beaktande landar de faktiska personalkostnaderna på 146 tkr under budget. 

Avskrivningar och utrangering av hyreshjälpmedel landade på +305 tkr mot budget, främst genom 
utrangering av inkurant lager (avseende tillbehör och reservdelar till utgångna hjälpmedel). 

Resultatet för 2020 var +110 Tkr vilket är 78 % lägre än budgeterat. 

Kommentarer till balansräkning 

Tillgångar 

Vid årets slut uppgick Medelpunktens totala tillgångar till 67 634 tkr, fördelade på 44 391 tkr i 
anläggningstillgångar och 23 243 tkr i omsättningstillgångar. De totala tillgångarna har därmed ökat 
något (+78 tkr) från värdet vid årets början (67 557 tkr). 

Under året har värdet av våra hjälpmedel för uthyrningsändamål minskat med 1 916 tkr till 41 081 tkr 
(2019 ökade värdet med 1 770 tkr). Minskningen är ett resultat av såväl minskad uthyrning som ett 
målmedvetet arbete med att rekonditionera rätt objekt. Anläggningstillgångarna för eget bruk har 
minskat med 206 tkr till 3 310 tkr. 

Omsättningstillgångarna har under året ökat med 2 199 tkr till 23 243 tkr. Främsta förklaringen till 
ökningen är kassa och bank som ökat med 2 134 tkr till 9 069 tkr samtidigt som kundfordringarna 
minskat med 133 tkr. 

Skulder och eget kapital 

De lång- och kortfristiga skulderna uppgick vid årets slut till totalt 51 868 tkr. Av dessa är 30 000 tkr 
en långfristig bankskuld. Övriga skulder, 21 868 tkr, avser checkkredit, leverantörsskulder och 
upplupna skulder. 

Medelpunktens egna kapital var vid årets början 15 656 tkr. Med räkenskapsårets bokförda överskott 
på 110 tkr landar det utgående egna kapitalet på 15 766 tkr. 

Soliditet 

Vid 2020 års slut är soliditeten 23,3 % (23,2 % 2019), beräknat som %-andelen eget kapital (15 766 
tkr) i relation till de totala tillgångarna (67 634 tkr). 
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Investeringsredovisning 

Medelpunktens investeringar under 2020 fördelas enligt tabellen nedan. Maskiner avser inköp och 
installation av en korgtvätt (199 tkr) samt en högtryckstvätt (22 tkr) till tvättavdelningen. Dessa 
investeringar har ökat kapaciteten i tvättavdelningen markant. Investeringarna i inventarier/verktyg 
avser främst inköp av rullcontainers till tvätt av kommunägda hjälpmedel (118 tkr), lyftbord och övrig 
utrustning till nya arbetsplatser till teknikerna (107 tkr), skåp till nytt omklädningsrum (37 tkr), 
hjärtstartare (15 tkr) samt säkerhetsskåp för personalakter (13 tkr). Dator/IT utrustning utgörs av 
inköp av 2 nya laptops (20 tkr), nytt stämplingssystem (8 tkr), konferensutrustning för att klara 
distansmöten (9 tkr) samt etikettskrivare för att minska kostnader för individetiketter (8 tkr). 
Gällande fordon så löste förbundet ett leasingavtal som låg i Swedbank som en förberedelse inför ett 
kommande byte av bank. Förbättringar i hyrd fastighet utgörs till fullo av ombyggnad i 
tvättavdelningen. 

Egna investeringar  

- Maskiner 221 

- Inventarier/verktyg 291 

- Datorer/IT 45 

- Fordon 125 

- Förbättringar i hyrd fastighet 56 

TOTALT EGNA INVESTERINGAR 738 

Inköp av nya hjälpmedel uppgår enligt Sesam till 17 408 tkr. Eftersom systemet inte fullt ut kan skilja 
på hjälpmedel som köps in för att säljas (i de fall de är möjligt att hyra samma hjälpmedel) utgörs 
dock denna siffra av 5 104 tkr i inköp av hjälpmedel som sålts vidare till kommunerna. Investeringar i 
nya hjälpmedel för uthyrning uppgår således till 12 304 tkr. 

Hjälpmedel  

- Inköp 17 408 

- varav inköp för försäljning 5 104 

TOTALT INVESTERING I HJM 12 304 

  

Balanskravsutredning 

Balanskravet innebär enligt kommunallagen att kommunal verksamhet måste budgeteras med ett 
resultat överstigande noll samt att det sammanlagda, justerade, resultatet under varje treårsperiod 
måste överstiga noll. Med justerat resultat menas här årets resultat efter borträkning av eventuell 
realisationsvinst. 

För Medelpunkten har de senaste tre årens bokförda resultat, realisationsvinster borträknade, varit: 
359 tkr (2017), -1 458 tkr (2018) samt 1 980 tkr (2019).  

Resultatet för 2020 är +110 tkr. 

För vart och ett av de tre närmaste åren (2021-2023) är det budgeterade resultatet över noll. 

Därmed förväntas kravet på resultatmässig balans bli uppfyllt. 
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God ekonomisk hushållning 

För Medelpunkten är målet att tillhandahålla hjälpmedel med tillhörande service till 
medlemskommunernas brukare på ett mer priseffektivt sätt än vad kommunerna hade gjort i egen 
regi. Det innebär att begreppet god ekonomisk hushållning här tolkas som att anskaffade resurser 
utnyttjas effektivt och att verksamhetens intäkter överstiger kostnaderna. En ökad effektivitet kan 
medföra att Medelpunkten kan sänka medlemskommunernas prisnivå. 

I Medelpunktens förbundsordning anges att det egna kapitalet ska ökas från nuvarande nivå till exakt 
16 000 tkr. Till dess detta mål uppnås ska verksamheten således generera verksamhetsöverskott. 
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Resultaträkning 

  Not Utfall 2020 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall i % av 
budget 

Verksamhetens intäkter  79 028 80 427 78 561 100,6 

Verksamhetsintäkter 1 77 999 79 844 78 289 99,6 

Övriga intäkter 2 1 029 583 272 378,3 

      

Verksamhetens kostnader  -78 425 -77 949 -77 573 101,1 

Materialkostnader 3 -30 615 -31 386 -30 532 100,3 

Övriga externa kostnader  -10 403 -10 571 -10 108 102,9 

Personalkostnader  -22 262 -21 313 -22 094 100,8 

Avskrivningar 4 -14 281 -13 854 -14 036 101,7 

Utrangeringar  -864 -825 -804 107,5 

Verksamhetens nettokostnader  603 2 478 988 61,0 

      

Verksamhetens resultat  603 2 478 988 61,0 

      

Finansiella intäkter      

Finansiella kostnader  -493 -498 -483 102,1 

Resultat efter finansiella poster  110 1 980 505 21,8 

      

Årets resultat  110 1 980 505 21,8 
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Balansräkning 

  Not 2020-12-31 2019-12-31 

Anläggningstillgångar    

Egna materiella anläggningstillgångar 5 3 310 3 516 

Hjälpmedel 6 41 081 42 997 

Summa anläggningstillgångar  44 391 46 513 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager 7 4 436 4 166 

Fordringar 8 9 738 9 943 

Kassa och Bank 9 9 069 6 935 

Summa omsättningstillgångar  23 243 21 044 

    

Summa tillgångar  67 634 67 557 

    

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital 10 15 766 15 656 

Avsättningar 11 0 0 

Skulder 12 51 868 51 901 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  67 634 67 557 

    

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

   2020-12-31 2019-12-31 

Ställda säkerheter    

För egna skulder och avsättningar  0 0 

Företagsinteckningar  0 0 

    

Ansvarsförbindelser    

  0 0 
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Kassaflödesanalys 

  2020 2019 

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat 603 2 478 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   

Övriga rörelsekostnader 18 6 

Av- och nedskrivningar (+) 15 145 14 679 

Reavinst (-) / Reaförlust (+)   

 15 766 17 163 

Erhållen ränta (+)   

Erlagd ränta (-) -493 -498 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 15 273 16 665 

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Minskning (+) / Ökning (-) av lager -270 -72 

Minskning (+) / Ökning (-) av kortfristiga fordringar 205 1 062 

Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder -32 51 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 176 17 706 

   

Investeringsverksamheten   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -13 042 -15 618 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar   

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 042 -15 618 

   

Finansieringsverksamheten   

Ökning (+) / Minskning (-) av långfristiga skulder 0 17 

Medlemsavgift 0 0 

Återbetalt överskott   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 17 

   

Årets kassaflöde (beräknat) 2 134 2 105 

Likvida medel vid årets slut 9 069 6 935 

Likvida medel vid årets början 6 935 4 830 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KRL) 
och i enlighet med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Tillämpade 
principer är desamma som för år 2019. 

Under året har Medelpunkten bedrivit inköp och försäljning endast i svenska kronor. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Utgifter avseende tjänster har periodiserats om beloppet överstiger 10 tkr och nyttan har bedömts 
vara under en period överstigande 3 år. 

Lagerförda artiklar värderas till nyanskaffningspris. De utgörs av huvudhjälpmedel (avsedda för 
försäljning) samt tillbehör och reservdelar. Tillbehör som medföljer uthyrda huvudhjälpmedel 
debiteras materialkostnader vid utleverans och krediteras lagret. Tillbehör som återlämnas debiteras 
lagret först efter genomförd rekonditionering till nyskick, med motsvarande kreditering av 
materialkostnader. 

Skulder anges till deras fulla värde. 

  

Materiella anläggningstillgångar 

Medelpunktens har två kategorier av anläggningstillgångar; de för eget bruk samt de för 
uthyrningsändamål. De senare utgörs av olika hjälpmedel. 

Samtliga anläggningstillgångar värderas till ursprungligt anskaffningspris efter avdrag för månatliga 
avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Dessa 
är följande: 

Datorer och IT-utrustning samt Kognitionshjälpmedel 3 år 

Rollatorer samt madrasser och sittdynor 4 år 

Maskiner, anläggningar Inventarier, verktyg, installationer och fordon 5 år 

Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 5 år 

Manuella rullstolar 7 år 

Arbetsstolar och lyftar 8 år 

Sängar och sänglyftar 9 år 

Förbättringar i hyrd fastighet - under som längst den tid som återstår av kontraktstiden 

  



 
 

 

22 

Årsredovisning 2020 
 

 

Noter 

Noter till resultaträkning 

 
20200101-
20201231 

20190101-
20191231 

Not 1 Verksamhetsintäkter   

Försäljning av hjälpmedel 22 961 23 936 

Ersatta kostnader 882 970 

Hyresintäkter 30 537 30 943 

Intäkter från service och tillsyn 4 343 4 636 

Intäkter från frakter 0 0 

Intäkter från transporter 1 477 1 560 

Månadsavgift medlem 17 799 17 799 

Summa Verksamhetsintäkter 77 999 79 844 

   

Not 2 Övriga intäkter   

Leverantörsviten 381 49 

Bidrag och avgifter 598 483 

Övrigt 50 51 

Summa övriga intäkter 1 029 583 

   

Not 3 Materialkostnader   

Kostnad för sålda varor -19 328 -21 963 

Övriga materialkostnader -11 287 -9 423 

Summa materialkostnader -30 615 -31 386 

   

Not 4 Avskrivning   

Avskrivningar av maskiner och inventarier   

Avseende maskiner och andra tekniska anläggningar -162 -122 

Avseende inventarier och verktyg -318 -278 

Avseende datorer -18 -10 

Avseende fordon -310 -389 

Avseende förbättringar i hyrd fastighet -135 -118 

Summa avskrivningar maskiner och inventarier -943 -917 
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Avskrivning av hjälpmedel 

Rollatorer -2 465 -2 637 

Manuella rullstolar -4 359 -4 312 

Sängar och sänglyftar -898 -862 

Arbetsstolar -897 -846 

Hygienhjälpmedel -948 -857 

Kognitionshjälpmedel -283 -271 

Lyftar -401 -412 

Madrasser och sittdynor -1 534 -1 221 

Övrigt -1 553 -1 519 

Summa avskrivning av hjälpmedel -13 338 -12 937 

   

Summa avskrivningar -14 281 -13 854 
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Noter till balansräkning 

  

 2020-12-31 2019-12-31 

Not 5 Egna materiella anläggningstillgångar   

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början 8 404 8 180 

Nyanskaffningar 738 224 

Avyttringar   

Utrangeringar   

Utgående anskaffningsvärden 9 142 8 404 

   

Ackumulerade avskrivningar enligt plan   

Vid årets början -4 888 -3 971 

Nyanskaffningar   

Avyttringar   

Utrangeringar   

Periodens avskrivningar enligt plan -944 -917 

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 832 -4 888 

Redovisat värde vid årets slut 3 310 3 516 

   

Not 6 Materiella anläggningstillgångar hjälpmedel   

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början 110 222 108 655 

Nyanskaffningar 17 408 21 919 

Avyttringar -5 829 -6 858 

Utrangeringar -11 499 -13 494 

Utgående anskaffningsvärden 110 302 110 222 

   

Ackumulerade avskrivningar enligt plan   

Vid årets början -67 225 -67 422 

Nyanskaffningar -388 -513 

Avyttringar 221 373 

Utrangeringar 11 509 13 274 

Periodens avskrivningar enligt plan -13 338 -12 937 

Utgående ackumulerade avskrivningar -69 221 -67 225 

   

Redovisat värde vid periodens slut 41 081 42 997 
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Not 7 Varulager   

Huvudhjälpmedel 4 436 4 166 

Tillbehör   

Reservdelar   

Summa varulager 4 436 4 166 

   

Not 8 Fordringar   

Kundfordringar 8 201 8 334 

Skattekonto 12 6 

Förutbetalda kostnader 1 525 1 603 

Övriga fordringar   

Summa fordringar 9 738 9 943 

   

Not 9 Kassa, bank och checkkredit   

Kassa   

Bankmedel 9 069 6 935 

Beviljat kreditbelopp 10 000 10 000 

Outnyttjat kreditbelopp 27 2 

Summa Kassa och bank 9 069 6 935 

   

Not 10 Eget kapital   

Vid årets början 15 656 13 676 

Inbetald medlemsavgift   

Återbetalt till medlemskommunerna   

Periodens resultat 110 1 980 

Periodens utgående kapital 15 766 15 656 

   

Not 11 Avsättningar   

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   

Övriga avsättningar   

Summa Avsättningar   
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Not 12 Skulder   

Långfristiga skulder   

Banklån 30 000 30 000 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 7 481 7 659 

Momsskuld 119 77 

Personalens källskatt 424 329 

Kortfristigt banklån 9 973 9 998 

   

Interimsskulder   

Upplupna löner och semesterlöner 1 427 1 104 

Sociala avgifter 936 752 

Beräknad pensionskostnad inkl. löneskatt 1 074 985 

Upplupna hjälpmedelskostnader 81 509 

Upplupna räntekostnader 253 255 

Övriga poster 100 233 

Summa skulder 51 868 51 901 

   

Not 13 Revisionskostnader   

Sakkunnigt biträde revisor 65 301 

Summa revisionskostnader 65 301 
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Underskrift 

Underskrifter sker med elektronisk signering 

    

   

Alexander Kolind  Ingela Sylwander 

Ordförande, Helsingborg  1:e vice ordförande, Ängelholm 

   

   

Ingrid Jerlsten  Ulf Jiewertz 

2:e vice ordförande, Landskrona  Ledamot, Båstad 

   

   

Ulrika Thulin  Péter Kovács 

Ledamot, Bjuv  Ledamot, Höganäs 

   

   

Anna Andresen  Jenny Delén 

Ledamot, Klippan  Ledamot, Perstorp 

   

   

Angelie Fröjd  Isabella Dzanko 

Ledamot, Svalöv  Ledamot, Åstorp 

   

   

Annika Jönsson   

Ledamot, Örkelljunga   
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Activity log

E-mail invitation sent to alexander.kolind@helsingborg.se
2021-03-26 14:40:33 CET,

 

E-mail invitation sent to ingrid.jerlsten@gmail.com
2021-03-26 14:40:33 CET,

 

E-mail invitation sent to anna@shiatsusunrise.se
2021-03-26 14:40:33 CET,

 

E-mail invitation sent to angelie.frojd@svalov.se
2021-03-26 14:40:33 CET,

 

E-mail invitation sent to jenny.delen@perstorp.se
2021-03-26 14:40:33 CET,

 

E-mail invitation sent to peter.h.kovacs@hoganas.se
2021-03-26 14:40:33 CET,

 

E-mail invitation sent to annika.jonsson@leaderskanens.se
2021-03-26 14:40:33 CET,

 



E-mail invitation sent to isabella.dzanko@edu.astorp.se
2021-03-26 14:40:33 CET,

 

E-mail invitation sent to i.sylwander@telia.com
2021-03-26 14:40:33 CET,

 

E-mail invitation sent to ulf.jiewertz@gmail.com
2021-03-26 14:40:33 CET,

 

E-mail invitation sent to thulin.ulrika@gmail.com
2021-03-26 14:40:33 CET,

 

Clicked invitation link Peter Kovacs
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-26 14:41:46 CET,IP address: 83.233.136.105

 

Document viewed by Peter Kovacs
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-26 14:41:47 CET,IP address: 83.233.136.105

 

Document signed by PETER KOVACS
Birth date: 1965/12/21,2021-03-26 14:42:25 CET,

 

Clicked invitation link Anna Andresen
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-03-26
15:09:55 CET,IP address: 94.234.38.152

 

Document viewed by Anna Andresen
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-03-26
15:09:56 CET,IP address: 94.234.38.152

 

Document signed by Anna Karin Marianne Andresen
Birth date: 1978/04/01,2021-03-26 15:11:22 CET,

 

Clicked invitation link Ingrid Jerlsten
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-26
15:22:42 CET,IP address: 85.225.37.43

 

Document viewed by Ingrid Jerlsten
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-26
15:22:43 CET,IP address: 85.225.37.43

 

Document signed by Ingrid Jerlsten
Birth date: 1944/01/12,2021-03-26 15:24:15 CET,

 

Clicked invitation link Alexander Kolind
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.57,2021-03-26 15:26:17 CET,IP address: 193.180.104.102

 

Document viewed by Alexander Kolind
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.57,2021-03-26 15:26:18 CET,IP address: 193.180.104.102

 

Document signed by ALEXANDER MIKAEL KOLIND
Birth date: 1991/07/31,2021-03-26 15:26:52 CET,

 

Clicked invitation link Annika Jönsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-26
15:28:16 CET,IP address: 213.65.107.227

 



Document viewed by Annika Jönsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-26
15:28:17 CET,IP address: 213.65.107.227

 

Document signed by ANNIKA JÖNSSON
Birth date: 1959/04/14,2021-03-26 15:29:19 CET,

 

Clicked invitation link Ulrika Thulin
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-26 15:31:37 CET,IP address: 81.226.129.78

 

Document viewed by Ulrika Thulin
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-26 15:31:38 CET,IP address: 81.226.129.78

 

Document signed by ULRIKA THULIN
Birth date: 1974/10/25,2021-03-26 15:32:30 CET,

 

Clicked invitation link Ulf Jiewertz
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-A505FN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/13.2
Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36,2021-03-26 16:00:20 CET,IP address: 90.231.6.184

 

Document viewed by Ulf Jiewertz
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-A505FN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/13.2
Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36,2021-03-26 16:00:26 CET,IP address: 90.231.6.184

 

Clicked invitation link Angelie Fröjd
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Safari/605.1.15,2021-03-28
19:47:53 CEST,IP address: 83.233.93.209

 

Document viewed by Angelie Fröjd
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Safari/605.1.15,2021-03-28
19:47:54 CEST,IP address: 83.233.93.209

 

Document signed by Frida Elisabeth Angelie Fröjd
Birth date: 1982/05/04,2021-03-28 19:48:34 CEST,

 

Clicked invitation link Ingela Sylwander
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-29 13:49:04 CEST,IP address: 81.231.90.124

 

Document viewed by Ingela Sylwander
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-29 13:49:23 CEST,IP address: 81.231.90.124

 

Document signed by INGELA SYLWANDER
Birth date: 1959/01/05,2021-03-29 13:52:00 CEST,

 

Document signed by Claes Ulf Jiewertz
Birth date: 1954/02/09,2021-03-30 13:30:55 CEST,

 

Clicked invitation link Jenny Delen
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-03-30
16:56:26 CEST,IP address: 46.236.121.142

 

Document viewed by Jenny Delen
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-03-30
16:56:27 CEST,IP address: 46.236.121.142

 

Document signed by JENNY DELÉN
Birth date: 1973/07/12,2021-03-30 16:57:07 CEST,

 



Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. 
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

Clicked invitation link Isabella Dzanko
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-04-04 16:53:10 CEST,IP address: 62.63.208.204

 

Document viewed by Isabella Dzanko
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-04-04 16:53:11 CEST,IP address: 62.63.208.204

 

Document signed by ISABELLA DZANKO
Birth date: 1976/07/02,2021-04-04 16:54:57 CEST,

 



PROTOKOLL    
Direktionen   Sida 1 av 8 
2021-03-23 
 

 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plats och tid:  Digitalt via Teams, Tisdagen 23 mars Kl. 09:00-10:30 

ORDINARIE  

 Ulrika Thulin S Bjuv 

 Ulf Jiewertz M Båstad 

 Alexander Kolind Kd Helsingborg 

 Péter Kovács M Höganäs 

 Anna Andresen  M Klippan  

 Ingrid Jerlsten  M  Landskrona 

 Jenny Delén  M Perstorp 

 Angelie Fröjd  M Svalöv 

 Ingela Sylwander  M  Ängelholm  

 Annika Jönsson M  Örkelljunga 

 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

    

 Monica Glans L Åstorp 

   

ÖVRIGA NÄRVÄRANDE 

  

                                Anne Li Ullerholm Sd Bjuv 

                               Christel Håkansson S Helsingborg 

                               Boris Svensson S Klippan 

                               Eva Örtegren S Landskrona 

                               Elisabeth Holmer S Perstorp 

                               Anette Hallberg S Svalöv 

   

   
 

 

 

TJÄNSTEMÄN 
 Fredrik Eklund  Förbundschef 
 Patrik Durén  

Maria Pedersen 
Ekonomi- och Lagerchef 
Administrativ Chef 
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JUSTERING 

Utsedd att justera  Anna Andresen 

Justerade paragrafer § 1-10 

 

Protokollet signeras digitalt av nedanstående 

 

Sekreterare  Maria Pedersen 

Ordförande  Alexander Kolind 

Justerande  Anna Andresen  

 

ANSLAG 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Medelpunktens digitala 

anslagstavla www.medelpunkten.se 

Organ   Direktionen     

Sammanträdesdatum  2021-03-23 

Datum då anslaget publiceras 2021-03-29 

Datum då anslaget tas ner (22:a dagen) 2021-04-20 

Förvaringsplats för protokollet Medelpunkten   
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§ 1   Mötet öppnas 
 Mötet öppnas och ordförande hälsar alla välkomna.  

 

   

 

§ 2  Upprop 

 

   

 

§ 3  Val av justerare 
  Beslutas att utse Anna Andresen att justera protokollet 

 

   

 

§ 4  Ärendelistan godkänns och fastställs 
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§ 5  Information Covid-19 och Medelpunktens åtgärder 
 

Medelpunkten följer utvecklingen av Covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens samt 
regionens rekommendationer. Situationen i landet och nordvästra Skåne är fortsatt ansträngd. 
Medelpunkten arbetar vidare enligt nedan: 

Medelpunktens administrativa personal arbetar samtliga på distans, detta beslut gäller i nuläget 
t.o.m. 2021-04-30. Ansvariga chefer bemannar verksamheten efter uppgjort schema.  

Utbildningar och besök i lokalerna undviks i möjligaste mån.  

Vid utprovningar, teknisk service samt leveranser gäller: Medelpunkten för dialog med respektive 

kommuns berörda personer i det aktuella uppdraget. Samtal initieras av Medelpunkten innan besök 

genomförs, vår personal säkerställer tillsammans med kommunerna om behovet kan vänta eller 

måste genomföras. Vi diskuterar även bästa möjliga lösning gällande smittorisk.  

Vid våra aktiviteter så förhåller Medelpunktens personal sig till våra gällande hygienrutiner och den 

personliga skyddsutrustning som anses nödvändig (munskydd, visir, handskar samt förkläde). 

Medelpunkten har fört en dialog med smittskyddssamordnaren för Nordvästra Skåne samt 

Helsingborgs kommun om att personal som arbetar utåtriktat samt nära brukare ska komma med i 

en prioriterad vaccinationsgrupp, tyvärr har vi erhållit besked om att det inte är aktuellt.  

Direktionen beslutade  

att godkänna den lämnade informationen 
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§ 6  Årsredovisning 2020  

Årsredovisning för år 2020 har upprättats och lämnats för granskning. Årsredovisningen samt 
revisionsrapporten kommer sändas till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande och 
prövning av ansvarsfriheten för direktionen. Varje fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för 
direktionen i sin helhet.  

Direktionen beslutade att upprättad årsredovisning för år 2020 godkänns och undertecknas av 
ordinarie ledamöter för att tillsammans med revisionsrapporten översändas till 
medlemskommunerna för vidare hantering. 

  

 

§ 7 Ekonomisk rapport per 2021-02-28 

Kommentarer till resultaträkning 

Intäkter 

Intäkterna i februari månad landade på knappt -244 tkr mot budget. Denna avvikelse består i stort 
sett av lägre försäljning (-330 tkr). Ackumulerat efter två månader ligger försäljningen -750 tkr mot 
budget. Hyrorna fortsätter att ligga något över budget, +27 tkr i februari och därmed +104 tkr 
jämfört med budget ackumulerat. Övriga intäkter ligger någorlunda som budgeterat. De totala 
verksamhetsintäkterna är efter två månader 12 853 tkr, dvs -615 tkr mot budget (13 468 tkr). 

I februari tilläggsdebiterades Höganäs 150 tkr i inträdesavgift. Vid inträdet avtalades att avgiften 
skulle justeras baserat på faktiskt utfall efter tre år. 2018 beräknades att Höganäs skulle utgöra 4,8% 
av Medelpunktens verksamhet. Utfallet under perioden 2018-2020 blev 5,3%.  

Till dags dato har vi ännu inte fakturerat några viten pga årsbokslut. Dessa kommer dock att 
faktureras längre fram så intäkterna går vi inte miste om. Då det råder stor osäkerhet kring hur 
leverantörerna bemöter dessa väljer vi att inte reservera för dem. 

Efter två månader ligger de övriga intäkterna därmed på 225 tkr, vilket är +122 tkr jämfört med 
budget. 

Kostnader och resultat 

Den lägre försäljningen ger även minskad inköpsvolym vilket sänker kostnaderna för inköp. Efter två 
månader är kostnaderna för material och varor ca 883 tkr under budget, 4 254 tkr mot 5 137 tkr. 

Övriga kostnader ligger väl under budget, 1 672 tkr ackumulerat mot 1 845 tkr i budget. Inget särskilt 
konto sticker ut utan det beror på ”många bäckar små”. 

Personalkostnaderna hamnar något över budget (+85 tkr). Större delen (62 tkr) av detta uppstod i 
januari och därmed endast +23 tkr i februari. 
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I 2021 års budget förväntade vi oss relativt kraftigt sänkta räntekostnader till följd av bankbytet. 
Eftersom bytet först kunde genomföras i februari månad kunde vi inte dra nytta av detta i januari. I 
februari månad blev dock kostnaden för krediten om 10 mkr stax över 3 tkr att jämföra med en 
genomsnittlig månatlig kostnad om drygt 10 tkr under 2020. 

Resultatet för februari slutar på +402 tkr (budget +61 tkr). Tillsammans med januari månads resultat 
om +232 tkr blir det ackumulerade resultatet per siste februari +634 (budget +179 tkr). 

 

Kommentarer till balansräkning 

Tillgångar 

Utgående banksaldo per 2021-02-28 landade på -1 005 tkr. Inga övriga rörelser i balansen värda att 
notera. 

Soliditet 

Vid månadens utgång låg soliditeten 27,9 % (27,3 % vid årets början), beräknat som %-andelen eget 
kapital (16 400 tkr) i relation till de totala tillgångarna (58 819 tkr). 

 
Resultaträkning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  Utfall feb Utfall ack Budget ack Utfall i % av 
budget 

Verksamhetens intäkter 6 684 13 079 13 572 96 

Verksamhetsintäkter 6 490 12 853 13 468 95 

Övriga intäkter 194 225 104 216 

     

Verksamhetens kostnader -6 249 -12 369 -13 335 93 

Materialkostnader -2 151 -4 254 -5 137 83 

Övriga externa kostnader -866 -1 672 -1 845 91 

Personalkostnader -1 945 -3 861 -3 773 102 

Avskrivningar -1 205 -2 416 -2 410 100 

Utrangeringar -82 -166 -170 98 

Verksamhetens resultat 435 710 237 300 

     

Finansiella intäkter 0 0 0 100 

Finansiella kostnader -34 -76 -58 131 

Resultat efter finansiella poster 401 634 179 354 



PROTOKOLL    
Direktionen   Sida 7 av 8 
2021-03-23 
 

 

Balansräkning 

  2021-02-28 2020-12-31 

Anläggningstillgångar   

Egna materiella anläggningstillgångar 3 176 3 310 

Hjälpmedel 40 310 41 081 

Summa anläggningstillgångar 43 486 44 391 

   

Omsättningstillgångar   

Varulager 4 757 4 436 

Fordringar 11 581 9 738 

Kassa och Bank -1 005 -904 

Summa omsättningstillgångar 15 333 13 270 

   

Summa tillgångar 58 819 57 661 

   

Eget kapital, avsättningar och skulder   

Eget kapital 16 400 15 766 

Avsättningar   

Skulder 42 419 41 895 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 58 819 57 661 

 
 

Direktionen beslutade  

att godkänna den lämnade informationen 
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§ 8 Delegationsbeslut 

Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av 
delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsyfte. 
Verkställighetsbeslut ska inte anmälas.  Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 
anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 

 

Datum Ärende  

20210301 Tillsvidareanställning tvättavdelningen FC 

20210301 Visstidsanställning förlängning t.o.m. 20210831 FC 

20210304 Tilldelningsbeslut upphandling ramper FC 

   

 

Direktionen beslutade  

att godkänna den lämnade informationen 

  

 

 

§ 9   Övrig information  

 
Ledningen informerar direktionen om att ett system för digital signering av handlingar är på väg att 

implementeras. Detta protokoll samt Årsredovisning kommer signeras digitalt av berörda.  

 

Under mötet riktades det från Direktionen ett stort tack till Medelpunktens ledning i utvecklandet av 

verksamheten, att man känner en bättre struktur och tydlighet mot tidigare. Direktionen tackar även 

samtliga anställda för alla insatser under pandemin.  

  

 

§ 10  Mötet avslutas 
 

  

 



Verification

Transaction ID By85Zb54_-rkgw5bW9Vu

Document Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 2021-03-23.pdf

Pages 8

Sent by Maria Pedersen

Signing parties

Anna Andresen anna@shiatsusunrise.se Action: Sign Method: BankID SE

Alexander Kolind alexander.kolind@helsingborg.se Action: Sign Method: BankID SE

Maria Pedersen maria.pedersen@medelpunkten.se Action: Sign Method: BankID SE

Activity log

E-mail invitation sent to anna@shiatsusunrise.se
2021-03-25 13:28:55 CET,

 

Clicked invitation link Anna Andresen
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-03-25
16:43:58 CET,IP address: 94.234.38.152

 

Document viewed by Anna Andresen
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-03-25
16:43:58 CET,IP address: 94.234.38.152

 

Document signed by Anna Karin Marianne Andresen
Birth date: 1978/04/01,2021-03-25 16:45:59 CET,

 

E-mail invitation sent to alexander.kolind@helsingborg.se
2021-03-25 16:46:00 CET,

 

Clicked invitation link Alexander Kolind
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.57,2021-03-26 13:02:22 CET,IP address: 193.180.104.102

 

Document viewed by Alexander Kolind
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.57,2021-03-26 13:02:22 CET,IP address: 193.180.104.102

 

Document signed by ALEXANDER MIKAEL KOLIND
Birth date: 1991/07/31,2021-03-26 13:04:02 CET,

 

E-mail invitation sent to maria.pedersen@medelpunkten.se
2021-03-26 13:04:02 CET,

 

Clicked invitation link Maria Pedersen
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.57,2021-03-26 13:40:20 CET,IP address: 81.233.36.146

 



Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. 
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

Document viewed by Maria Pedersen
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.57,2021-03-26 13:40:21 CET,IP address: 81.233.36.146

 

Document signed by Anna Maria Pedersen
Birth date: 1974/12/20,2021-03-26 13:40:47 CET,

 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

20(22) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 72 
 
Revidering av Bildningsnämndens reglemente 
Dnr BiND 2021/45 
 
Sammanfattning 
Kommunen har enligt lag rätt till ersättning från staten för de kostnader som 
uppkommer med anledning av att kommunen tar emot och genomför 
insatser för asylsökande barn och elever. I förordningen som styr rätten till 
ersättning pekas ”kommunen” ut som ersättningsberättigad. Då det är 
bildningsnämnden som ansvarar för kommunens utbildningsinsatser, borde 
samma nämnd få begära ersättning av staten i kommunens namn. För att 
bildningsnämnden ska kunna sättas i kommunens ställe i dessa frågor, 
behöver kommunfullmäktige tilldela nämnden detta ansvar. 
Bildningsnämndens reglemente behöver uppdateras med detta tillägg. 
 
I förslaget föreslås även vissa språkliga förändringar i nämndens 
reglemente. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 93 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 107 
Protokoll från Bildningsnämnden 2021-03-24 § 37 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-04 
Förslag på förändringar i bildningsnämndens reglemente, ändringar i rött 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
Expedieras 
Akten 
Bildningsnämnden 
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Kommunstyrelsen 18(29)

PROTOKOLL
2021-05-05

Ks §93

Revidering av Bildningsnämndens reglemente
Dnr KSFD 2021/90

Sammanfattning
Kommunen har enligt lag rätt till ersättning från staten för de kostnader som
uppkommer med anledning av att kommunen tar emot och genomför insatser
för asylsökande barn och elever. I förordningen som styr rätten till ersättning
pekas "kommunen" ut som ersättningsberättigad. Då det är bildningsnämnden
som ansvarar för kommunens utbildningsinsatser, borde samma nämnd få
begära ersättning av staten i kommunens namn. För att bildningsnämnden ska
kunna sättas i kommunens ställe i dessa frågor, behöver kommunfullmäktige
tilldela nämnden detta ansvar. Bildningsnämndens reglemente behöver
uppdateras med detta tillägg.

I förslaget föreslås även vissa språkliga förändringar i nämndens reglemente.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 107
Protokoll från Bildningsnämnden 2021-03-24 §37
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-04
Förslag på förändringar i bildningsnämndens reglemente, ändringar i rött

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta
att tilldela bildningsnämnden ansvar över förordning (2017:193) om statlig
ersättning för vissa asylsökande m.fl.
att i övrigt godkänna bildningsnämndens reglemente enligt tjänsteskrivelsens
förslag.

Anton Holmberg (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslut.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tilldela bildningsnämnden ansvar över förordning (2017:193) om statlig
ersättning för vissa asylsökande m.fl.
att i övrigt godkänna bildningsnämndens reglemente enligt tjänsteskrivelsens
förslag.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

""^'"
(1) Ju^terandes signatur

^/
(2) Justeran^s signatur Utdragsbestyrkande

^
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Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsens 

Arbetsutskott 

21(24) 

PROTOKOLL 
2021-04-21 

KsAu § 107 

Revidering av Bildningsnämndens reglemente 

Dnr KSFD 2021/90 

Sammanfattning 
Kommunen har enligt lag rätt till ersättning från staten för de kostnader som 
uppkommer med anledning av att kommunen tar emot och genomför insatser 
för asylsökande barn och elever. I förordningen som styr rätten till ersättning 
pekas "kommunen" ut som ersättningsberättigad. Då det är bildningsnärnnden 
som ansvarar för kommunens utbildningsinsatser, borde samma nämnd få 
begära ersättning av staten i kommunens namn. För att bildningsnärnnden ska 
kunna sättas i kommunens ställe i dessa frågor, behöver kommunfullmäktige 
tilldela nämnden detta ansvar. Bildningsnärnndens reglemente behöver 
uppdateras med detta tillägg. 

I förslaget föreslås även vissa språkliga förändringar i nämndens reglemente. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Bildningsnärnnden 2021-03-24 § 37 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholen, närnndsekreterare, 2021-03-04 
Förslag på förändringar i bildningsnärnndens reglemente, ändringar 
markerade i rött 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
att tilldela bildningsnärnnden ansvar över förordning (2017: 193) om statlig 
ersättning för vissa asylsökande m.fl. 
att i övrigt godkänna bildningsnärnndens reglemente enligt tjänsteskrivelsens 
förslag. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att tilldela bildningsnämnden ansvar över förordning (2017: 193) om statlig 
ersättning för vissa asylsökande m.fl. 
att i övrigt godkänna bildningsnämndens reglemente enligt tjänsteskrivelsens 
förslag. 

Expedieras 

Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

� 

Digital rättelse av 
skrivfel enl 36 § FL. 
(Korrigering av 
diarienummer)

Gjord av Amer Lukac, 
2021-04-22
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Bildningsnämnden 17(30)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-03-24

Bin § 37

Revidering av Bildningsnämndens reglemente
Dnr BiND 2021/45

Sammanfattning
Kommunen har enligt lag rätt till ersättning från staten för de kostnader som
uppkommer med anledning av att kommunen tar emot och genomför insatser
för asylsökande barn och elever. Denna ersättning beslutas utifrån
asylersättningsförordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande
m.fl. Enligt förordningen kan kommunen ha rätt till ersättning för kostnader
som uppkommer för kommunen till följd av att asylsökande personer utbildar
sig.

I förordningen som styr rätten till ersättning pekas "kommunen" ut som
ersättningsberättigad. Då det är bildningsnämnden som ansvarar för
kommunens utbildningsinsatser, borde samma nämnd få begära ersättning av
staten i kommunens namn. För att bildningsnämnden ska kunna sättas i
kommunens ställe i dessa frågor, behöver kommunfullmäktige tilldela nämnden
detta ansvar. Bildningsnämndens reglemente behöver uppdateras med detta
tillägg.

I förslaget föreslås även vissa språkliga förändringar i nämndens reglemente.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-04
Förslag på förändringar i bildningsnämndens reglemente, ändringar markerade i
rött
Beslut fi-ån BinAu 2021-03-12 § 32

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
att tilldela bildningsnämnden ansvar över förordning (2017:193) om statlig
ersättning för vissa asylsökande m.fl.
att i övrigt godkänna bildningsnämndens reglemente enligt tjänsteskrivelsens
förslag.

Anton Holmberg (SD) meddelar att samtliga Sverigedemokrater inte deltar i
beslut.

Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur

^Z<^v
Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden 18(30)

PROTOKOLL
2021-03-24

Forts. Bin § 37

Bildningsnämndens beslut
Att föreslå bildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige

att tilldela bildningsnämnden ansvar över förordning (2017:193) om statlig
ersättning för vissa asylsökande m.fl.

att i övrigt godkänna bildningsnämndens reglemente enligt tjänsteskrivelsens
förslag.

Expedieras:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

1,-lj.-

(2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
BiND 2021/45 

Kommunfullmäktige 
 
Revidering av Bildningsnämndens reglemente 
Dnr BiND 2021/45 
 
Sammanfattning 
Kommunen har enligt lag rätt till ersättning från staten för de kostnader som 
uppkommer med anledning av att kommunen tar emot och genomför insatser för 
asylsökande barn och elever. Denna ersättning beslutas utifrån 
asylersättningsförordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 
Enligt förordningen kan kommunen ha rätt till ersättning för kostnader som 
uppkommer för kommunen till följd av att asylsökande personer utbildar sig.  
 
I förordningen som styr rätten till ersättning pekas ”kommunen” ut som 
ersättningsberättigad. Då det är bildningsnämnden som ansvarar för kommunens 
utbildningsinsatser, borde samma nämnd få begära ersättning av staten i 
kommunens namn. För att bildningsnämnden ska kunna sättas i kommunens ställe 
i dessa frågor, behöver kommunfullmäktige tilldela nämnden detta ansvar. 
Bildningsnämndens reglemente behöver uppdateras med detta tillägg. 
 
I förslaget föreslås även vissa språkliga förändringar i nämndens reglemente. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
att tilldela bildningsnämnden ansvar över förordning (2017:193) om statlig 
ersättning för vissa asylsökande m.fl. 
att i övrigt godkänna bildningsnämndens reglemente enligt tjänsteskrivelsens 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-04 
Förslag på förändringar i bildningsnämndens reglemente, ändringar markerade i 
rött 
 
Ärendet 
Kommunen kan ansöka om ersättning från Migrationsverket för de omkostnader 
som har uppkommit till följd av att utlänningar och asylsökanden har beviljats att 
delta i utbildning inom kommunens regi och dessa återsökningar görs kvartalsvis. 
I det fall Migrationsverket inte beviljar ersättning kan kommunen överklaga 
beslutet vidare till domstol. 
 
Aktuellt rättsläge  
I förordningarna framgår att en kommun kan återsöka medel från 
staten för kostnader för vissa insatser. I det fall en nämnd inte är 
särskilt utpekad att hantera en viss typ av fråga, är det enligt 6 
kapitlet 15 § Kommunallagen, kommunstyrelsen som företräder 
kommunen.  
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
BiND 2021/45 

 
Även socialnämnden ansöker om ersättning enligt nämnda 
förordning och där uppstod en problematik under senare delen av 
2019, då Förvaltningsrätten avvisade överklaganden från 
socialnämnden då nämnden inte ansågs ha talerätt i dessa typer av 
ärende. Detta ledde till socialnämnden tillfälligt behövde gå fram 
med sekretessbelagda uppgifter till kommunstyrelsen för att 
kommunstyrelsen skulle göra den formella ansökan. Detta är inte 
ett rättssäkert system utifrån att sekretessbelagda uppgifter sprids 
mellan olika nämnder, där det saknas regler om överföring av 
sekretess vilket innebär att uppgifterna kan vara offentliga hos den 
mottagande myndigheten. I januari 2020 tilldelade 
kommunfullmäktige socialnämnden samma rätt att ansöka om 
statlig ersättning enligt förordningen, som kommunstyrelsen har.  
 
I förslaget i föreliggande tjänsteskrivelse föreslås även 
bildningsnämnden att få samma rätt som socialnämnden att 
ansöka. En delegation till en nämnd utesluter inte möjligheten att 
delegera liknande arbetsuppgifter/ansvar till en annan nämnd och 
därför kan rätten att återsöka medel enligt denna lagstiftningen 
finnas i båda nämndernas reglementen. 
 
Varför bör ansvaret tilldelas bildningsnämnden? 
Enligt 5 kap 2 § Kommunallagen kan kommunfullmäktige tilldela 
en nämnd ett visst ansvarsområde i vilket nämnden har 
självständig beslutanderätt. Det är bildningsnämnden som ansvarar 
för kommunens utbildning enligt Skollagen. Med anledning av 
detta ses det som lämpligt att även bildningsnämnden ges en 
uttrycklig rätt att föra talan hos andra myndigheter och domstolar. 
Hitintills har bildningsnämnden inte varit i behov av att överklaga 
beslut gällande statlig ersättning och Migrationsverket har inte 
heller ifrågasatt bildningsnämndens talerätt i dessa frågor. Även 
om det än så länge inte har uppstått någon problematik inom 
bildningsnämnden gällande ansökan om statlig ersättning så bör 
ansvaret tilldelas nämnden i förebyggande syfte utifall ett ärende 
någon gång behöver prövas av domstol. 
 
Övriga ändringar i nämndens reglemente 
I augusti 2020 väcktes ett ärende i bildningsnämnden vari det 
yrkades att nämndens reglemente skulle ses över vad gäller 
formuleringen av ”kommunstyrelsen”. I vissa punkter står det 
”styrelsen” och i andra punkter står det ”kommunstyrelsen”. Det 
ansågs oklart vilken styrelse som avsågs. I denna revidering har det 
förtydligats i reglementet att ”styrelsen” avser kommunstyrelsen. 
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BiND 2021/45 

Beaktande av barnperspektivet 
Barn bedöms inte att påverkas av förslaget. 
 
Expedieras till  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042-64 129  
linda.tholen@astorp.se 

mailto:linda.tholen@astorp.se
mailto:linda.tholen@astorp.se
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1 Bildningsnämndens övergripande uppgifter 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, förvaltningslagen och andra 
övergripande lagar ska bildningsnämnden inom ramen för uppdraget 
fullgöra kommunens uppgifter inom följande lagstiftningsområden: 
Skollagen (2010:800). 

Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 

1.1 Verksamhet 
Bildningsnämnden svarar som huvudman för kommunens verksamheter 
avseende grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskola, särvux 
samt för den kommunala undervisningen i svenska för invandrare, SFI, 
fritidsgårdar, kulturskola, förskolor och fritidshem. 

Bildningsnämndens uppgift är också att stimulera lärande och utveckling 
samt arbetet mot alla former av utanförskap i nämndens verksamheter. 

Bildningsnämnden ansvarar för att utbildningen inom det offentliga 
skolväsendet i kommunen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 
skollagen och de bestämmelser som kan finnas i annan lag eller förordning. 

 

1.2 Beslutsbefogenheter under kommunal beredskap 
Då en sådan situation eller händelse inträffar som är av sådan art att en 
samordning av kommunens totala resurser måste ske genom att kommunens 
krisledningsnämnd övertar befogenheter i enlighet med ledningsplanen, får 
krisledningsnämnden överta nämndens befogenheter enligt lagen om 
extraordinära händelser till dess att återgång till normal beslutsordning sker. 

 

1.3 Ansvars-, informations och rapporteringsskyldighet 
Bildningsnämnden är egen anställningsmyndighet, dock med undantag av 
förvaltningschefen som har kommunstyrelsen som anställningsmyndighet. 

Bildningsnämnden har ett särskilt ansvar att alltid sträva efter att samverka 
med andra nämnder och kommunstyrelsen för att skapa goda förutsättningar 
för kommunens utveckling. 

Bildningsnämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra talan inför 
allmän domstol, förvaltningsdomstol eller annan myndighet, inom sitt 
verksamhetsområde. 

Bildningsnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter som kan 
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Bildningsnämnden ansvarar för sin budget. 
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Bildningsnämnden ska inom ramen för beviljade anslag bedriva den 
verksamhet, och med den inriktning som beslutats av kommunfullmäktige. 
Bildningsnämnden äger rätt att inom ramen för erhållna anslag göra de 
omfördelningar som är önskvärda med hänsyn taget till verksamhetens 
utveckling. 

Bildningsnämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, 
bereda och föreslå förändringar och förbättringar och även verka för 
reformering av nämndens regler och styrdokument. 

Bildningsnämnden ska lämna information till allmänhet, 
verksamhetsutövare och andra som berörs av nämndens verksamhet. All 
information ska i möjligaste mån göras tillgänglig på kommunens hemsida 
såvida den inte är föremål för sekretess, eller inte kan göras tillgänglig av 
tekniska skäl. 

Bildningsnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. 

Bildningsnämnden ska regelbundet, i enlighet med kommunfullmäktiges 
riktlinjer, rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret. 

Bildningsnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort 
sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till nämnden i form av 
verksamhetsberättelse och årsredovisning enligt 6 kap 5 § Kommunallagen 
(2017:725). 

Bildningsnämnden har att följa de styrdokument för nämndadministration 
kommunfullmäktige antar. 
 
Bildningsnämnden är personuppgiftslagsansvarig inom nämndens 
verksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679, General Data Protection and Regulation (GDPR) och Lag 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

 

1.4 Delegering från Kommunfullmäktige 
Bildningsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

Förskola, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, 
särvux, Svenska för invandrare, fritidsgårdar och kulturskola. 
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2 Arbetsformer 
2.1 Bildningsnämndens sammansättning 
Bildningsnämnden består av 13 ledamöter och 7 ersättare. Förutom 
ordförande ska det finnas en vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 

 

2.2 Arbetsbeskrivning ordförande 
Det åligger bildningsnämndens ordförande att: 

1. närmast under bildningsnämnden ha uppsikt över hela 
nämndförvaltningen 

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utveckling, främja 
samverkan och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 

3. representera bildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte bildningsnämnden bestämt 
annat i särskilt fall. 

 

2.3 Ersättares tjänstgöring (ordförande) 
Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser 
bildningsnämnden/utskottet en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör  som ordförande tills den 
tillfällige ordföranden utsetts 

Om ordföranden/vice ordförandena på grund av ledighet/sjukdom eller av 
annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får 
bildningsnämnden utse annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden/vice ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens/vice ordförandens samtliga uppgifter. 

 

2.4 Ersättares tjänstgöring (ledamot) 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ansvarar för att ersättare kallas. Den ersättare kallas som står i 
tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

 

2.5 Växeltjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
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 En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 
på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra endast om ersättarens 
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 

2.6 Utskott 
Inom bildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Utskottet väljs av 
bildningsnämnden. Utskottet består av 3 -5 ledamöter och lika många 
ersättare. 

2.6.1 Presidium 
Bildningsnämndens presidium består av bildningsnämndens ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2: vice ordförande. 

 

2.6.2 Arbetsbeskrivning 
De ärenden som ska avgöras av bildningsnämnden i dess helhet bör 
handläggas av utskott om beredning behövs. 

Ordförande, förvaltningschef eller sekreterare överlämnar sådana ärenden 
till utskottet. 

När ärendet handlagts bör utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Utskottet ska upprätta förslag till budget, taxor, flerårsbudget och 
årsredovisning med mera för nämndens förvaltningsområde. 

Utskottet ska under verksamhetsåret till bildningsnämnden avge prognoser 
angående den bedrivna verksamheten och dess ekonomi. 

Utskottets protokoll ska anmälas till bildningsnämnden. 

 

2.6.3 Arbetsutskottets ärenden 
Bildningsnämndens arbetsutskott ska inför bildningsnämnden bereda 
ärenden av de slag, som anges i ärendeförteckningen nedan. 

Bildningsnämndens arbetsutskott ska vidare fatta beslut i sådana ärenden, 
som med stöd av delegation kan ha överlämnats till detsamma. 

 Bildningsnämndens arbetsutskott eller delegat bereder/handlägger ärenden 
rörande: 

1. planering av nämndens ekonomi och verksamhet 
2. förslag till budget inklusive taxor och avgifter inom nämndens 

verksamhetsområde 
3. prognoser avseende nämndens ekonomi och verksamhet 
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4. upprättande av årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse för 
nämndens verksamhet 

5. förskola 1 – 5 år 
6. förskoleklass 
7. grundskola 1– 9 
8. särskola, träningssärskola 
9. fritidshem, fritidsklubb 
10. fritidsgårdsverksamhet 
11. gymnasieutbildning 
12. introduktionsprogram 
13. vuxenutbildning 
14. särvux 
15. svenska för invandrare, SFI 
16. kulturskola 
17. yttranden och överklaganden till myndigheter 
18. ändrade behov gällande verksamhetslokaler 
19. utdelning av stipendier 
20. andra ärenden vilka till sin art är jämförliga med ovan angivna  

 

Till uppgifterna för bildningsnämndens arbetsutskott hör vidare att: 
21. ange förslag till konkreta mål för sin verksamhet 
22. följa upp och utvärdera verksamheten avseende måluppfyllnad 
23. samverka med olika nämnder/förvaltningar 
24. noggrant följa utfallet av satsade medel 
25. förfoga över en egen budget 
26. samarbeta med kommuner 
27. andra ärenden vilka till sin art är jämförliga med ovan angivna 

 

2.6.4 Yttranden och upplysningar 
Bildningsnämnden bör vid fullgörandet av sina uppgifter samarbeta med 
övriga kommunala nämnder och andra myndigheter/-kommuner samt med 
enskilda organisationer och personer med verksamhet inom sitt område. 

Bildningsnämnden har ett särskilt ansvar att alltid sträva efter att samverka 
med andra nämnder och kommunstyrelsen för att skapa goda förutsättningar 
för kommunens utveckling. 

 

3 Sammanträden  
3.1 Tid 
Bildningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
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Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller 
när minst en tredjedel begär det. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden i bildningsnämnden/utskott 
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

3.2 Kallelse 
Ordföranden i nämnd/utskott ansvarar för att kallelse utfärdas till 
sammanträden. 

Kallelsen ska innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet samt 
åtföljas av föredragningslista. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan som får närvara vid sammanträdet senast fyra kalenderdagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av tjänsteskrivelser från handläggande tjänstemän. 
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett 
ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 

3.3 Justering av protokoll 
Protokollet i bildningsnämnden justeras av ordförande och två 
tjänstgörande, beslutande ledamöter. Arbetsutskottets protokoll justeras av 
ordförande och en tjänstgörande, beslutande ledamot. 

Bildningsnämnden och/eller dess utskott kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. 

 

3.4 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt och egenhändigt 
undertecknad. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt 
som har fastställts för justeringen av protokollet. 

  

3.5 Handläggning 
Nämnd/utskott får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna 
är närvarande. 

Om hälften av ledamöterna i utskottet begär det ska ärendet överlämnas till 
nämnden för beslut. 
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3.6 Delgivning 
Delgivning ställd till bildningsnämnden sker med ordföranden, vice 
ordförande, förvaltningschef eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

 

3.7 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av bildningsnämnden 
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 
ordföranden. Kontrasignering görs av förvaltningschef eller 
bildningsnämndens sekreterare såvida inte annat bestäms genom delegation. 

I övrigt bestämmer bildningsnämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskott ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden. 
Kontrasignering görs av förvaltningschef eller utskottets sekreterare såvida 
inte annat bestäms genom delegation. 

 

3.8 Närvarorätt 
Generell närvarorätt och yttranderätt i sakfrågor i bildningsnämnden och 
utskottet, har förvaltningschef samt nämndsekreterare. Övrigas närvarorätt 
och yttranderätt bestämmer nämnden. 

Följande funktioner har rätt att delta på bildningsnämndens eller dess 
arbetsutskotts sammanträden, dock inte i ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild eller som omfattas av sekretess. Dessa 
personer har yttranderätt på sammanträdet samt rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet, men saknar rätt att delta i besluten: 

- Kommunalråd 
- Oppositionsråd 
- Annan förtroendevald i den mån bildningsnämnden finner det 

nödvändigt. 
 
3.9 Deltagande på distans (tillägg efter beslut KF 2020-12-14 § 

227) 
Bildningsnämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i 
enlighet med reglerna i kommunallagen, för att se vilka regler som gäller, se 
rutin för deltagande på distans i bildningsnämnden (Dnr BIND 2021/1). 
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4 Personalfrågor för hela kommunen 
4.1 Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar om: 

• den övergripande förvaltningsorganisationens utformning i Åstorps 
kommun. 

• om anställningar som kräver ramutökning. 
 
4.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ska verka och svara för utveckling i personalpolitiska 
frågor och är kommunens centrala organ för personaladministrativa frågor. 
Kommunstyrelsen är även kommunens löne- och pensionsmyndighet. 

Kommunstyrelsen beslutar om centrala frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och anställda. Kommunstyrelsen har till 
uppgift att utforma övergripande riktlinjer för kommunens löne- och 
personalpolitik. 

Kommunstyrelsen ska avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, 
avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och anställda. 

Kommunstyrelsen beslutar om: 
• kollektivavtal inklusive revisionsförhandlingar. 
• stridsåtgärder. 
• anställning av kommunchef. 
• om anställning/entledigande av förvaltningschef. 
• visstidsförordnande av förvaltningschefer i varje enskilt fall. 
• frågor om bisysslor 
• tjänstledighet som utöver lagstadgad eller avtalsmässig rättighet 

beräknas omfatta eller omfattar längre tid än 6 månader. 
 
Vid tillsättning av förvaltningschef eller motsvarande ingår ordföranden i 
kommunstyrelsen, oppositionsråd och ordföranden i ifrågavarande nämnd i 
en särskild rekryteringsgrupp. 

Kommunstyrelsen har enligt gällande lagstiftning rätt att överta 
bildningsnämndens beslutsbefogenheter i vissa fall, i det fall 
kommunfullmäktige har medgett detta. Detta gäller inte i fall som rör 
tillämpning av lag, myndighetsutövning eller andra ärenden som rör 
enskilda. 



Kommunfullmäktige 
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Eventuella nyinkomna motioner 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 



 
 

Åstorpsalliansen 

 
 

Motion: För en bättre vardag för äldre 
I Vision2030 är God livskvalitet ett av kommunfullmäktiges inriktningsmål: ”Vi skapar god 
boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden, där alla kan känna trygghet och 
delaktighet.”. God livskvalitet är en svår uppgift att lösa för oss, då vi vet att ensamheten 
hos äldre är en av de största utmaningarna vi har. På frågan ”Besväras av ensamhet?” i 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, svarade 53% av de tillfrågade i kommunen, att så 
är fallet. Tidigare år har det förekommit ännu högre tal.  
(Källa kolada: https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16649&tab_id=74606 
 
När vi nu, i takt med att covid19-vaccinationer genomförs, långsamt öppnar upp samhället 
igen, är det viktigt att arbetet för att minska upplevelsen av ensamhet hos våra äldre 
medborgare fortsätter. För att tillvarata alla resurser krävs en utökad samverkan mellan 
kommunens egna förvaltningar, bostadsbolag, föreningar m.fl. och att inte se på detta som 
”enbart” socialförvaltningens ansvar.  
Ett exempel är trygghetsboendefrågan, detta ärende har bollats fram och tillbaka mellan 
kommunstyrelsen och socialnämnden. Eller projektet Cook’n Chill, där kommunikationen 
inte varit helt klanderfri. 
 
Först och främst behöver vi göra en nulägesanalys över dels vad vill våra äldre, vad är 
viktigast? Är det bemötandet hos vår personal? Är det att man kommer samma tid varje 
gång? Är det att det är samma personer som kommer? Är det maten? Inne/utemiljön? 
Aktiviteter? Vilken typ av aktiviteter? Promenader? Högläsning? Få lov att bidra själv? Vi 
behöver ta reda på vad ska vi göra och vad ska prioriteras, för vi kommer inte kunna göra 
allt. Men gör vi det rätt kommer vi att kunna göra mycket. 
 
När vi vet vad som ska göras kommer vi till ”Hur-frågan” som vi överlämnar till våra 
tjänstemän. Men vi vill gärna lämna en input i detta. Hur kan vi tillvarata frivilligcentral, 
anhörigstöd, pensionärsföreningar, olika trossamfund, kultur- och idrottsföreningar, olika 
nämnder/styrelser. Hur kan tex bildningsnämnden på ett mer strukturerat vis använda våra 
äldre i undervisningen, tex låta elever intervjua äldre på särskilt boende. Hur kan kultur- och 
fritidsnämnden tillvaratas, tex kan vi ha en utställning där alla över 70 år får ställa ut sina 
verk? Kan vi ställa sysselsättningskrav på försörjningsstödstagare så att tex Eva 37 år får ta 
en promenad med tex Elsa 80 år, en vinn-vinn-modell? Kan vi varje vecka ha ”veckans 
undersköterska” som presenteras tillsammans med utskick av veckans matsedel? Komma 
igång med att låta våra äldre äta på utvalda skolor enligt Karlskronamodellen? Fortsätta 
arbeta med synpunktshanteringen så vi får reda på vad som inte fungerar. Se det som 
exempel, en del realistiska en del mer provocerande för att få igång tankarna. 
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Åstorpsalliansen 

 
 

 
På senaste socialnämndsmötet klubbade en enad socialnämnd med samtliga partier som 
sitter i socialnämnden igenom att äska 1 mkr för kvalitetshöjande åtgärder inom 
äldreomsorgen. Det visar på en politiskt enad kraft inom Åstorps kommun för att göra det 
bättre för våra äldre. Vi vill alla samma sak, men det är dags att ena krafterna och göra slag i 
saken och gå från ord till handling.  
 
Med denna motion vill vi sätta Åstorp kommuns äldre i centrum. Göra en nulägesanalys, 
göra en undersökning/medborgardialog med våra äldre, ta fram en handlingsplan med 
kostnadsförslag med syfte att skapa en bättre vardag för våra äldre i kommunen. För att få in 
mer trygghet och glädje i vardagen. Uppdraget bör tilldelas kommunstyrelseförvaltningen 
för att få in helhetsperspektivet och samverkan som vi efterlyser. 

Åstorpsalliansen yrkar att: 

• göra en nulägesanalys vad görs i Åstorps kommun för våra äldre i form av aktiviteter 
(både kommunalt och privata initiativ), föreningar, övrigt - för att skapa en bättre 
vardag för våra äldre. 

• göra intervjuer med äldre i Åstorps kommun, både de som finns på våra boenden, 
har hemtjänst, men även de som ännu ej är beroende av bistånd. Här är ett utmärkt 
forum KPR (våra pensionärsföreningar)  

• ta fram en handlingsplan på förslag på aktiviteter med kostnadsförslag för att kunna 
ta beslut i frågan i Kommunfullmäktige 

• att en uppföljning och rapportering sker en gång om året till kommunstyrelsen, 
bildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Denna 
rapportering bör bestå minst av en handlingsplan, som visar genomförda och 
planerade åtgärder som berör de äldre invånarna i vår kommun. 
 

För Åstorpsalliansen i kommunfullmäktige 26 april 2021 

Wiveca Andreasson (M)  Mattias Strand (L)  Hans Sundström (KD)  

Bengt Nilsson (M)   Bodil Hellberg (L)  Linda Arenhag (KD) 

Eva Nilsson (M)  Per-Erik Holmén (L)  Liubov Sundström (KD) 

Roger Nielsen (M)  Mattias Jonsäter (L)  Nils-Göran Nilsson (KD) 

 
  



 
 

Åstorpsalliansen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 74 
 
Anmälningar/delgivningar 

- Granskningsrapport om upphandling inom BFAB, Kvidingebyggen, 
BITAB och BUTAB, dnr KSFD 2021/1 

- Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag 
- Beslut från Länsstyrelsen gällande ny ledamot och ny ersättare i 

kommunfullmäktige, 2021-05-06, dnr KSFD 2021/11 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras: 
Akten 
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1 Sammanfattning 
Vi har av kommunens helägda bolags lekmannarevisorer fått i uppdrag att granska 
rutinerna kring Åstorps kommuns helägda bolags rutiner kring upphandling. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om bolagen följer LOU samt eventuellt 
kommunalt regelverk som även avser de helägda bolagen. 
Upphandlingar i kommunens bolag, speciellt i BFAB och Kvidingebyggen behöver 
utvecklas. Det har gjorts ett antal upphandlingar som inte uppfyller LOU. 
En upphandlande enhet ska också enlig lag har skriftliga riktlinjer för hur 
direktupphandlingar ska ske. Det finns i kommunen och som också omfattar 
kommunen helägda bolag. De skriftliga riktlinjerna behöver dock göras kända för 
bolagen. 
Samordning med kommunen i upphandlingar ska enligt bolagsordningarna ske. Det 
görs när det bedöms som möjligt och där bolagen och kommunen köper samma typ av 
varor och tjänster. 
I ett antal av BFAB:s och Kvidingebyggens upphandlingar har avsteg gjorts från LOU. 
Skälen har varit olika. I något fall har en leverantör behövts akut men då den leverantör 
som bolagen haft serviceavtal med inte haft resurser för tillfället har annan leverantör 
anlitats. Ett exempel är vattenskadan i Badhushallen våren 2019. 
I något annat fall har bolagen anlitat för bolagen kända konsulter, utan upphandling, 
som man litar på och som man vet att de kommer att leverera med hög kvalitet. Det 
handlar om ett fåtal konsulter. Där har erfarenheten visat att billigare konsulter dels gör 
ett sämre jobb dels tar betydligt längre tid på sig att genomföra sina uppdrag. Värt att 
notera är att LOU inte tvingar en upphandlande enhet att välja det lägsta priset. 
Bolagen har här haft en möjlighet att göra en upphandling och ändå med en rimlig 
motivering välja den konsult man anser bäst uppfyller kraven och är mest prisvärd. En 
upphandling där ramavtal tecknas med mer än en leverantör borde alltså ha gjorts. 
Sedan hade bolagen kunnat avropa från listade leverantörer.  
I ett annat fall har BFAB haft upphandlade serviceavtal avseende plåt- och takarbeten. 
Men då volymerna varit låga har bolaget valt att inte upphandla nya serviceavtal och 
har alltså inga avtal rörande plåt- och takarbeten. Fastighetsbolag som BFAB och 
Kvidingebyggen borde ändå ha så pass elementära tjänster säkrade genom 
serviceavtal utan att utlova några volymer gentemot leverantören. Lokala hänsyn, 
d.v.s. att favorisera lokala entreprenörer, är inte tillåtet enligt LOU. Det innebär inte att 
lokala entreprenörer ändå kan ha en fördel då de finns i eller i närheten av Åstorp och 
Åstorps kommun. 
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Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi styrelserna i Björnekulla 
fastigheter AB och Kvidingebyggen att:  

— Att följa de skriftliga anvisningar om direktupphandlingar som kommunen har 
beslutat om och som även omfattar kommunens helägda bolag 

— Dokumentera samtliga direktupphandlingar. Kommunen har för detta ändamål en 
blankett som är utformad i enlighet med upphandlingsmyndighetens förslag till 
dokumentation av direktupphandlingar 

— Upphandla hellre för mycket serviceavtal än för lite i syfte att minska risken att 
behöva göra en otillåten direktupphandling 

2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Åstorps kommuns lekmannarevisor fått i uppdrag att granska rutinerna kring 
kommunens bolags rutiner kring upphandling. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2020. 
Att inte hantera upphandlingar rätt kan innebära att bolagen kan drabbas av höga 
upphandlingsskadeavgifter. Upphandlingsskadeavgiften uppgår till mellan 10 000 
kronor och upp till 10 miljoner kronor, dock högst 10 procent av avtalsvärdet. 
Med anledning av ovanstående har kommunens revisorer dragit slutsatsen i sin 
riskanalys, att bolagens rutiner avseende upphandling behöver granskas. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om BFAB, Kvidingebyggen, BITAB och 
BUTAB följer LOU samt eventuellt kommunalt regelverk som avser de helägda 
bolagen. 
Granskningen avser styrelserna i kommunens helägda bolag. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 
— Gällande lagar 
— Tillämpbara interna regelverk och policys  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av bolagsordningar, ägardirektiv samt kommunens inköps- och 
upphandlingspolicy 

— Kommunikation med bolagens VD 
— Avstämning mot leverantörsregister 
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— Stickprovsvisa kontroller från leverantörsregister 
 
Rapporten är faktakontrollerad av VD Mikael Fors. 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Vad gäller? 

3.1.1 Köp över direktupphandlingsgränsen 
Ett kommunalt ägt bolag lyder under samma lagstiftning, avseende upphandling, som 
de kommuner som äger bolag. 
För köp över direktupphandlingsgränsen, som är 615 312 kr (år 2020) under ett 
räkenskapsår, gäller att inköpen ska annonseras öppet så att vilken leverantör som 
helst ska kunna lämna anbud om de så önskar. 
Förfrågningsunderlagen ska uppfylla vissa kriterier: 

- Principen om icke diskriminering 
Principen innebär bl.a. att lokala leverantörer inte får ges företräde i 
anbudsutvärderingen. 

- Principen om likabehandling 
Principen innebär att alla anbudsgivare ska ges samma förutsättningar. Alla 
anbudsgivare ska ges samma information vid samma tillfälle. Det innebär bl.a. 
att om en av anbudsgivaren ställer en fråga ska samtliga potentiella 
anbudsgivare ge möjlighet att få samma information. 

- Principen om transparens 
Bl.a. ska anbudsförfrågan utformas på sådant sätt att anbudsgivare ska kunna 
förutse på vilket sätt anbuden kommer att utvärderas. 

- Proportionalitetsprincipen 
Principen innebär att inte onödigt höga eller irrelevanta krav ska ställas i 
anbudsförfrågan. 

- Principen om ömsesidigt erkännande 
Principen gäller för upphandling över tröskelvärdena och innebär att intyg och 
certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska 
också gälla i övriga EU- och EES-länder. 

3.1.2 Köp under direktupphandlingsgränsen 
För inköp under direktupphandlingsgränsen, men över 100 000 kr, är det tillåtet med 
s.k. direktupphandling. Det innebär att det är tillåtet att upphandla utan annonsering. 
Dock ska fler än en leverantör ges möjlighet att lämna anbud. Något formkrav ställs 
inte på annonsering eller förfrågan men de grundläggande principer som gäller för 
upphandling över direktupphandlingsgränsen ska ändå eftersträvas. 
Vid direktupphandling ställs krav på dokumentation. 



 

 5 
© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

- Riktlinjer för direktupphandling ska antas av upphandlande enhet 
- Varje direktupphandling ska dokumenteras och beskriva varför man valt 

direktupphandling, vilka leverantörer som bjudits in att lämna anbud, val av 
leverantör och motivering av detta. 

Dokumentationen kan, förutom att det är lagkrav, vara till nytta för den upphandlande 
enheten som beslutsunderlag till att istället välja att teckna ramavtal för inköp som görs 
återkommande. 

3.2 Följer bolagen ovanstående föreskrifter? 
Detta kapitel redovisar resultatet av en genomgång av leverantörsreskontra för 
kommunens bolag i syfte att kontrollera om upphandlingsregelverket följs. 

3.2.1 BFAB 

3.2.1.1 2019 

Det största beloppet var på ca 20,4 mnkr inkl. moms (16,3 exkl. moms) och avser 16 
fakturor från BTT Rivningsspecialisten (egentligen Resursbank då BTT 
Rivningsspecialisten sålt sina fakturor till Resursbank). Betalningarna avser rivning och 
sanering på Björnekulla ås. BTT Rivningsspecialisten är upphandlad såsom en 
entreprenadupphandling. Upphandling gjordes 2018-06-15 och annonsering skedde 
via TendSign. 
Sammanlagt har 73 leverantörer fakturerat BFAB med mer än 100 000 kronor exkl. 
moms och därför ska upphandlingarna antingen annonseras eller ske genom 
direktupphandling som då ska dokumenteras. För de flesta leverantörerna har enskilda 
fakturor varit långt under 100 000 kronor. Ibland på några tusen kronor. 
En regelrätt utförd direktupphandling har inte skett för samtliga och har ej heller 
dokumenterats.  

3.2.1.2 2020 (t.o.m. oktober månad) 

Det största beloppet är på ca 8 mnkr exkl. moms och avser 142 fakturor från BAB 
Byggtjänst AB. Ramavtal är upphandlat 2019-02-28. 
Sammanlagt har 69 leverantörer fakturerat BFAB med mer än 100 000 kronor exkl. 
moms och därför ska upphandlingarna antingen annonseras eller ske genom 
direktupphandling som då ska dokumenteras. För de flesta leverantörerna har enskilda 
fakturor varit långt under 100 000 kronor. Ibland på några tusen kronor. 
En regelrätt utförd direktupphandling har inte skett för samtliga och ej heller 
dokumenterats. 
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3.2.2 Kvidingebyggen 

3.2.2.1 2019 

Det största beloppet är på ca 31,1 mnkr exkl. moms och avser 31 fakturor från BAB 
Byggtjänst AB. Ramavtal är upphandlat 2019-02-08 samt separat upphandling 2018-
06-12 avseende entré och stambyte inkl. våtrum, kök och fönster. 
Sammanlagt har 40 leverantörer fakturerat BFAB med mer än 100 000 kronor exkl. 
moms och därför ska upphandlingarna antingen annonseras eller ske genom 
direktupphandling som då ska dokumenteras. För de flesta leverantörerna har enskilda 
fakturor varit långt under 100 000 kronor. Ibland på några tusen kronor. 
En regelrätt utförd direktupphandling har inte skett för samtliga och ej heller 
dokumenterats. 

3.2.2.2 2020 (t.o.m. oktober månad) 

Det största beloppet är på ca 2,5 mnkr och avser fakturor från Åstorps kommun för 
internbank och borgensavgifter. Därefter kommer BAB Byggtjänst AB som skickat 50 
fakturor på sammanlagt 2,1 mnkr. Ramavtal är upphandlat 2019-02-08 samt separat 
upphandling 2018-06-12 avseende entré och stambyte inkl. våtrum, kök och fönster. 
Sammanlagt har 30 leverantörer fakturerat med mer än 100 000 kronor exkl. moms 
och därför ska upphandlingarna antingen annonseras eller ske genom 
direktupphandling som då ska dokumenteras. För de flesta leverantörerna har enskilda 
fakturor varit långt under 100 000 kronor. Ibland på några tusen kronor. 
En regelrätt utförd direktupphandling har inte skett för samtliga och ej heller 
dokumenterats. 

3.2.3 BITAB 

3.2.3.1 2019 

Det största beloppet är på 743 142 kronor exkl. moms och avser fakturor från Åstorps 
kommun för internbank (räntor och amorteringar för krediter). Därefter kommer 9 
fakturor från NCC på sammanlagt 524 645 kronor exkl. moms som avser 
fiberförläggning. BITAB har ett samarbetsavtal med Öresundskraft som projekterar och 
beställer från sina entreprenörer. 
3 av beloppen, utöver fakturering från Åstorps kommun, ligger över 100 000 kronor 
exkl. moms. Inget av dem föranleder en upphandling då det rör sig om koncerninterna 
tjänster och samarbetsavtalet med Öresundskraft. 

3.2.3.2 2020 (t.o.m. oktober månad) 

Det största beloppet är på 246 697 kronor exkl. moms och avser fakturor från Åstorps 
kommun för internbank (räntor och amorteringar för krediter). Därefter kommer BFAB 
som fakturerat för koncerninterna tjänster såsom personalkostnader m.m. 



 

 7 
© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

NCC har skickat 3 fakturor på sammanlagt 127 034 kronor exkl. moms för 
fiberförläggning via samarbetsavtalet med Öresundskraft. 
Ingen av posterna föranleder en upphandling då det handlar om samarbetsavtalet samt 
koncerninterna tjänster. 

3.2.4 BUTAB 
Det är mycket få inköp som görs av BUTAB och inget av dem föranleder en 
upphandling. 

3.2.5 Kommentarer 
Vi kan konstatera att avsteg från direktupphandlingsreglerna görs i flera fall.  

3.3 Samordnad upphandling 
Enligt ägardirektiv ska inköp och upphandling ske i enlighet med kommunens inköps- 
och upphandlingsregler. Samordning inom kommunkoncernen ska eftersträvas.  
Samordning mellan kommunen och bolagen i upphandling sker i ett antal fall. Det 
största och främsta avser energi där BFAB upphandlar för hela kommunkoncernen. De 
senaste upphandlingarna på energiområdet har skett genom att BFAB anslutit sig till 
de upphandlingar som Kommentus genomfört. För en del mindre upphandlingar där 
kommunen har avtal ansluter sig BFAB med egna s.k. hängavtal. 
Samordnad upphandling sker även för försäkringar, försäkringsmäklartjänster och 
banktjänster. I övrigt är det lite varor och tjänster där BFAB och kommunen har samma 
behov. 

3.3.1 Kommentarer  
Samordnad upphandling sker för en del varu- och tjänstegrupper men inte alla. 
Generellt kan sägas att samordning ofta leder till större volymer med efterföljande 
bättre priser. 

3.4 Riktlinjer för direktupphandlingar 
Som framgår av avsnitt 3.1.2. ovan är det lagkrav på att en upphandlande enhet ska ha 
dokumenterade riktlinjer för hur direktupphandlingar ska ske. På fråga till VD om 
sådana riktlinjer finns var svaret att BFAB och övriga bolag saknar sådana 
dokumenterade riktlinjer. Bolaget uppger att de söker efter vad som behöver 
upphandlas och jämför priser utan någon dokumentation. Undantag är upphandling av 
krediter där bolaget alltid följer en viss rutin och dokumenterar. 
Dock har kommunen antagit anvisningar för direktupphandling daterat 2017-03-20. I 
anvisningarna står att de ska vara vägledande vid all direktupphandling i kommunen 
och i tillämpliga delar även för kommunens helägda bolag. Detta är tydligen inte känt 
av bolagen. Anställda som genomför direktupphandlingar förväntas ha en god 
kännedom om anvisningarna, kommunens upphandlingspolicy och gällande lagar och 
regler som rör upphandling. Utbildning i direktupphandling för inköpare sker, enligt 
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kommunens inköpsansvarige, vid certifiering av inköpare. Certifiering sker via 
ekonomiavdelningen och upphandlingsenheten. Löpande information sker via 
inköpsforum med olika inriktningar via ekonomiavdelningen och inköpssamordnarna. 
Inköpsansvarig pekar också på att det på intranätet finns råd och stöd till inköpare. 
I anvisningarna står att kommunens centrala upphandlings- och inköpsfunktion ska 
genomföra alla direktupphandlingar mellan 100 000 kronor och det lagstadgade 
beloppet för direktupphandling. 
Som bilaga till anvisningarna finns en processkarta som beskriver hur 
direktupphandlingar ska ske. Denna följs inte av kommunens bolag. Då uppstår frågan 
om hur formuleringen i anvisningarna ska tolkas avseende att de även gäller för 
kommunens helägda bolag ”i tillämpliga delar”.  

3.4.1 Kommentarer 
Vi konstaterar att det finns ett gällande regelverk för direktupphandlingar för kommunen 
som även inkluderar ”i tillämpliga delar” kommunens helägda bolag. Vi konstaterar 
samtidigt att regelverket inte är känt i bolagen och för dem som agerar inköpare i 
bolagen. Om regelverket ska gälla även bolagen bör det definieras vad som avses med 
tillämpliga delar och någon form av kontrollfunktion bör finnas för att garantera att 
regelverket följs. Om det är så att bolagen aldrig går via upphandlingsenheten som 
enligt kommunens egna regelverk ska genomföra direktupphandlingar för alla inköp 
över 100 000 kr och detta inte sker borde det uppmärksammas av 
upphandlingsenheten. I övrigt anser vi att det bör tas ställning till om det är praktiskt att 
alla direktupphandlingar som sker i bolagen ska göras av upphandlingsenheten. 

3.5 Dokumentation av direktupphandlingar 
Genomförda direktupphandlingar ska var för sig dokumenteras. Av dokumentationen 
ska framgå skälen till direktupphandlingen, vilka som anmodats skicka anbud och 
skälen till vald leverantör. Detta görs inte regelmässigt av BFAB, enligt VD. Ibland är 
det så att bolaget behöver anlita en entreprenör som inte har serviceavtal med bolaget. 
Ofta handlar det om små uppdrag på upp till omkring trettio tusen kronor. Om då 
prisbilden är bra och entreprenören utför ett gott arbete följer kanske fler sådana 
uppdrag och till slut är man uppe i gränsen för när en regelrätt direktupphandling ska 
göras. Så kan ske utan avsikt och för att ingen tänkt på att volymerna blivit höga. 
Bolaget tar dock årligen fram listor och utvärderar vad bolaget bör se över för att få ett 
underlag som hjälper till att bedöma om upphandling bör ske eller inte. Ett exempel vid 
en sådan genomgång är att bolaget insåg att de köpt mycket från Ahlsell och därför 
beslutade att göra en upphandling av sådana varor som Ahlsell levererar. Upphandling 
skedde inte utan BFAB anslöt sig istället till ett avtal som tagits fram av Kommentus. 
Enligt uppgift från VD blev det rätt enligt gällande regelverk men negativt ur en 
ekonomisk synvinkel då ett flertal av varorna jämfört med tidigare prislista blev dyrare. 

3.5.1 Kommentarer 
Dokumentation av direktupphandlingar ska göras enligt lag. Det är inte godtagbart att 
detta inte görs. 
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3.6 Förklaringar till avvikelser från korrekt hantering av 
upphandlingar i BFAB 
Några av BFAB:s inköp har inte upphandlats korrekt med hänsyn till LOU. Det kan 
finnas skäl till att inte göra en upphandling enligt LOU. I de fallen ska den 
upphandlande enheten åberopa synnerliga skäl till avsteget. Bevisbördan för vad som 
är synnerliga skäl vilar på den som handlar upp. En fullständig förteckning av vad som 
kan anses vara synnerliga skäl finns inte, utan det får avgöras från fall till fall. 
Vid beräkning av om en upphandlande enhet kommer att köpa för mer än 
direktupphandlingsgränsen ska en sammanräkning av upphandling av samma art 
göras. Om t.ex. två olika leverantörer säljer samma typ av varor och tjänster ska den 
sammanlagda summan användas för att avgöra om köpen överstiger 
direktupphandlingsgränsen och att då en fullständig och annonserad upphandling ska 
göras. Vi har inte gjort några sådana bedömningar i denna granskning utan istället tittat 
på de enskilda leverantörerna till kommunens bolag. 
Om ett kontrakt löper under mer än ett kalenderår ska hela kontraktet räknas vid 
beräkning av avtalssumman. 
Nedan följer några avvikelser från upphandlingsreglerna och BFAB:s motivering till 
dessa. 

3.6.1 Expandia 
2019 hyrde BFAB modujler från Expandia för sammanlagt 6,3 mnkr exkl. moms och för 
3,9 mnkr hitintills år 2020.  
Prismässigt var avtalet enligt ett av Kommentus upphandlat avtal avseende 
hyresmoduler 2018. Våren 2019 uppstod i Åstorp en akut situation då verksamheten 
på Haganässkolan via skyddsombud och ledning krävde nya lokaler omgående för att 
kunna bedriva undervisning. För att lösa situationen gick BFAB på Kommentus 
upphandling men ställde endast frågan om vem som kunde leverera en modulskola för 
250 elever redan till starten av höstterminen 2019. Expandia kunde göra detta och 
därför gjordes en beställning som baserades på angiven upphandling av Kommentus 
2018. 

3.6.2 J Losell Projektledning AB 
BFAB köpte projektledningstjänster av J Losell Projektledning AB för 1,2 mnkr 2019 
och för 933 tkr 2020. VD för BFAB förmedlar att konsultupphandling för projektering, 
kvalitetsansvarig och besiktningar är ett stort dilemma för bolaget och har varit uppe på 
bolagets agenda en längre tid. En upphandling, menar VD, innebär att man får ett 
upphandlat pris från ett konsultbolag vilket bara säger pris och tid medan kvalitet inte 
kan säkerställas. Erfarenhetsmässigt innebär ett lågt pris också låg erfarenhet och den 
dubbla tiden för genomförandet. I större projekt såsom en ny skola fungerar det med 
att handla upp tjänsterna men inte i mindre projekt som ibland bara innebär 
förändringar i befintliga lokaler. 
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BFAB:s princip har på grund av ovanstående varit att söka konsult som de bäst anser 
kan utföra den tjänst som bolaget behöver och att mindre fokusera på vilket 
konsultbolag denna tillhör. VD är medveten om att det är formellt fel men bedömaer att 
det säkert är mer ekonomiskt lönsamt. Strävan är att hitta kunniga konsulter som kan 
ge valuta för pengarna och som samtidigt upphandlas korrekt. 

3.6.3 Bravida Prenad AB 
BFAB köpte varor och tjänster för 771 tkr 2019. Utöver service, reparation och utbyte 
av delar av larm som initialt installerats via leverantören är omkring 50 procent av det 
totala beloppet avseende åtgärder för en vattenskada samt ombyggnad vid 
vattenskada i Badhushallen våren 2019. Bolaget hade en upphandlad entreprenör, 
Caverion, men Caverion hade vid tillfället resursbrist och kunde inte ta uppdraget. 
Bravida Prenad hade möjlighet att utföra arbetena som var nödvändiga för 
vattenskadan och fick därefter också utföra den ombyggnad av våtutrymme som 
uppkom då BFAB ändå fick riva upp stora delar i omklädningsrummen. 

3.6.4 Plåt- och takarbeten 
BFAB har köpt plåt- och takarbeten från tre företag under 2019 och 2020. Kvidinge 
plåtslageri AB har levererat för 885 tkr under 2019 och för 153 tkr under 2020. HBG 
Vent & styrteknik AB har under 2019 levererat för 831 tkr 2019 och för 1,1 mnkr under 
2020. A Madsens Takservice har levererat för 376 tkr under 2020. 
För tak- och plåtarbeten har BFAB tidigare haft upphandlade serviceavtal som årligen 
motsvarade väldigt låga volymer. Till följd av detta valdes dessa arbeten bort i bolagets 
upphandling 2019 för att inte ge leverantörerna falska förhoppningar om arbeten åt 
BFAB. 2015 gjordes en upphandling som inte motsvarade de förväntningar som 
leverantörerna rimligen kan ställa varvid dessa avtal inte förlängdes. 2019 uppstod 
behov av flera akuta tak- och plåtarbeten som var nödvändiga att göra med kort varsel 
och då fanns inte tid att genomföra någon ny upphandling av servicearbeten för plåt 
och tak. Arbetena bedömdes vara väl utförda och motsvarade en kostnadsbild bolaget 
förväntade sig och därför fortsatte BFAB att använda dessa mera lokala och i bolagets 
ögon duktiga och kostnadseffektiva entreprenörer. 

3.6.5 Generellt 
En lista på leverantörer och hur mycket bolaget har köpt från varje leverantör och typ 
av varor och tjänster tas fram årligen av BFAB. Syftet är att följa upp utfallet av 
upphandlade servicearbeten samt för att se om det finns områden där bolaget måste 
omvärdera sitt agerande genom att avsluta avtal eller för att genomföra nya 
upphandlingar för bästa ekonomiska utfall för bolaget. 
BFAB har till följd av en sådan genomgång nyligen gjort ett avrop till Kommentus 
upphandling gällande järnhandelsvaror och skyddsutrustning. Den årliga 
genomgången avser BFAB fortsätta med vilket kommer att få till följd att vissa 
upphandlingar kommer till medan andra kommer att försvinna. Det är hela tiden en 
balansgång, menar VD, hur frågan hanteras såväöl praktiskt som ekonomiskt och med 
tidsmässigt rimliga ledtider när arbeten väl behöver utföras i relation till LOU. Bolaget 
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följer, enligt VD, löpande Kommentus och andra gemensamma upphandlingar för att se 
om det i dessa finns några områden där bolaget kan ansluta sig då dessa 
upphandlingar oftast är ganska stora med goda ekonomiska effekter som följd. 
 

3.7 Förklaringar till avvikelser från korrekt hantering av 
upphandlingar i Kvidingebyggen 
I Kvidingebyggen har vi inte funnit några större avvikelser mot LOU. Från Thyréns har 
bolaget köpt tjänster 2019 för 708 tkr utan upphandling. Anledningen är samma som 
för anlitandet av J Losell AB för BFAB, d.v.s. fokus på konsulternas kompetens och 
kvalitet i leveranser snarare än billigast pris. Några andra avvikelser där beloppen 
överstiger direktupphandlingsgränsen kan vi inte konstatera. Det gäller även för 2020. 

3.8 Förklaringar till avvikelser från korrekt hantering av 
upphandlingar i BITAB och BUTAB 
Bolagen köper inte mycket varor och tjänster och har inte haft några upphandlingar 
som står i strid med LOU. 

4 Slutsats och rekommendationer  
Upphandlingar i kommunens bolag, speciellt i BFAB och Kvidingebyggen behöver 
utvecklas. Det har gjorts ett antal upphandlingar som inte uppfyller LOU. 
En upphandlande enhet ska också enlig lag har skriftliga riktlinjer för hur 
direktupphandlingar ska ske. Det finns i kommunen och som också omfattar 
kommunen helägda bolag. De skriftliga riktlinjerna behöver dock göras kända för 
bolagen. 
Samordning med kommunen i upphandlingar ska enligt bolagsordningarna ske. Det 
görs när det bedöms som möjligt och där bolagen och kommunen köper samma typ av 
varor och tjänster. 
I ett antal av BFAB:s och Kvidingebyggens upphandlingar har avsteg gjorts från LOU. 
Skälen har varit olika. I något fall har en leverantör behövts akut men då den leverantör 
som bolagen haft serviceavtal med inte haft resurser för tillfället har annan leverantör 
anlitats. Ett exempel är vattenskadan i Badhushallen våren 2019. 
I något annat fall har bolagen anlitat för bolagen kända konsulter, utan upphandling, 
som man litar på och som man vet att de kommer att leverera med hög kvalitet. Det 
handlar om ett fåtal konsulter. Där har erfarenheten visat att billigare konsulter dels gör 
ett sämre jobb dels tar betydligt längre tid på sig att genomföra sina uppdrag. Värt att 
notera är att LOU inte tvingar en upphandlande enhet att välja det lägsta priset. 
Bolagen har här haft en möjlighet att göra en upphandling och ändå med en rimlig 
motivering välja den konsult man anser bäst uppfyller kraven och är mest prisvärd. En 
upphandling där ramavtal tecknas med mer än en leverantör borde alltså ha gjorts. 
Sedan hade bolagen kunnat avropa från listade leverantörer.  
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I ett annat fall har BFAB haft upphandlade serviceavtal avseende plåt- och takarbeten. 
Men då volymerna varit låga har bolaget valt att inte upphandla nya serviceavtal och 
har alltså inga avtal rörande plåt- och takarbeten. Fastighetsbolag som BFAB och 
Kvidingebyggen borde ändå ha så pass elementära tjänster säkrade genom 
serviceavtal utan att utlova några volymer gentemot leverantören. Lokala hänsyn, 
d.v.s. att favorisera lokala entreprenörer, är inte tillåtet enligt LOU. Det innebär inte att 
lokala entreprenörer ändå kan ha en fördel då de finns i eller i närheten av Åstorp och 
Åstorps kommun. 

4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi styrelserna i främst Björnekulla 
fastigheter AB och Kvidingebyggen, men även BITAB och BUTAB, att:  

— Att följa de skriftliga anvisningar om direktupphandlingar som kommunen har 
beslutat om och som även omfattar kommunens helägda bolag 

— Dokumentera samtliga direktupphandlingar. Kommunen har för detta ändamål en 
blankett som är utformad i enlighet med upphandlingsmyndighetens förslag till 
dokumentation av direktupphandlingar 

— Upphandla hellre för mycket serviceavtal än för lite i syfte att minska risken att 
behöva göra en otillåten direktupphandling 

 
 
Datum som ovan 

KPMG AB 

Göran Acketoft   
Certifierad kommunal revisor   

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 



REDOVISNING AV EJ FÄRDIGBEREDDA MOTIONER
Ankomstdag Diarienr Motionsrubrik Inlämnad av Hanteras av:
190225 2019/53 Framtid för en ny modern och funktionsduglig Tingdalsskola SD Skolchef / BIF

190429 138/19 Framtagande av en mall för redovisning av investeringar i fastigheter 
både vid köp och försäljning

M, L, KD Servicechef / KSF

190930 266/19 Framtagande och presentation av en översikt av policy/riktlinjer som är 
framtagna, beslutade och fortfarande gällande i Åstorps kommun

M, L, KD HR / KSF

190930 277/19 Utreda att investera i solcellspaneler M, L, KD VD kommunala 
bolag

200831 265/20 Gemensamt handlingsprogram vid olyckor och tragedier SD Kris och 
säkerhetssamordnar
e/KSF

200831 264/20 Krav på belastningsregister för nyanställning i Åstorps kommun SD HR-chef/KSF
200831 259/20 Upplysta motionsslingor SD Teknisk chef/KSF 

samt kultur och 
fritidschef/ BIF

200831 258/20 Effektivisering och mer sammanhållen service SD Kommunchef/KSF
200831 257/20 Geografiskt informationssystem för Åstorps kommun SD Teknisk chef/KSF
200831 256/20 Badhushallens framtid SD KommunchefKSF
200831 255/20 Björnekullaskolans framtid SD Skolchef/BIF
200928 284/20 Bygg ut grundskolan i Kvidinge SD Skolchef/BIF
201026 357/20 Utred tillagningskök på nybyggnation av skolor i kommunen M, L, KD Servicechef/KSF
201026 365/20 Visselblåsarfunktion i Åstorps kommun M, L, KD HR-chef/KSF
210222 53/21 Med barnet i centrum M, L, KD Kommunchef/KSF

5 kap 35 § KL.
En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen 
eller medborgarförslaget från vidare handläggning. (2017:725).



Motioner som påbörjat politisk behandling

Motionsrubrik Inlämnad 
av Ligger hos Kommentar

Bygg ut Tingdalsskolan till en fullvärdig F-6 skola med 
idrottshall, slöjdsal och hemskunskapsal

Åsa Holmén, 
Bodil 
Hellberg (L)

BIN Bildningsnämnden beslutade 181017 att ställa sig bakom motionens 
förslag bortsett från förslaget på en hemkunskapssal och skickade 
motionen till KS i väntan på att förstudien skulle bli färdig. KS 
återremitterade frågan till BIN 191002 då frågan inte är 
färdigbehandlad hos BIN eftersom förstudien måste bli färdig innan 
ärendet går vidare. Ärendet ligger hos Bildningsnämnden, som 
uppgett att arbetet kan påbörjas efter kravspecifikationen för 
Haganässkolan är klar.

Översyn av luftkonditionering på äldreboenden och 
trygghetsboenden

Åsa Holmén, 
Bodil 
Axelsson (L)

Socialnämnden Återremiss i Kommunstyrelsen 2021-02-03. Socialnämnden 
kommer att lyfta ärendet på sitt sammanträde i maj.

Strategisk lokalförsörjningsplan 2019 - 2025 M, L, KD Kommunstyrelsen Återremiss i Kommunstyrelsens arbetsutskott
Attraktiv arbetsgivare med fokus på att få ner våra 
sjukskrivningar

M, L, KD Kommunfullmäktige Hanteras av kommunfullmäktige 2021-05-31

Genomlysning och uppdatering av samtliga 
miljö/giftdeponier i Åstorps kommun

M, L, KD Kommunfullmäktige Hanteras av kommunfullmäktige 2021-05-31

Omorganisera bort Kultur och fritidsnämnden SD Kommunstyrelsen Återremitterad till arvodes- och organisationsgruppen i KF.
Översyn av chefsavtal och rutiner för att förhindra 
onödigt dyra utköp i framtiden

M, L, KD Kommunfullmäktig
e

Hanteras av kommunfullmäktige 2021-05-31

Framtagande och presentation av en översikt av samtliga de 
förbund, samverkan etc. som Åstorps kommun deltar i 

M, L, KD Kommunstyrelsen Återremiss i Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organisation för skol – och rektorsområden SD Bildningsnämnden Behandlas i bildningsnämnden 2021-05-26
Åstorps vetskap och möjlighet efter domstolsbeslut SD Kommunstyrelsen Behandlades i bildningsnämnden i april, förslag till beslut att anse 

första att-sats besvarad och att avslå andra att-sats.
Religiös påverkan mot våra SFI elever SD Bildningsnämnden Behandlas i bildningsnämnden 2021-05-26
Framtidens behov inom socialförvaltningens boenden SD Kommunstyrelsen Behandlades i socialnämnden i april, förslag till beslut att anse 

motionen besvarad.
Vi ska följa lagen gällande redovisning av 
pensionsåtagande uppkomna före 1998

M, L, KD Kommunfullmäktig
e

Hanteras av kommunfullmäktige 2021-05-31



Bifallna motioner som ska verkställas eller har verkställts

Motionsrubrik Inlämnad av Behandlades Verkställighet

Öppenhet genom webbdiarium Pontus Pålsson (M) KF 2017-06-26, § 94 Har verkställts, finns på webbsidan under Policys, planer och program.
Motion om elbilar Jesper Lindström (MP) KF 2018-05-28 Har verkställts, var med till budgetberedningen 2020.

Utrotning av Jättelokan i kommunen Henrik Danielsson (M) KF 2018-06-01, § 96
Omvärldsbevakning, inventering av beståndet och påbörjat framtagning 
av en handlingsplan.

Trafik - Västergatan M, L, KD KF 2019-09-30 § 136 Har verkställts, arbetet på västergatan pågår.

Nedskräpning i kommunen M, L, KD KF 2019-09-30 § 135
Har verkställts, skräpplockardagar har arrangerats i centrala Åstorp och 
fler dagar kommer genomföras under året.

Digital justering av sammanträdesprotokoll SD KF 2020-05-25, § 74

Motion inkom 190429. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla 
motionen 200525. Digital justering ska införas i samband med 
upphandling av nytt ärendehanteringssystem.

”Nu är det Hyllinges tur” M, L, KD KF 2021-02-22, § 23 Skötselplanen är under framtagande. 

Utökad öppethållning på Tingvallas serviceplats Maria Gottschalk (-) KF 2020-09-28, § 153 Har verkställts, öppethållningen har utökats.
Sätt upp kameror på våra stationer - nu! M, L, KD KF 2021-02-22, § 24 Ansökan tas fram under april/maj.

Webbsända kommunfullmäktige M, L, KD KF 2020-12-14, § 225
Håller på att verkställas tillsammans med utrustning för sammanträden 
på distans.

Kommunalt ställningstagande för djur på cirkusar SD KF 2021-01-25, § 12 Har verkställts, styrdokument finns på webbsidan.
Angående det kommunala aktivitetsstödet M, L, KD KF 2020-11-23, § 194 Har verkställts, bidrag betalades ut.
Angående P-norm i Åstorps kommun Åstorpsalliansen KF 2020-12-14, § 226 Handläggning/utredning pågår.

Håll Åstorp rent C KF 2020-11-23, § 191

Har verkställts, alternativa förslag till hur arbetet med att hålla Åstorp 
rent har genomförts och fler åtgärder är planerade. Ingår i handlingsplan 
kring trygghetsmätningen.

Ytterligare krav vid beviljande av ekonomiskt bistånd 
samt framtagande av handlingsplan

M, L, KD KF 2021-01-25 § 9 Socialförvaltningen arbetar med ärendet tillsammans med 
arbetsmarknadsenheten, på grund av covid-19 har annat kommit mellan 
vilket gör att någon handlingsplan ännu inte är framtagen.



Ej färdigbehandlade medborgarförslag
Medborgarförslag Inlämnad av Behandlas av Status för ärendet

Medborgarförslag 
Uppehållsplatser/pausplatser Bo Rosenqvist

Bildningsförvaltningen Kultur 
och fritids

Inkommen 2019-03-19. 
Påminnelse skickad till Kultur 
och fritidschef 2020-03-19.

Bifallna medborgarförslag som ska verkställas eller har verkställts
Medborgarförslag Inlämnad av Behandlades Verkställighet
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