
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 2016-
06-08 

Datum: Onsdagen den 8 juni 2016 

Tid och plats: Astrakanen, kl. 10:00  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-06-08 Daniel Kling KS 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-06-08 Daniel Kling KS 4 

3.  Delgivningar kommunstyrelsen 2016-06-08 Daniel Kling KS 5-96 

4.  Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2016-06-08 Daniel Kling KS 97-104 

5.  Informationspunkter kommunstyrelsen 2016-06-08 
 
A) Information avseende redovisning av medel och projekt 
beträffande integration. Bildningschef Henrik Andersson. 
 

Daniel Kling KS 105 

 Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten ej har närvarorätt) 

6.  Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 - Beslut om antagande 
 
Ärendet åter till KS efter bordläggning 160511 
 

Emma Johansson KS 106-
143 

7.  Beslut om samråd för Östra Karup 6:7 m.fl. - Ändring av 
huvudmannaskap 

Camilla Nermark KS 144-
149 

8.  Detaljplan för Hemmeslöv 8:2, Båstads kommun - Begäran om 
Planbesked 

Per Selldén/Emma 
Johansson 

KS 150-
153 

9.  Detaljplan för del av Eskilstorp 6:3, Båstads kommun - Begäran om 
Planbesked 

Per Selldén/Emma 
Johansson 

KS 154-
156 

 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

10.  Inriktningsdokument för Båstads utveckling Emma Johansson KF 157-
296 

11.  Svar på motion från Miljöpartiet om ekologiskt byggande Lisa Rönnberg KF 297-
299 

12.  Förslag till nya Natura 2000-områden för tumlare samt ett Natura 
2000-område för sjöfågel 

Olof Selldén KS  

13.  Ändring i Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa Annika Jern KF 300-
339 



Båstads kommun 
Datum 
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 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

14.  Budgetuppföljning 2016-04-30 Johan Lindén KS 340-
389 

15.  Budget 2017 och plan 2018-2019 Johan Lindén KF 390-
401 

16.  Omföring av investeringsmedel 2016 Johan Lindén KS 402-
403 

17.  Omfördelning i investeringsbudget VA Ingemar Lundström KS 404-
406 

18.  Förbundsordning Medelpunkten 2016 Margareta 
Hammarberg/Ingrid 
Pettersson 

KF 407-
422 

19.  Namnsättning av sjön vid Hemmeslöv Helene Steinlein KS 423-
426 

20.  Namnsättning av Hemmeslöv 5:14, del av Tuvelyckan Helene Steinlein KS 427-
429 

21.  Namnsättning Varan 17:6, "Morfars väg" Helene Steinlein KS 430-
432 

22.  Svar på motion från Socialdemokraterna om ett möte angående 
Kofoedskola 

Henrik Andersson KF 433-
435 

23.  Uppsägning av hyreskontrakt för villkorsändring (polisens lokaler) Elisabet Edner/Mia 
Lindell 

KS 436-
445 

24.  Granskning av strategisk långtidsplanering inom förskola och skola Brita Jervidalo Jensen KS 446-
474 

25.  Granskning av vård- och omsorgsnämndens strategiska 
långtidsplanering 

Brita Jervidalo Jensen KS 475-
500 

26.  Samordnad Räddningstjänst Anders Nilsson KS 501-
554 

27.  EU Projektanalys - EPA Brita Jervidalo Jensen KS 555-
556 

28.  Initiativ från demokratiberedningen om tillsättande av råd i 
migrationsfrågor 
 
Handlingar skickas ut 160603 
 

Henrik Andersson KF  

29.  Initiativ från demokratiberedningen om inrättande av kulturnämnd, 
utskott eller liknande 
 
Handlingar skickas ut 160603 
 

Henrik Andersson KF  

30.  Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 Katarina Pelin KS 557-
563 
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Båstad den 2 juni 2016 

Bo Wendt  
ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

160105\fcac\dk 
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Datum: 2016-05-31 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000007/2016 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
-- 
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-06-08 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsper-
sonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justerings-
personen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde.  
 
Aktuellt 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en le-
damot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valpro-
tokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera 
det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkom-
mande sammanträde. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Carolin Gräbner (SD). 

 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Thomas Andersson (L). 

 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 14 juni kl. 16.00.  
 
 
 
Båstad den 31 maj 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2016-06-02 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000008/2016 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-06-08 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick.  
 
Aktuellt 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan god-
kännas. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Dagordningen godkänns.  
 
 
 
Båstad den 2 juni 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2016-05-31 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000004/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delgivningar.  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

Delgivningar kommunstyrelsen 2016-06-08 
 
1. Mötesprotokoll nr. 4 med styrelsen i NSR AB - 2016-05-10. KS 000270/2016-500. 
 
2. Protokoll fört vid årstämma med aktieägarna i NSR AB – 2016-05-10. KS 000270/2016-500. 
 
3. Uppföljning av avfallsplan 2015 från NSR. Presentationsmaterial från KS au 2016-05-25.  
 
4. Styrelseprotokoll nr. 1 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - 2016-02-05. KS 
000576/2016-900. 
 
5. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 1 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - Tema-
tiskt ämne, mottagande av nyanlända. KS 000576/2016-900. 
 
6. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 1 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - Ärende 
3, yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastruktur. KS 000576/2016-900. 
 
7. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 1 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - Ärende 
4, handlingsplaner 2016. KS 000576/2016-900. 
 
8. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 1 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - Ärende 
4, ansvarsfördelning verksamhetsplan 2016. KS 000576/2016-900.  
 
9. Anmodan från utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen att påbörja byggnationen av 
Skogsbyns förskola. KS 000748/2016-600. 
 
10. Sammanställning av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 
Barn & skola. KS 000749/2016-600. 
 
11. Socialbidragsstatistik Individ och Familj för maj 2016. KS 000172/2016-600.   

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  
 

5
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Båstad den 31 maj 2016 
 
Daniel Kling 
Registrator 
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r. ' r.. . 

Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Personalrepr: 

Övriga: 

BÅSTADS KOMMUN 
Kom111u11styrelsen 

® 

NSRAB 
Protokoll Styrelsemöte 4/2016, Konstituerande styrelsemöte 

Tisdag 2016-05-10, kl. 15.00 - 15.30 
på NSR:s huvudkontor, Hjortshögsvägen 1, Helsingborg 

Kenneth Lantz, Bemer Lundgren, Anders Månsson, Jessica Andersson, 
Peter Knutsson, Bo Lambertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, 
Gustaf Wingårdh, Reino Persson, Christer Hansson och Robin Halmberg. 

Niklas Svalö, Claes Wastensson, Heririk Forssell, Lars-Ingvar Johansson, 
Rickard Sallermo, Sahand Kousha, Cecilia Fransson, Kjell Näslund, Rolf 
Ottosson, Car-Axel Andersson och Lennart Nilsson. 

Jann Thomasen och Toiwo Hemiksson, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer 

Kim Olsson, VD samt Eva-Lena Di.ilow, sekr 

Anmält förhinder: "Kursiv text" 

§ 36 

§37 

Sammanträdets öppnande, godkännande av dagordning samt 
justering av protokoll 

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning 
att ordföranden jämte Anders Månsson justerar protokollet 
att godkänna styrelseprotokoll 3/ 2016. 

Förslag till arbetsordning, ekonomisk rapport, arbetsfördelning och 
VD-instruktioner 

Beslutar 
att fastställa arbetsordningar, ekonomiinstruktioner, arbetsfördelning 
och VD-instruktioner för NSR AB genom undertecknande av 
ordföranden, vice ordföranden och VD. 

1 (2) 
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§ 38 

§ 39 

§40 

§ 41 

§ 42 

Utnämnande av verkställande direktör och sekreterare 

Beslutar 
att utse Kim Olsson till verkställande direktör tills vidare 
att utse Eva-Lena Diilow till styrelsens sekreterare tills vidare 
att genom särskilt avtal med VD anse anställnings- och arvodesfrågan 
reglerad tills vidare 
att presidiet beslutar om VD:s lönerevidering samt rapporterar till 
styrelsen. 

Firmateckning 

Beslutar 
att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden och vice 
ordföranden samt verkställande direktören, två i förening. 

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman 
beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 

Ansvarsförsäkring 

VD Kim Olsson informerar om att bolaget har tecknat en 
ansvarsförsäkring som täcker styrelse och ledande befattningshavare 
gentemot det personliga ansvaret enligt aktiebolagslagen. Försäkringen 
gäller med beloppet 20 MSEK per skada och år. 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor var anmälda. 

Avslutning 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Helsingborg 2016-05-10 

Vid protokollet: 

~&tvic. ~~ -
Eva-Lena Diilow 

2 (2) 
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Anders Månsson 
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f'3Å;~T, "- DS l<OMMUN 
K-11 n·nlinstyrelsen 

NSRAB 
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Nordvästra Skånes Renhållnings 
Aktiebolag (NSR AB) tisdag 2016-05-10, kl. 13.00 - 13.45 på NSR:s huvudkontor, Hjortshögs
vägen 1, Helsingborg 

Närvarande aktieägare/ ombud Antal aktier/ röster 

Bjuvs kommun 
Båstads kommun 
Helsingborgs stad 
Höganäs kommun 
Åstorps kommun 
Ängelholms kommun 

Summa deltagare 

Övriga närvarande: 

Styrelseledamöter: 

Styrelsesuppleanter: 

Anmält förhinder: 

Personalrepr. 

Revisorer: 

Lekmannarevisorer: 

Övriga: 

genom Christer Landin 385 
Ingen närvarande 320 

genom Peter Danielsson 2578 
genom Ulf Mohlin 574 
genom Ronny Sandberg 345 
genom Lars Nyander 798 

Aktier/ röster 5 000 

Jessica Andersson, Kenneth Lantz, Bemer Lundgren, Peter Knuts
son, Bo L-Persson, Renee Sandberg, Gustaf Wingårdh och Reino 
Persson. 

Claes Wastensson, Henrik Forssell, Lars-Ingvar Johansson, Rick
ard Sallermo, Sahand Kousha, Cecilia Fransson, Kjell Näslund, 
Rolf Ottosson, Carl-Axel Andersson och Lennart Nilsson. 

Anders Månsson, Christer Hansson, Robin Holmberg och Niklas 
Svalö. 

Jann Thomasen och Toiwo Henriksson, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 

Peter Sjöberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Lars Mämpel, Helsingborg 

Elin Ask och Linda Ekström, båda Helsingborgs stad, 
Mats Örth och Eva-Lena Diilow, NSR, samt Kim Olsson, NSR, 
sekr./vd. 

Sida 1 av 6 
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§1 

§2 

§3 

§4 

§5 

§6 

§7 

Årsstämmans öppnande 

Styrelsens ordförande, Kenneth Lantz förklarar årsstämman öppnad. 

Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman 

Beslutas 
att välja Kenneth Lantz till ordförande vid stämman samt 
att uppdra åt VD Kim Olsson att föra protokollet. 

Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ovan angivna förteckning över närvarande aktieägare/ ombud uppläses. 

Beslutas 
att godkänna förteckningen som röstlängd. 

Godkännande av dagordning 

Beslutas 
att godkänna den utsända dagordningen. 

Val av två justeringspersoner 

Beslutas 
att ordföranden för årsstämman jämte Christer Landin och Lars Nyander juste
rar stämmoprotokollet. 

Fråga om årsstämman blivit behörigen sammankallad 

Ordförande Kenneth Lantz informerar om att stämmohandlingarna utsändes 
med post den 6 april 2016 till ägarkommunerna och dess ombud. 

Beslutas 
att årsstämman blivit behörigen sammankallad. 

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse, uppföljningsrapport 
enligt § 13 i bolagsordningen samt lekmannarevisorernas granskningsrap
port 

VD Kim Olsson föredrar styrelsens och verkställande direktörens 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015 

tillsammans med styrelsens förslag till vinstdisposition. Sid~v6 ~ 
c!!l /i 
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§8 

§9 

® 

VD Kim Olsson föredrar uppföljningsrapporten enligt § 13 i bolagsordningen. 

Revisorn Peter Sjöberg framlägger revisionsberättelsen. 

Lekmannarevisorn Lars Mämpel framlägger lekmannarevisorernas 
granskningsrapport. 

Beslut om 
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning för NSR AB 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den framlagda 

balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 

Stämman beslutar i enlighet med revisorns tillstyrkan 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, 
att vinsten behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt 
att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. 

Fråga om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 

Föreligger utskickat förslag till ersättning enligt bestämmelserna i ERS 2014 för 
Helsingborgs stad för arvoden till styrelsen och de förtroendevalda revisorerna 
samt att ersättning till de valda revisorerna utgår enligt avtal. 

Beslutas 
att från 2016-05-10 utgår ersättning till styrelseledamöter och suppleanter i NSR 
enligt bestämmelserna i ERS 2014 för Helsingborgs stad och dessutom fast 
årsarvode till ordförande med 9,25 %, vice ordförande 4,5 % och övriga 
ledamöter och suppleanter 1 % av kommunalrådsarvodet i Helsingborg och 
reseersättning enligt Helsingborgs resereglemente, d.v .s. samma princip som 
tidigare år, dessutom utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst, samt 
att auktoriserad revisor erhåller arvode enligt räkning. 

§ 10 Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Beslutas 
att antalet styrelseledamöter enligt§ 6 i konsortialavtalet ska vara elva 
med lika många personliga suppleanter samt två av personalorganisa
tionerna utsedda ledamöter jämte suppleanter. 

Sida 3 av 6 

11

11



§ 11 

® 

Val av styrelseledamöter, suppleanter samt ordförande och vice ordförande 

Föreligger ägarkommunernas förslag till styrelseledamöter och 
personliga suppleanter samt uppgift om personalorganisationernas 
represen tanter. 

Beslutas 
att intill nästa ordinarie årsstämma fastställa följande styrelse: 

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter Kommun 

Anders Månsson (S) Niklas Svalö (S) 

Jessica Andersson (S) Claes W astensson (BP) 

Kenneth Lantz (KD) Henrik Forssell (M) 

Bemer Lundgren (S) Lars-Ingvar Johansson (S) 

Peter Knutsson (M) Rickard Sallermo (MP) 

Bo Lambertsson Persson (M) Sahand Kousha (FP) 

Renee Sandberg Ohlander (S) Cecilia Fransson (S) 

Gustaf Wingårdh (M) Kjell Näslund (M) 

Reino Persson (S) Rolf Ottosson (SD) 

Christer Hansson (S) Carl-Axel Andersson (EP) 

Robin Holmberg (M) Lennart Nilsson (C) 

att konstatera följande uppgifter om valda personalrepresentanter 

Ordinarie 
J ann Thomasen, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 

Suppleanter 
Toiwo Henriksson, Transport 
Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer 

Bjuv 

Båstad 

Helsingborg 

Helsingborg 

Helsingborg 

Helsingborg 

Helsingborg 

Höganäs 

Åstorp 

Ängelholm 

Ängelholm 

att utse Kenneth Lantz till styrelsens ordförande för samma period. 
att utse Berner Lundgren till styrelsens vice ordförande för samma 
period. Sida4 ~6 l 
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§ 12 Val av auktoriserad revisor 

Helsingborgs stad genomförde en upphandlmg av revisorstjänsten under 2014. 
Kommunfullmäktige i Helsingborg beslutade 2014-12-09 att utse Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB till revisionsföretag för perioden 2015-2018. 
Huvudansvarig revisor är Peter Sjöberg. 

Beslutas 
att fastställa Peter Sjöberg, Öhlings PricewaterhouseCoopers AB, till revisor 

§ 13 Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och 
suppleant 

Helsingborgs kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24 att utse Aina 
Modig Lindell till ordinarie lekmannarevisor och Lars Mämpel till 
suppleant för perioden 2015-2019. 

Beslutas 
att fastställa Aina Modig Lindell till lekmannarevisor och Lars Mämpel till 
suppleant. 

§ 14 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bo
lagsordningen 

Inget övrigt ärende har anmälts till stämman. 

§ 15 Stämmans avslutande 

Avslutningsvis konstateras att samtliga beslut varit enhälliga och att det 
inte finns fler ärenden på dagordningen. 

Peter Danielsson framför ägarens tack till styrelsen, VD och bolagets 
medarbetare, för gott arbete och väl fungerande samarbete under det gånga 
året. 

Kenneth Lantz framför sitt tack till styrelsen, VD och bolagets medarbetare . 
samt till ägarna. 

Beslutas 
att förklara 2016 års årsstämma avslutad. t 

Sida5av6 ~ 
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Ordförande: 

Kim Olsson 

Justeras: 

Christer Landin Lars Nyander 

Sida 6 av 6 
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Uppföljning avfallsplaner 
2015 
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Målområden 

2016-05-31 Sida 2 

1. Förebyggande av avfall 

2. Materialåtervinning 

3. Avgifta kretsloppen 

4. God arbetsmiljö och hygien 

5. God service 

6. Minskad klimatpåverkan 

7. Kostnadseffektivisering 

 

Förebyggande av 
avfall 

Material-
återvinning 

Avgifta 
kretsloppen 

God arbetsmiljö 
och hygien God service Minskad 

klimatpåverkan 
Kostnads-

effektivisering 
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2016-05-31 Sida 3 

Förebyggande av avfall 

Förebyggande av 
avfall 

Material-
återvinning 

Avgifta 
kretsloppen 

God arbetsmiljö 
och hygien God service Minskad 

klimatpåverkan 
Kostnads-

effektivisering 

Målsättning 
 
Den totala avfallsmängden 
hushållsavfall ska minskas 
från 500 till 320 kg per 
person och år. 

678 
719 

666 

802 

731 

547 514,0 519 503 
535 530 

414 

200

300

400

500

600

700

800

900

2010 2011 2012 2013 2014 2015

kg
/in

vå
na

re
 

Total mängd insamlat avfall 

Båstad

NSR

Mål

17

17



2016-05-31 Sida 4 

Förebyggande av avfall 

Förebyggande av 
avfall 

Material-
återvinning 

Avgifta 
kretsloppen 

God arbetsmiljö 
och hygien God service Minskad 

klimatpåverkan 
Kostnads-

effektivisering 

Målsättning 
 
Den totala avfallsmängden 
hushållsavfall ska minskas 
från 500 till 320 kg per 
person och år. 

678 
719 

666 

802 

731 
695

514,0 519 503 
535 530 532 

200

300

400

500

600

700

800

900

2010 2011 2012 2013 2014 2015

kg
/in

vå
na

re
 

Total mängd insamlat avfall 

Båstad

NSR

Båstad
korrigerat
NSR
korrigerat
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2016-05-31 Sida 5 

Förebyggande av 
avfall 

Material-
återvinning 

Avgifta 
kretsloppen 

God arbetsmiljö 
och hygien God service Minskad 

klimatpåverkan 
Kostnads-

effektivisering 

Målsättning 
 
Mängden restavfall ska 
halveras från 200 till 100 
kg per person och år. 

Materialåtervinning 

238 235 

211 

197 192 192 
196 

189 
181 178 178 179 

100

120

140

160

180

200

220

240

260

2010 2011 2012 2013 2014 2015

kg
/in

vå
na

re
 

Total mängd insamlat restavfall 

Båstad

NSR

Mål

19

19



2016-05-31 Sida 6 

Förebyggande av 
avfall 

Material-
återvinning 

Avgifta 
kretsloppen 

God arbetsmiljö 
och hygien God service Minskad 

klimatpåverkan 
Kostnads-

effektivisering 

Målsättning 
 
Mängden restavfall ska 
halveras från 200 till 100 
kg per person och år. 

Materialåtervinning 
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Sammansättning restavfall 2015 

Elektronik

Farligt avfall

Trädgårdsavfall

Matavfall

Tidningar och
förpackningar

Övrigt
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Förebyggande av 
avfall 

Material-
återvinning 

Avgifta 
kretsloppen 

God arbetsmiljö 
och hygien God service Minskad 

klimatpåverkan 
Kostnads-

effektivisering 

Avgifta kretsloppen 

Målsättning 
 
Mängden farligt avfall 
inklusive el- och 
elektronikavfall i 
restavfallet ska halveras 
från 3 kg till 1,5 kg per 
hushåll och år  
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Förebyggande av 
avfall 

Material-
återvinning 

Avgifta 
kretsloppen 

God arbetsmiljö 
och hygien God service Minskad 

klimatpåverkan 
Kostnads-

effektivisering 

God arbetsmiljö och hygien 

Målsättning 
 
Antalet arbetsskador ska 
halveras. 
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Förebyggande av 
avfall 

Material-
återvinning 

Avgifta 
kretsloppen 

God arbetsmiljö 
och hygien God service Minskad 

klimatpåverkan 
Kostnads-

effektivisering 

God service 

Målsättning 
 
Antalet kundklagomål ska 
halveras. 
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Förebyggande av 
avfall 

Material-
återvinning 

Avgifta 
kretsloppen 

God arbetsmiljö 
och hygien God service Minskad 

klimatpåverkan 
Kostnads-

effektivisering 

God service 
Kundundersökningen 2015 

1% 1% 
4% 

16% 

78% 

-1% 

Mycket negativ Ganska negativ Varken positiv eller negativ Ganska positiv Mycket positiv Vet ej

6% 
8% 

30
% 

52
% 

4% 
Återvinningscentral 

5% 6% 

28
% 55

% 

4% 
Entreprenör 

3% 7% 

31
% 58

% 

Kundperspektiv 
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Förebyggande av 
avfall 

Material-
återvinning 

Avgifta 
kretsloppen 

God arbetsmiljö 
och hygien God service Minskad 

klimatpåverkan 
Kostnads-

effektivisering 

Minskad klimatpåverkan 

Målsättning 
 
NSR är fossilfritt och 
hushålls- och 
slamentreprenaderna är 
fossilfritt år 2020. 
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Förebyggande av 
avfall 

Material-
återvinning 

Avgifta 
kretsloppen 

God arbetsmiljö 
och hygien God service Minskad 

klimatpåverkan 
Kostnads-

effektivisering 

Kostnadseffektivisering 

Målsättning 
 
Nettokostnaden ska 
halveras. 
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Nettokostnad 
Nettokostnad
(inflationsjusterad)
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1. Förebyggande av avfall 
 

2. Materialåtervinning 
 

3. Avgifta kretsloppen 
 

4. God arbetsmiljö och hygien 
 

5. God service 
 

6. Minskad klimatpåverkan 
 

7. Kostnadseffektivisering 
 

Sammanfattning 
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1. Insatser ska anpassas för olika målgrupper 
 

2. Öka kunskapen 
 

3. Ständigt ledande inom debatten 
 

4. Tillhandahålla hållbara lösningar 
 

5. Bra val ska löna sig 
 

6. Samverka med olika aktörer 

Strategier 
28
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Jan-Inge Hansson 
Tel: 0732 - 31 53 68 
jan-inge.hansson@familjcnhelsingborg.se 

Datum: 2016-02-05 

Samarbetskommittens protokoll 1/16 

Tid/Plats Fredagen den 5 februari 2016, kl 09.00-12.05. 

Kommunhuset, Svalöv. 

Närvarande 
Ledamöter Peter Danielsson, Helsingborg, ordförande 

Ninnie Lindell, Bjuv 

Bo Wendt, Båstad 

Ingela Stefansson, Båstad 

Peter Kovacs, Höganäs 

Torkild Strandberg, Landskrona 

Bo Dahlqvist, Perstorp 

Birgitta Jöns son, Svalöv 

Teddy Nilsson, Svalöv 

Ronny Sandberg, Astorp 

Eddie Ek, Astorp 

Lars Nyander, Ängelholm 

Robin Halmberg, Ängelholm 

Carina Zachau, Örkelljunga 

Christer Olsson, Örkelljunga 

Tjänstemän Katarina Pelin, Båstad 

Palle Lundberg, Helsingborg 

Stefan Johansson, Landskrona 

Fredrik Löfqvist, Svalöv 

Lena Mårtensson-Stenudd, Åstorp 

Lilian Eriksson, Ängelholm 

Peter Andreasson, Örkelljunga 

Anna Rydberg, Familjen Helsingborg 

Jan-Inge Hansson, Familjen Helsingborg 

<-o ·- ,~~ 

~~~ 

Gäster Rikard Nilsson, Nidal KhaW, Helsingborgs stad, Christer Paulsson, 

Food Evolution, Annilrn Stenbe.g och Patric Heimbrnnd~\ 
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§ 1 Mötets öppnande m m 

Ordförande Peter Danielsson hälsade alla välkomna till dagens möte. 

Samarbetskommitten beslutar 

att jämte ordförande utse Birgitta Jönsson till justeringsman. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen är utsänd sedan en dryg vecka. 

Samarbetskommitten beslutar 

att godkänna den föreslagna dagordningen. 

Beslutspunkter 

§ 3 Trafikverkets inriktningsplanering för perioden 2018-2029 
Trafikverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett inriktningsunderlag inför 

transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029. Trafikverket har skickat 

ut rapporten på remiss till ett antal myndigheter, organisationer och regioner/ 

länsstyrelser/landsting, men inte till kommunerna. Remissvaren ska lämnas in till 
Näringsdepartementet senast den 29 februari 2016. Peter Danielsson och Håkan 

Lindström, Helsingborgs stad redovisade ärendet och förslag till gemensamt 

yttrande. 

Samarbetskommitten beslutar 

att efter komplettering avseende vägnätets koppling till noder, ställa sig bakom 

förslaget till gemensamt yttrande och översända det till Trafikverket. 

Landskrona meddelar att man deltar ej i beslutet och inkommer med särskilt 

yttrande. 

Informationspunkter 

§ 4 Handlingsplaner till verksamhetsplanen 2016-2019 
Föreligger förslag från ansvariga kommuner till handlingsplaner kopplade till 

Verksamhetsplanen 2016-2019. 

Samarbetskommitten beslutar 

att uppdra åt kommundirektörsgruppen att följa upp handlingsplanerna och vid 

behov löpande komplettera dessa under 2016. 

? samt att i övrigt notera informationen. 
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§ 5 Lägesrapportering Roadshow 

Styrelsen beslöt vid sitt möte den 20 november 2015 att styrelseledamöterna under 

januari-mars 2016 ska bjuda in till i varandras fullmäktige för en föredragning om 

Familjen Helsingborg. 

Samarbetskommitten konstaterar 

att det varit uppskattade redovisningar som ökar fullmäktigcledamöterna kunskaper 

om Familjen Helsingborgs olika verksamheter. 

§ 6 Matstaden Familjen Helsingborg 
Rikard Nilsson, Helsingborgs stad och Christer Paulsson, ordförande Food 

Evolution redovisade huvudspåren kring arbetet Matstaden Helsingborg/Familjen 

Helsingborg och den nybildade föreningen Food Evolution utifrån den förstudie 

som genomförts under 2015. Det finns från föreningen planer på att komma in 

med en leaderansökan för projektet. 

Samarbetskommitten konstaterar 

att det finns en god potential för att kunna etablera Matstaden Familjen 

Helsingborg bland våra medlemskommuner. 

§ 7 Tematisk uppföljning 

Dagens tema handlade om gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända med 

tillhörande frågor. Nidal Khalil, Helsingborgs stad redovisade ett bildspel inom 

ämnesområdet. Därefter var det gemensam diskussion om läget i våra olika 

kommuner och frågan kring samverkan inom området 

Samarbetskommitten konstaterar 

att kommundirektörsgruppen redan beslutat att inrätta ett strategiskt nätverk 

med bl a inriktning att upprätta en plan för hur vi inom Familjen Helsingborg kan 

samverka och samarbeta kring nyanlända, flyktingar och ensamkommande barn. 

Övrigt 

Avstämningsmijte med polisen. Regionpolischefen Syd, Annika Stenberg och 

polisområdeschefen i nordvästra Skåne, Patric Heimbrand redovisade erfarenheter 

från polisens nya organisation och hur polisen klarar av sitt uppdrag kopplat till 
omprioriteringar till följd av flyktingfrågan, id-kontroller, mm. Slutligen redovisade 

man arbetet och tankarna kring samverkansavtal och medborgarlöften. 

Samarbetskommitten konstaterar 

att polisen och kommunerna ska fortsätta att utveckla sin samverkan med syfte att 

uppnå bästa resultat i det offentliga uppdraget. 
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Anmälningar och rapporter 

- Justerat protokoll från den 20 november 2015 är utsänt. 

-Ändrat datum för HBG Talks och styrelsemöte, 5 oktober (tidigare 12 oktober) 

- Nästa möte är i Landskrona, 8 april 2016. 

Ordföranden tackade för dagens möte och bjöd in till en gemensam lunch. 

Vid protokollet 

%. ~1.k~ ... qP.z~ 
)Jan-Inge ~sson 

Justeras 

/1'7/ /.12 
?(.~.~ .......... . 

Peter Danielsson ordförande 

/ .dl" .. '~60· ,r1f<.1:?1:~:.~1. ........ '---
/Birgitta Jönsson 
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2016-02-08 
Sida 1 Nidal Khalil – Strategisk utvecklare 

ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 
UTVECKLINGSSTAB 

Asylsökande, flyktingar och nyanlända 
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Asylsökande, flyktingar och nyanlända 
2016-02-08 

Sida 2 

Omvärld 
• Under 2015 var 60 miljoner människor på flykt från krig och 

förföljelse i världen.  
• 1 000 573 människor flytt över Medelhavet 
• Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia, Eritrea och Iran 
• Många är internflyktingar  
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lncreas1ng numbers of refugees and m1grants lake the1r chances aboard unseaworthy boats and 
d1ngh1es in a desperate bid lo reach Europe The vas! maionty of those attempbng th1s dangerous 
crossing are 1n need of internallonal protecbon, fleemg war, VIOlence and persecubon 1n their 
country of ongm Every year !hese movements conbnue lo exact a devastabng toll on human hfe 
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lncreasing numbers of refugees and migrants lake their chances aboard unseaworthy boats and 
dinghies in a desperate bid to reach Europe. The vast majority of those attempting this dangerous 
crossing are in need of international protection, fteeing war, violence and persecution in their 
country of origin. Every year !hese movements continue to exact a devastating tall on human life. 

Top-10 nationalities of Mediterranean sea arrivals 

Top-10 nabonahlies represen! 90% of the sea arnvals 
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Sverige, Inkomna ansökningar om 
asyl, 2015  
• 162 877 varav 35 369 var ensamkommande barn och unga. 
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2016-02-08 

Sida 6 

Prognoser 2016-stor osäkerhet  
Tre beräkningsalternativ: 
Alt 1: 140000 asylsökande, varav 27000 ensamkommande barn.  
 
Alt 2: 70000 asylsökande, varav 12000 ensamkommande barn. 
 
Alt 3 :100000 asylsökande, varav 18000 ensamkommande barn  
(har använts som grund för verksamhetsberäkningarna i 
prognosen). 
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Varför 2015? 
• Förlorad hopp om en politisk lösning 
• Flyktingarnas tillgångar har tagit slut  
• Sju av tio flyktingar i Syrien och Libanon lever i extrem fattigdom 
• Matbrist i turkiska flyktingläger 
• Otillräckligt bistånd  
• Risk för konflikteskalering i hela mellanöstern 
• Försämrad säkerhetssituation i Irak och  Afghanistan 
• Smugglarna, 10 000 dollar till 1000 dollar per person. 
 
Källa UNHCR och Migrationsverket 

39

39



Asylsökande, flyktingar och nyanlända 
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Varför just Sverige? 
• Rykten-Europa ska stänga gränser 
• Länderna i norra Afrika slutade att bevilja visum för Syrier 
• Dublinförordningen-Grekland sedan 2010 
• 72 timmars regel i Makedonien och Serbien 
• Tyskland undantar syrier Dublinförordningen och godkänner transit vidare 

norrut 
• Tuffare migrationslagstiftning i tex Ungern och Serbien 
• Ny rutt via Kroatien/Slovenien in i Österrike 
• Ännu en ny rutt, Ryssland-Finland 
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Vad blir avgörande för Sverige? 
EU, Tyskland och Turkiets hantering av flyktigsituationen 
Förhandlingar: Syrien, Afghanistan, Marocko, Turkiet och Grekland 
 
Olika pullfaktorer: 
• tillståndslagstiftning 
• familjeåterföreningar 
• social välfärdsystem 
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Begrepp 
Migranter 
En person som lämnar sitt land frivilligt exempelvis för att arbeta i ett annat land. 
 
Asylsökande 
Utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin 
ansökan prövad av Migrationsverket.  
 
Flykting 
Utlänning som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl.  
 
Nyanländ 
En person som har fått uppehållstillstånd och som ingå i etableringen i 24 månader. 
 
Kvotflykting 
Utländsk medborgare som, före resan till Sverige, fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot 
som regeringen fastställt.  
 

42

42



Asylsökande, flyktingar och nyanlända 
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Olika former av boenden för asylsökande 

An sökan registreras 
hos M igrationsverket. 

(1-7 dagar) 

Eget boende* 

Asylutredning st artar. 

Ordinarie ankomst
boende som drivs av 
Migrationsverket 
Ligger i närheten av en 
ansökningsenhet. 

Ankomstboende som drivs 
av privat leverantör 
Tex ett t id igare hotell e ller 
vandrarhem. 

Ti llfälliga p lat ser v id extraord inära situat ione r: 

8 
8 

Ankomstboende som drivs av 
kommunen - evakueringsplatser 
Tex gymnastikhal lar och skolsalar. 

Ankomstboende som drivs av annan 
myndighet än Migrationsverket 
- beredskapsplatser 
Tex Krim inalvårdens eller försvarsmaktens 
anläggningar. 

Vän tar p å beslut. 

Eget boende* 

Asylboende som hyrs 
av Migrationsverket 
En lägenhet som delas 
m ed andra asylsökande 
eller ett kollektivt boende 
m ed sjä lvhushåll. 

Asylboende p å anlä ggnin 
som drivs av privat 
leverantör 
T ex ett tidigare hote ll e ller 
vand rarhem. Leverantören 
sköter logi, kost och annat 
praktiskt. 

Tillfälliga tältboenden i 
samarbete med MSB 

*Den asylsökande kan även när som helst under p rocessen vä lja att ordna eget boende hos t ill I exempel släkt och vänner. 

Eget b oende* 

HELSINGBORG 
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Ansvar innan asylsökande fått 
uppehållstillstånd 
• Samtliga asylsökande barn har rätt att gå i skola på samma 

villkor som alla andra barn i Sverige. 
 

• Socialtjänsten fattar beslut om vissa insatser vid behov - 
främst när det gäller ensamkommande barn och ungdomar. 
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När den asylsökande får 
uppehållstillstånd 
• 85 procent - bosätter sig själva.  
• 15 procent via anvisningar. 
• Nyanlända med uppehållstillstånd är kvar på 

anläggningsboenden. 
• Ansvaret för bosättning av nyanlända som omfattas av 

etableringslagen är delat. 
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Etableringen – Arbetsförmedlingen 
har samordningsansvar 
När en asylsökande fått uppehållstilstånd har Arbetsförmedlingen ett 
samordningsansvar för etableringsinsatser för nyanlända flyktingar i 
24 månader. 
 
Lagen om etableringsinsatser vänder sig till nyanlända:
• 20-64 år 
• 18-19 år, som saknar föräldrar i Sverige 
 
Ansvarar för att ta fram bostad och anvisa till en kommun. 
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Nyanlända- Vilka yrken? 
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Målgruppen (riket) 

• 42 procent är kvinnor och 58 procent är män 
 

• Målgruppen är relativt ung,  
- mer än 72 % är under 40 år  
- Ca 17 % är under 25 år  

 
• 52 % procent har en gymnasial utbildning eller högre. 

Motsvarande siffra för 2013 var 41 procent.   
 
 
Källa: Arbetsförmedlingen 160125 
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Utbildningsnivå i Skåne 
(totalt 6605 personer)  
• Forskarutbildning        29 
• Eftergymnasial utb. längre än 2 år  1859 
• Eftergymnasial utb. 2 år eller kortare   347 
• Gymnasial utbildning    1422 
     Totalt  55.4 %  
 
• Förgymnasial utbildning 9 (10) år    873 
• Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 1150 
• Saknar formell grundläggande utbildning     34 
     Totalt 44.6 %  
 
Källa: Arbetsförmedlingen 160125 
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Kommunens ansvar för nyanlända 
• Yttersta ansvar för bostad enligt kommunal- och socialtjänstlagen  

• Sfi 

• Samhällsorientering 

• Förskola-Skola 

• Andra insatser för barn och ungdomar 

• Nyanlända som inte omfattas av etableringslagen  

• Glappersättningen - ekonomiskt bistånd 
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Asylsökande, flyktingar och nyanlända 
2016-02-08 

Sida 19 

Utvecklingen framöver 
Samtliga kommuner är från och med den 1 mars 2016  
skyldiga att – efter anvisning – ta emot nyanlända. 
 
Helsingborg 2016: 416 asylsökande ensamkommande 
barn och unga och 228 nyanlända personer som har fått 
uppehållstillstånd. 
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Asylsökande, flyktingar och nyanlända 
2016-02-08 

Sida 20 

Kommuntal 2016  
ej ensamkommande barn och unga 
Bjuv    26 personer 
Örkelljunga   8 personer 
Ängelholm   98 personer 
Åstorp   21 personer 
Svalöv    11 personer 
Helsingborg  228 personer 
Perstorp  0 personer 
Landskrona  52 personer 
Klippan   40 personer 
Båstad   43 personer 
Höganäs  91 personer 
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Asylsökande, flyktingar och nyanlända 
2016-02-08 

Sida 21 

Utmaningarna 
• Asyltiden beräknas ta mer än 15-24 månader 
• Etableringen 2 år  
 
Kommunernas utmaningar: 
• Bostadssituationen 
• Skola 
• Mottagningen av ensamkommande barn och unga 
• Överförmyndarnämnden- rekrytera och utbilda gode män 
• Kommunens kompetensförsörjning 
• Korta vägen till egen försörjning 
• Ekonomin och återsökningsprocessen 
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Asylsökande, flyktingar och nyanlända 
2016-02-08 

Sida 22 

Vad är nästa steg? 
Hur kan familjen Helsingborg hjälpas åt? 
• med det praktiska arbetet 
• vad kan vi påverka på statlig nivå? 
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Näringsdepartementet 

103 33 Stockholm 

Dnr. N2015/4305/TIF 

Familjen Helsingborg dnr. 2116 

Yttrande 
lnriktningsunderlag inför transportinfrastruktur
planeringen för perioden 2018-2029 
Dnr. N2015/4305/TIF 

Trafikverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett inriktningsunderlag inför transportinfrastruktur

planeringen för perioden 2018-2029. Trafikverket har skickat ut rapporten på remiss till ett antal 

myndigheter, organisationer och regioner/länsstyrelser/landsting men inte till kommuner. Remissvaren 

ska lämnas in till Näringsdepartementet senast den 29 februari 2016. 

Familjen Helsingborg är en samarbetskommitte bestående av elva kommuner i nordvästra Skåne som har 

337 000 invånare och 166 000 arbetstillfällen. Det finns ett mångårigt formaliserat samarbete som bl a 

innebär att samlade ställningstaganden kan göras när det gäller prioriteringar inom infrastruktur. Arbetet är 

grundlagt i en strukturplan som garanterar en samlad bedömning. 

F amiljen Helsingborg har beslutat att lämna följande synpunkter på inriktningsunderlaget. 

Synpunkter 

Befintliga kapacitetsbrister måste åtgärdas när trafiken på järnväg ökar och den 
regionala kollektivtrafiken måste stärkas 

• Kapacitetsituacionen på järnväg är mycket ansträngd. Detta accentueras av eftersatt underhåll. 

Kraftfulla insatser behövs för att möta efterfrågan från resenärer och företag och samtidigt klara 

omställningen till ett klimatneutralt transportsystem. 

• Fortsatt stark utveckling av den regionala kollektivtrafiken, med bl.a. fördubblad trafik och 

marknadsandel, är en central förutsättning för Skånes utveckling. Den förutsätter insatser från statens 

sida som möjliggör ny och förtätad tågtrafik, regionala superbussar (BR1), spårvagnar och högklassig 

busstrafik i de större städerna. Det är även viktigt att statliga bidrag kan erhållas för att förbättra 

busstrafiken på landsbygden och i täto rter. Familjen Helsingborg vill också påtala vikten av att det 

fums ett vägnät med god standard och säkerhet som kopplar till noderna i ko llektivtrafiksystemet. 

Ängelholm-Helsingborgs flygplats är en viktig nod i nordvästra Skåne och södra Halland som behöver 

förbättrade kopplingar till det övergripande trafiksystemet. 

Västkustbanan måste slutföras och namngivna objekt i gällande nationell plan måste 
genomföras med de planerade byggstarterna 

• Det är av största vikt att dubbelspårsutbyggnaden på Västkustbanan slutförs med sträckan Maria

Helsingborg C under den kommande planperioden. Det har då gått nästan 40 år sedan riksdagen 

Drottninggatan 7 a 251 89 Helsingborg T: 46 (0) 42-10 50 54 www.familjenhelsingborg.se 
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Sverigeförhandlingen och den nationella planen måste samordnas bättre 

• Sverigeförhandlingen bör inbegripa insatser på anslutningsbanor till de nya stambanorna. Detta måste 

också samordnas med den ordinarie infrastrukturplaneringen inför kommande avtal och 

finansierings beslut. 

Särskilda insatser för cykeltrafik främjar hälsa och miljö 

• Utvecklingen av cykcltrafik är högt prioriterad i Region Skånes och de skånska kommunernas arbete. 

Det är bra att Trafikverket föreslår utökade satsningar inom detta område. 

Det finns sedan december 2015 ett stort nationellt åtagande när det gäller klimatet i och med Parisavtalet. 

Familjen Helsingborg önskar att Trafikverket med inriktning och åtgärder konkretiserar hur denna fråga 

kan bemötas i ett strategiskt och visionärt perspektiv. Liknande konkretisering behövs för de 

transportpolitiska målen kopplat till miljö, jämställdhet, hälsa och integration. 

Trafik.verkets beskrivningar av de olika alternativen visar att det redan med dagens ekonomiska ramar är 

svårt att genomföra verksamheten på den gällande planens ambitionsnivå. Med tanke på de stora 

kostnaderna för utbyggnad av nya stambanor tillsammans med Trafikverkets beskrivningar kring andra 

utvecklingsbehov och det eftersatta underhållet av järnvägar och vägar framstår det som helt nödvändigt 

att hitta sätt att utvidga medelsramarna. 

Familjen Helsingborg anser att anslagsramarna måste utökas och att alternativa finansieringsmodeller 

måste prövas samt att utbyggnaden av de nya stambanorna måste finansieras utanför de ordinarie 

an slagsramarna. 

Familjen Helsingborg ser fram emot Infrastrukturpropositionen och det fortsatta arbetet med att ta fram 

nya långsiktiga planer för den nationella och regionala transportinfrastrukturen. 

Svalöv 5 februari 2016 

Ordförande 

~ ;J " 
/~( ~ 

'onny Sandberg 

Vice ordförande 
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Styrelsen har antagit verksamhetsplanen för 2016-2019. Av planen framgår mål, strategi, mätetal samt ansvarig kommun på politisk 
nivå.  

 
Ansvarig kommun ansvarar för att:  

 upprätta en handlingsplan kopplat till verksamhetsplanen  
 stämma av måluppfyllelse och återkoppla till styrelsen 
 vara arrangörs- och innehållsanvarig på tematiska styrelsemöten kopplat till målområdet.  

 
Kommundirektör ansvarar för att: 

 handlingsplanerna omsätts i aktuellt kunskapsnätverk  
 följa upp och återkoppla arbetet i nätverket till kommundirektörsgruppen. 

 
Kunskapsnätverk ansvarar för: 

 reellt arbete med respektive aktivitet i handlingsplanen. 
 
Handlingsplanen ska efter den upprättats, följas upp och utvärderas samt efterhand kompletteras med nya aktiviteter. Det är således ett 
levande dokument! 
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Framgång i prioriterade 
infrastrukturprojekt.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Revidera infrastrukturstrategi i strukturplan för 
SKNV. 
 
 
 
__________________________________ 
 
Samlat uppträdande och uthålligt 
påverkansarbete riktat mot nationella och 
regionala beslutsfattare som utmynnar i 
åtgärdsvalsstudier.  
 
Förnyat och utvecklat samarbete med 
Trafikverket, Region Skåne övriga skånska 
kommuner samt kommuner och regioner längs 
västkusten. 
 
Aktivt deltagande i nationella och regionala 
samarbetsprojekt. 
 

 
1.1 Infrastrukturstrategi 2.0 klar under 
2016. 
1.2  Inleda arbetet med infrastruktur-
strategi 3.0 för 2020-2023 senast 2019. 
  
________________________________ 
 
Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör 
1.3 Sverigeförhandlingens avslut år 2017 
stödjer byggandet av en fast förbindelse till 
Helsingör.   
Västkustbanan 
1.4 Västkustbanan Ängelholm-Maria 
station byggstart senast år 2019.   
1.5 Västkustbanan Maria station-
Helsingborg C ingår i NTP 2018-2029.   
Söderåsbanan 
Skånebanan 
1.8 Åtgärder Åstorp-Ramlösa ingår i NTP 
2018-2029.  

 
Helsingborg 
 
Helsingborg 
 
 
 
Helsingborg 
 
 
 
Helsingborg 
 
 
Helsingborg 
 
 
 
Helsingborg 
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Vägar med mera 
1.13 Gemensam avsiktsförklaring för ett 
allomfattande cykelvägnät   

 
 
Helsingborg 
 

 
 
Framgång i regionens 
prioriteringar i utbyggnaden av 
kollektivtrafiken. 

 
Bra dialog med Region Skånes 
kollektivtrafiknämnd.   
 
 
__________________________________ 
 
Arbeta för att integrera skolskjutsverksamhet 
med linjetrafik (inkl. stöd för kollektivtrafik i 
svaga stråk). 
 

  
1.15 Antal resande i Familjen Helsingborg 
som åker kollektivt ska öka årligen på.  
1.16 Minst två möten på politisk nivå 
årligen.  
________________________________ 
 
1.17 Antal integrerade skolskjutsar ska öka 
årligen. 
  

  
Helsingborg  
 
 
Helsingborg 
 
 
Helsingborg 

 
 
 
Ledande i att tillvarata 
digitaliseringens möjligheter. 
 

 
Väl utbyggd digital infrastruktur.  
 
 
 
 
 
 
Förbättra och stödja digitaliseringen i 
skola/vård- och omsorg. 

 
1.18 Hushållen och företagen i Familjen 
Helsingborg ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s år 2020. 
För att uppnå målet om 95 % år 2020. 
2016, 47 %, 2017, 59 %, 2018, 71 %, 2019, 
83 %   
 
1.19 Årligt erfarenhetsutbyte i 
Informations-och kommunikationsnätverk 

 
Helsingborg 
 
 
 
 
 
 
Helsingborg 
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1.1 

Deltar i Region Skånes fördjupade systemanalys för Familjen Helsingborg. Materialet blir underlag till 
Familjen Helsingborgs infrastrukturstrategi. 

Renée Mohlkert/ Simon 
Randahl 

2016-06-01 

1.1 Genomför en tredje avslutande workshop med tjänstepersoner i Familjen Helsingborg. Renée Mohlkert/ Simon 
Randahl 

2016-04-01 

1.1 Familjen Helsingborgs styrelse godkänner infrastrukturstrategin.  Renée Mohlkert/ Simon 
Randahl 

2016-06-03 

1.1 Infrastrukturstrategin presenteras för Region Skåne och Trafikverket som ett inspel till regional- och 
nationell infrastrukturplan vid planeringssamverkan hösten 2016.  

Renée Mohlkert/ Simon 
Randahl 

2016-10-31 

 
1.2 

Ingen aktivitet under 2016.   

 
1.3 

Lobbyarbete på nationell nivå mot både Sverige och Danmark. Aktiviteter för att skapa fler aktiva 
företrädare i riksdagen, näringslivet och på regional nivå.  

Renée Mohlkert 2016-12-31 

1.3 Aktiv dialog med Sverigeförhandlingen samt uppföljning och deltagande i Sverigeförhandlingens 
arbete.  

Renée Mohlkert 2016-12-31 

 
1.4 

Fortsatt aktivt deltagande i framtagandet av järnvägsplan och systemhandling med målet att 
fastställelsehandling är klar under 2016.  

Renée Mohlkert/ Håkan 
Lindström 

2016-06-01 

 
__________________________________ 
 
Tillgängliggöra offentlig information. 
 
__________________________________ 
 
Tillgång till fritt wifi (exempelvis #freewifihbg 

(IKT) skola/vård IT.     
_______________________________ 
 
1.20 Samtliga kommuner arbetar med 
öppen data till år 2017.  
  _______________________________ 
 
1.21 Samtliga kommuner har infört zoner 
med fritt wifi i våra tätorter till år 2017.          

 
 
 
Helsingborg 
 
 
 
Helsingborg 
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1.5 

Deltar i framtagandet av åtgärdsvalsstudie/fördjupad utredning med målsättning om färdig handling 
under 2016. 

Renée Mohlkert/ Håkan 
Lindström 

2016-10-31 

1.8 Framtagen åtgärdsvalsstudie för Skånebanan kompletteras med ytterligare studier av bl.a. sträckan 
Ramlösa-Åstorp. 

Renée Mohlkert/ Håkan 
Lindström 

2016-06-01 

1.13 Arbeta fram beskrivning och inriktning för objektetet inom ramen för arbetet med 
infrastrukturstrategin. 

Renée Mohlkert/ Simon 
Randahl 

2016-06-01 

1.15 Bjuda in Skånetrafiken till vår kollektivtrafikgrupp för att gemensamt diskutera behov och lösningar. Dick Johansson 2016-06-01 

1.16 Bjuda in kollektivtrafiknämnden att träffa Skåne Nordväst kollektivtrafikgrupp. Dick Johansson 2016-12-31 

1.17 Uppföljning av framtaget gemensamt regelverk för skolskjutsverksamhet med linjetrafik.   Dick Johansson 2016-11-01 

1.18 Workshop med representanter från samtliga kommuner för att komma fram till vilka aktiviteter som 
ska genomföras för att nå målet. 

Jukka Heino 2016-06-30 

1.19 Genomföra ett event med erfarenhetsutbyte där samtliga kommuner deltar. Ing-Marie Rundwall / 
Britt-Marie Börjesson 

2016-12-31 

1.20 Workshop med representanter från samtliga kommuner för att komma fram till vilka aktiviteter som 
ska genomföras för att nå målet. 

Jukka Heino 2016-06-30 

1.21 Workshop med representanter från samtliga kommuner för att komma fram till vilka aktiviteter som 
ska genomföras för att nå målet. 

Jukka Heino 2016-06-30 
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Framgång i prioriterade 
infrastrukturprojekt.   
 
 
 

 
 

 
Samlat uppträdande och uthålligt 
påverkansarbete riktat mot nationella och 
regionala beslutsfattare som utmynnar i 
åtgärdsvalsstudier.  
 
Förnyat och utvecklat samarbete med 
Trafikverket, Region Skåne övriga skånska 
kommuner samt kommuner och regioner längs 
västkusten. 
 
Aktivt deltagande i nationella och regionala 
samarbetsprojekt. 
 

 
Vägar med mera 
1.11 Väg 21 Klippan-Hyllstofta genomförd 
ÅVS senast år 2019. 
1.12  Väg 13 Klippan-Ljungbyhed in på 
ÅVS-lista i RTI-plan 2018-2029.  
 

 
Klippan 
 
 
Klippan 
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När det finns flera aktiviteter för ett mätetal, kan samma nummer användas flera gånger. Lägg in nya kolumner under aktuellt nummer (det kan t ex finnas två 
rader som numreras 1.11 om det finns två aktiviteter för detta mätetal). 
 

 
1.11 

   

 
1.12 
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Framgång i prioriterade 
infrastrukturprojekt.   
 
 
 

 
 

 
Samlat uppträdande och uthålligt 
påverkansarbete riktat mot nationella och 
regionala beslutsfattare som utmynnar i 
åtgärdsvalsstudier.  
 
Förnyat och utvecklat samarbete med 
Trafikverket, Region Skåne övriga skånska 
kommuner samt kommuner och regioner längs 
västkusten. 
 
Aktivt deltagande i nationella och regionala 
samarbetsprojekt. 
 

 
Vägar med mera 
1.9 Väg 108 Kävlinge-Örkelljunga 
genomförd ÅVS senast år 2019 
 

 
Perstorp 
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1.9 

Insats 1: Möte med Trafikverket där väg 108 diskuteras.  
 
Insats 2: Framhäva vikten av väg 108 i strategiska dokument och planer.  
 

Mattias Bjellvi 
 
Mattias Bjellvi 

2016-12-31 
 
2016-12-31 

  

65

65



 

 

 
 
 
Framgång i prioriterade 
infrastrukturprojekt.   
 
 
 

 
Samlat uppträdande och uthålligt 
påverkansarbete riktat mot nationella och 
regionala beslutsfattare som utmynnar i 
åtgärdsvalsstudier.  
 
Förnyat och utvecklat samarbete med 
Trafikverket, Region Skåne övriga skånska 
kommuner samt kommuner och regioner längs 
västkusten. 
 
Aktivt deltagande i nationella och regionala 
samarbetsprojekt. 
 

 
Söderåsbanan 
1.6 Byggstart för Söderåsbanan senast år 
2019. 
 
Vägar med mera 
1.10 Väg 109 Ekeby-Kågeröd-Höör 
genomförd ÅVS senast år 2019. 

 
Svalöv 
 
 
 
Svalöv  
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1.6 

   

 
1.10 
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1.7. 

Aktiv uppföljning av objektet för säkerställande av genomförande enligt plan. Anders 
Aronsson/Malin 
Bergman 

2016-12-31 

  

 
 
 
 
 
Framgång i prioriterade 
infrastrukturprojekt.   

 
 

 
 

 
Samlat uppträdande och uthålligt 
påverkansarbete riktat mot nationella och 
regionala beslutsfattare som utmynnar i 
åtgärdsvalsstudier.  
 
Förnyat och utvecklat samarbete med 
Trafikverket, Region Skåne övriga skånska 
kommuner samt kommuner och regioner längs 
västkusten. 
 
Aktivt deltagande i nationella och regionala 
samarbetsprojekt. 

 
Skånebanan 
1.7 Åstorp – Hässleholm uppgraderad till 
160 km/h år 2019 

 
Åstorp 
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1.14 

Utreda möjligheten att genomföra åtgärdsvalsstudier, t ex för trafikplats och anslutning från E6 till 
Ängelholms flygplats.  

Mikael Fritzon 2016-12-31 

 
 
 
Framgång i prioriterade 
infrastrukturprojekt.   
 
 
 
 
  

 
Samlat uppträdande och uthålligt 
påverkansarbete riktat mot nationella och 
regionala beslutsfattare som utmynnar i 
åtgärdsvalsstudier.  
 
Förnyat och utvecklat samarbete med 
Trafikverket, Region Skåne övriga skånska 
kommuner samt kommuner och regioner längs 
västkusten. 
 
Aktivt deltagande i nationella och regionala 
samarbetsprojekt. 
 

 
1.14 Ängelholms flygplats 
(kollektivtrafik samt ev. trafikplats) ingår i 
infrastrukturstrategi för 2.0 för SKNV 
2016-2019.   
 

 
Ängelholm 

69

69



 
1.14  Fortsatt aktivt deltagande i framtagande av infrastrukturstrategi för familjen Helsingborg, för att 

säkerställa att kollektivtrafik och trafikplats ingår i infrastrukturstrategi 2.0. 
Lena Åström 2016-12-31 

1.14 Fortsatt samverkan med Trafikverket och Skånetrafiken för att driva på anslutningar och goda 
kollektivtrafikförbindelser till Ängelholms flygplats.  

Lena Åström, 
Mikael Fritzon 

2016-12-31 

  

70

70



 

 
 
 
 
Det bästa klimatet för 
företagsamma människor 

 
Utveckla relationer med våra befintliga 
företag. 
 
 
 
 
Utveckla servicen och förenkla 
myndighetskontakten. 

 
2.1 Medlemskommunerna i Familjen 
Helsingborg ska ha stigande värde i det 
sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs 
attitydsundersökning Företagsklimat.  
 
2.2  Medlemskommunerna i Familjen 
Helsingborg ska ha ett stigande värde i Nöjd 
Kund Index (NKI) undersökningen Insikt.  

 
Höganäs   
 
 
 
 
Höganäs 

 
 
 
 
Fler arbetstillfällen i regionen   

 
Stärka varumärket Familjen Helsingborg. 
 
Gemensamt uppträdande i samband med 
event.  
 
 
Profilera medlemskommunernas 
gemensamma komparativa 
konkurrensfördelar.  
 

 
2.3  Minst fem event per år.   
 
2.4 Ökad förvärvsintensitet totalt och 
kommunvis inom Familjen Helsingborg (antal 
förvärvsarbetande 20-64 år). 
 
2.5 Region Skåne tar fram mätetal (kompletteras 
i okt). 
 
2.6 Nyföretagandet per tusen invånare ska öka. 

 
Höganäs 
 
Höganäs 

 
 
 
Höganäs 
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Profilera de imageskapande branscher och 
kunskapskluster inom Familjen Helsingborg 
(tex KKN, kulinariska och livsstilsföretag). 
 
 
Kompetens- och affärsutveckling för 
näringslivet i regionen med särskilda insatser 
inom besöksnäringen. 
 
Lättast i landet att starta eget, driva, utveckla 
och etablera. 
 

 
 
 
 
2.7 Företagande per tusen invånare ska öka 
årligen. 

 
Höganäs 
 
 
 
Höganäs 

 
 
 
Det bästa värdskapet för våra 
turister 

 
Utveckla former för framtida besöksservice. 
 
 
  
Inspiration och utbildning i värdskap och 
service.  

 
2.8 Genomföra kartläggning av insats, 
kostnader, kundkontakter, aktiviteter på dagens 
turistbyråer per kommun.  
  
2.9 11 utbildningar/inspirationstillfällen. 

 
Höganäs 
 
 
 
Höganäs 
 

 
Ökad internationell turism och 
investeringar 
 

 
Sälj- och marknadsföringsinsatser på 
prioriterade marknader, gärna i samverkan 
med Greater Copenhagen.  

 
2.10 Antalet internationella gästnätter i Familjen 
Helsingborgs kommuner ska öka mer än 
riksgenomsnittet.   

 
Höganäs 
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2.1 

   

 
2.2 

   

 
2.3 

   

 
2.4 

   

 
2.5 

   

 
2.6 

   

 
2.7 

   

 
2.8 

   

 
2.9 

   

 
God matchning mellan 
utbildning och 
arbetsmarknadens behov  

 
Ökad exponering mot kunskapsintensiva 
näringar. 
 
Ökat samarbete mellan näringsliv och skola. 

 
2.11 Öka kommunernas generella 
utbildningsnivå.  
 
2.12 Årlig analys av arbetsmarknadens 
kompetensbehov i vår region kopplat till 
utbildning.   

 
Höganäs 
 
Höganäs 
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2.10 

   

 
2.11 

   

 
2.12 
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Förbättrade resultat i grund- och 
gymnasieskolan. 
  
  

  
Genom systematiserad samverkan och utbyte 
av erfarenheter mellan kommunerna inom 
förskola, grundskola, gymnasieskola, studie- 
och yrkesvägledning (SYV), elevhälsa och 
ekonomi öka elevernas måluppfyllelse.    
__________________________________ 
  
Fortlöpande anpassa utbudet för att på bästa 
sätt tillgodose elevernas önskemål och 
regionens behov av arbetskraft.  
__________________________________ 
  
Sprida goda exempel inom våra kommuner. 
 
 
 
__________________________________ 
  
Utveckla gemensamma insatser riktade mot 
ungdomar för att förebygga avhopp i skolan.  
  
Gemensam syn på det kommunala 

  
3.1. Resultat på nationella prov i åk 3, 6 och 
9 ska öka årligen (kommunvis redovisning).  
3.2 Genomsnittlig meritpoäng i åk 9 och i 
åk 3 gymnasiet ska öka årligen (kommunvis 
redovisning). 
 _______________________________ 
  
3.3 Andelen gymnasieelever som fullföljer 
utbildningen inom stipulerad tid ska öka 
årligen.  
__________________________________ 
  
3.4 1-3 goda exempel från genomförda 
satsningar i någon av SKNV-kommunerna 
presenteras årligen för förvaltningschefs 
och politikergrupp.   
 _______________________________ 
  
3.5 Andel avhopp från skolan är lägre än 
föregående år. 
  

  
Huvudansvar 
Ängelholm  
medansvar 
Örkelljunga   
Åstorp   
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aktivitetsansvaret (gemensamma rutiner och 
tolkning).  

  
  
 
  
  
Ökad andel av invånarna har 
högre utbildning. 

  
Ökat antal högskoleutbildade. 
  
Inspirera till högskoleutbildning 
  
  
  
  
  
 
 
_______________________________ 
  
Fritt sök till de gemensamma 
yrkesutbildningarna och utbildningar i 
allmänna ämnen.  
 
Erbjuda bredare utbud inom komvux samt 
erbjuda valideringsmöjligheter. 
  

  
3.6 Ökade meritvärde för eleverna från 
gymnasieutbildning. 
3.7 Övergång till högskolan inom 3 år efter 
avslutad gymnasieutbildning ska öka 
årligen. 
3.8 Andel högskoleutbildade  
(i åldersgruppen 25-64 år) ska öka årligen. 
3.9 Ökat antal YH utbildningar årligen.  
3.10 Baslinje för forskningsvolym 
delregionalt, 2015 som utgångsvärde. 
_______________________________ 
  
3.11 Studerandeströmmar mellan 
kommunerna. 
 
3.12 Uppföljning av de studerandes 
sysselsättning före och efter utbildning. 
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En öppen och inkluderande 
region 

 
Öka mångfalden kvantitativt och kvalitativt i 
medlemskommunerna. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 Startvärde mångfaldsindex 2015 baserat 
på Mångfaldsprojektet.  
 
4.4 Årlig förbättring av mångfaldsindex. 
 
4.5 Sprida goda exempel 
 
 

 
Landskrona 
 
 
Landskrona 
 
Landskrona 
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4.3 Mångfaldsrapport 2016 Projektledaren April 16 

4.4 Ta fram digital verktygslåda som respektive kommuns chefer kan använda i sitt mångfaldsarbete Arbetsgruppen Juni 16  

 
4.4 

Implementering av verktygslåda i respektive kommun Respektive kommun December 16 

 
4.5 

Utse årets mångfaldsinitiativ HR-chefsgruppen Augusti 16 
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En öppen och inkluderande 
region 

 
Samverkan civila samhället.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1  Samtliga kommuner ska senast 2017 ha 
påbörjat ett arbete med en 
samverkansöverenskommelse (SKL-
material).  
 
4.2 Antal föreningar som tecknat 
överenskommelse i respektive kommun ska 
öka årligen.  
 
 

 
Ängelholm   
 
 
 
 
Ängelholm 
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4.1, 
4.2 

Anordna ett startmöte med en projektgrupp, med en deltagare från varje kommun i familjen Helsingborg. 
Till startmötet kommer en föreläsare att anlitas, för att beskriva betydelsen av samverkan med det civila 
samhället. 

Lena Åström,  
med en 
projektgrupp 

2016-03-31 

 
4.1. 
4.2 

Arbeta fram en modell för samverkan med det civila samhället. Arbetet kommer ske i en arbetsgrupp, 
bestående av representanter ifrån de kommuner som vill delta aktivt i arbetet med att ta fram en modell. 

Lena Åström, 
med en 
arbetsgrupp 

2016-11-01 

4.1, 
4.2 

Anordna en utbildning för kommundirektörsgruppen och styrelsen för familjen Helsingborg. Lena Åström 2016-12-01 

4.1,  
4.2 

Presentera modellen för SKNV styrelse, för godkännande.  Lena Åström 2016-12-31 

4.1 Använda modellen för att ta fram överenskommelser i respektive kommun, i samverkan med 
föreningarna i kommunen. Respektive kommun ansvarar för att implementera modellen i sin kommun, 
för att uppfylla mätetalet 4.1. 

Respektive 
kommun  

2017-12-31 

4.2 Samverka med föreningar i respektive kommun för att fortsätta teckna överenskommelser med dessa,  
för att uppfylla mätetalet 4.2. 

Respektive 
kommun 

Årligen 
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Ledande i miljö- och klimatfrågor. 
  

Minimera avfallet och förändra attityden till 
avfall i regionen.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Sopsamarbete Familjen Helsingborg 
5.1  Den totala avfallsmängden 
hushållsavfall ska minskas från 500 till 320 
kg per person och år. 
5.2 Kostnadseffektivitet, halvera kostnaden 
från 2010 års nivå.  
5.3 Materialåtervinning, halvera 
felsorteringen från 2010 års nivå.  
5.4 Avgifta kretsloppen halvera mängden 
farligt avfall i restavfallet från 2010 års nivå.  
5.5 God arbetsmiljö och hygien, halvera 
antalet arbetsskador från 2010 års nivå.  
5.6 God service, halvera antalet 
kundklagomål från 2010 års nivå. 

 
 
 
Båstad 
 
 
Båstad 
 
Båstad 
 
Båstad 
 
Båstad 
 

82

82



 
 

 

5.1 Kontinuerligt söka extern finansiering för attitydpåverkande insatser i syfte att minska avfallet i regionen 
Båstads kommun ansvarar för ansökningsarbetet och att koordinera partnerskapen 

Båstads   
kommun 

2019 

 
5.1 

Båstads kommunbjuder in samtliga kommuner för att upprätta en plan för det kommunala ansvaret i 
avfallsminimeringsarbetet. Arbetet ligger till grund för kommande aktiviteter i familjens verksamhetsplan. 

Båstads  
kommun 

2016 
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5.7 

Ansvarig tjänsteman i varje kommun påverkar sin kommun att minska utsläppen, sammanställer 
utsläppsstatus per år. 
 

Elbilsnätverket Jan. 2017 

 
 
 

Ledande i miljö- och klimatfrågor 
  

 
Minskad klimatpåverkan från kommunernas 
egna transporter. 
 
_________________________________ 
 
Implementering av den antagna 
elbilsstrategin. Deltar i projekt och samverkar 
med andra aktörer.  
 

 
5.7 Årlig minskning av CO2 utsläpp. 
5.8. Andel fossilbränslefritt drivmedel ska 
öka i kommunal bilpark.  
_________________________________ 
 
5.9 Minst 5 procent av total bilpark är 
fossilfria bilar (el- o biogasbilar) 2017.  
10% 2019.  
5.10 Öka antalet laddningsstationer per 
kommun årligen.  
5.11  Minst 10 nya publika semi-
snabbladdare och snabbladdare i nordvästra 
Skåne årligen.   

 
Höganäs 
Höganäs 
 
 
 
Höganäs 
 
 
Höganäs 
 
Höganäs 
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5.8 
5.9 

Ansvarig tjänsteman i varje kommun påverkar sin kommun att implementera elbilsstrategin och öka 
andelen fossilfritt drivmedel samt antalet fordon som drivs med el och biogas, sammanställer status 
per årsskifte. Informations- och demonstrationsevenemang genomförs i kommunerna, liksom 
deltagande i projekt och samverkan med andra aktörer. 
 

Elbilsnätverket Jan 2017 

 
5.10 

Ansvarig tjänsteman i varje kommun påverkar sin kommun att öka antalet laddstationer, 
sammanställer status per årsskifte.  
 

Elbilsnätverket Jan 2017 

 
5.11 

Elbilsnätverket agerar för att målet att 10 publika semisnabb- och snabbladdare uppnås. Elbilsnätverket Dec 2016 
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Ansvar för verksamhetsplan  
2016-2019 

Styrelsen Familjen Helsingborg. 

Ansvar för resp. mål och 
handlingsplan 

Ansvarig kommun på politisk nivå. 

Ansvar för genomförande 
Kommundirektören i den kommun 
som har ansvar för respektive mål. 

Genomförande av 
handlingsplan 

Respektive kunskapsnätverk. 

Nedan redovisas ett schematiskt upplägg när det gäller kopplingen mellan Verksamhetsplanens mål och ansvar kopplat till den politiska 
organisationen, kommundirektörsgruppen och genomförandet i nätverk och arbetsgrupper. 

 

Styrelsen har antagit verksamhetsplanen för 2016-2019. Av 
planen framgår mål, mätetal samt ansvarig kommun på politisk 
nivå.  

Ansvarig kommun ansvarar för att:  
 upprätta en handlingsplan kopplat till verksamhetsplanen  
 stämma av måluppfyllelse och återkopplar till styrelsen 
 vara arrangörs- och innehållsanvarig på tematiska 

styrelsemöten kopplat till målområdet.  
 
Kommundirektör ansvarar för att: 

 handlingsplanerna omsätts i aktuellt kunskapsnätverk  
 följa upp och återkoppla arbetet i nätverket till kommun-

direktörsgruppen. 
 
Kunskapsnätverk ansvarar för: 

 reellt arbete med respektive aktivitet i handlingsplanen. 
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Ovanstående modell tydliggör ansvaret för respektive mål inklusive själva genomförandeprocessen av handlingsplanerna. Nedan redovisas 
schematiskt hur ansvaret fördelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiskt ansvar 

•                      
Helsingborg 
Klippan                       
Svalöv 
Åstorp                    
Perstorp         
Ängelholm 
 

Tjänstemanna ansvar  

•  
Kommundirektör i 
ansvarskommunen 

Nätverk 

•  
Infrastruktur 
Kollektivtrafik                     
IT 

Dokumentstöd 

•               
Verksamhetsplan                  
Handlingsplan 

Rapporterar till  

•  
Komdirektörsgruppen 
Styrelsen 

Politiskt ansvar 

•   
Höganäs 
  

Tjänstemanna ansvar  

•   
Kommundirektör i 
ansvarskommunen 

Nätverk 

•   
Näringsliv                      
Turism                            
YH Collection/Campus                    
Komvux 
Arbetsmarknadsnätverket 

Dokumentstöd 

YH Collection/Campus                    YH Collection/Campus                    YH Collection/Campus                    

•                 
Verksamhetsplan 
Handlingsplan 

Rapporterar till  

•   
Komdirektörsgruppen 
Styrelsen 
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Politiskt ansvar 

•   
Ängelholm              
Åstorp                     
Örkelljunga  

Tjänstemanna ansvar  

•   
Kommundirektör i 
ansvarskommunen 

Nätverk 

•   
Skolchefer                      
Gymnasiechefer                         
YH Collection/Campus                    
Komvux/Yrkesvux 

Dokumentstöd 

Gymnasiechefer                         
YH Collection/Campus                    
Gymnasiechefer                         
YH Collection/Campus                    
Gymnasiechefer                         
YH Collection/Campus                    

•         Verksamhetsplan   
Handlingsplan 

Rapporterar till  

•   
Komdirektörsgruppen 
Styrelsen 

Politiskt ansvar 

•   
Ängelholm              
Landskrona        

Tjänstemanna ansvar  

•   
Kommundirektör i 
ansvarskommunen 

Nätverk 

•                             
Mångfald                     
HR-chefer           
Strateger kommunledning 

Dokumentstöd 

•             
Verksamhetsplan   
Handlingsplan 

Rapporterar till  

•   
Komdirektörsgruppen 
Styrelsen 

Politiskt ansvar 

•  
Båstad                
Höganäs        

Tjänstemanna ansvar  

•  
Kommundirektör i 
ansvarskommunen 

Nätverk 

• 
Projekt Skitlite                                               
Miljöchefer              
Elbilsnätverk 

Dokumentstöd 

Projekt Skitlite                                               Projekt Skitlite                                               Projekt Skitlite                                               
•           
Verksamhetsplan   
Handlingsplan 

Rapporterar till  

•  
Komdirektörsgruppen 
Styrelsen 
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Kunskapsnätverken är en viktig del av Familjen Helsingborgs verksamhet. Nätverken representeras vanligtvis av en person per 
medlemskommun. Nätverken har i olika omfattning medverkat med inspel till Verksamhetsplanen 2016-2019, där en del av dessa finns 
med i målområde 1-5 ovan. Kommundirektörsgruppen ansvarar för att säkerställa att arbetet i samtliga nätverk bidrar till en positiv 
utveckling av våra olika verksamheter inom Familjen Helsingborg. Avrapportering mellan nätverken och kommundirektörsgruppen ska 
systematiseras årligen.  

 

   

Kopplade till Verksamhetsplanen Övriga nätverk 
1. Arbetsmarknad (AMEis) 19. Arkivarier 
2. Elbilsnätverk 20. Barnahus 
3. HR-chefer 21. Bibliotekssamverkan 
4. Infrastrukturgrupp 22. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
5. IT-chefer  17. Fritidschefer 
6. Kollektivtrafikgruppen 23. Ekonomichefer 
7. Komvux/Yrkesvux 24. Konsumentverksamhet 
8. Kommundirektörer 25. Kriskommunikation 
9. Miljöchefer 16. Kulturchefer 
10. Mångfaldsgrupp 26. Mentorsbanken 
11. Näringsliv- och destination 27. Räddningschefer 
12. Skitlite (sopsamarbete) 28. Samhällsorientering för nyanlända 
13. Skolchefer (för-, grund- och gymnasieskola) 18. Socialchefer 
14. Turistchefer 29. Socialjour 
15. YH Collection/Campus 30. Traineeprogram 
 31. Upphandling 
 32. Vattenvårdsgrupp 
 33. Översiktlig planering 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2016-05-10 1av2 

UN § 61 Dnr UN 000469/2015 - 600 

Platsbrist inom förskola 1-5 år 

Beskrivning av ärendet Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2015 -10-13 redovisades som vanligt 
hur det ser ut med beläggningen på kommunens förskolor och hur många barn 
som står i kö för att få plats. Redovisningen uppdelas på tätorter för att ge en 
tydlig bild. Ärendet återkom på Utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-
01 då förvaltningen fick i uppdrag att öka antalet förskoleplatser i Förslöv och 
att uppdraget ska genomföras inom befintlig budget. Ärendet med brist på 
platser i Förslöv återkom på sammanträdet 2016-02-16 då uppdraget blev att 
förvaltningen under våren ska anställa det antal dagbarnvårdare som behövs 
för att klara skollagens krav. 

Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att: 

Yrkanden 

Propositionsordning 1 

Propositionsordning 2 

1. Arbetet med att bygga nya Skogs byns förskola påbörjas omgående 
2. Finansiera modulen för att utöka platserna i Förs löv genom att minska 
budgeten för kompetensutveckling och tilläggsbelopp 
3. Förvaltningen inte ska anställa dagbarnvårdare för att klara skollagens krav 

Ordförande Helena Stridh (BP) yrkar att punkt 1 i förslaget till beslut 
omformuleras enligt följande: 

1. Anmoda Kommunstyrelsen att byggnationen av Skogsbyns förskola påbörjas 
omgående 

Ledamot Stefan Olsson (C) yrkar att punkt 1 i förslaget till beslut kompletteras 
med följande: 

1. För att påskynda byggnationen av den nya förskolan i Förslöv avstår 
Utbildningsnämnden från samlokalisering med äldreboendet 

Ledamot Ingrid Zäther (S) yrkar att återremittera punkt 2 i förslaget till beslut 
till förvaltningen för att ta fram alternativa finansieringsförslag 

Ledamot Åsa Ragnarsson (M) yrkar: 

1. Ta bort punkt 2 i förslaget till beslut 
2. Utbildningsnämnden äskar om medel från Kommunstyrelsen för att 
finanseria modulen för att utöka platserna i Förslöv 

Ledamot Ingrid Zäther (S) yrkar, med instämmande av Åsa Ragnarsson (M), att 
punkt 3 i förslaget till beslut omformuleras enligt följande: 

1. upphäva beslutet om dagbarnvårdare (2016-02-16 UN § 21) 

Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på eget yrkande och finner 
bifall för detsamma. 

Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på Stefan Olssons (C) 
yrkande och finner att Utbilningsnämnden beslutar avslå yrkandet. 
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[iiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Propositionsordning 3 

Omröstningsresultat 

2016-05-10 2 av 2 

Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på Ingrid Zäthers (S) och Åsa 
Ragnarssons (M) yrkanden och finner bifall för Ingrid Zäthers (S) yrkande. 

Votering begärs. Utbildningsnämnden beslutar anta följande beslutsgång: 
ja-röst för Ingrid Zäthers (S) yrkande 
Nej -röst för Åsa Ragnarssons (M) yrkande 

Omröstningen faller ut med 4 ja-röster, 4 nej röster och 1 avstå -röst enligt 
följande: 

Ledamot Ja Nej Avstår från att rösta 

Erik Hel bl (BP) X 

Marie-Louise Nilsson (BP) X 

Ingrid Zäther (S) X 

Carolin Gräbner (SD) X 

Stefan Olsson (C) X 

Åsa Ragnarsson (M) X 

Susanne )ung (M) X 

Mats Lundberg (L) X 

Helena Stridh (BP) X 

Med anledning av ordförande Helena Stridhs (BP) utslagsröst beslutar 
Utbildningsnämnden bifa lla Ingrid Zäthers (S) yrkande. 

Propositionsordning 4 Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på Ingrid Zäthers (S) 
yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Anmoda Kommunstyrelsen att byggnationen av Skogsbyns förskola påbörjas 
omgående 

2. Återremittera punkt 2 i förslaget till beslut till förva ltningen för att ta fram 
alternativa finansieringsförslag 

3. upphäva beslutet om dagbarnvårdare (2016-02-16 UN § 21) 

91

91



~"s 
BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildnings nämnden 

UN § 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

Dnr UN 000228/2016 - 600 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Sida 

1av1 

Beskrivning av ärendet Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen. Reglerna för detta 
finns i föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet, AFS 2001:1. 

Yrkanden Ordförande Helena Stridh (BP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget 

Propositionsordningar Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner bifall för detsamma. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 
1. Godkänna sammanställningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 
Barn & skola 
2. Översända ärendet till Kommunstyrelsen 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-04-28 
Handläggare: Birgitte Dahlin 
Dnr: UN 000228/2016 - 600 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Barn & skolas chefer, Kommunchefen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Chefernas sammanställning, skolchefens sammanställning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen. Reglerna för detta finns i föreskrif
ten om det systematiska arbetsmiljöarbetet, AFS 2001 : 1. 

Bakgrund 
Varje chef har ansvaret för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde. I det ansvaret ingår att 
göra en sammanställning av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Aktuellt 
Trivseln är överlag god. Det finns en del gemensamma områden som cheferna tar upp: 
Arbetsbelastningen för både medarbetare och skolledare. IT-supporten fungerar inte tillräck
ligt bra vilket stressar pedagogerna. Stora klasser och barngrupper ökar arbetsbelastningen. 
Lokalernas bristande underhåll, avsaknad av åtgärder efter skyddsronder och miljötillsyn. Det 
finns viktiga stödfunktioner för att verksamheterna ska kunna fungera fullt ut och dessa är 
ibland bristfälliga eller helt enkelt för små. Då hamnar problemlösningarna i knän påskolle
darna. Det är ohållbart. Arbetsmiljöverkets tillsyn visade på att skolledarna måste få ett ökat 
administrativt stöd. 

Övervägande/framtid 
Det är viktigt att kommunen har en väl genomtänkt strategi för både att rekrytera och behålla 
personal. Arbetet med att förebygga ohälsa behöver förstärkas . Sjukfrånvaro ökar stressen på 
de pedagoger som är kvar. 

Sjuktalen för Barn & skola. 2011: 3%, 2012: 3,5%, 2013: 3,6%, 2014: 3,2% och 2015: 3,5%. 
Januari-mars 2016: 4,8%. För att inte sjuktalen ska öka mås te cheferna ha tid och ork att stötta, 
handleda och uppmuntra sina pedagoger. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar: 
1. Godkänna sammanställningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn & skola 
2. Översända ärendet till Kommunstyrelsen 

Birgitte Dahlin 
Skolchef 
Barn &skola 

1604 28\fc l! talet l<a n inte representeras i angivet forruat. \dk 
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Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 

fTIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

arbetsmiljöarbetet - SAM BÅSTADS r(OM!VlUl\J 
Utbifdningnniimnd0n 

• • • • 

Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 

2016 -os-~v 
Dnr .• Q.O.Q.Z .............. . 

Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt . ..... 2::Q.t.~ .. :. 6 0 u ············· Verksamhetsområde I Arbetsplats I Datum 
Barn &skola Alla 19 arbetsplatser 2016-04-29 
Upprättad av: 

Skolchef Birgitte Dahlin 
Ange vem som har deltagit I uppföljningen 
Underlag från samtliga chefer inom Barn & skola 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

Arbetsmiljöfrågorna tas upp på medarbetarsamtal, APT och skyddsronder. Medarbetarsamtal och dialog för att hitta 
förbättringar inom verksamheterna. Skyddsronder och utrymningsövningar. Handlingsplaner och styrdokumenter finns. 
Arbetsplatsträffar genomförs och dokumenteras. Riskbedömningar genomförs. 

Vad behöver vi förbättra? 

Åtgärder efter skyddsronder och miljöinspektioner. 
Fastighetsunderhållet är mycket eftersatt vilket borde ställa högre krav på städning för att undvika allergi hos barn, elever 
och personal. Upplevelsen på vissa håll är att städningen försämrats. Kraven på städningen definieras av 
Folkhälsomyndigheten FoHMFS 2014:19 i allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen 
fritidsverksamhet. Dessa måste följas. 
Minska arbetsskador och tillbud - t. ex. öka halkbekämpningen. Öka kunskapen om ergonomi och arbetsbelastning. 
Minska sjukskrivningarna. Få bättre hjälp av de stödfunktioner som är en förutsättning för att arbetet på förskolor och 
grundskolor kan fungera. 
Förbättra IT-tillgängligheten både med utrustning och personal för att genomföra den beslutade IKT-planen KS 
944/13-600. 
Många medarbetare för varje chef och litet administrativt stöd för enheterna och skolledarna vilket ökar risken för stress. 
Åtgärder efter Arbetsmiljöverkets inspektion måste genomföras. Dnr UN 150/15-600. 
Många upplever att arbetsbelastningen är stor och det finns en risk för stress när man inte räcker till för barn, elever eller 
för sina medarbetare. 
Sjuktalen verkar öka något. Sjukfrånvaro är en extra arbetsbelastning för alla på en arbetsplats. 
Rekrytering av tillsvidare personal och pedagoger - nu när bristen inom dessa kategorier är ett faktum. 
Kravet på dokumentation är mycket stort och har ständigt ökat sedan skollagen 2011 genomfördes. 

Vad gör vi? 
Tar upp behovet av mera stöd från HR, IT, Teknik & service samt Båstadhem. Fortsätter det målmedvetna arbetet enligt 
rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron. 
Förstärker det administrativa stödet till pedagoger och skolledare. 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 
God samverkan på samtliga arbetsplatser. Det ger delaktighet. Bra rutiner för det inre arbetet, vilket ger trygghet. 
Generellt positiva svar i medarbetarenkäten från 2014 inom samtliga områden - utom arbetsbelastning. 

Vad behöver vi förbättra? 

Översyn och åtgärdsplan för samtliga lokaler för att skapa goda och ändamålsenliga lärmiljöer för barn och elever. 
Säkerställa att brister efter skyddsronder och miljötillsyn åtgärdas - eller att det åtminstone upprättas en plan för att 
komma tillrätta med bristerna. 
Medarbetarnas förtroende för det systematiska arbetsmiljöarbetet måste stärkas genom att synpunkter och brister tas på 
allvar vilket måste ge ett tillskott i kommande budget för att bli verklighet. 
Minska arbetsbelastningen för pedagogerna i förskolan då vistelsetiden för barnen har ökat med 8,8% men förskolepengen 
inte har ökat motsvarande för att bemanna verksamheterna. 
Inkludering av alla barn i förskolan och alla elever i grundskolan kräver mera kunskap, kompetensutveckling och 
personalresurser för att undvika att det blir en arbetsbelastning. 
Vad gör vi? 

Åter påtala att merparten av lokalerna inte fungerar med nuvarande läroplaner och med att alla barn/elever finns i 
verksamheterna - oavsedd funktionshinder. 
Kompetensutvecklar pedagogerna så att alla barn och elever kan inkluderas i förskola och grundskola. 
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Ser över ansvarsför elningen mellan Bästa em oc l Te mi { & service för att undvi rn dubbe arbete ute iver {Sam eterna. 
Tar u frå eställnin arna i nulä esbeskrivningar till Utbildnin snämnden och i årsredovisnin arna. 

3. Sammanfattning 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 
Enheternas samverkansgrupper, arbetslag, frågeunderlaget inför den årliga uppföljningen samt genomgång av 
skyddsrondsprotokoll. Samtal i ledningsgruppen och med enskilda chefer. 

Vad gör vi? För in åtgärderna I Innevarande års handlingsplan 

Merparten av åtgärderna måste kopplas till budgetarbetet för 2017, 2018 och 2019. Åtgärdsplaner för lokalerna 
måste tas fram och kommuniceras till verksamheterna. Det är av stor vikt att synpunkterna tas på allvar och 
hanteras seriöst så att förbättringar kan genomföras. 
Cheferna gör handlingsplaner inom sina områden där de har ansvaret och möjlighet att påverka. 
Strategi för rekrytering arbetas fram. Åtgärder för att behålla personal arbetas fram. Lönepolicy för att vara en 
attraktiv arbetsgivare fastställs. 
Den nya föreskriften AFS 2015:4 handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö vilken kommer att ställa krav 
på mera förebyggande arbete där cheferna är nyckelpersoner och därför måste ha tillräcklig tid för att 
genomföra uppdraget. 

Underskrift 
aum 

2016-04-29 
Namnteckning 

Båstads kommun 

HR-avdefningen 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad .se 
www.bastad.se 
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SOCIALBIDRAGSST ATISTIK 

2009 2010 2011 

januari 427 659 542 067 470 610 

februari 450 409 663 576 589052 

mars 588 399 886 019 603 960 

april 546 718 552 753 547 034 

maj 494 874 489 202 572 906 

juni 517 185 446 156 618 650 

juli 531 268 570 912 371 566 

augusti 397 570 398 297 413 319 

september 420 935 497 873 509 263 

oktober 444 234 499 995 497 833 

november 578 095 426 934 506 550 

december 653 926 521 983 686 911 
totalt 6 053 281 6 495 770 6 387 658 

2012 2013 2014 

576 004 721 850 643 902 

722 528 722 910 771 033 

751 491 775412 822 814 

626 339 755 775 789 828 

721 599 688 838 712 625 

587 310 578 411 590 040 

565 568 635 492 615 809 

479 140 461 451 597 611 

437 103 548 830 673 318 

622 675 568 878 711 603 

628 898 678 324 524 548 

770 016 760 219 927 499 
7 488 671 7 896 390 8 380 630 

2015 2016 

727 966 478 947 

550 890 487 222 

763 970 438 334 

734 099 549 029 

665 980 581 009 

684 843 

622 431 

506 806 

563 779 

462 053 

462 947 

584 373 
7 330 137 2 534 541 

2017 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunsiyrelsen 

Z016 -06- 0 1 ~ 
Dn~S>.. .. 9..~~~~~ 
.~~~~. :: .. kS;.S?. ..... 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160126\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\dk 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-05-31 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000006/2016 – 904 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Månadens anmälda delegationsbeslut  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2016-06-08 
 
 
1. Bildning och arbete. Pernilla Kvant. Lista daterad 2016-05-17. 
 
2. Kommunstyrelsens ordförande. Svar på föreläggande om yttrande. Lista daterad 2016-05-
02. 
 
3. Bildning och arbete. Henrik Andersson. Lista daterad 2015-06-20. 
 
4. Teknik och service. Ingemar Lundström. Lista daterad 2016-05-25. 
 
5. Kommunledningskontoret. Anne-Lie Björlund. Lista daterad 2016-05-27. 
 
6. Kommunledningskontoret. Eva Karlsson. Lista daterad 2016-05-30. 
 
7. Bildning och arbete. Henrik Andersson. Lista daterad 2015-06-25.      

 

 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
Båstad den 31 maj 2016 
 
Daniel Kling  
Registrator
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

l<ornrnunstvrelsen 

2016 -o5- 1 a ~ 
On~(.. .... ~. ~~.~ ~ ~ ::~<;;i .... ~~ .. ~~ ........ . 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
de lega-

Datum Diarienr Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 
tions-
ordning 
IOF056 2016-03-17 291/2016- Ansökan om tillfälligt utökad Alkohollagen 8 kap Bifall Pernilla Kvant 

603 serveringstid 19§ 

IOF058 2016-05-02 490/2016- Ansökan om utvidgad Alkohollagen 8 kap Bifall Pernilla Kvant 
603 serveringsyta 14§ 

IOF060 2016-05-03 320/2016- Ansökan om tillfälligt Alkohollagen 8 kap Bifall Pernilla Kvant 
603 server i ngstil Istånd 2§ 

IOF060 2016-04-01 375/2016- Ansökan om tillfälligt Alkohollagen 8 kap Bifall Pernilla Kvant 
603 serveringstil Istånd 2§ 

IOF 060 2016-05-06 526/2016- Ansökan om tillfälligt Alkohollagen 8 kap Bifall Pernilla Kvant 
603 serveri ngsti I Istånd 2§ 

IOF 2016-05-02 434/2016- Ansökan om tillfälligt Alkohollagen 8 kap Bifall Per-Martin Boklund 
603 serveringsti I Istånd 2§ 

IOF058 2016-05-03 516/2016- Ansökan om utvidgad Alkohollagen 8 kap Bifall Pernilla Kvant 
603 serveringsyta 14§ 

IOF058 2016-05-17 594/2016- Ansökan om tillfälligt utökad Alkohollagen 8 kap Bifall Pernilla Kvant 
603 serveringsyta 14§ 

IOF060 2016-05-16 249/2016- Ansökan om tillfälligt Alkohollagen 8 kap Bifall Pernilla Kvant 
603 server i ngstil Istånd 2§ 

IOF056 2016-05-09 341/2016- Ansökan om tillfälligt utökad Alkohollagen 8 kap Bifall Pernilla Kvant 
603 serveringstid 19§ 

Underskrift 

Namnförtydligande 
1 

/ 

'?e.\'~~ \.l.::,_ -K..'-.!c...v\.. ~ 

98

98



BÅSTADS 
KOMMUN 

\2.._ <.,,, 'J '0'0 '=i (,,~ <;::, c.,- ~I;)'\ 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/A016 2016-05-02 

Underskrift 
Datum 

2016-05-02 
Namnförtydligande 

Bo Wendt 

KS 
000956/20 
10-830 

Svar på föreläggande om 
yttrande på förslag till beslut 
avseende utvidgade 
strandskyddsområden i 
Båstads kommun 

6 kap. 36 § 
kommunallagen 

Kommunstyrelsens 
ordförande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

\1.... '-::, ~'=::>~'0~(,,~'\.._~ (,,- ~~'-\ 
Delegationsbeslut 

Bildning & arbete 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

l<S/A001 2016-05-20 l<S Beslut om avslag på begäran 
000694/20 om utfående av handling 
16-100 

Underskrift 
Datum 

2016-05-20 
Namnförtydligande 

Henrik Andersson 

Underskrift 

Avslag Verksamhetsområdet 
schef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

TS014 2016-02-22 

TS014 2016-04-12 

TS014 2016-05-25 

TS014 2016-05-25 

Underskrift 
Datum 

2016-05-25 
Namnförtydligande 

Ingemar Lundström 

267/11-210 

489/16-200 

628/14-200 

278/11-210 

Underskrift 

Angående fastigheten 
Vistorp 8:90 

Angående fastigheten 
Båstad Killeröd 11:12(del av) 

Angående fastigheten 
östra Karup 6:7 (del av) 

Angående fastigheten 
Vistorp 8:90 (del av) 

I 

. I 

/ 

Ingemar Lundström 

Ingemar Lundström 

Ingemar Lundström 

Ingemar Lundström 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 

BÅ~T'."": '~n~ .. ~"-/1UN 
Korrn 1 ru11,,. , ·.:; ,..,an 

2016 -05- 2 ~/ 

Dnr .. S '?. .. ~';;;-{;>. ~~ l,\ 
~~ ... ~.-:-... ~~.~ ... 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

P003 2016-05-04 Anställning. Administratör, Chefssekreterare/ 
kundcentermedarbetare. kundcenterchef 
64A 2-3. Marianne Fredriksson 

P003 2016-04-25 Anställning. Grundskollärare, Rektor 
förs kol lärare. 33 A 3-5 Susanne Kaczmarek 

P003 2016-05-02 Anställning. Lärare, Rektor 
fri tidspedagog. 6 A 1-4. John Brogård 

P003 2016-03-07 Anställning. Barnskötare. Rektor 
27A1. Lotta Holte 

P003 2016-03-31 Anställning. Studiehandledare. Administrativ chef 
13A4 Margaretha 

Ekelund-Svensson 

P003 2016-05-11 Anställning. Kurator. Enhetschef 
3A2. Ingrid Berg-Brynje 

P003 2016-04-01 Anställning. Förskollärare, Bitr. rektor 
grundskollärare. 1A2-3. Ann-Karin 

Bergkvist Andersson 

P003 2016-05-11 Anställning. Kock. Måltidschef 
32A6. Ulla Johansson 

P003 2016-05-11 Anställning. Exploaterings- Teknik o servicechef 
ingenjör. 42 A 1. Ingemar Lundström 

P003 2016-05-04 Anställning. Anläggnings- Chef 
arbetare. 9 A 2. Jan Cederqvist 

P003 2016-04-29 Anställning. Lokalvårdare. Städ ledare 
40A 1. Monika Lindqvist 

P003 2016-05-24 Anställning. Studiehandledare. Rektor 
Lärare. 29 A 4-6. Mikael Jakobsson 

P003 2016-05-11 Anställning. Bitr. föreståndare, Tf loF chef 
familjehemssekr. 58 A 2-3. Inga-Li Il Sjunnesson 

P003 2016-05-16 Anställning. Socialsekreterare. Enhetschef 
5A4. Per-Martin Boklund 

Underskrift 
Datum Underskrift 

2016-05-27 ~~-~ 
Namnförtydligande 

~V\.VI. e-L~e ~ cr-l.\ \Jvi.d 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enl igt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Underskrift 

Beslut om registrering för 
lotteri - Grevie Kyrkliga 
Arbetskrets 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Delegationsbeslut 

Bildning & arbete 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/A028 2016-05-25 KS Tecknande av avta l avseende 
000718/20 finansiering av regional 

Underskrift 
Datum 

2016-05-25 
Namnförtydligande 

Henrik Andersson 

16-600 plattform för Yrkes SFI- i 
Skåne 

Underskrift 

Verksamhetsområdes 
chef 
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