
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 2016-
09-07 

Datum: Onsdagen den 7 september 2016 

Tid och plats: Astrakanen, kl. 10:00 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-09-07 Daniel Kling KS 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-09-07 Daniel Kling KS 4 

3.  Delgivningar kommunstyrelsen 2016-09-07 Daniel Kling KS 5-181 

4.  Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2016-09-07 Daniel Kling KS 182-
222 

5.  Informationspunkter kommunstyrelsen 2016-09-07 
 
A) Återkoppling från möte med representanter från de lokala facken 
med anledning av inkommen skrivelse gällande arbetsmiljön i 
Båstads kommun. KS 000822/2016-900. 
 
B) Organisationsförändring mellan Vård och Omsorg och Bildning 
och Arbete. Kommunchef Katarina Pelin. 
 
C) Lägesrapport om Sydvatten. Kommunchef Katarina Pelin. 
 
D) Information om beviljade projektansökningar. Ledningsstrateg 
Patrik Johansson. 
 

Daniel Kling KS 223 

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

6.  Detaljplan för del av Hemmeslöv 44:1, Båstads kommun - Beslut om 
antagande 

Camilla Nermark KS 224-
269 

7.  Planbesked för Hålarp 4:197  Camilla Nermark/Per 
Selldén 

KS 270-
276 

 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

8.  Remiss - Bostadsförsörjningsprogram för Höganäs kommun 2016-
2020 

Olof Selldén KS 277-
317 

9.  Remiss - Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och 
kollektivtrafik 

Kristina Bell KF 318-
333 



Båstads kommun 
Datum 

2016-08-30 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

10.  Remiss - Mobilitetsplan för Skåne 
 
OBS! Paragrafen justeras omedelbart efter sammanträdet 
 

Kristina Bell KS 334-
375 

11.  Vägrätt Hemmeslöv 10:6 Per Selldén KS 376-
380 

12.  Ny vision för Båstads kommun Patrik Johansson KF 381-
384 

13.  Projektbeskrivning för Översiktsplan för Båstads kommun Kristina Bell KF 385-
389 

14.  Medborgarförslag - Framtagande av ett inriktningsdokument för 
Grevie tätort 

Camilla Nermark KF 390-
394 

15.  Samlokalisering av förskola och vård- och omsorgsboende i Förslöv Lisa 
Rönnberg/Ingemar 
Lundström 

KS 395-
427 

16.  Återvinningscentral inom Båstads kommun Ingemar Lundström KF 428-
435 

17.  Godkännande av investeringsplan för Båstad Hamn Sven-Inge Granlund KF 436-
438 

18.  Namnsättning av Trafikverkets gamla lokaler i Förslöv Helene Steinlein KS 439-
441 

19.  Motion - Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar Henrik Andersson KF 442-
446 

20.  Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Katarina Pelin KS 447-
464 

21.  Närvarorätt för fullmäktiges presidium vid kommunstyrelsens 
sammanträden för ärenden som rör myndighetsutövning 

Catharina Elofsson KS 465-
467 

22.  Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 Daniel Kling KS 468-
473 

Båstad den 30 augusti 2016 

Bo Wendt  
ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2016-08-31 
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 2016-09-07 
 
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.  

 
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 Kerstin Gustafsson (M). 

 

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

 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 13 september kl. 16.00.  
 
 
 
Båstad den 31 augusti 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2016-08-31 
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 2016-09-07 
 
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 31 augusti 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Datum: 2016-08-31 
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 2016-09-07 
 
1. Minnesanteckningar från Tillväxtrådet - 2016-04-28. KS 000492/2016-900. 
 
2. Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM - 2016-04-28. KS 000454/2016-900. 
 
3. Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2016-06-01. KS 000624/2016-900. 
 
4.  Mötesanteckningar från 2016-04-26 med det kommunala handikapprådet. KS 
000306/2016-900. 
 
5. Ekonomirapport januari-maj 2016. KS 000405/2016-906. 
 
6. Styrelseprotokoll nr. 3 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - 2016-06-03. KS 
000576/2016-900. 
 
7. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 3 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - 
Särskild yttrande, Landskrona. KS 000576/2016-900. 
 
8. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 3 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - 
Tematiskt ämne, grundläggande om civilsamhället inför samverkan. KS 000576/2016-900. 
 
9. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 3 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - 
Tematiskt ämne, Bjuvs kommun idag. KS 000576/2016-900. 
 
10. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 3 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - Svar 
på brev, nedläggning av Findus. KS 000576/2016-900. 
 
11. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 3 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - 
Ärende 3, Bildspel: Strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. KS 000576/2016-900. 
 
12. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 3 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - 
Ärende 3, Strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. KS 000576/2016-900. 
 
13. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 3 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - 
Ärende 4, Bildspel, Regionala kärnor i Skåne. KS 000576/2016-900.  
 
14. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 3 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - 
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Ärende 5, Uppföljning av Verksamhetsplan Skåne Nordväst 2015. KS 000576/2016-900. 
 
15. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 3 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - 
Ärende 5, Komplettering av mätetalen för Verksamhetsplan 2015. KS 000576/2016-900. 
 
16. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 3 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - 
Ärende 7, Food Evolution. KS 000576/2016-900. 
 
17. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 3 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - 
Ärende 8, Livsmedelsstrategi för Skåne. KS 000576/2016-900. 
 
18. Vård- och omsorgsnämndens svar på Granskning av utskrivningsklara patienter. KS 
000457/2016-700. 
 
19. Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM - 2016-06-02. KS 000454/2016-900. 
 
20. Minnesanteckningar från Tillväxtrådet - 2016-06-01. KS 000492/2016-900. 
 
21. Socialbidragsstatistik Individ och Familj för juni 2016. KS 000172/2016-600. 
 
22. Mötesanteckningar från 2016-06-14 med det kommunala handikapprådet. KS 
000306/2016-900. 
 
23. Mötesprotokoll nr. 3 med den Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB - 2016-06-
09. KS 000270/2016-500. 
 
24. Mötesprotokoll nr. 5 med styrelsen i NSR AB - 2016-06-10. KS 000270/2016-500. 
 
25. Tackbrev från Svenska Fotbollsförbundet med anledning av lägret i Båstad. KS 
000915/2016-380. 
 
26. Skrivelse angående förskollärarnas arbetssituation. KS 000932/2016-600. 
 
27. Sammanställning av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 
Bildning och arbete. KS 000949/2016-600. 
 
28. Sammanträdesplanering för 2017 – Regionfullmäktige. 000923/2016-900. 
 
29. Förbundsavgift år 2017 till Sveriges Kommuner och Landsting. KS 001016/2016-905. 
 
30. Beslut från vård- och omsorgsnämnden 2016-08-15, § 66, om att dra tillbaka sin begäran 
om extra resurser till lunchservering på Vårliden och Ängahällan. KS 000558/2016-906.   
 
31. Redogörelse för kulturnytt samt fördelning av kulturbidrag för 2016.   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  
 
Båstad den 31 augusti 2016 
 
Daniel Kling 
Registrator 
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BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunsryrelsen 

2016 -06- 0 2 
BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret Qn~~>i ... ~.);>~~~ 
:.b~.~\7.:: ... ~~\:) .. ....... ~ "' 

Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 

Tid och plats: 

Närvarande: 

Sekreterare: 

1. Mötet öppnas 

2016-04-28 kl 15:00-16:20, Astrakanen, kommunhuset, Båstad 

Rose-Marie Östberg 
Bo Wendt, 15:00-15:55 
Inge Henriksson 
Katarina Pelin, 15:00-15:55 
Henrik Andersson 
Karin Bengtsson 
Mikael Bertilsson 
Lars Henningsson 
Marianne Fredriksson 

Ordförande Rose-Marie Östberg öppnar mötet. 

2. Val av justerare 
Att justera dagens minnesanteckningar väljs Inge Henriksson. 

3. Godkännande av dagordning 
Ny punkt; Återkoppling visionsarbetet. 
Dagordningen godkännes. 

4. Utvärdering av Tillväxtrådet 

1 (2) 

Tillväxtrådet påbörjar utvärderingen genom att diskutera i grupper. Utvärderingen fortsätter vid 
nästa möte . 

5. Företagsetableringar nya markområden 
Tillväxtrådet berör frågan. Analyseras vid nästa möte. 

6. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från Tillväxtrådet 2016-03-02 läggs till handlingarna. 

7. Information från Båstads kommun 
0 

0 

0 

0 

Inge informerar om upphandling och problem med renhållningen. Vid senaste KSau in
formerade NSR. Inom en månad ska problemen vara lösta och renhållningen vara i fas. 
Återvinningscentralen har ändrat sina öppettider, de nya tiderna är ett stort bekymmer, 
främst för företagare. 
Inge informerar om lokal på Köpmansgatan som blir ledig. Finns möjlighet att genom Bå
stad Turism och Näringsliv (BTN) lägga ut den på Objektvision. 
Henrik informerar om åtgärder för att få nyanlända i arbete. Samarbete med Näringslivet 
behövs. 
Marianne informerar om rekrytering av koordinator i näringslivs- och hållbarhetsfrågo~ 

160428\ t:\kka\ l person\ mar iann e\ti llväxtråde t\ protokoll\2016\ minnesanteckningar tillväxtrådet 1604 28. dOCX\m 
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8. Information från Båstad Turism och Näringsliv 
Karin informerar: 

2 (2) 

Turistekonomisk analys. 2015 ökade den totala omsättningen totalt med 11 %. Gästnät
ter ökade med 16 %. Total omsättning är 1,3 miljarder. 

• Integrationsfrågan har stort engagemang i näringslivet. I maj månad anordnar Båstads 
kommun och BTN en utflykt i kommunen för de asylsökande på Hemmeslövs Herrgård. 

• Företagsbesök. Det genomförs åtta/år tillsammans med kommunledningen. BTN gör 
själva ca 40 besök/år. De tre vanligaste frågorna hos företagen är markfrågor, närings
Iivsklimat samt utvecklingsfientlighet (projekt som stoppas). 

9. Visionsarbete 
Patrik Johansson och Karin Bengtsson återrapporterar uppdraget om att ta fram en ny vision för 
Båstads kommun 2030, bilaga. 
Beslut: Förslag till ny vision för Båstads kommun lämnas till Kommunstyrelsen för beredning 
inför beslut i Kommunfullmäktige den 22 juni 2016. 

~,~µk; 
Rose-Marie Ostberg 
Ordförande 

/}~t(atttt~kdtflt'-'#~ 
Marianne Fr~sson Inge Henriksson 
Sekreterare ' Justerare 

160503\fcl! l:l lct kan inte reprcscntcrns i :rngivet fonnnt. \m 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret 2016 -06- 0 2 
Dn~~ .... \J.~~::E::J~~ ~ \ 
~~~.<o.~ .. ~(J.\S.. .. ... . \ 

Protokoll från Centrala samverkansgruppen ~ CESAM 

Tid och plats: 

Närvarande: 

§ 18. Val av justerare 

2016-04-28 kl 13:00 - 15:00, Astrakanen, kommunhuset 

För arbetsgivaren: 
Katarina Pelin, kommunchef 
Marianne Malm, HR-chef 
Anna Löfström, biträdande HR-chef 

Arbetstagarrepresentanter: 
Ingrid Pihlsgård, Kommunal 
Valeria Christoffersson, Vision 
Jan Nilsson, Lärarförbundet 
Tomas Bergström, Naturvetarna,§ 23 
Johan Mårtensson, BRF, § 23 

Sekreterare: 
Marianne Fredriksson 

1 (2) 

Att justera dagens protokoll utses Jan Nilsson, Lärarförbundet och Valeria Christoffersson, Vis
ion. 

§ 19. Föregående protokoll 
Protokollet från 2016-03-03 läggs till handlingarna. 

§ 20. Arbetsmiljö 
Marianne Malm redogör för tidplan för information om AFS:en. Ledningsgrupperna informeras 
under innevarande och nästkommande vecka. Information till Cesam vid nästa sammanträde 
den 2 juni. Den 26 september diskuterar kommunens ledningsgrupp hur implementeringen ska 
göras. En partsammansatt grupp utses. 

Marianne Malm föreslår att skyddsrond och skyddsombud ändrar benämning till arbetsmiljö
rond och arbetsmiljöombud. Fackliga företrädare funderar och frågar tas upp vid nästa möte. 

§ 21. Personal 
Katarina Pelin informerar om pågående rekryteringar: 

0 Exploateringsingenjör - är i slutskedet. 
0 Vård- och omsorgschef - intervju bokad. 
0 Skolchef - rekryteringskonsult anlitad. Intervjuer i slutet av augusti . 
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§ 22. Ekonomi 
Katarina Pelin informerar om politisk budgetkonferens. Politiken har fått ledningsgruppens 
förslag till budget 2017 och plan 2018-2019. Beslut fattas i KF i juni. 
Behandlas i Cesam den 2 juni. 

§ 23. Organisation 
Katarina Pelin presenterar förslag till organisationsutveckling. 
De fackliga företrädarna har inget att invända och ärendet anses samverkat. 

§ 24. Ärenden aktualiserade av fackliga företrädare 
Lärarförbundet frågar om e-handel. Jeanette Hall bjuds in till nästa Cesam. 

§ 25. Ärendelista kommunstyrelsens arbetsutskott 
KS au:s ärendelista från 2016-03-30 gås igenom. 

§ 26. Övriga frågor 
Samverkansavtalet skickas ut till de fackliga företrädarna och diskuteras gemensamt vid Cesam 
den 15 september. 

Justeras för facken 

cl~~ 
Jan Nilsson 
Lärarförbundet 

Valeria Christoffersson 
Vision 
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[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Dnr: KS 001534/2013-900 

1 (3) 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrel! en 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2016-06-01, kl. 13.00 - 14.30 

Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Gunnar Ymse, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Birgit Gabrielsson, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Laila Jönsson, ersättare 
Stellan Andersson, ej tjänstgörande ersättare 
Ingela Bernhold, ej tjänstgörande ersättare 

2015 -os-n gi 
\ I (_ b_\j~~~ 

onr~·~·~"- ~'V :~ "" ~ ,0~'0 .......... .. , ... , . .,.. ... ~. . .. . ... .. ........ .., 

Inger Westin, anhörigföreningen Båstad/Laholm 
Eddie Grankvist, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, del av mötet 
Henrik Andersson, sekreterare 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordföranden öppnar mötet. Laila Jönsson utses till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Pensionärsrådet beslutar godkänna dagordningen för dagens sammanträde. 

3. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 9 mars godkänns och läggs till handlingarna. 

4. Information från vård- och omsorgsnämnden 
Ordförande Eddie Grankvist (BP) redogör lite kring vad som är på gång i nämnden: 

Nya hälso- och sjukvårdsavtalet: 
Inte helt enkelt att begripa innehållet i förslaget. 
Kostnaden på 1,2 - 1,5 Mkr är nog lågt räknat, lägg till en nolla, menar Eddie. 
Vilka kommer i slutändan att skriva under detta avtal? 
Förslagetska upp som ett informationsärende på nästa sammanträde med 
nämnden, den 13 juni kl. 13.00 i Astrakanen. Hela rådet bjuds in för att lyssna. 

Sommarplaneringen för 2016: 
Ej upprepa misstagen som begicks i fjol. 
Utnyttja Båstad Bjäre Läkarpraktik och Capio fullt ut. 
Det råder brist på sköterskor, men vi ror det i hamn, menar Eddie. 
Almgården: Extra pass för personalen? De som inte jobbar full tid kan möjligen 
få gå upp tillfälligt till heltid. 
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A-huset i Båstad: 
Daglig verksamhet missnöjda med de nya lokalerna och flyttar därför med stor 
sannolikhet tillbaka till de gamla lokalerna i Systembolagets källare. Förvaltningen 
får i uppdrag att klara upp hur man ska gå vidare. 

Hyresavtalet med Bjärehemmet löper ut den 31 december 2016, löper dock längre 
för "3-4:an". Dialog pågår med Båstadhem. 

Sparåtgärder för förvaltningen: 
För tillfället går man back med 2,8 Mkr. Förslag på en budget i balans till 
nästa sammanträde med nämnden. 

Kort information angående gruppbostäder. 

Kort information angående begäran om extra 120.000 kr för öppethållande av 
matsalarna på Vårliden och Ängahällan. Ärendet återremitterades på senaste 
kommunfullmäktigemötet. 

Före detta Trafikverkets lokaler i Förslöv tas nu över av vård och omsorg. 
Toaletterna kommer att hållas öppna även för allmänheten. Namnförslag på 
lokalerna är "Bjäredalen". Eventuellt sker någon form av invigningsceremoni. 
Vård- och omsorgsnämnden funderar på att lägga sina sammanträden där. 
Erbjudande har skickats ut om att låta pensionärsföreningarna nyttja dessa 
lokaler gratis. 

Man är i fas med personalen på södra sidan och på norra sidan har i stort sett alla 
bitar fallit på plats. Tillräckligt med personal/brukare, menar Eddie. Skogslidens 
lokaler nyttjas för ändamålet och elcyklar används av personalen inom centralorten. 

Studiebesök i Lomma och Lund (fd. Sankt Lars). Ett par politiker har tillsammans 
med några tjänstemän varit på studiebesök: Hur fungerar det att ha äldre och 
småbarn i samma byggnad? 

Nytt boende i Förslöv? I anslutning till Ängahällan? Trygghets boende eller vård
boende? Det är politikerna i nämnden som beslutar, inte tjänstemännen. 
Nej till ombyggnation av Almgården (vårdboende/korttidsplatser). 
Helt nytt demenscenter på gäng vid Bjärehemmet? 

Kort diskussion om mögel i kommunens fastigheter. 

Åsliden: I sin ordning, enligt Eddie. Tidigare kritik mot boendet är nu åtgärdat. 
Nämnden ska på sitt nästa möte få en redogörelse kring varför vissa tackar nej 
till att bo där. 

5. KPR:s verksamhetsberättelse 2015 samt möte med kommunstyrelsen 
Tord och Christer berättar om den nyligen upprättade verksamhetsberättelsen 
för 2015 samt den muntliga dragningen inför kommunstyrelsen. Verksamhets
berättelsen godkänns och läggs till handlingarna. 
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6. Återkoppling- KPR:s begäran om en tillgänglighetsundersökning 
Ny skrivelse till kommunstyrelsen inskickad i början av maj. Det finns bidrag 
att söka, t.ex. för hissar -7 Gör detta NU! Antingen kommunen eller Båstadhem. 

7. Adjungering av KPR vad gäller framtida planer och utredningar 
När Tord och Christer närvarade på kommunstyrelsen senast så ansåg kommun
chefen att det vore lämpligt att adjungera planer och utredningar till KPR. Rådet 
tycker också att detta låter som en utmärkt ide. 

8. "Koll på läkemedel": Ett projekt mellan Region Skåne, SPF, PRO och Apoteket 
Den tredje vanligaste dödsorsaken bland äldre är felmedicinering. Tore berättar 
bland annat om Smart Cards som infördes i Libanon redan under 1990-talet och 
Evidence Based Policy Making. Systemet borde fungera även här, åtminstone inom 
Region Skåne. Det är ofta en kommunikationsfråga, menar Tore. Läkemedels
företagen styr. I vårt grannland Danmark fungerar det betydligt bättre. 

Rådet tycker detta är en mycket intressant fråga. Tore får i uppdrag att till nästa 
möte med KPR sätta samman en skrivelse om detta. Hur interagerar läkemedlen vi 
tar varje dag med varandra? Nästa steg: Bjud in kommunens MAS (medicinskt 
ansvarig sjuksköterska) till nästa möte. Bjud in till öppet möte senare i höst: 
Ta kontakt med representanter från regionen. Lokalpressen bör också närvara. 

9. Övriga frågor och information 
Kort diskussion kring bankkontorens kontanthantering samt Swish. 

10. Datum för nästa möte 
Onsdagen den 14 september 2016 kl. 13.00. 

1.o~ 
Ordförande 

Ld ~c·-~,~ 
Henrik Andersson Laila Jöns n / 
Sekreterare Justerare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet i Båstads 
kommun 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2016-04-26, kl. 17.00 - 18.45 

Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Ingrid Edgardsdotter (KD), ordförande 
Leif Olsson, Psoriasisförbundet /okalavdelnin9 Bjäre/Asbo 

Hedvig Olofs son, Anhöri9- ochfrivilligverksamheten i Båstads kommun 

Friederun Strandh, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 

Jan Gunnarsson, NHR 

Johan Peterson, nämndsekreterare 

Frånvarande Lena Jönsson, Yvonne Santesson, Sven Nordström, Britt-Marie 
Rosander och Kerstin Hörup. 

1. Val av sekreterare 
Johan väljs till sekreterare. 

2. Val av justerare och justeringsdag 
Justering sker av Hedvig Olofsson. 

3. Föregående minnesanteckningar 
Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. 

4. Vård och omsorg informerar 

Information av Ingrid Pettersson (SAS) 

1 (2) 

Under föregående möte informerade Margaretha Hammarberg att hon gärna tar emot frågor 
inför mötena, så vård- och omsorgspersonalen kan förbereda sig och lämna utförliga svar. 
Sven skrev följande fråga; 
Jag undrar över köerna till trygghets boende och vårdboende. Är de långa. Måste man vara 
skriven i kommunen för att ställa sig i kö? Kan man ställa sig i kö i andra kommuner? 

Ingrid svarar på Svens fråga genom att påpeka att det är Båstadhem som har hand om 
trygghets boendena och dess kösystem. Däremot är det behovet som styr vård- och 
omsorgs boendenas kösystem. Ju större behov desto längre fram i kön. 

Dessutom informerar Ingrid om att kommunen ska vara behjälplig om det är så att en person 
vill flytta till en annan kommun. Då har personen rätt till ett liknande boende med samma 
service. 

Jan frågar vilka kriterierna är för att få bo på ett trygghetsboende och Ingrid svarar att det 
enda kriteriet är att man måste fyllt 75 år. 

Leif undrar om det alltid finns personal i trygghetsboenden och svaret Ingrid ger är att det 
inte finns det. Hon säger att gemensamhetslokaler och värdinnor är kriteriet för ett 
trygghets boende. Däremot har vård- och omsorgsboendena alltid personal. 

14
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5. Skriftlig information gällande Vårlidens parkering från Robert Falk, 
VD för Båstad hem 

2 (2) 

Rådet går igenom Roberts svar. Hedvig påpekar att färdtjänsten behöver bättre skyltning 
vid byggnationen av Vårlidens trygghets boende. Rådet bör svara Robert och påpeka den 
bristande skyltningen samt p-platser på byggarbetsplatsen vid Vårliden. Dessutom anser 
rådet att det bör finnas laddningsstation och förvaringsutrymmen för permobiler. 

6. Skriftlig information gällande Vårlidens bassäng från Johannes Häll, enhetschef 
Rådet menar att oklarheter fortfarande råder om vad som gäller, bl.a. vad som menas med 
utomstående. Ordföranden lovar att kolla upp frågan. 

7. KHR:s verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen 
Rådet går igenom den text som rådets ordförande och sekreterare hade förberett. 
Texten godkänns med några tillägg som ordföranden ska skriva till. 

8. Eventuellt inkomna planer/bygglov 
Detaljplan för Sunnan 10 i Torekov tas upp, men inget yrkande läggs. 

9. Ledamöterna runt 
Leif säger att han och Psoriasisförbundet kommer att informera i samband med att 
Ängelholm firar 500 år i sommar. 

Hedvig informerar om hjärndagen som anordnas i bibliotekets aula på eftermiddagen 
den 27 maj. Hon kommer själv att informera där om Parkinsons sjukdom kl. 15.00-16.00. 

Jan tycker att rådet ska kontrollera tillgängligheten för de handikappade i Båstad. Han 
föreslår att rådets ledamöter ska besöka affärerna längs Köpmansgatan och se om de är 
handikappanpassade. Ingrid föreslår att de även ska informera tidningen om detta. 

10. Nästa möte 
Tisdagen den 7 juni kl. 17.00 i Båstads kommunhus. Eventuellt flyttas mötet till den 14 juni 
kl. 17.00 och att ledamöterna samlas på Båstads torg kl. 15.00 för att inspektera affärerna. 

Båstad den 7 juni 2016 

1-~latP?~ 
Johan Peterson 
Sekreterare 

< -~/;~ ~ .J ,- <!Jfrc'.,, lr A ~{,1._.,, 
·td .. ).u; r.ro 

( f4'eovig Olofsson 
Justerare 
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BÅSTADS KO MMUN 
Kommunstyrelsen 

Ekonomirapport januari-maj 2016 

Prognos årets resultat 
Ra~porttidpun kt budget ~rognos avvikelse 

Februari +14,2 +5,5 -8,7 

Mars +14,2 -0,5 -14,7 

April +14,2 +5,7 -8,5 

Maj +14,2 +4,0 -10,2 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på +4,0 
( +5, 7) mkr, en negativ avvikelse mot budget 
med -10,2 mkr. 

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt -13,2 (-11,5) mkr. Avvikelsen 

för finansförvaltningen beräknas uppgå till +3,0 mkr. 
Verksamheternas negativa avvikelser beror främst på 

Prognostiserade avvikelser -10,2 (-8,5) 

stora underskott inom bildning och arbete ram 
med -7,9 mkr, vård och omsorg med -4,4 mkr, samt 
skolpeng barnomsorg/grundskola med -2,7 mkr. 

Största förändringarna i prognosen jämfört med före
gående månad står bildning och arbete ram samt vård 
och omsorg för. 

Det prognostiserade resultatet på +4,0 mkr innebär att 
balanskravet kommer att uppfyllas, då det balans
kravsjusterade resultatet uppgår till +4,0 mkr. 

Prognosen innebär att inget av de två, av fullmäktige 
beslutade, finansiella målen kommer att uppfyllas. 
Överskottet uppgår endast till 0,6 procent av skattein
täkter och bidrag samt investeringarna täcks inte fullt 

ut av skattemedel. 

Föregående månads prognostiserade avvikelser inom parantes samt stapel i ljusare färg. 

Kommunfullmäktige 
KF - skolpeng bo/grsk 

KF - skolpeng gymn 
KF - hemvårdspeng 

l<F - boendepeng 
KS- kommunstyrelse 
KS- kommunledning 

KS- teknik & service sk.fin. 
KS- samhällsbyggnad 

KS- samhällsskydd 
KS - bildning & arbete 

MN - myndighetsnämnd 
MN - samhällsbyggnad 

MN- samhällsskydd 
UN - utbildningsnämnd 

UN - barn & skola ram 
UN - barn & skola RE 

UN - bildning & arbete ram 
UN - bildning & arbete RE 

VN - vård- och omsorgsnämnd 
VN - vård & omsorg 

Valnämnd, Överf, Komrev 
Fi nansförva ltni ng 

......................... 0(0) ········· :2:7F2Al 

......................... .. .......... ............. O(OL .................................... . 
........................................................... .......... .. ................... ..... ............................... .. . .9.J9.L ......... ........................ ..... .... . 

............................................................................... -.... -... 2,1 (2,1) 
.................................... QJQ) ................................ . 

0(0) 
0(0) 

.. .... 0.0 . 
. . . ......... .......... ... . .......... ........ ................................. ... . .............. . .. .•• ••••• . .. . 2~§(1;9) 

..................... .. ........... .. .............................................................................. .................................. .. 1==····· 9&!9.&) 
ö(6j' . . .. . ... ...................... . 

.• ::::: ......... :............... ... ............................ . .:: :9.'9.L ... :::: :•:: :::::•: : 
···· ········ .... . . .... :~.~~· ·'~~~?.L -----------1 .......................... ...................................... .. 

-0,7 (-0,7) 

rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Kommunfullmäktige -1,9 (-1,6) 
KF - Skolpeng, barnomsorg/grundskola -2,7 

(-2,4) 
Skolpeng BS prognostiserar totalt en negativ avvikelse 
om -2,7 mkr. Vid tillfället för månadsuppföljning maj 
prognostiseras det bli ca 38 fler barn och elever än vad 
det budgeterats med, vilket antalsmässigt avser en av
vikelse på 1,5 procent. Budget 2016 baseras på det an
tal som var folkbokförda i Båstads Kommun sepetmber 
2015. Sedan dess har nettoinflyttningen varit ca 17 
barn, men 10 av dem går även på fritidshem. Progno
sen är än så länge mycket oviss och det har inte tagits 
hänsyn till någon nettoinflyttning de kommande må
naderna under 2016 

KF - Skolpeng, gymnasium +0,2 (+0,2) 
Skolpeng BA prognostiserar en positiv avvikelse om 
+0,2 mkr. Vid tillfället för månadsuppföljning maj pro
gnostiseras antalet folkbokförda gymnasieelever bli 
samma som budget. De elever som valt att läsa på en 
kommunal gymnasieskola i en annan kommun har en 
lägre snittpeng än vad det budgeterats med, vilket ge
nererar ett överskott. Prognosen är än så länge mycket 
oviss eftersom det ännu inte finns någon sammanställ
ning över antagningarna till åk 1 hästterminen 2016. 
Det har inte tagits hänsyn till någon nettoinflyttning de 
kommande månaderna under 2016. 

Hemvårds peng+ 2,3 ( + 2,3) 
En positiv avvikelse om +2,1 mkr prognostiseras för 
köp av hemvårdstimmar. Detta är baserat på en pro
gnos i enlighet med 2015 års utfall, det vill säga 
156 000 timmar, i jämförelse med budget satt till 
160 000 timmar. Hemvårdstimmarna har stadigt gått 
ned från februari till april, med viss uppgång i maj, och 
i prognosen beräknas de stabiliseras till 2015 års nivå. 

Intäkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas över
stiga budget med 200 tkr4 

Boendepeng-1,7 (-1,7) 
Prognosen för köp av boendedygn visar en avvikelse 
om -1,7 mkr, vilket huvudsakligen beror på köp av fler 
korttidsplatser på Bjärehemmet och Skogsliden än 
budgeterat. 14 platser är budgeterade och under janu
ari till och med maj har vi genomsnittligt belagt 
17 platser. 

Kommunstyrelsen -1,0 (-1,6) 
KS - Kommunstyrelse -0,6 (-1,0) 
Kommunstyrelsens ordförande (KSO) har heltidsar
vode. Samtliga ledamöter av KS au har fast arvode om 
25 procent av KSO. Alla förutom KSO har rätt till sam
manträdesersättning utöver sitt fasta arvode. Därav ett 
ordentligt underskott. Utredning för JV9 om 120 tkr 
bidrar ytterligare till underskott 

KS - Kommunledningskontor -1,1 (-1,1) 
Det expansiva skedet i exploateringsverksamheten 
som kommunen befinner sig i kräver mer tid än beräk
nat. Traineeavtalet är uppsagt. Pågående trainee kostar 
året ut. Totalt beräknas en negativ avvikelse inom 
kommunledningsstaben på -0, 7 mkr. 

Två faktorer orsakar överskridande för kansliavdel
ningen på -0,3 mkr. Dels en besparing om 250 tkr dels 
en faktura på 100 tkr som avser år 2015. Besparingen 
och fakturan var okända vid planeringen av årets verk
samhet. Kansliet ser över sina kostnader för resterande 
del av året med ambitionen att pressa ner överskri
dandet ytterligare. 

Kostnader för färdtjänst som köps från Skånetrafiken 
och avgifter till olika förbund kommunen ingår i har i 
och med utebliven inflationskompensation tidigare och 
innevarande år ökat och saknar täckning inom budget. 
Därav väntas en negativ avvikelse om -0,l mkr uppstå 
för ekonomiavdelningen. 

Ökade licenskostnader samt utökad personalstyrka, för 
att möta verksamheternas krav, medför en negativ av
vikelse mot budget på -0,1 mkr inom IT-avdelningen. 

KS - Teknik och service -1,3 (-1,6) 
Avvikelsen beror främst av kostnader för moduler som 
ersättningslokaler vid ombyggnationer. Driften för de 
moduler som motsvarar Skogsbyns tre avdelningar be
räknas kosta knappt 900 tkr under 2016. Utöver dessa 
moduler finns också moduler som ersättningslokaler 
för ombyggnationer i Östra Karups skola, vilket ger en 
negativ avvikelse på -1,4 mkr. Bidrag från Boverket 
täcker del av kostnaderna för modulerna i Östra Karup. 

Måltidsverksamheten prognostiserar en negativ avvi
kelse med -300 tkr. Avvikelsen beror på att kommun
restauranger bara till viss del är kompenserade för 
Åslidens inkomstbortfall och att ingen kompensation 
för höjda livsmedelspriser skett. 

Lokalvården prognostiserar en positiv avvikelse på 
+ 1,0 mkr. Avvikelsen beror främst på nytt förmånligare 
städavtal. 

KS- Bildning och arbete +2,1 (+2,1) 
SFJ prognostiserar en positiv avvikelse om 0,5 mkr som 
uppkommer 2016 på grund av tillfälligt ökade intäkter 
under året. Arbetsmarknadsenheten prognostiserar to
talt en postitiv avvikelse om 0,3 mkr, vilket främst be
ror på vakanser inom verksamheten utväxling. Vakan
serna inom utväxling är på väg att tillsättas. 

Försörjningsstöd prognostiserar i dagsläget en positiv 
avvikelse om 1,3 mkr. Utbetalning av ekonomiskt bi
stånd har varit lägre 
under första tertialet ITi] BÅSTADS 

~ KOMMUN 
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2016 än vad de var för samma period föregående år. 

Även resten av 2016 förväntas ligga på en lägre nivå än 

2015, och det prognostiseras bli en positiv avvikelse 

om 1,0 mkr för utbetalning av ekonomiskt bistånd. 

Personalkostnaderna inom försörjningsstöd beräknas 

redovisa positiv avvikelse om 0,3 mkr på grund av va

kant tjänst under början av året samt en deltidssjuk

skrivning. (Totalt inklusive den del av Individ och fa

milj som tillhör UN redovisar IOF ett underskott 

om -7 770 tkr). 

Utbildningsnämnd -5,2 (-4,0) 
UN - Barn & skola +2,8 (+2,7) 

Barn & skola ram + 2,0 ( + 1, 9) 

Utbildningsnämnden BS ramfinansierade verksamhet

er planerar att redovisa en positiv avvikelse om 

2 025 tkr vid årets slut för att finansiera en del av det 

underskott som prognostiseras totalt sett inom Utbild

ningsnämnden. 

Förskolelokaler prognostiserar en negativ avvikelse 

om -930 tkr på grund av hyra moduler på Skogsbyn för 

tre stycken nya avdelningar med anledning av ökat 

barnantal. En av avdelningarna, motsvarande 310 tkr, 

finansieras genom besparingar inom kompetensut

veckling och tilläggsbelopp. Ytterligare en avdelning, 

310 tkr, finansieras genom att inte tillsätta skolinten

denttjänsten under resten av året. 

För skolskjutsar grundskola prognostiseras det ett un

derskott om -200 tkr för utökad skolskjuts med barn 

med särskilda behov. 

För att täcka en del av underskottet inom Utbildnings

nämnden, bland annat på grund av placerade barn i 

familjehem, åläggs Skolexperten ett sparbeting på 

2 400 tkr. 

Barn & skola resultatenheter +0,8 ( +0,8) 

För resultatenheterna inom barn och skola prognosti

seras en positiv avvikelse på +0,8 mkr. Detta beror på 

ökade intäkter på grund av fler barn och elever i verk

samheten, samt riktade statsbidrag som ännu inte an

vänts fullt ut. 

UN - Bildning & arbete -7, 9 (-6,6) 

Bildning & arbete ram -7,9 (-6,6) 

Utbildningsnämnden BA prognostiserar en avvikelse 

om totalt -7 920 tkr. Gymnasiesärskolan prognostise

rar ett överskott om 950 tkr, som beror på att det är 

färre inskrivna elever än vad det finns budget för. 

Gymnasium ramfinansierat prognostiserar ett över

skott om 200 tkr. Utbetalning av inackorderingsbidrag 

gymnasium beräknas bli drygt 100 tkr lägre än budget 

och skolskjutsar för gymnasieelever beräknas redovisa 

ett överskott om drygt 250 tkr. Akademi Båstad gym-

nasium har under de senaste åren fått ett ökat antal 

elever och därmed har behovet av leasing av en till en 

datorer ökat. Leasing av en till en datorer beräknas 

kosta ca 125 tkr över budget. 

Individ och familj prognostiserar ett underskott 

om -9 070 tkr (totalt Individ och familj inkl försörj

ningsstöd redovisar de ett underskott om -7 770 tkr) . 

Underskottet beror främst på långa och vårdkrävande 

placeringar av främst barn och unga men även vuxna 

samt ökade kostnader för våld i nära relationer. Sjuk

skrivningar och svårigheter med rekrytering för Indi

vid och familj medför behov av bemanningsföretag, vil

ket är en bidragande faktor till ökade kostnader 

Vård och omsorgsnämnd -4,4 (-3,6) 
VN - Vård och omsorg-4,4 (-3,6) 

Vård och omsorg exklusive resultatenheter -1,3 
(-0,5) 

Centralt, bestående främst av administration och led

ningsresurser, prognosticerar en negativ avvikelse. Av

vikelsen beror huvudsakligen på förlängning av kon

sultavtalet rörande Vård och omsorgschef. Stimulans

medel om 4,2 mkr för ökad bemanning inom vård och 

omsorg har utbetalats i maj 2016, och det pågår en 

översyn hur dessa medel ska nyttjas. I prognosen är 

det antaget att vi mottar det totala beloppet. 

Vissa grupper inom hemvård och HSL kommer att 

flytta till nya lokaler i Förslöv under sommaren och hy

reskostnaden för 2016 är medtagen i prognos till 

700 tkr. 

Stöd och omsorg har haft ett ökat behov hos brukare 

samtidigt som 2016 års budget innebar en del bespa

ringar, vilket har lett till en negativ avvikelse 

om -1,8 mkr. Avvikelsen innefattar även 2 nya platser 

på gruppboendet Myllefallet från och med juni 2016 

samt en extra köpt plats inom psykiatrin. 

Hälso- och sjukvård prognostiserar en negativ avvi

kelse om -565 tkr, främst på grund av bemanning av 

vikarier under sommaren samt utökade kostnader för 

hyra av hjälpmedel frå n Medelpunkten. 

Nattpatrullen, som är inkluderad i verksamhetsöver

gripande äldreomsorg, har ett utökat behov som resul

terar i ökad bemanning. Denna bemanning täcktes av 

stimulansmedel 2015 och är därför inte medtaget i 

prognos 2016. 

Det budgeterade demensteamet förväntas starta upp 

under 2017, vilket resulterar i en positiv avvikelse om 

+1,0 mkr. 

Resultatenheter -3,1 (-3,1) 
Vård och omsorg ge

nomgår en omorga- lllJ BÅSTADS 
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nisation som startade i början av 2016. Syftet med om
organisationen är att uppnå en rättvis fördelning av an
talet medarbetare per chef, samt att utveckla samar
betet mellan. boende och hemvård. 

Hemvårdens resultat är inte i balans och prognostise
rar en negativ avvikelse om -1 650 tkr för året, huvud
orsaken är högre personalkostnader än hemvårds
pengen ger utrymme till. Bakomliggande orsaker till 
detta är delvis en lägre timpeng än 2015 och delvis vi
kariat under storhelger och utbildningstillfällen. Det 
pågår en översyn av andra faktorer som försvårar en 
budget i balans i hemvården, exempelvis dubbelbe
manning samt differenser mellan utförda timmar och 
schablontid som genererar timpeng. 

Under perioden har vård och omsorgsboende haft en 
beläggning på 98 procent och korttidsboende 121 pro
cent. Att några av boendena inte har haft full belägg
ning beror till stor del på hanteringstiden för flytt efter 
att brukare avlidit, vilket resulterar i en negativ avvi
kelse om -200 tkr. Korttidsplatsernas överbeläggning 
resulterar i en negativ avvikelse om -700 tkr, vilket be
ror på svårigheten till effektiv personalplanering då 
korttiden på Skogsliden befinner sig på två våningar. 

Ett boende har haft omfattande punktinsatser, vilket 
resulterar i ökad bemanning. Under 2015 täcktes 
denna ökade bemanning av stimulansmedel och är där
för inte medtaget i prognos 2016. Extra vak på boende 
och vikariat för personalens utbildningstillfällen resul
terar i en negativ avvikelse om -500 tkr för ett boende. 

Valnämnd +0,1 (+0,1) 
Valnämnden har enbart ett planerat möte under året, 
därav överskottet. 

Överförmyndare -0,8 (-0,8) 
Överförmyndarverksamheten kommer få ett under
skott beroende på att ramen inte ens täcker aktuella 
personal- och andra administrationskostnader och att 
antal ärenden är högt och fortsätter öka. För ensam
kommande flyktingbarn söks bidrag. 

Finansiering +3,0 (+3,0) 
Helårsprognosen för finansförvaltningen visar på en 
positiv avvikelse på +3,0 mkr. 

Större avvikelser är bland annat skatteintäkter som 
förväntas bli ca -0,8 mkr lägre än budgeterat. Ett för
väntat beslut om rivning av Skogsbyns förskola belas
tar också prognosen med ca -2,7 mkr i form av en ned
skrivningskostnad av kvarvarande bokfört värde på 
förskolan. Det låga ränteläget förväntas sänka ränte
kostnader med nästan +2,0 mkr jämfört med budget. 

Lägre avskrivningskostnader samt förväntade reavins
ter inom exploateringsverksamhet uppskattas dock 
leda till att finansverksamheten som helhet går med 
3,0 mkr i överskott. 

Investeringar +8,3 (+2,8) 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. 

Prognosen för investeringar är en positiv avvikelse på 
skattefinansierade investeringar med 0,1 ( +0,1) mkr 
och på avgiftsfinansierade investeringar med +8,2 
(+2,7) mkr. 

KS - Teknik & service +8,2 (+2,7) 

Avgiftsfinansierad verksamhet +8,2 ( +2, 7) 
Avvikelsen beror till största del, 5,5 mkr, på försening
ar avseende ledning till Ängstorps reningsverk. Vidare 
är projekt Förslöv väst 105 inte aktuellt 2016 då de
taljplan saknas, därav prognostiseras en positiv avvi
kelse på +2,0 mkr. 

KS- Samhällsbyggnad +0,2 (+0,2) 
Minskat behov av att använda investeringsmedel ger 
en positiv avvikelse med + 150 tkr. 

Befolkning 
Den 30 maj uppgick antalet invånare till 14 433 
(14 418) vilket är en ökning med 60 personer sedan 
årsskiftet (14 373). Motsvarande uppgift för januari
maj 2015 är en ökning med 36 personer till 14 455. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflytt
ningsnetto på +96 samt ett negativt födelsenetto 
på -36. Det flyttade ut 341 personer och 437 flyttade in 
och det föddes 51 barn och 87 personer avled. Uppgif
terna är hämtade från Tekis Kid. 

fJ"l:] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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Jan-Inge Hansson 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen -'.i fiin\.i~}c'~' 

;I;; Ht~i1\0b!J1·171 

Tel: 0732 - 31 53 68 
jan-inge.hansson@familjenhelsingborg.se 

2016 -06- 1 3 - . i 

Dn~~\?. .. Sj.~~$ .. ~ ~ 
.':b..~.~.\c.:: ... ~~~ ... 

Samarbetskommittens protokoll 3/2016 

Tid/Plats Fredagen den 3 juni 2016, kl 09.00-12.30. 

Kommunhuset, Klippan. 

Närvarande 

Ledamöter Ronny Sandberg, ordförande, Astorp 

Anders Månsson, Bjuv 

Ninnie Lindell, Bjuv 

Bo Wendt, Båstad 

Ingela Stefans~.mn, Båstad 

Jan-Björklund, Helsingborg 

Peter Kovacs, Höganäs 

Lennart Nilsson, Höganäs 

Kerstin Persson, Klippan 

Kenneth Dådring, Klippan 

Torkild Strandberg, Landskrona 

Jonas Esbjörnsson, Landskrona 

Ronny Nilsson, Perstorp 

Bo Dahlgvist, Perstorp 

Birgitta Jönsson, Svalöv, fram till kl I 0.30 

Teddy Nilsson, Svalöv 

Eddie Ek, Åstorp 

Lars Nyandcr, Ängelholm 

Robin Holmberg, Ängelholm 

Carina Zachau, Örkelljunga 

Christer Olsson, Örkelljunga 

Tjänstemän Christer Pålsson, Bjuv 

Katarina Pelin, Båstad, fram till 11 .05 

Palle Lundberg, Helsingborg 

Herman Crespin, Höganäs 

Tomas Rikse, Klippan 

Stefan Johansson, Landskrona 

Per Almström, Perstorp, fram till 11.10 

Fredrik Löfq\·ist, Svalöv 

I ,ena Mårtensson-Stenudd, As torp 

Lilian Eriksson, Ängelholm 

Peter Andreasson, Örkelljunga 
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Asa .Åberg, Familjen Helsingborg, fram till I I. IS 

Jan-Inge Hansson, Familjen Helsingborg 

Gäster: Rence Mohlkert, Simon Randahl och Emma Håkansson, 

Helsingborgs stad, Märta Stenevi och Jeanette Flodqvist, Region 

Skåne, Mona l\.färtensson, Arbetsförmedlingen, Lena Aström, 

Ängelholms kommun och Magnus Karlsson, Ers ta diakoni 

Stockholm. 

1 Mötets öppnande m m 

Ordförande Ronny Sandberg hälsade alla välkomna till dagens möte. 

Samarbetskommitten beslutar 

att jämte ordförande utse Kerstin Persson till justeringsman. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen är utsänd sedan en dryg vecka. Sekretariatschefen föreslår att 

ärende 5 och 7 lyfts upp under beslutsärcnden. Skrivelse har inkommit frän 

Näringsdepartcmentet avseende svar på brev angående den planerade 

nedläggningen av Findus anläggning i Bjuv. Skrivelsen förslås länkas till 

temapunkten om nedläggningen av Findus verksamhet i Bjuv. 

Samarbetskommitten beslutar 

att godkänna den föreslagna dagordningen med ovanstående ändringar. 

Besluts punkter 

§ 3 Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik 

Infrastruktur- och kollektivtrafiknätverken har arbetat fram ett förslag till Familjen 

Helsingborgs strategi för infrastruktur och koUcktivtrafik. Rcncc Mohlkert och 

Simon Randahl, Helsingborg redovisade ärendet. 

Samarbetskommitten beslutar 

att anta förslaget till Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och 

kollektivtrafik 

att strategin ska fungera som underlag och inriktning i samband med planering av 

infrastruktur och kollektivtrafik hos mcdlemskommunerna och i överläggningar 

me<l externa parter ~om tex Trafikverket och Region Skåne 

samt att uppdra åt respektive kommun att ta upp strategin i den politiska 

organisationen. 
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Landskrona stad meddelar att man inkommer med en protokollsanteckning i 

ärendet. 

§ 4 Ängelhohn som en regional kärna 

Ängelholms kommun avser att göra en framställan till Region Skåne att tas upp 

som en regional kärna såsom liknade kommuner är i Skåne. Lars Nyander, 

Angelholms kommun redovisade ärendet. 

Samarbetskommitten beslutar 

att ställa sig bakom Angelholms kommuns framställan till Region Skåne att bli en 

regional kärna. 

§ 5 Återkoppling av frågeställningar kring olika måltal i Verksamhetsplanen 

2015 
Styrelsen uppdrog 160408 åt kotnmundirektörsgruppen, i samband med 

uppföljning av Verksamhetsplanen för 2015, att vissa nyckeltal skulle kompletteras 

med fördjupad redovisning. Sekretariatet har uåfrån medlemskommunernas 

ansvarsfördelning och inkomna svar uppdaterat uppföljningen av Verksamhetsplan 

2015. Sekretariatschefen Jan-Inge Hansson redovisade ärendet. 

Samarbetskommitten beslutar 

att godkänna de ändringar som gjort i samband med uppdatering av 

Verksamhetsplanen 2015 

samt att avseende Verksamhetsplan 2016-2019 komplettera mätetal 2.10 Öka 

kommunernas generella utbildningsnivå med andel av befolkningen som har 

gymnasial respektive eftergymnasial utbildning, där måltalct ska vara högre än 

föregående år. 

§ 7 Food Evolution och M atstaden Familjen Helsingborg - Leaderprojekt 

Emma Hakansson, Helsingborgs stad redovisade ärendet. Det finns en stark 

koppling mellan projektet, Food Evolutions målsättningar och de mål som Familjen 

Helsingborg definierat för samarbetet inom näringslivs- och 

des tinationsutvecklingen: 

Mål 1: D et bäs ta klimatet för företagsamma människor. 

Mål 2: Fler arbetstillfällen i regionen. 

l'vfål 3: Det bästa värdskapet för våra turister. 

Mål 4: Ökad internationdl turism och imesteringar. 

Mål 5: God matchning mellan u tbildning och arbetsmarknadens behov. 

Styrelsen i Food Evolu tion avser att lämna in en lea<leransökan jämte andra 

finansieringsmöjligheter för att genomföra projektet. 
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Samarbetskommitten beslutar 

att stödja arbetet med att utveckla konkurrens- och attraktionskraften för 

livsmedelsindustrin i nord\-ästra Skåne genom med finansiering av leaderprojektet 

Fooc.I Evolution med en krona per indnare och konunun avseende ar 1. 

att stödet villkoras av att kaderansökan Food Evolution godkänns samt att 

projektet fullföljs. 

att st6det finansieras genom medel ur anslaget till styrelsens förfogande för budget 

2016 

samt att beslut om medlemskap i föreningen Food En>lution och evenruell 

ytterligare medfinansiering av leaderprojektet eller annat bidrag fattas av respektive 

mcdlemskommun. 

Infonnationspunkter 

§ 6 Avrapportering från kollektivtrafikutskottet 

Kollektivtrafikutskottets ordförande redovisac.le de \·iktigaste frågorna från 

utskottets arbete under våren. 

Samarbetskommitten 

noterar informationen. 

§ 8 Regional livsmedelsstrategi för Skåne 

.Jeanette Flodc1vist, Region Skane redovisac.lc ii\•ersiktligt syftet och arbetet med den 

regionala Livsmedclsstrategin. 

Samarbetskommitten konstaterar 

att arbetet med Region Skånes livsmedclsstrategi kan bidra positin till att stärka 

li\·smedelsnäringen inom badc bmiljcn Helsingborg och ()\•riga Skänc. 

Tematisk uppföljning 

Dagens försrn tema är" Fine.lus nedläggning i Bjuv - redovisning a\' det man gjort 

och viktiga \·ägval framöver". r\nders l\lansson och Christer Palsson, Bjm·s 

kommun och f\[ona f\lärtcnsson fran r\rbcrsförmccllingen redovisade erfarenheter 

och framtidsursikter. Temaredo,·isningcn anlutadcs med en diskussions och 

frågestund. Dcr noterades också att det inkommit snH fr:in N äringsdcpartcmentet 

pri styrelsens skri\·else angående Findus nedläggning i Bju\·. 

Dagens andra tema är kopplad till verksamhl!tsplancns målområde 4. Samverkan 
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med det ciYila samhället. Lena Aström, Ängelholms kommun har bjudit in Magnus 

Karlsson från Ersta diakoni i Stockholm som är en ideell förening som bedriver 

sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning. Efter föredragningen redovisade 

Lena Aström ett förslag till projektplan kopplat till mätetal 4.1 -2 i \' crksamhetsplan 

2016-2019. 

Övriga frågor 

- Lars Ncander meddelade att Angclholm firar 500 ärsjubileum och kommer att 

sända ut en inbjudan till styrelseledamöterna och kommundircktiirsgruppen till 

jubileum festen den 29 oktober 2016. 

- Lars Nyandcr tog även upp fragan att arrangera seminarier med Emerich Roth för 

tex gymnasieeleverna i Familjen Helsingborgs. Stefan Johansson meddelade att 

kommundircktörsgruppcn redan remitterat ärendet till mängfaldsnätverket. 

Anmälningar och rapporter 

- Justerat protokoll friin den 8 april är utsänt. 

- Nästa möte är scminaricmiite lunch-lunch Bästad Rivicrn, 1-2 september 2016. 

Ordföranden tackade de a\·gaende kommundirektiirerna i Perstorp och Örkelljunga 

för ett gott samarbete och önskade dem lycka till i sina nya uppdrag., Ordförande 

avlurade mötet med en önskan om en skiin sommar och bjöd in till en gememam 

lunch. 

Vid protokollet 

/,! /V 
d~.1'.~ft.~~ 

Yan-lnge Hansson 

J ustcras 

Kerstin Persson 
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Stadsledningskontoret 

 

 

Landskrona stad 

Stadshuset 

261 80  Landskrona 

Besöksadress Drottninggatan 7 

Tfn 0418-47 00 00 

Fax 0418-47 36 36 

fornamn.efternamn@landskrona.se 

www.landskrona.se 

Bankgiro 868-6123 

Postgiro 12345-5 

Org.nr 212000-1140 

 

 

 

 

 

 

 
 Datum   
 2016-06-02  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

Familjen Helsingborg 

 
 
Särskilt yttrande, beslut om infrastrukturstrategi 
Familjen Helsingborg  
 
 

 

 

Ärendebeskrivning 

Landskrona stad har under ett antal år utrett möjligheterna i att skapa en fast 

förbindelse från Landskrona till Köpenhamn, Europaspåret. Utredningen har visat en 

mycket stor potential i denna lösning. Inte minst då den innebär en helhetslösning för 

godståg, höghastighetståg och regionala persontåg. 

I Familjen Helsingborg har under år 2015 ett arbete inletts för att ta fram en 

gemensam infrastrukturstrategi. Detta arbete är viktigt för att de nordvästskånska 

kommunerna tillsammans ska kunna driva strategiska infrastrukturfrågor mot stat och 

region. I detta arbete har de nordvästskånska kommunerna tagit fram ett antal projekt 

som är prioriterade att arbeta vidare med samt driva gentemot stat och region. 

Landskrona stad är fortfarande av uppfattningen att det är mycket märkligt att 

Familjen Helsingborg stängt möjligheten för ett gemensamt samarbete kring 

Europaspåret (en järnvägslösning mellan Landskrona och Köpenhamn), inte minst då 

nyttoeffekterna av denna för den nordvästskånska delen av Skåne skulle bli mycket 

stora. 

Med anledning av att Landskrona stads projekt Europaspåret ej medtagits inom ramen 

för infrastrukturstrategin för Familjen Helsingborg så reserverar Landskrona stad sig 

mot beslutet i just denna punkt. I övrigt står Landskrona stad bakom 

infrastrukturstrategin. 

Till denna skrivelse följer en beskrivning av Europaspåret samt dess nyttoeffekter och 

även utredningen i sin helhet, likaså den av WSP genomförda nyttoanalysen. 
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Sammantaget anser Landskrona stad att 

Europaspåret bör inkluderas i infrastrukturstrategin för Familjen Helsingborg. 

 

Bilagor: 

Sammanfattning av projektet Europaspåret samt nyttoeffekter 

Europaspåret – Nya core network-förbindelser i Öresundsregionen för internationell 

och regional utveckling 

Europaspåret - Kompletterande bedömning av nyttor ur Sverigeförhandlingens 

perspektiv samt förutsättningarna för godstrafik 

 

 

 

 

 

Torkild Strandberg 

Kommunstyrelsens ordförande 
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DET CIVILA SAMHÄLLET 

Begreppet det civila samhället används i betydelsen av 
en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda 
hushållet - där människor, grupper och organisationer 
agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom 
det civila samhället verkar bland annat ideella 
föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men 
även nätverk, tillfälliga sammanslutningar och andra 
aktörer. 

(Prop.2009/10:55) 
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SAMHÄLLETS SEKTORER 

Staten 

Marknaden Civilsamhället 
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INSLAG I DET CIVILA SAMHÄLLET 

Organisationer Nätverk Individer 
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NÅGRA SIFFROR OM DET CIVILA SAMHÄLLET 

200 000 föreningar 
i Sverige 

86 % av de vuxna 
befolkningen är 

med i en förening 

Hälften av den 
vuxna befolkningen 
har arbetat ideellt 
det senaste året 

26 % av de ideellt 
aktiva arbetar med 

direkta 
hjälpinsatser 

(von Essen, Jegermalm och Svedberg 2015) 
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ORGANISATIONER I DET CIVILA SAMHÄLLET 

Idrottsorganisationer 

Organisationer med social inriktning 

Organisationer för boende 

Fritidsorganisationer 

Intresseorganisationer/fackföreningar 

Religiösa organisationer 

Utanför det civila samhällets organisationer 

(von Essen, Jegermalm och Svedberg 2015) 
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DET CIVILA SAMHÄLLETS ROLLER 

•En traditionell roll 
•Det offentliga gör huvudinsatserna Komplement

•En sentida roll 
•Ideella alternativ är valmöjligheter Alternativ 

•En framtida roll? 
•Ideella krafter tar över uppgifter Ersättning 
•En historisk roll - och en framtida? 
•Ideella krafter svarar mot nya behov – och träder sedan tillbaka 

när staten tar vid 
Föregångare 

(Blennberger 1993) 
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UPPFATTNINGAR OM DET CIVILA SAMHÄLLET 

• Frivilliga aktiva ger något annat än det som avlönad, 
professionell personal erbjuder 65 % 

• Alla har en moralisk skyldighet att göra frivilliga 
insatser någon gång i sitt liv 41 % 

• Engagemang i frivilligt arbete hjälper människor att 
ha en aktiv roll i ett demokratiskt samhälle 81 % 

• Om stat, kommun och landsting tog sitt fulla ansvar 
skulle det inte finnas något behov av frivilligt arbete 31 % 
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TVÅ TYPER AV KUNSKAP… 

Professionell 
kunskap 
•Akademi och forskning 
•Yrkeserfarenhet 

Erfarenhetsbaserad 
kunskap 
•Personliga erfarenheter 
•Andras erfarenheter 

Borkman 1976 
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… OCH TVÅ TYPER AV ORGANISATIONER 

Konsensus 
Konflikt 
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ÖVERENSKOMMELSENS SEX PRINCIPER 

Självständighet och oberoende 

Dialog 

Kvalitet 

Långsiktighet 

Öppenhet och insyn 

Mångfald 

överenskommelsen.se 
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FRÅGOR ATT TÄNKA KRING 

Finansiering 

Vem finansierar? 

Hur styr 
finansiering? 

Ansvar 

Vem har det 
juridiska 

ansvaret? 

Vem har det 
moraliska 
ansvaret? 

Vem vågar ta 
ansvar? 

Makt 

Inflytande och 
påverkan? 

Kooptering? 

… och ansvar? 

Målsättning 

Vem bestämmer 
målen? 

Gemensamma 
mål? 

Långsiktighet 
och kortsiktighet 

Medborgare 

Uppdragsgivare? 

Brukare? 

Problem? 
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Bjuvs kommun idag 
• Cirka 15 000 invånare, positiv befolkningsutveckling 

• Stor utveckling de senaste åren 

• På två år har vi klättrat 202 placeringar i den nationella skolrankningen och 124 placeringar i tidningen Fokus 
boenderankning ”Bäst att bo” 

• Stor skatepark har minskat skadegörelsen 

• År 2021- tåg från Billesholm till Malmö 

• Flera företag är intresserade av att bygga i kommunen 

• Inom de närmaste åren kommer vi att bygga nytt bibliotek, skola  

och trygghetsboende 

39

39



Påverkan för Bjuvs kommun 

• Varsel 450 anställda 

• Huvudkontoret flyttar till Malmö, 150 anställda 

• Underentreprenörer cirka 100 personer 

• 750 kontraktsbönder, från Falkenberg till Trelleborg 

(ärtor, spenat, dill, morötter, gräslök, persilja, grönkål, 
palsternacka) 

• Stor vattenförbrukare 

• Biogas- och gödseltillverkning  
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Påverkan för Bjuvs kommun 

Bild över Bjuv med Findus fabriksområde markerat 
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Påverkan för Bjuvs kommun 

Bild över Bjuv med vilka markområden som Findus äger 
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Påverkan för Bjuvs kommun 

Bild över Bjuv med fabrik och vilka markområden som 
Findus äger 
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Framtiden för Bjuvs kommun 

Tre inriktningar pågår 

 

• Findus verksamhet är kvar 

• Vidareutveckla Food valley of Bjuv, (växthus för tomater, räkodling, fiskodling) 

• Nya verksamheter som kan komma in på Findusområdet 
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Findus verksamhet är kvar 

Drivs av  

• Fackliga organisationer till exempel Livsmedelsarbetarförbundet. 

• Regionen 

• Regering, -arbetsmarknad, -jordbruk, -näring. 

• Näringsliv 

• Familjen Helsingborg. (Skåne nord väst, 11 kommuner) 
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Food Valley of Bjuv 

Drivs av Bjuvs kommun, Region Skåne och näringslivet 

Steg 1- Bidrag klart. 

• Växthus på 5 hektar, 50 arbetstillfällen. (Vinnovaprojekt) 

• Fiskodling (gös) del 1-1000 ton, 10 arbetstillfällen. 

Steg 2-Finaniellt stöd behövs, 11 mkr. 

• Växthus på 15 hektar 150 arbetstillfällen. 

• Fiskodling (gös) del 2-5000 ton, 50 arbetstillfällen. 

Steg 3- Kräver en utbyggnad av fjärrvärme 20 mkr. 
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Effektmål för 
de tre 
projektfaser
na 

Anläggning
ar 

grönsaks-
produktion 
fiskodling 

Investering 
ungefärlig 
uppskattni

ng 

Jobb 
Primär-

produktio
n 

Miljö  
ton CO2 per 

år som 
absorberas 

Omsättnin
g  

Mdr per år 

1. Utvecklings-
projekt 

 

5 ha  
1000 ton 

200-300 
mkr 

50 
10 

4 000 ton 67 mkr 
40 mkr 

2. Industriell 
skala 

15 ha 
5 000 ton 

 

600-700 
mkr 

150 
50 

12 000 ton 200 mkr 
200 mkr 

3. Nationell 
spridning och 
export 

900 ha 
50 tusen 

ton 
 

35-45 mdr 10 000 
  5 000 

720 000 
ton 

12 mdr 
  2 mdr 
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Nya verksamheter 

Drivs av Bjuvs kommun, Region Skåne och näringslivet 

• SLU med ny forskning och utveckling 

• Andra livsmedelstillverkare 

• Finns stor fryshuskapacitet 

• Växthus 

• Fisk och räkodling 

• Övriga verksamheter 
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Slut 

Anders Månsson 

KSO Bjuvs kommun 

Anders.mansson@bjuv.se 

0709-49 54 01 
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lrrn:;-----+-~H-ELSINGBOAGS ST AD 
KomroonstyRJlsen 

_R_E_G_E R-1-N G SKA N 2016 -05- 2 6 
20 6-05-19 

Näringsdepartemente Fa iljen Helsingborg 
-----------------'--------~ Närings- och innovationsministern Drottninggatan 7 A 

N2016/02923/FF 

251 89 HELSINGBORG 

Svar på brev angående den planerade nedläggningen av Findus anläggning i 
Bjuv 

Tack för ert brev med anledning av beskedet som Findus lämnat om att 
man planerar lägga ner verksamheten vid anläggningen i Bjuvs kommun. 
När Findus kommunicerade sitt beslut var det en stor överraskning för 
många, inklusive mig själv och resten av regeringen. 

En konkurrenskraftig livsmedelssektor är avgörande för jobb och tillväxt 
i hela landet inte minst för upprätthållande av en attraktiv landsbygd. 
Findus har förstås haft en stor betydelse för sysselsättning i näringslivet i 
norra Skåne och Halland och därför är deras besked allvarligt för såväl 
regionen som för svensk livsmedelsindustri. 

För att få svar på mina frågor har jag också bjudit in företrädare för 
Findus i Sverige samt ägarbolaget Nomad Foods till ett samtal den 19 
april. Jag lyfte på mötet fram vikten av att företaget nu tar sitt ansvar i 
den uppkomna situationen. Det är många som kommer drabbas av detta, 
hundratals personer kommer mista sitt jobb på fabriken och det är även 
ett hårt slag för de lantbrukare som levererar sina produkter till Findus. 

Findus lämnade ett tydligt besked att man som första prioritering just nu 
har de anställda i Bjuv och att man även fortsatt ser Sverige som en 
betydelsefull marknad för sina produkter. 

De förklarade också vad som låg bakom beslutet att lägga ner 
verksamheten i Bjuv, att det finns en överkapacitet inom koncernen och 
en stor pris press.Jag tycker fortfarande att det är märkligt att köpa en 
verksamhet under hösten 2015 och sedan lägga ner den några månader 
senare. 

Det är viktigt att Findus nu lever upp till sina löften om att ta sitt ansvar 
i den fortsatta processen. Staten har förstås också ett engagemang och 
jag vet att Arbetsförmedlingen förbereder insatser för de som kommer 

Postadress 
103 33 Stockholm 

Besöksadress 
Mäster Samuelsgatan 70 

Telefonväxel 
08-405 10 00 

Telefax 
08-4113616 

E-post: n.registrator@regeringskansliet.se 
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~~i :''/;~·1 'I '" ,i'' 
varslas. Vinnova har ~idragit med. finansie.ring till ett projekt inom 
kretsloppsbaserad produktion och förädlfog av grönsaker och fisk 
kopplad till Food Valley of Bjuv och Sveriges lantbruksuniversitet är 

. . . 
också involverade i flera processer som är relevanta för den här 
situat10nen. 

Näringsdepartementet fortsätter att följa frågan och vi är i kontinuerlig 
kontakt med den regionala arbetsgrupp som Region Skåne initierat med 
anledning av Findus nedläggning och där jag vet att även Familjen 
Helsingborg deltar. 

l\1ikael I>amberg 
Närings minister 

2 
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3 juni 

52

52



Uppdrag i verksamhetsplan 2016-2019
Arbetsgrupp 
Workshops 

Kontinuerlig avstämning i infrastrukturnätverk, 
kollektivtrafikgrupp och kommundirektörsgrupp.  
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Familjen Helsingborgs strategi för 

infrastruktur och kollektivtrafik 

 
Inför planperioden 2018-2029 

2016-06-03 
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Varför en strategi? 

• Visa vilka infrastrukturobjekt Familjen driver. 
 

• Påverka nationell och regional planeringsprocess för 2018-2029. 
 

•  Struktur för långsiktig planering i Familjen samt respektive kommun. 
  

•  Gemensam vision för infrastrukturen i Familjen. 
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Förutsättningar 

• Skånebilden utgör grunden. 
• Europaspåret hanteras inte i strategin. 
• Bredband hanteras i ett annat nätverk. 
• Kollektivtrafik ska ingå i strategin. 
• Objekt ska vara av betydelse för hela Familjen alternativt  

ska beröra minst två kommuner. 
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Innehåll 
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Utgångspunkt 

• Skånebilden 
• Familjen Helsingborgs vision 2020 
• Det övergripande transportpolitiska målet 

 
 

Tre övergripande målsättningar för infrastruktur och kollektivtrafik 
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Tre övergripande målsättningar 

Halvtimmestrafik med tåg  

i alla Familjens kommuner 

Regionbuss mellan tätorterna  

och till tågstationerna 

Säkert, hållbart och pålitligt transportsystem  

med förbindelser till omvärlden 
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Familjens infrastruktur 

Prioriterade objekt 

Prioriterade objekt i nationell plan 

Prioriterade objekt på längre sikt 
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Familjens infrastruktur 
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Familjens kollektivtrafik 

Övergripande principer 

• sammanhängande kollektivtrafik i långa stråk 
• förändra resenärers beteenden. 
• ökad kapacitet, ökad turtäthet och ökad pålitlighet  
• ordinarie kollektivtrafik integreras i skolskjutssystemet 
• fortsatt utveckling av serviceresor och närtrafik 

 

 

-- 
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Familjens infrastruktur 
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Fortsatt arbete 

• juni: tryck och kommunikationsplan 
 

• september: digital produkt samt presentationsmaterial 
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Tack! 

renee.mohlkert@helsingborg.se 
simon.randahl@helsingborg.se 
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ÄNGELHOLM 

HÖGANÄS

ÖRKELLJUNGA

ÅSTORP

BJUV

LANDSKRONA

SVALÖV

HELSINGBORG

BÅSTAD

KLIPPAN
PERSTORP

E6/E20

E4

Familjens
kollektivtrafik Familjen Helsingborgs 

strategi för infrastruktur 
och kollektivtrafik

Söderåsbanan, 
persontrafik Ängelholm-Åstorp
Varför: Söderåsbanan mellan Åstorp och Malmö öppnar för 
persontrafik 2020 vilket ökar möjligheterna för hållbart resande 
i Familjen Helsingborg och övriga Skåne. En anpassning av 
Söderåsbanans norra del, Ängelholm-Åstorp, för persontrafik 
ökar dessa möjligheter ytterligare samt bidrar till ökad till- 
gänglighet, kapacitet och pålitlighet i det regionala kollektiv- 
trafiksystemet.
Vårt mål: Att persontrafik på sträckan Ängelholm-Åstorp 
pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogrammet med 
trafikstart 2020.

Västkustbanan, 
Pågatåg utan byte i Helsingborg
Varför: Idag är Helsingborg C bytespunkt för Pågatåg vilket 
innebär att det till exempel inte går att resa utan byte med 
samma tåg från stationerna norr om Helsingborg till södra 
Skåne. En sammanhängande trafik från Halmstad till södra 
Skåne längs Västkustbanan ökar attraktiviteten för pågatågs-
trafiken och bidrar därmed till ökat resande och samman- 
kopplar arbetsmarknadsregioner.
Vårt mål: Sammanhängande trafik med Pågatåg längs  
Västkustbanan mellan Halmstad och södra Skåne.

Ängelholm-Höganäs
Varför: Restidsmässigt är dagens regionbuss mellan Ängel- 
holm och Höganäs inte ett attraktivt alternativ till bilen. En 
snabbare regionbussförbindelse mellan Ängelholm och 
Höganäs utmed väg 112 ger förutsättningar för ökat kollektivt 
resande i stråket och möjliggör nya pendlingsrelationer.  
Vårt mål: Att en ny regionbusslinje med färre stopp och genare 
linjesträckning i stråket Ängelholm-Höganäs införs snarast. 

Regionalt superbusskoncept
Varför: Helsingborg-Höganäs och Helsingborg-Örkelljunga- 
Markaryd saknar idag järnvägsförbindelser men är trots det 
två av Skånes starkaste pendlingsstråk. Införande av regionalt 
superbusskoncept med ökad kapacitet och framkomlighet är 
en förutsättning för att kollektivtrafik ska vara ett konkurrens-
kraftigt alternativ till bilen i dessa stråk. 
Vårt mål: Införande av regionalt superbusskoncept på 
sträckan Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd samt på sträckan 
Helsingborg-Höganäs senast 2022.

Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed- 
Kävlinge-Lund
Varför: En ny regionbusslinje på sträckan Örkelljunga-Perstorp- 
Ljungbyhed-Kävlinge-Lund skapar ett starkt kollektivtrafik-
stråk i nord-sydlig riktning i områden som inte är aktuella för 
spårtrafik. Regionbusslinjen skapas med tydliga kopplingar 
till Pågatåg i Perstorp, Klippan och Kävlinge. Det bidrar till nya 
pendlingsmöjligheter i områden med svag kollektivtrafik.
Vårt mål: Att en ny regionbusslinje på sträckan Örkelljunga- 
Perstorp-Ljungbyhed-Kävlinge-Lund pekas ut i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet. 

Ängelholm Helsingborg Airport, 
bussförbindelse Barkåkra
Varför: Idag kör en stor andel resenärer bil till och från Ängel-
holm Helsingborg Airport eftersom utbudet med kollektivtrafik 
är begränsat. För att säkerställa Familjen Helsingborgs och 
norra Skånes tillgänglighet till flygplatsen med kollektivtrafik 
krävs satsningar på en bussförbindelse från Barkåkra station. 
Vårt mål: Att en bussförbindelse från Barkåkra station till 
Ängelholm Helsingborg Airport införs snarast.

Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och samman-
hang som utvecklar. Här växer både människor och företag. Känslan skapar Familjen 
Helsingborg. Vi är: Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Perstorp 
Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga. familjenhelsingborg.se

Vi i Familjen Helsingborg har i bred samverkan mellan våra  
11 kommuner tagit fram denna strategi inför den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen för planperioden 2018-2029. 

Vi lyfter i strategin fram de infrastrukturobjekt och kollektivtrafik- 
satsningar vi tillsammans prioriterar och driver regionalt, nationellt  
och internationellt. Strategin revideras vart fjärde år med syfte att vara 
ett underlag till nationella och regionala planer och trafikförsörjnings-
program. För att möta och stärka de investeringar och satsningar vi 
lyfter fram i strategin arbetar vi kontinuerligt i Familjen Helsingborgs 
kommuner med att:

• planera ny bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära läge

• planera tät bebyggelse vid stationer

• underlätta och förenkla byten vid stationer och därmed arbeta  
 efter ett hela resan-perspektiv

• planera och bygga bra infrastruktur för gång och cykel samt

• ta med viktiga objekt för den regionala och nationella utvecklingen 
 i våra översiktsplaner

INFÖR PLANPERIODEN 2018-2029

Prioriterade kollektivtrafikåtgärder

I alla stråk med kollektivtrafik finns potential att öka 
resandet genom att underlätta för resenärer att välja 
kollektivtrafik istället för bilen. Därför driver vi i Familjen 
Helsingborg insatser för att förändra resenärers  
beteenden, så kallad mobility management, för ökat 
resande i befintliga kollektivtrafikstråk.

I stråk där resandet är lågt är det av största vikt att resandet 
ökar både ur ett hållbarhetsperspektiv och för att kunna bära 
kostnaderna för kollektivtrafiken i just det stråket. I stråk med 
stort resande krävs satsningar på ökad kapacitet, ökad tur-
täthet och ökad pålitlighet för fortsatt attraktiv kollektivtrafik 
för resenärerna. 
 För att skola in framtida resenärer och befästa hållbart 
resande i ett tidigt stadium är det viktigt att satsa på skol-
skjutssystemet. Vi i Familjen Helsingborg driver att ordinarie 
kollektivtrafik integreras i skolskjutssystemet och att sam-
ordning sker mellan skolornas tider och kollektivtrafikens 
tidtabeller så att kollektivtrafiken kan utnyttjas maximalt. 
Förutom investering i framtida resenärer kan integrering av 
kollektivtrafik i skolskjutssystemet öka antalet tillgängliga  
bussturer för allmänheten i stråk där resandeunderlaget är 

svagt. I stråk där resandeunderlag saknas helt kan det inne-
bära att kollektivtrafik kan erbjudas. 
 Lika viktigt som ett fungerande skolskjutssystem i kollektiv- 
trafiken är ett fungerande system för serviceresor och när- 
trafik. I många orter är serviceresor och närtrafik den kollektiv- 
trafik som erbjuds och precis som med skolskjuts innebär 
samordning av serviceresor och närtrafik med ordinarie 
kollektivtrafik ökad tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet. Vi  
i Familjen Helsingborg driver fortsatt utveckling av service- 
resor och närtrafik i samordning med ordinarie kollektivtrafik. 
 Utöver de övergripande principerna prioriterar vi i Familjen 
Helsingborg sex konkreta åtgärder som stärker och förbättrar 
kollektivtrafiksystemet. Dessa åtgärder bidrar till ökad attrak-
tivitet och konkurrenskraft för kollektivtrafiken vilket är en för-
utsättning för ett hållbart transportsystem. Åtgärderna bidrar 
dessutom till att uppnå de regionala målen om fördubbling 
av antalet kollektivtrafikresor år 2020 jämfört med år 2006 
samt en marknadsandel på minst 40 % år 2030. Samtliga 
åtgärder kan förverkligas i närtid och vårt mål är att de ska 
genomföras snarast alternativt tas upp i nästa regionala 
trafikförsörjningsprogram. 

Ett framgångsrecept för attraktivitet i kollektivtrafiken är trafik i sammanhängande 
stråk. Resenärer kan resa längre sträckor utan att tvingas till byten och  
kollektivtrafiken får en strukturbildande karaktär som signalerar pålitlighet och 
långsiktighet. Vi i Familjen Helsingborg driver att sammanhängande kollektivtrafik  
i långa stråk ska vara en utgångspunkt vid planering av kollektivtrafik.
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ÄNGELHOLM 

HÖGANÄS

ÖRKELLJUNGA

ÅSTORP

BJUV

LANDSKRONA

SVALÖV

HELSINGBORG

BÅSTAD

KLIPPAN
PERSTORP

E6/E20

E4

Familjens
infrastruktur 

Västkustbanan, 
dubbelspår Ängelholm-Maria station  
Vårt mål: Att dubbelspårsutbyggnad längs Västkustbanan 
mellan Ängelholm och Maria station genomförs enligt  
gällande nationell plan för transportsystemet med trafikstart 
senast år 2022.

Söderåsbanan, persontrafik Åstorp-Malmö 
Vårt mål: Att utbyggnad av Söderåsbanan och de nya  
stationerna i Billesholm, Kågeröd och Svalöv genomförs 
enligt gällande nationell plan för transportsystemet, samt  
avsiktsförklaring gällande trafikering mellan berörda parter 
med trafikstart senast år 2020.

Skånebanan, 160 km/h Åstorp-Hässleholm 
Vårt mål: Att upprustning av Skånebanan mellan Åstorp och 
Hässleholm till 160 km/h genomförs enligt gällande nationell 
plan för transportsystemet med färdigställande senast 2019.

Höghastighetsjärnväg
Helsingborg-Stockholm
Varför: En anslutande höghastighetsjärnväg från Helsing-
borg till färdigställd höghastighetsjärnväg Stockholm- 
Jönköping-Malmö säkerställer tillgänglighet till och från  
Familjen Helsingborg i ett nationellt perspektiv. Att ansluta  
Familjen Helsingborg till höghastighetsjärnvägen bidrar 
positivt till Familjen Helsingborgs och Öresundsregionens 
utveckling och tillväxt. Det skapar även möjlighet för snabba 
regionala tåg i stråket Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd.  
Vårt mål: Utbyggnad av en anslutande höghastighetsjärnväg 
från Helsingborg, i ett andra steg efter höghastighetsjärn- 
vägens utbyggnad via Hässleholm, med trafikstart efter 2035.

Järnvägsutbyggnad Helsingborg-
Örkelljunga-Markaryd.  
Varför: Järnvägsnätet utgör grunden för Skånes utveckling 
och är stommen i Familjen Helsingborgs transportsystem.  
För att uppnå Familjen Helsingborgs vision om en samman-
hängande stad är det av största vikt att även stråket  
Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd förses med järnväg. 
Vårt mål: Utbyggnad av järnväg i stråket Helsingborg- 
Örkelljunga-Markaryd i kombination med höghastighets- 
järnväg Helsingborg-Stockholm med trafikstart efter 2035.

Oslo-Köpenhamn, 250 km/h
Varför: Fullt utbyggt järnvägsystem för 250 km/h i stråket 
Oslo-Köpenhamn, längs Västkustbanan, bidrar starkt till  
Sveriges och Öresundsregionens utveckling och tillväxt. 
En viktig satsning för Familjen Helsingborgs tillgänglighet till 
Öresundsregionen och Göteborg samt Oslo. 
Vårt mål: Västkustbanans fortsatta utbyggnad till dubbelspår 
och anpassning till 250 km/h och att sträckan Göteborg-Oslo 
fortsätter att upprustas vilket möjliggör trafikering med nya 
snabba regionaltåg. 

Regional spårväg, Helsingborg-Höganäs
Varför: En regional spårväg i stråket Höganäs-Helsingborg 
ger en pålitlig och tydlig kollektivtrafik med kapacitet att 
transportera långt fler passagerare än med buss. Det är en 
förutsättning för att hantera framtidens efterfrågan på kollektiv- 
trafik i stråket och för fortsatt utveckling och tillväxt i Familjen 
Helsingborg. Spårvägen skapar dessutom förutsättningar för 
en attraktiv stadsutveckling genom minskad trängsel, minskat 
buller samt färre luftföroreningar och vibrationer. 
Vårt mål: Utbyggnad av regional spårväg i stråket Helsing-
borg-Höganäs.

Vi är 340 000 invånare fördelat på 11 kommuner 
med en fjärdedel av Skånes arbetsplatser. Europa- 
vägarna E4, E6 och E20 passerar genom Familjen 
Helsingborg och utgör tillsammans med Västkust-
banan, Skånebanan, Söderåsbanan och Rååbanan 
stommen i vårt transportsystem. Helsingborgs 
hamn är en av Sveriges största hamnar och  
betydande hamnverksamhet finns även i Lands-
krona och Höganäs. Ängelholm Helsingborg 
Airport ger oss och närliggande regioner goda 
förbindelser till övriga delar av landet och inter- 
nationella charterdestinationer. 

Med våra nationella och internationella kopplingar är vi 
en viktig del i Greater Copenhagen där vi genom ett bra 
samarbete mellan Skåne och östra Danmark vill skapa 
tillväxt och konkurrenskraft till nytta för regionens 3,9 
miljoner invånare. 

Vi står inför stora förändringar i framtiden, det gäller för 
oss som för övriga delar av Europa. Befolkningsutveck-
ling, globalisering, integration, teknikutveckling, klimat 
och miljöförändringar är några av de stora trender som 
tillsammans med ökade ekonomiska krav skapar en ut-
manande framtid. För att möta utmaningarna krävs god 
planering och vilja till förändring. Den infrastruktur som 
finns idag måste underhållas, förstärkas samt inte minst 
användas mer effektivt och hållbart eftersom den till stor 
del även utgör framtidens infrastruktur. Men det krävs 
också nya investeringar. Investeringar i infrastruktur och 
kollektivtrafik stärker tillgängligheten och robustheten i 
transportsystemet vilket är en förutsättning för att knyta 
samman arbetsmarknadsregioner och tillväxtmotorer.  
En stark och långsiktig satsning på infrastruktur för 
kollektivtrafik och investering i fordon och pålitliga trafik- 
upplägg är nödvändigt för en hållbar utveckling och ett 
hållbart samhälle i framtiden.

Vi i Familjen Helsingborg lyfter i denna strategi fram de 
infrastrukturobjekt och kollektivtrafiksatsningar vi till-
sammans prioriterar och driver regionalt, nationellt och 
internationellt. Dessa infrastrukturobjekt och kollektiv- 
trafiksatsningar skapar stort värde för Sverige och 
Danmark samt bidrar till att både nationella och regionala 
miljö- och utvecklingsmål uppnås. Strategin är indelad  
i två delar; infrastruktur respektive kollektivtrafik där 
infrastruktur avser investeringar i transportinfrastruktur. 

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och 
kollektivtrafik tar utgångspunkt i Skånebildens utpekade 
satsningar på infrastruktur tillsammans med Familjen 
Helsingborgs vision 2020 och det övergripande transport- 
politiska målet. För att förverkliga Skånebilden, uppnå 
vår vision och bidra till transportpolitiska mål har vi enats 
om tre övergripande målsättningar för infrastruktur och 
kollektivtrafik i Familjen Helsingborg: 

Halvtimmestrafik med tåg i alla 
Familjens kommuner

Regionbuss mellan tätorterna och 
till tågstationerna

Säkert, hållbart och pålitligt transportsystem 
med förbindelser till omvärlden

”Familjen Helsingborg upplevs som en sammanhängande 
stad och är en av norra Europas mest kreativa och  
inkluderande regioner” (Familjen Helsingborgs vision 2020)

”Det övergripande transportpolitiska målet är att säker-
ställa samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgare och näringsliv i  
hela landet” (prop 2008/09:93)

Skånebilden är en överenskommelse i Skåne avseende 
infrastruktur som understryker Skånes behov av hög- 
hastighetsjärnväg, utbyggnad av Västkustbanan till 
dubbelspår, konkurrenskraftiga restider på Skånebanan 
samt att en fast förbindelse mellan Helsingborg och  
Helsingör ska påbörjas så snart det går.  
(Skånebilden, 2015)

Prioriterade objekt  
i nationell plan  
för transportsystemet 
2014-2025 

Familjen Helsingborg har idag tre utpekade infrastrukturobjekt i gällande nationell plan 
för transportsystemet 2014-2025. Det innebär att de är finansierade och tidsplanerade. 
Det mycket viktigt att dessa objekt genomförs enligt plan och att de finns med i  
kommande nationell plan för åren 2018-2029. Utöver objekten i gällande nationell plan 
för transportsystemet 2014-2025 prioriterar Familjen Helsingborg ytterligare infrastruktur- 
objekt inför kommande nationella och regionala planer för åren 2018-2029 samt några 
objekt på längre sikt. Dessa objekt är avgörande för att kunna möta framtidens  
efterfrågan på hållbara transporter och ökat resande med kollektivtrafiken. 

Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör  
Varför: En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör 
är en förutsättning för en fullt integrerad och funktionell Öre-
sundsregion samt för att möta transportbehovet när Fehmarn 
Bält-förbindelsen öppnar. Den fasta förbindelsen skapar 
kraftigt förbättrad tillgänglighet och bidrar därmed till ökad 
tillväxt och till att vidga arbetsmarknaden i Öresundsregionen. 
Verksamheter och företag ges ökad tillgång på arbetskraft 
och marknadsunderlag för tjänster och handel jämfört med 
idag. En fast förbindelse ökar kapaciteten i transportsystemet 
och avlastar därmed Öresundsbron och väg E6/E20.
Vårt mål: En etappvis utbyggnad av separata tunnellinjer 
där persontågs- och motorvägsförbindelse kommer först. Att 
den fasta HH-förbindelsen pekas ut i nationell transportplan 
2018-2029 samt att svenska och danska regeringen fattar 
beslut om genomförande med målsättning om färdigställande 
senast 2035.  

Dubbelspår Västkustbanan, 
Maria station-Helsingborg C 
Varför: Maria station till Helsingborg C är den sista sträckan 
längs Västkustbanan med enkelspår som inte finns utpekad i 
nationell transportplan. Dubbelspår Maria station-Helsingborg 
C fullföljer riksdagsbeslutet om en fullt utbyggd Västkustbana 
och bidrar till ökad kapacitet och robusthet samt minskad 
restid i det nationella och regionala transportsystemet. Bidrar 
till regionförstoring och ökad tillväxttakt i Syd- och Västsverige. 
Vårt mål: Att dubbelspår Västkustbanan Maria station- 
Helsingborg C pekas ut i nationell plan för transportsystemet 
2018-2029 med byggstart senast 2025.

Skånebanan, 
dubbelspår Helsingborg-Hässleholm 
Varför: Skånebanan är idag ett av landets mest belastade 
enkelspår och viktig för både gods- och persontransporter.  
För att garantera kapacitet och robusthet när godsmängderna 
och persontransporterna på järnväg ökar är det av största 
vikt att Skånebanan byggs ut till dubbelspår. Ett dubbelspår 
innebär minskad restid och därmed en möjlighet att koppla 
ihop arbetsmarknadsregionerna i nordvästra och nordöstra 
Skåne. Tillsammans med möjligheten att transportera mer 
gods på järnväg bidrar de minskade restiderna till fortsatt 
utveckling och tillväxt i hela Skåne.  
Vårt mål: Att dubbelspår alternativt förlängt mötesspår  
Klippan-Hyllstofta pekas ut i nationell plan för transport- 
systemet 2018-2029 som en första etapp. Att Skånebanan 
utreds vidare med fokus på sträckan Åstorp-Ramlösa inför 
nationell plan för transportsystemet 2022-2033.

Ängelholm Helsingborg Airport, 
trafikplats väg E6 
Varför: Ängelholm Helsingborg Airport är viktig för Familjen 
Helsingborgs tillgänglighet till omvärlden och en förutsättning 
för fortsatt utveckling och tillväxt för näringsliv och arbets-
marknad. En ny trafikplats på väg E6/E20 med anslutning till 
flygplatsen stärker tillgängligheten till flygplatsen och möjlig-
gör effektivare anslutning med kollektivtrafikförbindelser från  
Helsingborg och övriga orter i Familjen Helsingborg.
Vårt mål: Att en ny trafikplats på väg E6/E20 pekas ut i  
nationell plan för transportsystemet 2022-2033.

Prioriterade objekt

Väg 21, Klippan-Hyllstofta   
Varför: Väg 21 är en viktig förbindelse i öst-västlig riktning i 
norra Skåne och har idag god vägstandard med 2+1 körfält 
längs stora delar av sträckan Åstorp-Kristianstad. För att  
färdigställa väg 21 till ett trafik- och kapacitetssäkert stråk 
med god framkomlighet och robusthet krävs 2+1 körfält längs 
den återstående sträckan mellan Klippan och Hyllstofta. 
Vårt mål: Att utbyggnad av väg 21 längs sträckan Klippan- 
Hyllstofta pekas ut i regional transportinfrastrukturplan  
2018-2029.

Väg 109, Ekeby-Kågeröd-Höör
Varför: En brist i norra Skånes transportsystem är avsaknad 
av attraktiva öst-västliga stråk. Ett stråk i förlängningen av 
väg 109 från Helsingborg till Höör stödjer flera funktioner i 
transportsystemet. En förbättrad vägförbindelse i stråket ger 
förutsättning för attraktiv kollektivtrafik och tillgång till kopp-
lingspunkter mellan olika trafikslag. Det ger även möjlighet  
till överflyttning av rekreationsresor från bil till kollektivtrafik 
samt en alternativ koppling till Helsingborgs hamn för gods- 
transporter vilket avlastar väg E6/E20.
Vårt mål: Att utbyggnad av väg 109 längs sträckan Ekeby- 
Kågeröd pekas ut i regional transportinfrastrukturplan 2018-
2029 som en första etapp i stråket Helsingborg-Höör.

Väg 108, Örkelljunga-Ljungbyhed-Kävlinge  
Varför: Väg 108 är ett viktigt alternativt stråk för transittrafik 
som kan avlasta väg E6/E20. Stråket kopplar samman tät- 
orter och större verksamheter i östra delen av Familjen 
Helsingborg. Idag finns stora brister i trafiksäkerhet eftersom 
vägen berörs av anslutande vägar och mindre samhällen.  
Att rusta upp väg 108 och samtidigt införa en ny busslinje i 

stråket Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed skapar nya  
pendlingsmöjligheter från Familjen Helsingborg till Malmö, 
Lund och resten av Öresundsregionen.
Vårt mål: Att väg 108 på sträckan Örkelljunga-Ljungbyhed 
pekas ut i regional transportinfrastrukturplan 2018-2029  
samt att sträckan Ljungbyhed-Kävlinge pekas ut i regional 
transportinfrastrukturplan 2022-2033.

Cykelvägnät
Varför: Bra cykelvägar till hållplatser och stationer är en 
förutsättning för ökad attraktivitet i kollektivtrafiken. Attraktiva 
och säkra cykelvägar mellan Familjen Helsingborgs tätorter 
samt till rekreationsområden bidrar till hållbart resande, ökad 
hälsa, ett jämställt transportsystem och social utveckling. 
Vårt mål: Investeringar i gång- och cykelvägar genom med-
finansiering längs det regionala och kommunala vägnätet, 
samt där det är möjligt i ny sträckning mellan tätorter, till 
rekreationsområden och till hållplatser och stationer. 

Torrhamn, Bjuv/Åstorp   
Varför: En torrhamn med anslutning till Skånebanan  
ger möjlighet till överflyttning av gods från väg till järnväg samt 
fördelning och effektivisering av godsflöden lokalt, regionalt 
och nationellt. En torrhamn bidrar till hållbara och effektiva 
godstransporter, ökad kapacitet för Helsingborgs hamn samt 
förbättrade trafikmiljöer i städer och tätorter.  
Vårt mål: Fortsatt arbete för att underlätta etablering av en 
torrhamn i Bjuv/Åstorp vilket inkluderar utredning och investe-
ring i närliggande och anslutande infrastruktur.

Prioriterade objekt på längre sikt

Familjen Helsingborg är motorn i norra delen 
av Öresundsregionen med förbindelser till 
Stockholm, Danmark och Norge.
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Regionala kärnor i Skåne 
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Varför en vision för Skåne 2030? 

• Vem?  
• Varför?  

Skåne år 2030 är öppet. Öppet i sinnet, öppet för alla 
och med ett öppet landskap. Vi välkomnar nya 
människor och nya influenser med öppna armar. Vi 
är porten till Sverige och ut i världen.  
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GEMENSAMMA STÄLLNINGSTAGANDEN 

•Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet 
•Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor 
•Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur 
•Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster 
•Skåne ska vara en globalt attraktiv region 
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Det flerkärniga Skåne 

2016-04-15 4 

• Flerkärnigheten består i att många tätorter 
ligger nära varandra.  

• Mål: ett hållbart Skåne. 
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SKÅNE SKA DRA NYTTA AV SIN 
FLERKÄRNIGA ORTSTRUKTUR 

• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne 
• Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor 
• Utveckla möjligheten att bo och verka i hela Skåne 
• Stärka stad och landsbygd utifrån sina respektive 

behov och utveckla samspelet mellan dem 
• Utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt 
• Stärka det regionala samarbetet 
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• En tillväxtmotor är en kärna med starkare 
befolknings- och sysselsättningstillväxt än 
genomsnittet i regionen, ger 
spridningseffekter och skapar tillväxt i sitt 
omland. 

• Tillväxtmotorer i Skåne: Malmö, Lund, 
Helsingborg samt Kristianstad/Hässleholm. 

• Ska stärkas för att öka Skånes 
konkurrenskraft. 

Tillväxtmotorer 
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• En regional kärna är en tätort med central 
betydelse för sitt omland: med relativt stor 
befolkningstillväxt, relativt stor branschbredd 
och positivt pendlingsnetto. 

• Regionala kärnor i Skåne: Landskrona, 
Trelleborg och Ystad. 

• Ska stärkas utifrån geografiska lägen och 
funktioner (t ex infrastruktur). 

Regionala kärnor 
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Befolkningsmässigt   JA
Branschbreddsmässigt JA
Pendlingsnetto   NEJ, men vi ligger på  
     samma nivå som de 
     redan  utpekade  
     regionala  kärnorna  

Kan Ängelholm utses som 
regional kärna? 

2016-04-15 8 
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• Strukturplan SKNV och översiktsplan 2035 
anger att Ängelholm bör ses som en regional 
kärna. 

• Ängelholms centralort är stadsmässig och 
kommer bli än mer stadsmässig vid t ex 
utvecklingen av stationsområdet. 

• Kommunen har god infrastruktur. Nya 
stationen i Barkåkra och öppnandet av 
Hallandsåsen stärker detta. 

2016-04-15 9 
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• Kommunen har ett brett näringsliv och 
företagsklimatet är gott. 

• Kraftsamling bidrar till möten mellan 
näringsliv, kommun och ideella krafter och 
utvecklar kommunen. 

• Turismnäring: Hembygdsparken m m. 
• Stranden är ett varumärke. 
• Samverkar med sitt omland, t ex genom 

familjen Helsingborg. 2016-04-15 10
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Ängelholm ska utses till en regional kärna. 

• Framställning till Region Skåne. 
• Anordna möte med Region Skåne  

Slutsats 

2016-04-15 11
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STRATEGIER FÖR DET FLERKÄRNIGA SKÅNE 
 

Satsa på Skånes tillväxtmotorer och 
regionala kärnor och utveckla den 
flerkärniga ortstrukturen 
 

Växa effektivt med en balanserad 
och hållbar markanvändning 
 

Stärka Skånes relation inom Öresunds-
regionen, södra Sverige och södra 
Östersjön 

Stärka tillgängligheten och 
binda samman Skåne 

Skapa socialt hållbara, attraktiva orter 
och miljöer som erbjuder hög 
livskvalitet 
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160309 Kommunstyrelsen Ängelholm 
 Informationsärende 

160415 Kommundirektörsgruppen fam Hbg 
160603 Styrelsen fam Hbg 
16XXXX Kommunstyrelsen Ängelholm 
  Beslutsärende 
16XXXX Region Skåne 

Ärendegång 
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  (Uppföljning, slutligt reviderad maj 2016) 

Foto: studio-e.se, Anders Ebefeldt
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Verksamhetsplanen för Skåne Nordväst är det övergripande styrdokumentet för styrelsen och för samarbetet mellan kommunerna. Planen följs upp vid tertial 2 och 
årsskiftet. Sifferuppgifter i kolumnen resultat avser senast tillgängliga statistikår om inget annat anges.

I beslutad verksamhetsplan för 2015 finns sex prioriterade målområden: 
 Infrastruktur och samhällsplanering 
 Utbildning 
 Näringslivsutveckling 
 Kommunerna som arbetsgivare 
 Kommunikation och förankring av samarbetet 
 Intern effektivitet och service 

För varje målområde och strategi kopplats en eller flera ansvariga kommuner. Huvudansvarig kommun är markerad med fet text.  

I huvudansvaret ingår följande: 

1) Att ansvara inför styrelsen att mål uppnås, strategier och handlingsplan genomförs i tid. 
2) Möjlighet att delegera arbetsuppgifter till medansvariga samt ansvar att kalla till möten/avstämning med medansvarig kommun.  
3) Att upprätta en enkel handlingsplan som stöd för att nå målen. 
4) Vid styrelsens tematiska möten ansvara för upplägg och genomförande avseende aktuellt temaämne. 

På följande sidor redovisas målavstämningen per 151231. 

Grönt indikerar att målet är uppfyllt. Resultat: 21 mål är uppnådda. 

Gult indikerar att målet är delvis uppfyllt. Resultat: 9 mål är delvis uppnådda. 

Rött indikerar att målet ej är uppfyllt. Resultat: 12 mål är ej uppnådda. 
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1.1 Beslut om byggstart (motsvarande) 
avseende några av de tyngsta 
infrastrukturinvesteringarna:

1. Fastförbindelse Helsingborg-
Helsingör
2. Europabana Hbg-Sthlm 
3. Dubbelspår på Västkustbanan 
4. Persontrafik på Söderåsbanan 
Ängelholm-Malmö
5. Dubbelspår på Skånebanan 
6. Upprustning av riksväg 108
7. Utbyggnad av väg 109

Verkställa lobbyinsatser i 
enlighet med 
kommunikationsplanen där 
ansvariga kommuner är utsedda.

Ett samlat uppträdande av Skåne 
Nordväst i infrastrukturfrågor.

H-borg 1-7
Klippan 1
Örkelljunga 
2
Ängelholm 3
Svalöv 4,7
Bjuv 5
Perstorp 6

Beslutsläget i de tyngre 
Investeringsprojekten.

Styrelsens egen 
bedömning 
av det gemensamma 
uppträdandet.

1.1.1 Lobbyarbete mot 
svensk och dansk 
nationell nivå pågår. En 
samhällsekonomisk 
analys har gjorts. Region 
Skåne och de större 
kommunerna har tagit 
beslut om en gemensam 
bild, Skånebilden, där det 
står att HH ska byggas 
före Metron. 
1.1.2 Beslut förordar 
annan sträckning.

1.1.3 Järnvägsplan och 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS)
Maria-Helsingborg C 
inledd i november 2015. 
Beräknas klar juni 2016.
1.1.4 Beslut finns för 
Åstorp-Teckomatorp-
(Malmö)
1.1.5 Åtgärdsvalsstudie 
klar juli 2015.
Kompletteras med ett PM 
under våren 2016.
1.1.6 Inget beslut
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1.1.7  Åtgärdsvalstudie 
för väg 109 har startat 
under hösten 2015. 
Utifrån RTI plan för 
Skåne 2014-2025 
betraktas inte längre väg 
109 som ett regionalt 
viktigt stråk. 

1.2  Ökad kollektivtrafik. Aktivt påverka Region Skånes 
kollektivtrafiknämnd för att göra 
kollektivtrafiken mer attraktiv.  
 
Vara en aktiv aktör i 
marknadsföringen av befintlig 
kollektivtrafik. 
 
 
Integrera skolskjutsverksamhet 
med linjetrafik. 

Åstorp 
Örkelljunga 
  

Nya/utökade turer i 
relation till nedlagda, 
årsvis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bjuv: Ingen förändring 
mellan 2014 och 2015. 
Helsingborg: 
Höganäs: Ingen 
förändring mellan 2014 
och 2015. 
Båstad:  Fyra fler 
bussturer kopplade till 
Hallandsåsen öppning. 
Ny pågatågstation i 
Förslöv. 
Klippan: Linje 528 har 
återinförts med fem turer 
per dag år 2015. 
Landskrona: Linjenätet 
har delvis utvecklats. 
Perstorp: Linje 529 
indragen. 
Svalöv: - 
Ängelholm:  Ny 
pågatågstation i Barkåkra 
och ändrad linjedragning. 
Åstorp: - 
Örkelljunga: 
Skåneexpressen 9 och 10 
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Antalet resande i Skåne 
Nordväst som åker 
kollektivt ska öka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ökat antal skolskjuts-
bussar som integrerats 
med linjetrafiken jämfört 
med föregående år. 

har förändrats till 511 o 
521 med delvis ändrad 
sträckning. 
Bjuv: -2 611 
Båstad: +12 847 
Helsingborg: +316 729 
Höganäs: -56 167 
Klippan: -10 994 
Landskrona: +27 232 
Perstorp: -4 725 
Svalöv: - 
Ängelholm: +28 464 
Åstorp: -2 868  
Örkelljunga: +7996 
Totalt SkNv: +315 903 
Integrerad trafik: 
Skolskjutsbussarna 
mellan Skånes Fagerhult, 
Åsljunga till Örkelljunga 
har integrerats med linje 
521 som har sträckningen 
Markaryd – Örkelljunga. 
Indragen trafik: 
I Perstorp, Bjuv och 
Svalöv har tidigare 
integrerade linjer 
avvecklats och handlats 
upp som skolskjuts. 
 

1.3  Ökad användning av elbilar och 
laddhybrider. 
 

Strategi för gemensam 
laddstruktur inkl. etablering av 
laddmöjligheter i samtliga 

Höganäs 
Helsingborg 
 

Ökat antal kommunala 
elbilar, årligen.  
Ökat antal elbilar, årligen 

Ökat antal kommunala 
elbilar, årligen: +10 
(till totalt 29) 
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kommuner.    
 
Gemensam upphandling för 
leasing/köp av elbilar. 
Utveckla samverkansmodeller 
med näringslivet. 
Initiera och förankra ytterligare 
projekt kring elbilsfrågan.  

 Ökat antal 
laddmöjligheter, årligen. 
Antal involverade 
företag/org. 

Ökat antal elbilar, 
årligen: + 45 (totalt 146) 
Ökat antal 
laddmöjligheter, 
årligen: + 10 (totalt 45) 
Antal involverade 
företag: 5 

1.4 Gemensam avfallshantering och 
regionalt avfallssamarbete. 
 
Halvera nettokostnaden för 
avfallshanteringen.  
Halvera mängden avfall. 
 

Samarbeta för att optimera 
effektivitet, 
kostnadsrationalisering och 
möjlighet att agera för en 
avfallsminimering, etablering av 
nya entreprenörer samt 
forskning och utveckling i hela 
regionen. 

Båstad 
Svalöv 
Klippan 

Nettokostnad ska minska 
från 203 Mkr år 2010 till 
102 Mkr år 2020. Årlig 
uppföljning. 
 
Mängden avfall ska 
minska från 500 kg/inv 
och år 2010 till 300 
kg/inv och år 2020. Årlig 
uppföljning. 

Kostnadseffektivisering  
Något ökade kostn från 
2014 till 2015. 
 

Mycket långsam 
minskning utifrån 
halveringsmål. 

1.5 Ökad inflyttning/ bostadsbyggande 
i samtliga kommuner (speciellt fokus 
på bostadsbyggande i icke kustnära 
kommuner). 

Aktivt verka för att synliggöra 
våra kommuner i olika 
sammanhang. 

Helsingborg 
Bjuv 
 

Årlig förändring av 
invånartal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årlig förändring av 
invånarantal: 
Bjuv: 68  
Båstad: -46 
Helsingborg: 2565 
Höganäs: 312 
Klippan: 184 
Landskrona: 387 
Perstorp: 37 
Svalöv: 195  
Åstorp: 132  
Ängelholm: 503  
Örkelljunga: 98  
Total årlig förändring 
invånarantal: 4435 
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Minst ett fastighetsbolag 
i resp kommun som 
påbörjar byggnation av 
bostäder.  

Totalt antal invånare i 
Skåne Nordväst:  
340 354    
Byggnation har påbörjats 
i 10 av 11 kommuner.  
 2014   2015 
Svalöv     11       18 
Örkelljunga     23       10 
Bjuv       3         2 
Perstorp       4         3 
Klippan      11        4 
Åstorp        7        0 
Båstad      49      64 
Landskrona    126      64 
Helsingborg    964    899 
Höganäs      88    119 
Ängelholm    205      10 
Totalt: 1 491 1 193 
Källa:SCB 2016 

1.6 Gemensamma översiktliga planer 
(ÖP). 

Implementering av resultat av 
prioritering i gemensamma 
översiktliga planer. 

Klippan 
Örkelljunga 
 

Samtliga kommuner 
harmonierar sin ÖP med 
hänsyn till Skåne 
Nordvästs gem. planering 
i samband med att man 
aktualiserar/arbetar fram 
ny ÖP. 

Fem kommuner använder 
strukturplanen som 
underlag. Tre kommuner 
är på gång att starta 
arbetet med att ta fram en 
ny översiktsplan.  
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2.1 Bättre kunskapsresultat i grundskolan 
och gymnasieskolan.

Samverkan och erfarenhetsutbyte 
mellan SKNV kommunerna inom 
förskola, grundskola, 
gymnasieskola, studie- och 
yrkesvägledning (SYV) mm.

Samordna utbildningsutbudet inom 
gymnasieskolan (inklusive 
externa).

Landskrona
Åstorp

Resultat på nationella 
prov i åk 3, 6 och 9 
ska öka årligen.

Årskurs 3

Engelska
2013: 68,8
2014: mäts ej

Svenska
2013: 79,8
2014: mäts ej

Årskurs 6

Engelska
2013: 94,3
2014: 95,2

Matte
2013: 94,1
2014: 92,2

Svenska
2013: 93,9
2014: 95,5

Årskurs 9

Engelska
2013: 96,2
2014: 96,6

Matte
2013: 87,6
2014: 78,6
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Genomsnittlig 
meritpoäng i åk 9 och 
i åk 3 gymnasiet ska 
öka årligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andel gymnasieelever 
som fullföljer 
utbildningen inom 
stipulerad tid ska öka 
årligen.  
 
  

Svenska 
2013: 95,6 
2014: 95,2 

Genomsnittligt 
meritvärde 
Årskurs 9 
2013: 213 
2014: 211 

Genomsnittligt 
meritvärde  
Årskurs 3 gymnasiet 
2013: 14,4 
2014: 14,3 

Andel elever som 
fullföljt utbildningen 
inom tre år i 
procent:  
Uppgift saknas 
 
Vägt medel SKNV:  
Vägt medel riket:  

2.2 Långsiktigt hållbar 
kompetensförsörjning baserat på 
näringslivets behov. 

Genom kontinuerlig dialog och 
analys med näringslivet, identifiera 
de långsiktiga kompetensbehoven 
och koppla samman dem med 
relevanta utbildningsanordnare. 

Båstad 
Ängelholm 
 

Redovisa utvecklingen 
inom bristyrken. 
 
 
 
 
 
 
 

Yrken med krav på 
högskoleutbildning 
inom teknik och data, 
yrken med yrkesbevis 
inom 
byggverksamhet, 
vissa kvalificerade 
yrken inom industrin, 
hotell och restaurang, 
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Utbildningsnivån ska 
öka årligen:  
Andel av 
befolkningen med 
högre utbildning.  
 
Andel av 
befolkningen (25-64 
år) med slutfört 
gymnasium. 
(jmfr: Malmö 35%, 
Ystad 51%, 
Kristianstad 46% 

vård och omsorg. 
 

Andel 
högskoleutbildade  
2014: 19,1 % 
2015: 19.8 %  
 

Andel 
gymnasieutbildade  
2014: 48 % 
2015: 48 %  
 
Källa: SCB 
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3.1 Ökad kundnytta i företagsärenden. Lära av goda exempel, benchmarking.

Utveckla enklare och mer tillgänglig 
myndighetsutövning för företagare.

Ängelholm 
Båstad

Medlemskommuner-
na skall i NKIs Insikt
ha ett stigande 
genomsnittligt SkNv-
värde årligen.

Det genomsnittliga NKI 
för samtliga deltagande 
kommuner  är stigande 
från 66 till 68. 

3.2 Öka antalet besökare genom att 
utveckla Internationell turism.

Medverkan och påverkan av 
nationella och regionala aktörer som
VisitSweden och Tourism in Skåne.

Båstad
Helsingborg

Ökat antal 
destinationer. Ökat 
antal internationella 
gästnätter.

Antal destinationer: +12

Gästnätter: +6,8 %

3.3 Minska ungdomsarbetslösheten och 
öka sysselsättningsgraden bland unga.

Utveckla nätverk för 
erfarenhetsutbyte av goda exempel.

Nära och effektiv samverkan med 
arbetsförmedling, näringsliv och
arbetsmarknadens parter.

Perstorp
Bjuv

Ungdomar (18-24 år) 
i arbete och 
utbildning i Skåne 
Nordväst ska 
överträffa 
genomsnittet för 
Skåne.

Den öppna ungdoms-
arbetslösheten i SkNv 
ligger något högre än 
genomsnittet för Skåne. 
Gapet har dock minskat.
Skåne  2014 11,0 %
SkNv: 2014 11,8 %
Skåne  2015 10,0 %
SkNv   2015 10,4 %
Källa: AF

3.4 Fler utvecklade och stärkta kulturella 
och kreativa näringar (KKN).

Tillgängliggöra det samlade 
kulturutbudet genom gemensam 
exponering, kommunikation och 
samplanering.

Landskrona 
Svalöv 

Årsvis 
avrapportering.

Projektet ”Kulturella 
Fyrtorn” har startats och 
en projektledare har 
anställts. Projektplanen 
sträcker sig från 151207 
- 160531.
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4.1 Ökad attraktivitet som 
arbetsgivare.

Säkra försörjningen och 
kvalifikationen av framtida 
medarbetare.

Engagerade och motiverade 
medarbetare.

Öka mångfalden i 
personalsammansättningen så 
att den avspeglar 
befolkningssamman-
sättningen i SKNV.

Bjuv
Klippan

Andel med utländsk 
bakgrund i personalen ska 
avspegla den kommunala 
befolkningssamman-
sättningen. Värdena ska öka 
årligen.

Andel med utländsk bakgrund i 
personal/befolkningssammansä
ttning i procent.
Bjuv
Befolkning: 26
Medarbetare: 15

Båstad
Befolkning: 13
Medarbetare: 11

Helsingborg
Befolkning: 29
Medarbetare: 21

Höganäs
Befolkning: 14
Medarbetare: 14

Klippan
Befolkning: 18
Medarbetare: 14

Landskrona
Befolkning: 34
Medarbetare: 24

Perstorp
Befolkning: 25
Medarbetare: 14
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Svalöv 
Befolkning: 18 
Medarbetare: 14 
 
Åstorp 
Befolkning: 28 
Medarbetare: 16 
 
Ängelholm 
Befolkning: 13 
Medarbetare: 12 
 
Örkelljunga 
Befolkning: 18 
Medarbetare: 8 
 
Totalt              2014   2015 
Befolkning:      23      24 
Medarbetare:   16       17 
 
Källa: SCB 
 
Det finns en liknande mätning på 
antal chefer då i hela SKNV.  

Genomföra aktiviteter för 
gemensamt 
arbetsgivarvarumärke utifrån 
varumärkesplattformen. 

Årlig redovisning. 
 

Kommunerna har under året 
genomfört en gemensam HR-
dag samt deltagit i 
arbetsgivarmässor under 
Familjen Helsingborgs 
varumärke. 
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Genom 
ledarrekryteringsprogrammet 
”Framtidens chefer” öka 
intresset för ledarskap och 
bidra till återväxt på ledande 
befattningar 

Andel rekryterade chefer 
som fullföljt ”Framtidens 
chefer” ska vara minst 50%, 
av de som deltagit. 
 

Målet är uppfyllt för deltagare 
i programmet 2014-2015. 

Genomföra gemensam 
medarbetarenkät som grund 
för gemensamma mätetal och 
goda exempel. 
 

Genomförd enkät för 10 
kommuner år 2015. Hållbart 
medarbetareng (HME) 
grundvärde 2015. 
 

Fyra kommuner genomförde 
den gemensamma 
medarbetarenkäten under 
2015.  
 

Genom traineeprogrammet 
öka kunskapen och 
medvetenheten hos 
nyutexaminerade akademiker 
om att arbeta inom 
kommunalsektor. 

Andel anställda efter 
fullgjord traineeperiod, 
minst 80 %. 
 
 
Minst 700 st sökande till 
traineeprogrammet. 

100 %. 
 
 

715 ansökningar. 
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5.1 Aktivt deltagande av samtliga 
kommuner.

Tydligare krav och förväntningar på 
kommunledningarna.

Behandling av verksamhetsplanen och 
andra strategiska dokument i samtliga 
kommuners politiska organisationer.

Helsingborg
Höganäs

90 % närvaro vid 
styrelsesammanträden 
och 
kommundirektörs-
möten av ledamot 
eller ersättare.

Möten styrelsen
2014: Ledamöter 91%
2015: Ledamöter 76% 

2014: Kom dir. 88 % 
2015: Kom dir. 65 % 

Möten kom dir 
gruppen
2014: 77 % närvaro
2015: 91 % närvaro

5.2 Hög kännedom om samarbetet 
Skåne Nordväst        

Information i alla kommuners 
kommunfullmäktige en gång per år.

Ledningspersonal informeras minst en 
gång/år.

Perstorp
Klippan

Antal genomförda 
informationstillfällen, 
årligen.

Kommundirektörerna 
redovisar årligen.

Ej genomförd.

5.3 Ökat genomslag för Familjen 
Helsingborg inom och utanför Skåne 
Nordväst

Synliggöra Familjen Helsingborg både 
externt och internt.

Helsingborg
Höganäs

Antal genomförda 
aktiviteter externt och 
internt.

Fem aktiviteter 
genomförda externt 
där Business Arena i 
Stockholm är vårt 
största och viktigaste.
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6.1 Ökat samnyttjande av större 
idrottsanläggningar

Fullfölja påbörjad utredning under 
2015.

Klippan
Ängelholm 

Årlig redovisning. Har arbetats fram en 
gemensam databas där 
delregionens alla 
anläggningar finns 
införda. Databasen 
utgör en bra grund 
men mycket arbete 
kvarstår med hur man 
tillgängliggör och 
uppdaterar. 
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