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Skolverket 

Gymnasieskolan - Kostnader 
Valt 4r: 2016 Vald organisation: Båstad Från och med 2010 har SCB tagit över ansvuet för koslnader plkommunal 

nivå. Evenluella frågor om kostnedema pA kornmimrivi besvaras av SCB. 
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SkAne Kommunal 27 410 3 U4088 1548194 114700 22000 56500 4800 8500 2490 
Turism- Kommunal 5758 908975 411501 157 900 29 200 71 600 6100 12 300 3020 
och bosOksnaringskommunar 

Båstad Kommunal 203 26354 12769 130 100 30100 63100 3600 19500 2130 

Rapportbeskrlvnlng och definitioner etc. 
Som JllmMrelsemåU prosenleras uppgifterna ICr riket lolall och l6rdelat anerhuvudmannalyp (kommun, frislående). l(oslnader avse enda rristhnd• skolor visas 
enbart på ril<snlvå 16rdelel per Jrviklning pt, grund av ekonomisk &lalisllsk rokretoH. 
F6rdelnlng per lnrll<lnlng ror frtslAendo skolor gors från och med Ar 2008. For lldigare Ar visas endast sooimor ICr samtliga frislående (,vi<inilgar. 

• Genomsniltligl antal elever 
eller Inskrivna barn 

Tolala koslnader 
•rolalt 

• Undervisning/Personal 

Kostnader per elav eller hskrlvet barn 

•rotalt 

• Lokaler och lnvenlsrter 

• Undervlsnlng/poroonal 

• Skolmåltider 

• L6romedel, ulruslning och okolblbllolak 

• Elevhälsa 

•övrig! 

Medeltal av anlaklt elever eller Inskrivna barn (Inkl. Integrerade aarskoleerever) 15 oklober vall år och 15 
oktober fOreglende år. 

Dema slallsUkuppgirt visar den totala koslnadon I lusentals kronor 1Crvalt 6r. 

DeCV1a slalistikuppgilt visardan lolala kostnaden ror undarvlsn~personal I lusentals kronor ror valt år. 
Avser kostnader rcr skolans rektor och andra anslållda med kldnl1gsuppgirter, skolans undervisande 
per.onal, stOdAlglrderlill elever, arbelsllvsorlenlerlng, kompetensutveckling av personalen och li<nenda kostnadar. 
I slalisliken lngAr lnlo kostnader fclr kompalensulvackllng låsom kurs-och semnarieavgirter. 

DeMa slatlslikuppgirt visor den lolala kostnaden par elavfmkrivot barn för valt 6r. I slellsliken Ingår kostnader fclr. 
lol<eleroch lnvenlerler, skolmåltider, elewård, undeivlsnlng, !Aromadel, ulruslnlng och sl<olblbllolek, 
ovrlga koslnader, tm exempel SYV-verk&amhel, skolladnilg och admnlslrallon saml gn.ndskolens del av 
kommungemensam verksamhet såsom kompolensutveckllng av larare och por>onal, elevaaslslenler och 
skolvlrdar. 

I atallsliken Ingår Inte kostnader lclr skolskjulsar. 

DeCV1a staUstlkuppgirt visar koslnaden filr lokaler och lnvenlarler par oklvfmkrivol barn rcrvalt Ar. I 
slatlsllk•n lnglrkostnaderfOrlokaleroch Inventarier, lnkkJslve u,derhAII, stldnlng och koslnaderfclr 
vaklmlslare avsa ende faellghetsskOlsel. I koslnaden kan !niorna hyror vara sJilM<oslnadsboråknade. 

t alellsU:<on lngAr Inte koslnadar ler övriga vaklmåslaf1jAnsltr. 

Donna alatlstlkuppglrt visar kostnaden for undervisning per elovAnskrivel barn ror vall Ar. Avser koslneder ror 
skolans reklor och andra ansllnda med lednlngsuppgitler, skolans undervisande personal, rtOdålgarder Ull elever, 
arbelsUvsorlenlerlng, kompelensutveckllng av personalen och liknonde koslnader. 
I slatlsllken Ingår !nia kostnader !Or kompelensutveckling såsom kurs- och seminarieavgifter. 

Denna slaUslllruppglrt visar kostnaden för 1kolmållldar per elevnnskrtvet barn för vall år. I slollsllken Ingår koslnador 
ror skolmålllds-och cahlvarksamho~ dvs. koslnader för personal, ~vsmedel, transporter, administrativa kostnader, 
I.ex. IOr koslkonsulenl och lntakterfrån Lax. @rsåinlng 1111 frislåonde skolor och sameskolan. 

I stallalikan lngAr Ini• lokalkoslnadar. lokaler m.m. kan Ingå lclr de kommuner som via enlreprenad kOper 
1kolmålllder. För kommuner lr koslnaden för akolmållldsve<ksemhelen nellor6knad så all lnlakler för Lex. 
fOrsä!nlng har craglls från koslnadema 

Denna slellslikuppglrt vlsarkoslnaden for läromedel, ulruslning och skolbibliotek per elevfmkrlvel barn ICr valt år. I 
slalisllken Ingår koslnader för. läromedel, dvs. skon- och facklilleratur, lldnlngar, Udskrtfler, broschyrer och ann al 
tryckt malerlal samt lclr koplorframlagna for underv(snlngan. Dalorer, maskiner och verklyg som används I 
undervisningen. Blid och ljudmedier, !Crb!uknlngsmaledal och programvara för undervisning. Kepllal och 
servicekostnader fclr dalorer, maskiner elc. Koslnader f<lr r8&or I samband mad sludlebesOk, kulluraktivkeler och 
lägerskolor. BokfnkOp Ull skolblbllolek. Skolblbllotekarle. 

DeMa slallstil<uppgln visar kostnaden IOr elevhllsa/elewård per alevnnskrivet barn !Or vall år. I 
aleUsllken Ingår koslnader fclr. skollåkere och skolsJul<skOler>kor, skolkuralorar och skolpsykologer, 
kCpla ij!nsler, I.ex. från lendsling. 

I slallsliken inglr inte koslnaderför lokaler, elevasslstenler, personliga asslslenler, skolvArdaroch elavförsäkrlngar. 

Denna stallslll<uppgifl visar Ovriga koslnader per elev/Inskrivet bom IOr vall Ar. I slallslil<en Ingår alla ov,Jga 
kostnader som !nia Ingår I ovanslåenda kostnadsslag Lex. SYV-ve,ksamhel, admlnlslrallon och koslnad ICr 
kompelensulveckling. 

I slalisUken Ingår Inte lonekoalnader ICr vikarier unde1 dan lid ordlnorte personal de liar I kompefensutveckllng. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-30 lav2 

KS§ 250 Dnr KS 000674/2016 - 906 

Regler för resursfördelning Inom förskola, fritidshem, skola och 
gymnasium 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutar i budgeten om de ekonomiska förutsättningarna 
för verksamheten och lämnar i uppdrag till utbildnings nämnden att inom 
tllldelade resurser genomföra uppdraget i enlighet med fullmäktiges 
intentioner och angivna mål. När det gäller specifikt ramarna för skol- och 
gymnasiepengen går det från ovanstående samt av befintliga regler för 
resursfördelning och av den praxis som tillämpats i kommunen slå fast att 
kommunfullmäktige har ensamrätt att I samband med att budgeten besluta om 
ersättningen per barn/ elev samt antalet barn/ elever. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2016-05-17. 
Regler för resursföredelnlng inom förskola, fri tidshem, grundskola och 
gymnasium. 

Förvaltningens förslag 1. Upprättat förslag till regler för resursföredelning Inom förskola, fritidshem, 
grundskola och gymnasium godkänns. 

Arbetsutskottets förslag 1. Upprättat förslag till regler för resursföredelnlng Inom förskola, fritldshem, 
grundskola och gymnasium godkänns. 

Yrkanden 

2. Beställare och utförare ska läggas under respektive nämnd som ansvarar för 
verksamheten. Kommunfullmäktige redovisar alltså inte beställaren i 
fortsättningen. 

3. Demografi.reserven har reglerats när andra mer prioriterade ekonomiska mål 
haft företräde, till exempel 2 procentsmålet. Demografireservens storlek ska I 
fortsättningen fastställas till minst 2 mkr per år. Kommunstyrelsen beslutar om 
disponerlng av medlen I reserven och kan därmed också föreslå utölming av 
demografireserven när behov så föreligger. 

4. Förvaltningens förslag med ovanstående tillägg och förtydliganden 
remitteras till utbildnlngsnämnden för yttrande. 

Moderaterna: Tllläggsyrkande att det I regler för resursfördelning även ska tas 
hänsyn till behov av bl.a. socioekonomiska nyckeltal. 

Thomas N erd (SJ, Gösta Gebauer (CJ, Thomas Andersson (L) och Bjärepartiet: 
Bifall till Moderaternas tilläggsyrkande. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Moderaternas 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningens förslag med nedanstående tillägg remitterns till 
utbildningsnämnden för yttrande: 

AJ Beställare och utförare ska läggas under respektive nämnd som ansvarar för 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Protokollsanteckning 

2016-11-30 

verksamheten. Kommunfullmäktige redovisar alltså inte beställaren I 
fortsättningen. 

B) I regler för resursfördelning ska hänsyn även tas t!ll behov av bl.a. 
socioekonomiska nyckeltal. 

2av2 

C) Demografireserven har reglerats när andra mer prioriterade ekonomiska 
mål haft företräde, till exempel 2 procentsmålet. Demografireservens storlek 
ska i fortsättningen fastställas till minst 2 mkr per år. Kommunstyrelsen 
beslutar om dlsponerlng av medlen I reserven och kan därmed ocksä föreslå 
utökning av demograflreserven när behov så föreligger. 

Kommunchef Katarina Pelin: Då tjänsteskrivelsen ej är komplett och Jag bett att 
få tjänsteskrivelsen återremitterad står jag som förvaltningschef ej bakom 
tjänsteskrivelsen. 
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w.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 

Regler för resursfördelning 

2016-05-17 

inom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium 
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2016-05-17 

Båstads Kommun använder en resursfördelningsmodell, som benämns skolpeng vid tilldelning 
av budget för nästkommande är för utförare av förskole- och fritidsverksamhet, grundskola och 
gymnasium. Varje förskola, fritidshem och skola erhåller fortlöpande (varje månad) en intäkt 
från beställarenheten som benämns Skolpeng B&S respektive Skolpeng B&A. Varje månad 
erhåller varje utförare/resultatenhet en intäkt som grundas på fastställd skolpeng multiplicerat 
med månadens faktiska antal barn och elever. För den egna regin kan dock inte den budgeterade 
volymen hos beställarenheten översklidas. 

Utbildningsnämnden har traditionell rambudget för följande verksamheter: 

Barn och skola 
1) Kulturskola 
2) Familjecentral/Öppna förskolan 
3) Skolskjuts 
4) Myndighetenhet (tilläggsbelopp till förskola/grundskola, specialskola och grundsärskola, 

vårdnadsbidrag, SvA och modersmålsundervisning. 
5) Stöd- och utvecklingsenhet barnomsorg, grundsärskola och gymnasiesärskola. 
6) Lokalhyror 
7) Studie- och yrkesvägledare (SYV-verksamhet) 
8) Central administration 

Bildning och arbete 
9) Lokaler gymnasium 
10) Riksidrottsgymnasium Tennis (RIG) 
11) Skolskjuts och resor /inackorderingsbidrag gymnasium 
12) Gymnasiesärskola 
13) 11).divid och familjeomsorg 

Punkt 1-5 samt 10-13 ingår inte i underlaget för ersättning till annan huvudman och ska därför 
inte ingå i skolpengen utan finansieras av ramanslag. 

Punkt 6, 7 och 9 finansieras av ramanslag men ingå1· i skolpengen till annan huvudman men inte 
till egen regi, dock ingår studie- och yrkesvägledare till egen regi gymnasium. 

Punkt 8 innefattar dels den del av ledning och styrning som är till för både kommunal och 
fristående verksamhet dels central ledning och styrning av den kommunala förskole- och 
skolverksamheten som motsvaras av de tre procent som de fristående verksamheterna 
schablonmässigt får för ledning och administration. 

Skolpeng - Grund belopp 
Va1je månad betalar Skolpeng B&S/B&A (beställare) en skolpeng till egen regi alternativt den 
fristående eller annan kommunal regi. Peng som kommer från annan kommun (interkommunal 
intäkt) följer barnet/eleven direkt till aktuell verksamhet. Skolpeng betalas ut i efterhand för 
antalet barn/elever som fanns i respektive verksamhet den 15:e varje månad. Dock finns det en 
begränsning mot den egna regin att beställaren inte kan betala skolpeng för fler barn/elever än 
vad beställaren har budget för innevarande år. 

Följande Skolpengs nivåer finns och beslutas av kommunfuIImäktlge: 
• Förskola, 1-5 år 
• Fritidshem, 6-12 år 
• Förskoleklass 
• Grundskola åk 1-3 
• Grundskola åk 4-6 
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2016-05-17 

• Grundskola åk 7-9 
• Gymnasium (skolpeng per program) 

Skolpengen ska finansiera den löpande driften av förskolor, fritidshem, grundskolor och 
gymnasium, såsom undervisning, lek- och lärprodukter, elevvård, måltider och lokalkostnader. 
Verksamhetsrelaterade investeringar finansieras av respektive enhet inom ramen för pengen 
medan fastighetsrelaterade investeringar för att hålla fastigheterna i skick finansieras av Teknik 
och service och betalas via hyran. Pengen till egen regi för förskola, fritidshem och grundskola 
minskas med hyreskostnader samt SYV-verksamhet då de finansieras av ramanslag. Pengen till 
egen regi för gymnasium minskas med hyreskostnader då de finansieras av ramanslag. 

Extern utförare 
Skolpengen bygger helt på skollagens "Lika villkor" för offentligt respektive fristående 
verksamhet. Det innebär att bidraget är bestämt efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 

Förskola, fritidshem och grundskola 
Bidragen till annan huvudman (fristående och annan kommun) av förskola, fri tidshem och 
grundskola beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar när resurser fördelas till den 
egna verksamheten av motsvarande slag. Till fristående skola samt annan kommunal skola ska 
det tillkomma ersättning för administration med ett schablonbelopp som beräknas med tre 
procent på grundbeloppet. Till fristående skola ska det även ges momskompensation om sex 
procent av den totala skolpengen ( denna kostnad återsöker kommunen sedan hos Skatteverket). 

Gymnasium 
För gymnasieelever som läser på en fristående gymnasieskola och läser på ett program som 
Akademi Båstad gymnasium själva erbjuder berälmas bidraget på samma grunder som 
kommunen tillämpar när resurser fördelas till den egna gymnasieskolan. För fristående ska det 
även tillkomma ersättning för administration med ett schablonbelopp som beräknas med tre 
procent på grundbeloppet och även momskompensat[on om sex procent av den totala 
skolpengen. 

För gymnasieelever som läser på en fristående gymnasieskola och läser på ett program som 
Akademi Båstad gymnasium inte erbjuder, är bidraget per elev motsvarande 1iksprislistan. 

För gymnasieelever som läser på en kommunal skola i en annan kommun är bidraget per elev 
motsvarande den anordnande kommunens kostnad. 

Budget 
Beställarenheten 
Budgetanslaget till beställarenheten är framräknat utifrån av tjänstemännen prognostiserat 
antal barn och elever folkbokförda i Båstads kommun multiplicerat med budgeterad skolpeng 
för nästkommande år. Skolpengens storlek fastställs årsvis av kommw1fullmäktige i samband 
med antagandet av kommunens budget. Skolpengens storlek bör inte förändras under löpande 
budgetår. Vid förändring av Skolpengens storlek eller innehåll måste' beslut tas i 
Kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden äger inte rätt att omfördela resurser inom skolpeng 
eller mellan skolpeng och verksamheterna som finansieras med traditionell rambudget. 

Under året sker dock vissa tekniska justeringar som påverkar skolpengens storlek. 
Förändringarna kan bero på följande: 

• Nya löneavtal 
• Förändring av kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) 
• Organisatoriska förändringar av verksamheter inom städ, måltider och fastigheter. 
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Ekonomichefen har på delegation att besluta om tekniska justeringar av pengen inom 
barnomsorg, grundskola och gymnasium (dnr KS 504/10-906). 

2016-05-17 

Under året kan inte beställarenheten dela ut Skolpeng till resultatenheter i egen regi för fler 
barn och elever än vad beställaren budgeterat för innevarande år. I de fall det faktiska antalet 
barn/ elev är högre än budget kan en eventuell central demografi reserv tas i beaktande. 

I de fall beställarens faktiska volymer är lägre än budget och beställaren redovisar ett överskott 
har utbildningsnämnden Inga befogenheter att nyttja överskottet för att täcka eventuellt andra 
underskott inom utbildningsnämnden. Ett eventuellt överskott på beställaren ska återlämnas till 
en central demografireserv vid årets slut. 

Resultatenheterna 
Förskola, fritidshem och grundskola F-9 i egen regi organiseras I en driftorganisation inom 
Utblldnlngsnämnden- Barn och skola bestående av resultatenheter. Varje resultatenhet leds av 
en resultatenhetschef (förskolechef/rektor). Inom varje resultatenhet har förskolechef/rektor 
det totala ansvaret för ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmllj ö. Chefen för 
resultatenheterna barn och skola (utförarchefen) tillika skolchefen har det övergripande 
ekonomiska ansvaret för resultatenheterna. 

Gymnasium i egen regi organiseras i en driftorganisation inom Utbildnlngsnämnden- Bildning 
och arbete bestående av en resultatenhet. Resultatenheten leds av en resultatenhetschef 
(rektor). Inom resultatenheten har rektorn det totala ansvaret för ekonomi, verksamhet, 
personal och arbetsmiljö. Chefen för resultatenheten bildning och arbete (utförarchef) tillika 
bildningschefen har det övergripande ekonomiska ansvaret för resultatenheterna. 

När kommunfullmäktige fastställt pengen för kommande budgetår kan respektive 
resultatenhetscheflägga sin budget. Beloppet för de olika pengkategorierna är en given 
parameter för resultatenhetscheferna. Däremot måste de göra sin egen bedömning av 
barn/elevantalet för det kommande året. Den budgeterade intäkten ska användas för att driva 
den aktuella enheten under det kommande året och ska således motsvaras av en exakt lika stor 
kostnadsbudget. Resultatenheterna har därmed en så kallad "nollbudget", d.v.s. den budgeterade 
nettokostnaden är noll. 

Resultatenheternas totala antal budgeterade barn/elever inom respektive pengkategori får inte 
överstiga beställarenhetens budgeterade antal barn/elever för egen regi. Utförarchefen har 
ansvaret och därmed befogenheten att bedöma volymerna för respektive enhet samt att tillse att 
det totala antalet inte överstiger beställarens budget. 

Resultatenheternas över- och underskott 
Huvudp1incipen är att hela resultatet, det vill säga över- och underskott överförs till 
nästkommande år. Resultatenheterna ska tillgodoräknas effekterna av sitt agerande. Syftet med 
resultatöverföringen är att skapa incitament för att driva verksamheterna med en långsiktig 
planering och god hushållning. 

För att ett ackumulerat överskott inte ska bli alltför stort begränsas det till tre år och maximalt 
3 mkr i ackumulerat överskott för resultatenheter inom Barn och skola och 0,3 mkr för 
resultatenhet Inom Bildning och arbete. I det fall utförarenheten har ett underskott ska detta 
inarbetas under en treårsperiod. 
Överskott får inte användas till långsiktiga åtaganden som ökar kommunens kostnadsn!vå, utan 
endast för att finansiera tillfälliga Insatser för att Inte påverka kommunens framtida kostnader. 
Utförarcheferna har befogenheterna att löpande under året begränsa resultatenheterna 
nyttjande av tidigare års överskott. 
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~ BÅSTADS KOMMUN 
~~ Kommunleclnlngskontoret 

Datum: 2010-05-09 
Handläggare Tomas Rikse 
Dm: 0003~-41-200.:;-..%+ 

Till: Kommunstyrelsens au 

Beslutet slmll expedierns till: 
Administrationen, BIN, Frmnstegsförvaltningen, Barn- och 
utbilclningsförvaltningen, kommunrevisionen 

I (2) 

( lotY (O) 

Resursfördelningssystem för förskola, grundskola och gymnasieskola . 
Bnlcgmnd 
Konmmnföllmäktige beslutade 2008-05-28, § 79, ge undertecknad i uppdrng att tn frnm förslng 
till resursfördelningssystem för barnomsorg, skola och äldreomsorg. 

Under nrbetets gång och efter avstiimning med budgetberedningen beslöts att med hänvisning 
till pågående införande nv LOV somt pågående konkutl'ensuts!illning nv äldreboende avvakta 
med resursfördelniugssystem för äldreomsorgen. 

Förslaget 
En arbetsgrupp bestående av kommu11chef, chefen för Administrationen, snmt förvaltningsche
ferna för Barn- och utbilduiugs- respektive Frnmstegsförvaltningen. biträdda av ekonomerna, 
har nu tagit fram ett förslag tilJ resursfördelningssyslem för förskola, grundskola och gynmasi
um. Fön:;lnget har den imiktniug som beslutades av budgetberedningen den 8 npril 2009, d.v.s. 
med en individpeng som följer barnet/eleven och som styrs direkt friin kommunfullmäktige till 
respektive ansvarig resullalenhetschef. 

Den första individpengen bygger på 2010 års budget och 2010 {trs bam-/elevanlal. 

Förslaget till "regelverk" för resursfördelningssystem inom Bnrn- och utbildningsförvaltningen 
respektive Frnmstegsförvaltningen bifogas clenua tjänsteskrivelse (bilaga 1). Del nya resursför
delningssyslemet är i princip komplett och färdigt att användas i 20 I O Ars budgetarbete för 
2011. Det först11 året saknas dock loknlkoslnnclerna i pengen. Först till 201 l (for budget 2012) 
när utredningen om samordnad fastighetsförvaltning slutförts och internhyrornn setts över ingår 
lokalkostnaderna i pengen. 

1 korthet innebär förslaget att bilda förvaltningarna fär ett "blandsystem" med rambudget för 
verksamheter som inte alls lir all hänförn till cle berörda verksamheterna (förskoln, grundskola, 
gymnasieskola), I.ex. arbetsmarknaclsverksamhet, verksamhet som är gemensam fö1· komnmnnl 
och fristående verksamhet (I.ex, insatser för barn/elever med slirskilda behov) eller där motsva
rande åtaganden ej finns för fristående verksamheter (t.ex. skolskjuts). l själva skolpengen ingår 
alla direkta kostnader för berörda verksmnheter såsom personalkostnader, lokalkostnader 
(fr.o.m. 2012), IHromcdel, övrigt material, kostnader för invesleringar, skolmat, lokal achninist
ralion, vaktmäsLeri och lilmnnde kostnader. 

Till fullmäktige frnml!lggs dels förslaget till "regelverk" för resmsförclelningssystemet, vilket 
bifogas dennn skrivelse, dels förslaget till barnomsorgs-/skolpeng för de olika kategorierna av
seende buclget~ret 2011. 
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Noteras bör att bamomsorgspengen avser elt barn med genomsnittlig ålder och omsorgstid. Den 
peng som fäktiskt fördelas ut till ansvarig clriftchefräknas ut med hjälp av ett stödsystem, som 
tidigare antagits av bam- och utbildningsnfönnden, bemende på barnets faktiska ålder och om
sorgstid. Hiir föreslås således att fullmäktige liven godkänner detta stödsystem och ger det stntu
sen av att vara ett stödsystem även till kommunens nya resursfördelningssystem. Även stödsy
stemet bifogas dcnnn skrivelse (bilaga 2). 

För gymnasiet innebiir systemet en nv fullmäktige fastställd skolpeng för Båstadselever i elen 
egna gynmasieskolan och ersättning för föktisk kostnad enligt prislista för elever skrivna i 
kommunen som giir i fristående gymnasium eller i gymnasieskola i annan kouumm. För elever 
skrivna i Båstad som går i gynmasicskolo i annan kommun eller i fristående gynurnsieskoln i 
Båstads kommun används riksprislista, Skåne Nordvästs prislistn altemativt samma kostnad 
som för elev i egen gynurnsieskola. 

Till denna skrivelse bifogas förslag till barnomsorgs- och skolpeng avseende budget 2011 (bila
ga 3). 

Förslag till beslut: 

Kommuufullmiiktige beslutar 

Regelverket för resmsfördelningssystem för barnomsorg, grnndskola och gymnasium, enligt 
bilaga 1 lill komnnmchefens tjänsteskrivelse, antages att gälla frAn och med 2010 Ars budgetar~ 
bete för budget 2011. 

F1·ån och med 2011 års budgetarbete avseende budget 2012 skall resursfördelningssystemet 
även omfatta lokalkostnader. 

Den faktiska resurstilldelningen till förskola för 1-5 åringai· skall utgii från av kommunfullmäk
tige fastställd peng och ta hänsyn till barnets Alcler och vistelsetid i enlighet med bilaga 2 till 
kommunchefens ijänsteskrivelse. Fullmäktige ger sAlecles detta stödsystem statusen nv nit vara 
ett stödsystem till konummens nya resursfördclniugssystem. 

Bildningsnämuclen får i uppdrag att snarast ta fram ett lilmnncle stödsystem för skolbnmsomsor
gen. När detta godkänts av fullmäktige får det statusen av stödsystem lill kommunens resnrsför
delningssyslem. 

Bnrnomsorgs-/skolpeng för 2011 fastställes i enlighet med bilaga 3 till kommunchefens tjänste
skrivelse. 

-----_,, 

M , lUN/lEDNINGSKONTORET 

< / 
. ) 

Tomas Rlksc 
Kommunchef 

Bilagor till tjiinsteslu·lvelseu: 
(mbrik, avsändare. datum. cv.dinriem.) 
I. Regelverk för resursförclelningssystem, 2010-05-09 
2. Stödsystem för bamomsorgspeng (BIN 2009-11-17, § 103) 
3. Förslag t il! barnomsorgs- och skolpeng för 2011 

IUU510-7dHrc 
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Pengsystem för bamo1nsorg och grundsl(ola 

1I'raditionell rambudget för följande verksamheter: 

I. Kulturskola 
2. Familjecentral 
3. Skolskjuts för grnndskolan 
4. Myndighctscnhet inklusive tillsyn fristöende bamomsorg samt kölrnnteriug 
5. Stöd- och utvecklingsenhet barnomsorg (fri nyttighet för både kommunal och föstående 

verksamhet) 
6. Individ och Familj (IOF) 

7. Stöd- och utvecklingscu.hel skola 

8. Ledning, uppföljning och kvalitetssäkring, inklusive nämnd 

Punkt I - 6 ingår ej i underlaget för ersättning till fristående verksamheter och skall 
därför ej ingå i pengsystemet utan finansieras via rnmanslag. 

Punkt 7 blir en fri nyttighet för de kommunala verksamheterna. Medel för motsvarande 
verksamhet ingår i pengen till de fristående verksamheterna och skall därför räknas av 
pengen till de kommunala verksamheterna. 

Punkt 8 innefattar dels den del av ledning och styrning som är till för både kommunal 
och fiistående verksamhet dels central ledning och styrning av den kommunala skol
och förskoleverksamheten som, vid sidan av annan kommungemensam administration, 
motsvaras av de 3 % de fristående verksamheterna schablonmässigt får för ledning och 
administration, etc. 

Skol-/baruomsorgspeng - Grundbelopp 
Destineras direkt till rcsultntenhetschefen alternntivt den fristfiende verksamheten. Dygger helt 
pil skollagens "Lika villkor" för offentligt respektive privat driven verksamhet. Snmmn berllk
ningsmodell och samma belopp oavsett vem som driver verksamheten. För alternativt driven 
verksamhet tillkommer 6% momskompensation och 3% för ndministrntiva kostnader. 

Den kommunfllfl pengen skall minskas med kommunens kostnader för den centrala stöd- och 
utvecklingse11.hcte11. 

Följnudc pcnguivl'tcr bcslut11s nv fullmliktige: 

u Barnomsorgspeng för 1-5-itringar (modell läggs fäst som tar hänsyn till barnets iilder 
och omsorgstid) 

" Fritidshemspeng (modell liiggs fast som ger ersättning per omsorgstimmn) 
0 Peng för pedagogisk omsorg för 1-5 åringar (ersät!'ning per omsorgstimma) 
0 Peng för pedagogisk omsorg för 6-12 åringar (ersättning per omsorgstimma) 
0 Skolpeng för 6-12-åringar (årskurs 0-6) 
u Skolpeng för 13-15-åringar (årskurs 7-9) 

Banwmsm-gs- och./i'itids11e11ge11 är brullopeng till ko111111wu,lt drh1e11 verksa111/iet. lntäktema.för 
0111.wrg i ko1mm111e11s regi gtir fil/ "k01111111111kassa11 ", De.fri.\'lående verksamheterna.får en net-
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tope11g (bamomsorgspe11ge11 111i1111s k(l//01/enul avg(/l), a/temativt cm br11ffope11g på sm11111a slilf 
som.för de ko1111111111a/a verksa111heter11a. Båda varia111er11a ka11fih·eko111111a, 111e11 ko1111111111e11 ska 
ha e11 strävan all lt!/ora br11llope11g.fo1· samtliga verksa111heterför all sälmt all 111axtaxm1 ska 
lw1111a ha11tems korrekt. 

Respektive verksamhet kompe11seras tirsvis schab/o111niissigt.för lö11ekost11adsölmi11gar 11tijM11 
en .för helheten korrekt nivå (enligl avtal). För ko1111111111e11s verksamheterfömtsälter detta all 
c'1<4/'er11afår ökat m1s1•w· och ökade bqfoge11heter.för lö11esäll11i11g. 

Skol-/ba1·nomso1·gspcng - Tilläggsbelopp 
Ett nnslag destineras till kommunens myndighetsenhcl. Mynclighetsenheten beslutar från fäll till 
föll och efter individuell prövning om stöd till elever med särskilda behov. Här finns resurserna 
för assistenter i förskolan och elevassistenter i grnndskolan. När beslut om tilläggsbelopp fällats 
fördelas medel till berörd enhet (kommunal eller fristående). Beslut om tilläggsbelopp till barn 
med särskilda behov skall alltid föregås av utredning och bedömning av kommunens stöd- och 
utvecklingsenl1et nlternativt likvärdig ulredning/bedönming nv annan. 

TilläggsbclopJ>ct l>esti,r av fyrn delar: 
I. Slirskolepeng inkl. skolskjuts 
2. Specialskolepeng inkl. skolskjuts 
3. Allmänt anslag till barn och elever med särskilda behov 
4. Svenska A och modersmålsunclervisning 

Det bör finnas ett centralt investe1ingsanslag för anpassningar för elever med särskilda 
behov. 

Organisn tion 
Konununalt driven barnomsorg och gnmdskola organiseras i en driftorganisalion besti\ende nv 
resultatenheter. Vmje resultatenhet leds av en resultntenhetschef. Inom vaije resultatenhet har 
man det totala nnsvaret för ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö. 

Allmänt om pengsystemct 
Sjlilva barnomsorgs- eller skolpengen fastställs årsvis i samband med antagnndet av kommunens 
budget. Pengen bör inte förändras under löpande budgetår. 

Kommunen budgeterar en central reserv på 5 Mkr för nit kunna hantera förändringar i elevun
derlnget inom hela skol- och barnomsorgsonu'lldet under löpande budgetår samt koslnaclsföriind
ri ngar till följd av gymnasieelevernas val. 

Gnmdbeloppet destineras direkt tiJI resultnteuhetschefen alternativt elen tiistilende verksamhe
ten. 

Resur:.fördelningen iir dynamisk med månadsvis avställllling. Peng betalas ut i efterhand för 
nntfllet bm"JJ/elever som finns i respektive verksamhet elen 15:e vmje månad. Verksnmheten fnk
tmerar kommunen. 

Över" och underskott hanteras av respektive kommunal resultatenhel till 100%. Vid underskott 
skall ansvarig chefpresentera en plan för fltl dels m1passa verksmn.heten till r!ltl nivll dels hante
ra uppkommet underskott. 

Verksmnhetsrelalerade investeringar såsom iindring av lokaler, IT, inventarier, mm finansieras 
inom rnmen för pengsystemet medan fastighetsrelateracle investeringar för ntl hlllla fastigheterna 
i skick finansieras flV fastighetsförvaltningen och l>etnlas via hyra11. Kapitaltjiinslkoslnacler för 
verksamhetsrelaternde investeringar finansieras nv respektive enhet inom ramen för pengen. 
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Kommunen "ngerar bank" och tillhnndnhfiller investeringsnnslng för de investeringar resultaten
heternn kan finansiera inom rnmeu för pengen. Bnm- och utbilclningsförvaltningen fär ett preli
minärt centrnlt investeringsanslag som kan avropas successivt nv resultntenhetemn utifrån eko
nomisk förmåga. Systemet kräver att framtida kapitaltjiinstkostn11de1· redovisas per resultatenhet. 

Den kommungemensammn ndministrntionen iir tills vidare en fri nyttighet. 

Resultntenhetema kan inom ramen för pengen ha samarbete och gemensamma lösningar för 
exempelvis kompetensutveckling, niirndmlnistrntion, etc. 

Rcsultntenheterna kan avsiilta en viss procent nv pengen till ett gemensamt internt system för att 
kunna hnntera större oförntsedda händelser. 

Peng som kommer från annan kommun (interkommunal intäkt) följer barnet/eleven till aktuell 
verksnmhet. 

Det finns sannolikt enheter som till följd av kostunclsl1\ge eller nndra omständigheter kan kom
ma nit behövn strnkturbidrag för ntt klara verksamheten p1\ en rimlig niv1\. 

l\.1yndighetsenhet 
En myndighetsenhet tillskapas för att fätln beslut om tilläggsbeloppet för såväl kommunal som 
fristående verksnmhet. Myndighetsenheten ilr nnslagsfinansierad. 

Stöd- och utvccldingsenheten 
Stöd- och utvecklingsenheten (STU) gör utredningar och bedömningar kring barn med siirskikla 
behov. STU finansieras vin ett centralt rmnanslng som sknll frånräknas pengen till de kommuna
la verksamhetemn. STU blir därmed en "fri nyllighet" för de kommunala enhetem11, men inte 
för den kommunaln verksamheten i sin helhet. De fristående verksmnheterna lrnn välja att köpn 
insatser fråu STU. 

Lokaler 
Lokalkostnadcrnn ingår inte i pengen 2011 utan hanteras vid sidnn om. Alternativa utförare får 
ersättning för lokalkostnnder motsvnrnnde kommunens totala lokalkostnad per elev. 

Till 2012 införs el! internhyressystem basernt på konmmnens totala kostnad för skol- och bam
omsorgslokaler. Intern.hymn sknll regleras i avtal ooh ta hänsyn till brnksvärde och loknlemas 
fönktionalitet. Bedömning och systematisering ov 1olrnlenrns funktionalitet skall ske i sEUmåd 
med representanter för resultatenhetema. I nvtalet skall regleras hur och när en lokal får fråntril
clas. Det är ocks1\ viktigt all ldarn ut nnsvarsavgränsniugen mellan verksamhet och fastighctsför
vnltare. I kommunen slås fast en lägsta standardnivå för skol- respektive bornomsorgslolrnler. 
Det Hr inte rimligt att lokalkostnncler relnterade till lolrnlernns ålder och standard fär fällt ge
nomslag i hyressystemet. 

När ovanstående uppnåtts skall loknlhyrn ingå i pengen. 

Köp RV tjänster 
Tills vidare skall va1je resultatenhet köpa lokaler, lokalvård, måltide1· och näradministrntion 
internt inom kommunen. Interna avtal/kontrnkt skall upprättns. 
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Pengsyste1n för gy1nnasiesk:olan 

l'raditionell rambudget för följande verksamheter: 

9. Ledning, tillsyn, uppföljning och kvalitetssiikring 
10. IOF 
11 . Integrntion och flyktingmottagande 
12. Arbetsmarknaclsverksamhet 
13. Komvux, särvux och SFI 
14. KY, yrkeshögskola och annan högre utbildning 
15. Bibliotek och kulturverksamhet 
16. Riksidrottsgymnasimn Tennis (RIG) 
17. Skolskjuls -elen egna gymnasieskolan 
18. Resor och inackordering 
19. Gymnasiesärskola inkl. slcolslrjuts 

Skolpeng 
Destineras direkt till resultatenhetschefen alternativt den fristl\cnde verksamheten eller annan 
kommun. Bygger helt på skollagens regler för offentligt respektive privat driven verksamhet. 

Följande pcngnivll beslutas nv fullmiilttigc: 

11 Skolpeng för gymnasieelever 

Följande modell gäller: Se Excel-fil 

Verksamheten kompenseras års11isför lö11ekost11adsök11i11gar via skolpe11ge11 enligt sa11111w ~,,_ 
slem som.föl' övriga ko1111111111ala verksamheter. På sm11111a sätt som i110111 BUFförutsätts (lf/ 
berörd clu~fjci1· ökat ansvar och ökade befogenheter.för lö11esätt11i11g. 

Organisation 
Det kommunala gymnasiet skall drivas som en fristående resultatenhet. Resultatenheten leds 11v 
en resultatenhetschef som har det totala ansvaret för ekonomi, verksamhet, personal och arbets
miljö. 

Allmänt om pengsystemet 
Konununens skolpeng föststiills årsvis i smnband med antagandet av kommunens budget. Peng
en bör inte förändras under löpande budgetår. 

Kommunen budgeterar en centrnl reserv på 5 Mkr för att kUllllll hantern för!inclringar i elevun
derlaget inom hela skol- och barnomsorgsområdct under löpande budgetår snmt kostnadsför!ind
ringnr till följd av gymnasieelevernas val. 

Skolpengen destineras direkt till resullaten.hctschefeu. Pengen till fristående verksamheter re
spektive andra konmmner kommer direkt från kommunen (ej via den eg1rn gynrnnsieverksamhe
ten). 

I UO.S I o h:•d;tinomi 1(s11r5~ rdclntn,!f r<~l(r liir r.:u11 sf.lrJr!11i11~ 5JuhfoJ:u111cl'\L all \'C1la;1mht1.d1i f I rt 
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Resursfördelningen iir dynamisk med månadsvis avstiimning. Peng betalas ut i efterhand för 
antalet elever som finns i verksamheten den 15:e vatje månad. Verksamheten fäkturernr kom
munen. 

Över- och underskott hanterns av resultatenheten till 100%. Vid underskott skall ausvarig chef 
presentera en plan för all dels anpassn verksamheten till rätt nivå dels hantera uppkommet un
derskott. 

Verksmnhetsrelaterade investeringar såsom iindring av lokaler, rr, inventarier, mm finansieras 
inom rnmeu för pengsystcmet medan fästighetsrelaterade investel'ingar för all hålla fastigheterna 
i skick finansieras av fastighetsförvaltningen och betalas via hymn. Kapilalljänstkostnacler för 
verksmnhetsrelaterade investeringar finansieras av respektive enhet inom ramen för pengen. 
Kommunen "agernr bank" och tillhandahåller investeringsanslag för de investeringar resultaten
heterna kan finansiera inom ramen för pengen. FRA får ett preliminärt centralt investeringsau
slHg som kan avropas successivt av resultatenheterna utifrån ekonomisk förmåga. Systemet krä
ver att framtida kapitaltjiinstkoslnader redovisas per resultatenhet. 

Den kommungemensamma adminislrationen lir tills vidare en fri nyttighet. 

Resultatenheten kun inom ramen för pengen ha samarbete med andra enheter och gemensamma 
lösningar för exempelvis kompetensulveckling. 

Resultatenheten kan avsätta en viss procent av pengen för all kunna hantera större oförutsedda 
händelser. 

Elevpeng som kommer från nunan kommun (inlerkommunnl intäkt) följer eleven. 

Loknler 
Lokalkostnaderna för den eb'llll gynmasieskolan ingår inte i skolpengen 2011 utau Jrnnleras vid 
sidan om. 

Till 2012 införs elt internhyressyslem basera! på kommunens totala kostnad för skol- och barn
omsorgslokaler. Internhymn skall regleras i avtal och ta hiinsyn till b111ksviirde och lokalernas 
funklionalitel. Bedömning och systematisering av lokalernas funktionalitet skall ske i samråd 
med representanter för resnHalenhetema .. I avt11let skall regleras hur och när en lolrnl får från
trädas. Det lir ocksn viktigt att klara ut nnsvarsavgriinsningen mellan verksamhet och fästighets
förvHllnre. I kommunen slås fast en liigsta standardnivå för skol- respektive bamomsorgslokaler. 
Det lir inte rimligt ntt loknlkoslnncler relaterncle till lokalernas ålder och stnndurcl fi'tr fullt ge
nomslag i hyressystemet. 

När ovanstående uppnå!ls skall lokalhyra ingå i pengen. 

Köp av tjänster 
Tills vidnrc skall resultatenheten köpa loknlcr, lokalvård, måltider och elevhälsovård internt 
inom kommunen. Interna avtal/koulrakl skall upprältas. 
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Bilngn tlll regler för resurstilldelnJug för ·gymunsieskoln 
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Kommun .. 
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gymnasleum 
Fristående .. ] 

Kostnad: 
Som för egen verks. 
Enl. rlksprlsllsta 
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Gymnasieskola I 
annan l<ommun 

Kostnad: 
Mottagarens kostnad 
Enl. Sl<NV·J>rlsllsta 
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BÅSTADS KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2011-11-28 
Handläggare: Lars Nilsson 
Dm: 504/10-906 
TiU: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 

Tekniska justeringar av pengen för barnomsorg, grundskola och 
gymnasium 

Under året sker s le telmiska förändringar som påverkar "pengens" storlek. Dessa 
förändringar finansieras från centralt konto eller från andra verksamhetsområden. 

Förändringarna kan bero på följande: 
Nya löneavtal och kompensation fllr löneökningar inom städ och måltider 
Förändring av kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) 
Ersättning för inflation 

(/doY I 0) · 

Organisatoriska förändringar av verksamheter inom t ex städ, måltider och fastigheter 

Enligt skolförordningen ska bidragen till enskilda huvudmän fastställas per kalenderår. 
Bidragen ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande året och beslutas 
före årets början. Bidragen kan överklagas med förvaltnings besvär. 

För att underlätta och få en smidig hantering av pengsystemet föreslås att dessa telmiska 
budgetförändringar delegeras till ekonomichefen. 

Delegationsbeslutet och ny peng meddelas förskolechefer, rektorer och de fristående 
huvudmännen. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunstyrelsen medges rätt att göra telmiska justeringar av pengen för 
barnomsorg, grnndskola och gymnasiwn. 

Paragrafen :llirklaras omedelba1t justerad. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt ovan så beslutar 
kommunstyrelsen delegera beslutanderätten till ekonomichefen att göra tekniska 
justeringar av pengen för barnomsorg, grundskola och gymnasium. 

Ekonomiavdelningen 

Lars Nilsson 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-04-18 1 av 1

 

 

KS au § 119  Dnr KS 000317/2017 - 800 

Miljöpriset 2017 
 
Beskrivning av ärendet Miljöpriset delas ut för förtjänstfull insats inom miljöområdet som leder till en 

bättre miljö. I begreppet miljöområdet ingår miljöskydd och naturvård. 
Insatsen kan bestå av information, undervisning, produktutveckling eller aktivt 
miljö- och naturvårdsarbete. Miljöpriset delas ut till enskild person, företag 
eller organisation med säte i eller med särskild anknytning till kommunen.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad 2017-03-29.      
 
Förvaltningens förslag 1. Gränslösa möten och Bo Nilsson föreslås för 2017 års miljöpris med 

motiveringen:  
 
För att med olikheter skapa gränslösa möten som vidga vyerna för samtalet om 
det hållbara samhället. Att härigenom förena rätt kompetenser i en av vår 
framtids viktigaste utmaningar, att tillsammans bygga det hållbara samhället 
med förutsättningar för alla. 

 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Återlämna delegationen avseende miljöpris 2017 till 

kommunstyrelsen.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att arbetsutskottet 

beslutat bifalla detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott återlämnar delegationen avseende 
miljöpris 2017 till kommunstyrelsen.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2017-03-29 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Patrik Johansson 

Dnr: KS 000317/2017 – 800 
 
 

Miljöpriset 2017 
 
 

Förslag till beslut 
 
Gränslösa möten och Bo Nilsson föreslås för 2017 års miljöpris med motiveringen:  
 
För att med olikheter skapa gränslösa möten som vidga vyerna för samtalet om det hållbara 
samhället. Att härigenom förena rätt kompetenser i en av vår framtids viktigaste utmaningar, 
att tillsammans bygga det hållbara samhället med förutsättningar för alla.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöpriset delas ut för förtjänstfull insats inom miljöområdet som leder till en bättre miljö. 
I begreppet miljöområdet ingår miljöskydd och naturvård. Insatsen kan bestå av 
information, undervisning, produktutveckling eller aktivt miljö- och naturvårdsarbete. 
Miljöpriset delas ut till enskild person, företag eller organisation med säte i eller med 
särskild anknytning till kommunen.   
 

Aktuellt 
Till Båstads kommuns miljöpris har tre nomineringar inkommit 2017: 
 
Gränslösa möten 
För att med olikheter skapa gränslösa möten som vidga vyerna för samtalet om det hållbara 
samhället. Ett innovativt sätt att med respekt möta olika synsätt i en gemensam ansträngning 
att forma ett bättre samhälle. 
 
Lindab 
För oförtrutet arbete i miljöns tjänst genom ständiga förbättringar i produktionen samt stora 
satsningar på att minska behovet av fossila transporter.  
 
Peab  
För stort uppvisat engagemang att minska miljöpåverkan vi byggnation, val av material som 
minskar miljöpåverkan samt ett omfattande arbete för att minska avfallsmängder vid 
byggnation. 
 
 
 
Patrik Johansson, ledningsstrateg 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Patrik Johansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-04-18 1 av 1

 

 

KS au § 110  Dnr KS 000427/2017 - 600 

Nytt ärende: Delegation att träffa överenskommelse om förlikning 
 
Beskrivning av ärendet Bostadsrättsföreningen Citadellet, har genom ombud Advokatfirman Delphi, 

inkommit med skadeståndskrav till Båstads kommun. Kravet gäller uteblivna 
hyresintäkter om 2 085 015 kronor, samt kvittning mot anslutningsavgift om 
1 023 767 kronor samt krav på att gång och cykelväg vid fastigheten ska 
slutföras. Detta krav är inte prissatt. Brf Citadellet menar sig ha rätt till kraven 
då kommunen och föreningen varit överens om att föreningen skulle hyra ut 
tjugo lägenheter till kommunen. Avtalet kom emellertid inte till stånd, då 
avtalet inte undertecknades från kommunens sida. Tvisten gäller i huvudsak 
vem som är behörig att underteckna avtal.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2017-04-18.      
 
Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunjurist delegation att träffa 

överenskommelse om förlikning i ärende med Citadellet 4. 
 
Föredragande Kommunjurist Elin Ax och bldningschef Henrik Andersson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:    

 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunjurist delegation att träffa 
överenskommelse om förlikning i ärende med Citadellet 4.   
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-18 

Handläggare: Elin Ax 

Tjänsteskrivelse 

Till:KS 

Dnr: "L._~ ~~~'-\~~~')_~"'~ - (ot;:::)~ 

Delegation att träffa överenskommelse om förlikning 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunjurist delegation att träffa överenskommelse 
om förlikning i ärende med Citadellet 4. 

Bakgrund 
Bostadsrättsföreningen Citadellet, har genom ombud Advokatfirman Delphi, inkommit med 
skadeståndskrav till Båstads kommun. Kravet gäller uteblivna hyresintäkter om 2 085 015 
kronor, samt kvittning mot anslutningsavgift om 1 023 767 kronor samt krav på att gång och 
cykelväg vid fastigheten ska slutföras. Detta krav är inte prissatt. Brf Citadellet menar sig ha 
rätt till kraven då kommunen och föreningen varit överens om att föreningen skulle hyra ut 
tjugo lägenheter till kommunen. Avtalet kom emellertid inte till stånd, då avtalet inte under
tecknades från kommunens sida. Tvisten gäller i huvudsak vem som är behörig att under
teckna avtal. 

Aktuellt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har enligt gällande delegationsordning KS/E009 rätt att ingå 
förlikning på belopp över 100 000 kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott företräder dock 
inte kommunen vid förhandling om förlikning eller vid eventuellt efterföljande mål i tingsrätt, 
varpå delegation till kommunjurist är nödvändig för att förlikning de facto ska kunna uppnås. 
Undertecknad föreslår därför att kommunjurist ges delegation att ingå eventuell förlikning i 
ärendet. 

_.--... ,• . / 
~ - -·--

<--- ElinAx 

Kommunjurist 

Beslutet ska expedieras till : 
Kommunjurist 
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Båstad kommun 
269 80 Båstad 

llÅ~T;\D~ l<OMMUN 
l<or11m111l',tvrolsen 

L017 -04- 1 3 
!~(\ .. ~~))~~"":\\ . 
~~~~.~.h~~.. '~ 

Även via e-post: bastads.kommun@bastad.se 

BRF Citadellet./. Båstad kommun 

Göteborg den 11 april 2017 

På uppdrag av Bostadsrättsföreningen Citadellet i Båstad ("Föreningen") får vi 
härmed vända oss till Båstad kommun ("Kommunen") i följande tre angelägenheter. 

1. Skadestånd för uteblivna hyresintäkter 

Föreningen har sitt säte i Båstad och registrerades hos Bolagsverket den 5 juni 2013. 
Dess ändamål är att upplåta lägenheter åt medlemmarna och därmed främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen har i dagsläget 28 lägenheter. 

Föreningen träffade den 21 december 2015 ett avtal med Kommunen om uthyrning 
av tio lägenheter inom fastigheten Båstad Citadellet 4. Uthyrningen skulle ske under 
vår- och hästterminerna till ungdomar som lämnat gruppboenden. Det har därefter 
framkommit att Kommunen har nyttjat lägenheterna för att bedriva ett HVB-hem. 

Representanter för Föreningen respektive Kommunen har vid olika tillfällen under 
perioden april-september 2016 haft kontakter gällande Kommunens förhyrning av 
lägenheter. Kommunen var då företrädd av tillförordnade kommunchefen, tillika 
verksamhetsområdeschefen, Henrik Andersson och den dåvarande kommunchefen 
Katarina Pelin. Dessa kontakter i anledning av att Föreningen framfört klagomål 
avseende HVB-hemmet. Kommunen och Föreningen träffades inledningsvis den 25 
april 2016 för att diskutera nämnda klagomål. Föreningen förklarade då att man 
hade för avsikt att säga upp hyresavtalet. Parterna diskuterade olika 
samförståndslösningar, såsom att Kommunen eller en extern HVB-aktör skulle 
förvärva vissa bostadsrätter. 

Stockholm 
Göteborg 
Malmö 
Linköping 
Norrköping 

Advokatfirman Delphi 
östra Hamngatan 29 
41110 Göteborg 
Tel 03110 72 00 
Fax 03113 94 69 
goteborg@delphi.se 
www.delphi.se 
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Parterna återupptog diskussionerna den 13 juni 2016 och diskuterade då bland 
annat att Kommunen skulle förvärva vissa bostadsrätter alternativt att Kommunen 
skulle kunna hyra cirka 18-20 lägenheter. De ytterligare lägenheterna skulle 
användas till ett asylboende. 

Vid ett senare möte mellan parterna, den 25 augusti 2016, föreslogs bland annat att 
Kommunen under en period på 4-5 år skulle hyra cirka 20 lägenheter. Tio av dessa 
lägenheter skulle Föreningen hyra ut med start den 1 september 2016. Föreningen 
och Kommunen diskuterade även vissa närmare villkor avseende hyresnivåer, 
försäkring och skatter. 

Parterna träffades återigen den 1 september 2016 och kom då överens om att 
Kommunen snarast skulle hyra 20 lägenheter under tre år med bibehållen 
hyresnivå. 

I enlighet med parternas överenskommelse skickade Föreningen den 16 september 
2016 ett detaljerat förslag till hyresavtal. Kommunen gav sina synpunkter på 
avtalsinnehållet, bland annat avseende bredband och el. Föreningen reviderade 
avtalsutkastet helt i enlighet med Kommunens önskemål och sände ett färdigt avtal 
till Kommunen den 29 september 2016, bilaga 1. Parterna kom därmed slutligt 
överens om villkoren för uthyrningen. 

Kommunen lämnade en tid därefter besked till Föreningen om att ett kommunalråd 
hade motsatt sig hyresavtalet och att Kommunen därför inte avsåg att fullfölja 
avtalet. 

Kommunen har ingått ett bindande hyresavta/ 

Kommunen har accepterat villkoren för uthyrningen genom att precisera villkoren 
och därefter inte invända mot avtalets innehåll. Därigenom har Föreningen och 
Kommunen ingått ett bindande avtal. 

Företrädarna för Kommunen, Henrik Andersson och Katarina Pelin, har haft 
behörighet att ingå avtalet för Kommunens räkning. När avtalsförhandlingarna 
avslutades försäkrade de båda att avtalet var klart. Ingenting har antytt att de 
saknat behörighet att ingå avtalet eller att ytterligare åtgärder eller godkännande 
skulle krävas. Dessutom har Henrik Andersson, såsom representant för Kommunen, 
tidigare ingått ett avtal av motsvarande karaktär, nämligen den tidigare 
förhyrningen av tio lägenheter under 2015. 
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Kommunen har hävt avtalet utan grund och är skadeståndsskyldig 

Det sagda innebär att Kommunen - genom att inte fullfölja avtalet - har hävt 
avtalet utan grund. Kommunens agerande är vårdslöst. Föreningen har därmed rätt 
till skadestånd. Föreningen ska försättas i samma ekonomiska situation som om det 
vårdslösa agerandet från Kommunen aldrig hade inträffat. 

Enligt avtalet skulle 19 lägenheter hyras ut till en månatlig hyra om 6 500 kronor i 
39 månader. Det skulle ge intäkter till Föreningen om 4 816 500 kronor. Avdrag ska 
dock göras för de faktiska intäkterna som Föreningen har haft, respektive kan 
komma att få de närmsta tre åren, och besparingar som uppkommer på grund av 
att avtalet inte fullföljs, såsom lägre kostnader för el, slitage och sophämtning. 

De faktiska intäkterna under oktober-december 2016 uppgick sammanlagt till 
200 145 kronor. Med utgångspunkt i nämnda intäkter kan Föreningen förvänta sig 
intäkter för de kommande tre åren om 2 401 740 kronor. Besparingarna under 
samma period beräknas uppgå till cirka 129 600 kronor. 

Beräkningen sammanfattas i följande tabell. 

Poster 
Avtalad intäkt under 39 månader 
Faktisk intäkt under oktober-december 2016 
Beräknad intäkt under resterande 36 månader 
Beräknade besparingar 

Skadestånd 

2. Kvittning mot anslutningsavgifter 

Belopp (kronor) 

4 816 500 
- 200 145 

- 2 401 740 
-129 600 
2 085 015 

Kommunen gör gällande en fordran mot Föreningen om 1 023 767 kronor, bilaga 2. 
Fordran har sin grund i anslutningsavgifter som Föreningen förmenas vara skyldig 
att betala. Som konstaterats ovan har Föreningen en fordran på Kommunen om 
2 085 015 kronor. Föreningen gör, under alla omständigheter, gällande kvittning 
mot Kommunens påstådda fordran. Efter avdrag för Kommunens påstådda fordran 
gentemot Föreningen är Kommunen i detta avseende betalningsskyldig gentemot 
Föreningen med ett belopp om i vart fall 1 061 248 kronor. 

3. Uppförande av gång- och cykelväg 

Kommunen beslutade den 27 juni 2007 att stycka av och sälja en del av fastigheten 
Båstad Citadellet 1 till Citadellet Båstad AB under bildande, bilaga 3. Det bolaget 
registrerades senare med firman Citab AB. Den nya fastigheten - Båstad Citadellet 
4 - såldes således till Citab AB, som blev lagfaren ägare den 12 mars 2009. 

3/4 

265

265



Föreningen förvärvade därefter Citab AB. Slutligen förvärvade Föreningen även 
fastigheten Båstad Citadellet 4 från Citab AB. 

Kommunen har den 27 juni 2007 genom sammanträdesprotokollet åtagit sig att 
uppföra gång- och cykelväg längs med Hundestedtsvägen, bilaga 3. Föreningen 
kräver därför att Kommunen ska uppfylla sitt åtagande och så snart som det är 
möjligt uppföra nämnda gång- och cykelväg. I egenskap av säljare ansvarar 
Kommunen för sina avtalsförpliktelser. 

Sammanfattningsvis och avslutningsvis emotser Föreningen att Kommunen snarast 
uppfyller sina avtalsförpliktelser och uppför den ovan åsyftade gång- och 
cykelvägen. Vidare ska betalning av 1 061 248 kronor ske till Advokatfirman Delphis 
klientmedelskonto, bankgiro 729-7419, senast den 12 maj 2017. Vänligen ange 
ärendenummer 48635-001 vid betalningen. 

Om Kommunen istället väljer att bestrida Föreningens krav emotser vi besked 
därom senast den 12 maj 2017. 

/; Ni s Halmgren Persson I niclas.holmgren-persson@delphi.se 
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Hyresvärd 
Namn 

Brf Citadellet i Båstad hyrespool 
Adress 

c/o Galleri Backlund 
Telefon bostad I Telefon arbete 

E-post 

lars@ galleribacklund. se 

Hyresgäst 
Namn 

Båstad Kommun 
Adress 

Telefon bostad I Telefon arbete 

E-post 

@ 

Hyresobjekt 
Lokal nummer/Beteckning 

Lägenheter i fastigheten Citadellet 4 
Adress 

Hundestedsvägen 4 
Antal rum I Yta i kvadratmeter 

ca 30 per lägenhet 

HYRESKONTRAKT 
- Lokal 

Postnummer lort 
411 26 Göteborg 
Telefon mobil 

Postnummer lort 

Telefon mobil 

Fastighet 

Citadellet 4 
Kommun 

Båstad 
Annat utrymme som ingår 

Lokalen / BR lägenheterna uthyres i befintligt skick för att användas för uthymingsverksamhet. 
Lägenheterna uthyrs möblerade. 

§ 1 Avtalets giltighetstid 

I Organisalionsnummer 

769626-4881 

I Fax 

I Organisationsnummer 

I Fax 

Bilaga 1 

1(2) 

Detta avtal gäller fr o m 2016-10-01 - 2019-12-31. Avtalet ska sägas upp senast 9 månader före den avtalade hyrestidens 
utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet på i övrigt likalydande villkor med 3 år för varje gång. 

§ 2 Hyra mm 
För lägenhet utgår hyra med 6.500 kronor per månad inklusive bredband och elförbrukning 
Om Hyresvärden genom myndighetsbeslut blir skattskyldig för moms för uthyrning av lokalen skall hyresgästen utöver hyran 
erlägga gällande moms. 

Hyran erläggs utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje kvartals början genom insättning till 
Bg 715-8637. 

JURFOR07 Utgåva 05 2000.05 www.signon.se 
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§ 3 Underhåll m m 
Hyresvärden utför och bekostar reparation av yttre underhåll av lokalen jämte inre fasta installationer av el och va. 
Hyresgästen utför och bekostar erforderligt inre underhåll av ytskikt på golv väggar och innertak. 
Besiktning av lägenheter och almänna utrymmen sker före inflyttning och efter avtalets upphörande, lokaler samt inredning 
återställs då till ursprungligt skick. 

§ 4 Force majeure 

2(2) 

Krig, upplopp, explosion, eldsvåda eller ingripande av myndighet även som strejk, lockout, blockad eller liknande åtgärd 
varöver hyresvärden inte råder, fritar hyresvärden från fullgörande av hans skyldigheter enligt detta avtal, i den mån dessa 
inte kan fullgöras annat än till onormalt höga kostnader. Hyresvärden är i sådant fall inte heller skyldig att erlägga skadestånd. 

§ 5 Försäkring 
Hyresvärden håller fastigheten försäkrad. Hyresgästen svarar för sin egen inventarieförsäkring. 

§ 7 Överlåtelse 
Detta avtal får inte utan hyresvärdens skriftliga tillstånd överlåtas. 
Detta avtal har upprättats och underskrivits i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 

Övriga villkor 

Fastigheten har 28 lägenheter. 
Hyresgästen blockhyr visst antal lägenheheter (ca 20) 

En förutsättning för att vårt nuvarande försäkringsbolag skall kunna försäkra huset 
är att de boende i huset har svenskt personnummer. 

Underskrift 
Ort och datum 

Namnteckning, hyresvärd I Namnförtydligande 

Namnteckning, hyresgäst I Namnförtydligande 

JURFOR07 Utgåva 05 2000.05 www.signon.se 
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# 

Bilaga 2 

10604985 (1 av l) 
BÅSTADS KOMMUN FAKTURA 

Faktura nr 

OCR-nr 

Fakturadatum 

Förfallodatum 

Kundnummer 

1060498506 

2014-06-25 

Teknik och service 2014-07-31 

Fakturafrågor: 
Tel 0431-77 000 Fax 0431-77 020 
www.bastad.se 
e-post bastads.kommun@bastad.se 

Vår referens: Stefan Vegehall, tel 010 - 490 98 53 

-----Tekniskaförvaltningen-----

Grundavgift 

Servisavgift 

Lägenhetsavgift 

Fastighetsbeteckning: Citadellet 4 

Fastighetsadress: Hundestedsvägen 4, Båstad 

Öresavrundning 

PG 4810403-8 Moms Ingår med: 
Använd bifogade inbetalningskort. 

73000 

BRF CITADELLET I BÅSTAD 
GALLERI BACKLUND 
ERIK DAHLBERGSGATAN 10 
411 26 GÖTEBORG 

1,00 

1,00 

1,00 

9 265,00 

27 797,50 

986 704,75 

-0,25 

Summa oss tillhanda senast 2014-07-31 
BG 5132-6635 

Om ni betalar på annat sätt måste (25%) 204 753,45 beräknat på 819 013,80 1 023 767,00 fakturanr, namn och adress anges. Momsregnr: 
Vid försenad betalning debiteras dröjs- SE212000094401 
målsränta enligt gällande ränte/ag 

F-skattebevlsägare 

rn bankQirot 

Med denna avi kan du betala p~ alla bankkontor eller via 
* Bankgiro * Personkonto 
* Privatgiro * Balanskonto 
* Sparbanksgiro 
Använder du Bankgirots Leverantörsbetalningsrutin (LB) 
ange nedanst3ende referensnr. 

Betalningsavsändare 

BRF CITADELLET I BÅSTAD 

ERIK DAHLBERGSGATAN 10 
41126 GÖTEBORG 

Från bankgiron, (vid girering) 

INBETALNING GIRERING AVI 

Till bankgironr 

5132-6635 

Inbet avgift (ifylls av banken) 

OCR 

Betalning oss tillhanda 
senast 2014-07-31 1 023 767,00 
Fakturanr 10604985 

Kund nr 73000 

Betalningsmottagare 

BÅSTADS KOMMUN 
MEDDELANDEN l<AN IN E LAMNAS P AVIN DEN AVLASES MASl<INELL T 

Referensnr \ Kronor löre \ 
VAR GOD GOR INGA ANDRINGAR 

1060498506 # 1023767 00 5 > 51326635 #41 # 
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I 
Visma Collectors AB 
Box 1173, SE-25111 HELSINGBORG, SWEDEN 

Datum: 2016-04-20 

Båstads kommun 

Ekonomiavdelningen 
269 80 BÅSTAD 

INKASSOKRA V 

För mer information och betalningsalternativ se: 

Användarnamn: 3254307618 Lösenord: cwapJH8x 

11111111111111111 IIIH lllll lllll lllll 1111111111111111111111111111111111111 

BRF CITADELLET I BÅSTAD 

KARLGUSTAVSGATAN 13 
41125 GÖTEBORG 

Ref~rensnummer: 17326569 
På uppdrag av ovanstående fordringsägare får vi anmoda Er, att inbetala nedanstående inkassoskuld direkt till Visma Collectors AB 
med bifogat inbetalningskort. Betalning ska vara oss tillhanda senast 2016-05-02. 

Eventuella invändningar mot havet skall göras med angivande av saklig grund före 2016-05-02, varvid ovanstående 
referensnummer skall anges. Dröjsmålsräntan är beräknad från förfallodatum till dags dato enligt angiven räntesats. 

Utebliven invändning eller likvid kan medföra att ärendet överlämnas till kronofogde för ansökan om betalningsföreläggande eller 
~ stämning, varvid utmätning kan följa. Vid eventuellt rättsligt förfarande kommer ytterligare kostnader att yrkas. Dröjsmålsränta 

löper till dess full betalning sker. 

# 

Skulden avser 

Teknik och service 

Kapitalbelopp Ränta Förseningsersättning Inkassokostnad 
l 023 767,00 145 090,5ll,OO 180,00 

Visma Collcctors AB 
Box l 173 

Telefon: 0771-23 24 00 
Inlrnsso.eollectors@visma.com 

SE-251 11 HELSINGBORG 

"bankgirot 

OCR-nummer 

01173265690617891009 
Belopp 

1169 038,00 
Oss tillhanda senast 

2016-05-02 
Betalningsavsändare 

BRF CITADELLET I BÄST AD 

KARL GUST AVSGAT AN 13 
41125 GÖTEBORG 

Faktura Fakturanummer Bet- Räntesal~ Kapital- Ränta Ränta Ränte-
datum villk f.n. (%) belopp från till belopp 

140625 10604985 36 8,00 1 023 767,00 140801 160420 145 090,53 

Övriga kostnader Avrundning Totalt Oss tillhanda senast 

0,00 0,47 I 169 038,00 2016-05-02 

Org.nr: 556439-5670 
Bankgiro: 5607-3703 

BIC/ SWIFT codc: DABASESX Kontonr: 1308 01173( 
IBAN: SE62 1200 0000 0130 80 l I 730 I 

INBETALNING/GIRERING AVI 
lnbet avgin (ifylls av banken) 

OCR 

Till bankgironr Betalningsmoltagare 

5607-3703 Visma Collectors AB 

___ V_A_R_G_O_D_G_Ö_R_I_NG_A_Ä_N_D_R_IN_G_A_R ____ M_E_D_D_E_LA_N_D_E_N_KA_N_IN_T_E_L_Å_· M_N_A_S __ PA_A_V_IN ___ DEN AVLÄSES MASKINELi 
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Bilaga 3 

~ _BA_
0 

S_T_A_D_S _KO_M_M_U_N_ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäkllge 

2007-05-30 
2007-06-13 
2007-06-27 

39 
46 
18 

Ksau 
Ks 
Kf 

§ 132 
§ 156 
§ 90 

dnr 398/07-330 

Köpeavtal Citadellet 1 - Båstads privata gymnasium 

Ärendebeskrivning Båstads privata gymnasium avser att utveckla sin skolverksamhet genom att 
uppföra studentbostäder samt ytterligare skollokaler i anslutning till befintlig 
verksamhet. För detta ändamål har detaljplan utarbetats under 2006, se bilaga. 
En mindre ändring av detaljplanen krävs för studentbostäderna. Förslag till kö
peavtal har upprättats mellan parterna där marken säljs till Båstads privata 
gymnasium som byggklar mark i form av två olika fastigheter. Säljaren (kom
munen) åtar sig att flytta befintliga VA-ledningar och andra medieledningar, 
samt att uppföra GC-väg längs med Hundestedsvägen. Finansieringen av detta 
sker genom markförsäljningen, som ger en intäkt på ca 3,8 Mkr för de två fas
tighetsdelarna. 

Förslag till beslut 

Ks 070404 
Yrkande 

Beslut 

Förslag till beslut 

justerandes signatur 
au/pres 

Föreligger tjänsteskrivelse från teknisk chef Hans Paganus. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Föreliggande förslag till köpeavtal godkännes. 

2. Kommunstyrelsens ordförande i förening med teknisk chef får i uppdrag att 
underteckna erforderliga handlingar för försäljning av de två fastighetsde
larna. 

Härutöver beslutar kommunstyrelsen: 

1. Tekniska chefen får i uppdrag att före kommunfullmäktiges behandling av 
ärendet upprätta separat avtal med köparen om att utformningen av bygg
naden för elevhem skall utformas så att rummen skall uppfylla kraven för 
kontor. 

Christer Nordin (m): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Tekniska chefen får i uppdrag att före kommunfullmäktiges behandling av 
ärendet upprätta separat avtal med köparen om att utformningen av bygg
naden för elevhem skall utformas så att rummen skall uppfylla kraven för 
kontor. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Föreliggande förslag till köpeavtal godkännes. 

2. Kommunstyrelsens ordförande i förening med teknisk chef får i uppdrag att 
underteckna erforderliga handlingar för försäljning av de två fastighetsdelar
na. 

forts. nästa sida 

ks/nämnd kf utdl'agsbestyrkande 
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BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen 

2007-05-30 
2007-06-13 
2007-06-27 

40 
47 
19 Kommunfu Il mäktige 

Kf 070425 
Notering 

Ksau 070530 
Notering 

Förslag till beslut 

Ks 070613 
Yrkanden 

Förslag till beslut 

Kf070627 
Yrkanden 

Propositioner 

Votering 

justerandes signatur 
au/pres 

Kf § 48 
Ksau § 132 
Ks § 156 
Kf § 90 

forts. Köpeavtal Citadellet 1 - Båstads privata gymnasium 

Ärendet utgår från sammanträdet idag. 

Föreligger nytt förslag till köpeavtal för Citadellet 1 (daterat 070523) samt ny 
tjänsteskrivelse från tf teknisk chef Tommy Ström (daterad 070523). 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Föreliggande förslag till köpeavtal godkännes. 

2. Kommunstyrelsens ordförande i förening med tf teknisk cheffår i uppdrag 
att underteckna erforderliga handlingar för försäljning av fastigheten. 

Bertil Mattsson (bp), Thomas Andersson (fp) och Christer Nordin (m): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. ' 

Janet Gunnarsson (c): Avslag till köpeavtalet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Föreliggande förslag till köpeavtal samt avtal om eventuellt framtida återköp 
godkännes. 

2. Kommunstyrelsens ordförande i förening med tf teknisk chef får i uppdrag 
att underteckna erforderliga handlingar för försäljning av fastigheten. 

3. Kommunstyrelsens förslag till beslut 070404, § 85 (bifall till annan version av 
köpeavtalet), upphäves härmed. 

Anette Åkesson (m), Bertil Matsson (bp), Thomas Andersson (fp), Katarina 
Angel (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Christian Nilsson (c), Janet Gunnarsson (c) yrkar avslag. 

Efter framställda propositioner på yrkandena finner ordföranden att kommunsty
relsens förslag bifallits, Votering begärts emellertid och följande voteringspro
position godkännes: 

Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar Ja; 
Ledamot som vill avslå förslaget röstar Nej. 

forts. nästa sida 

ks/nämnd kf utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Reservationer 

justerandes signatur 
au/pres 

Sammanträdesdatum Blad 

2007-06-27 20 

Kf § 90 

Forts. Köpeavtal Citadellet 1 - Båstads privata gymnasium 

Anställd votering utfaller med 32 Ja- och 5-Nej röster, vilket närmare framgår av 
till protokollet fogad sammanträdeslista. 

Kommunfullmäktige har således beslutar: 
1. Kommunfullmäktiges förslag bifalles. 

Mot beslutet reserverar sig den centerpartistiska fullmäktigegruppen: Christian 
Nilsson, Janet Gunnarsson, Anders Gunnarsson, Kurt Nilsson, Stefan Olsson 

ks/nämnd kf utdrags bestyrkande 

1;n r;}J) Il 
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KÖPEAVTAL 
Mellan Båstads kommun, 269 80 Båstad, nedan kallad Säljaren, och Citadellet i 
Båstad AB under bildande, organisationsnummer xxxxxx-xxxx, nedan kallad 
Köparen har träffats följande köpeavtal. 

1. Säljaren överlåter till Köparen mark inom fastigheten Citadellet 1 omfattande 
ca 1.340 kvadratmeter enligt kartbilaga markerad som fastighet B. 
Exakta gränser och yta fastställes vid lantmäteriförrättning. 

2. Objekten säljs för att utveckla Köparens befintliga utbildningsverksamhet på 
angränsande fastighet. 

3. Köpeskillingen för marken enligt pkt 1 uppgår till 800 kr (åttahundrakronor) 
per kvadratmeter. 

4. Marken säljs i befintligt skick med tillträde enligt överenskommelse, dock se
nast 3 månader efter att fastighetsbildning vumut laga kraft. 

5. Köparen erlägger VA-avgift enligt taxa. Erforderliga VA-anslutningar finns 
tillgängliga vid tomtgräns, placering överenskommes med Säljaren. Nödvän
dig omdragning av befintliga VA-ledningar på fastigheten bekostas och utförs 
av Säljaren. 

6. Lantmäteriförrättning beställs av Säljaren och bekostas av Köparen. 

7. Köparen skall utforma byggnaden på ett sådant sätt att den kan användas för 
elevhem såväl som för kontorsändamål. 

8. Köpeavtalet är gällande endast under förutsättning att Båstads kommunfull
mäktige godkäimer detta. 
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9. Detta avtal är upprättat i två exemplar av vilket vardera part erhållit varsitt ex. 

Båstad 2007-

För Båstads kommun 

Anette Åkesson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Bevittnas: 

Båstad 2007-
F ör Citadellet i Båstad AB 

xxxxxxxxxx 

Bevittnas: 

Tommy Ström 
TfTelmisk chef 
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Avtal om eventuellt framtida återköp - Citadellet 1 

Mellan Båstads kommun, såsom säljare, nedan benätm1d Säljaren, och Citadellet i Båstad AB 
under bildande, org. 111' xxxxxx-xxxx, såsom köpare, nedan benämnd Köparen, har upprättats 
köpeavtal avseende del av fastigheten Citadellet 1 - fastighet B enligt karta. 
Noteras skall att fastigheten Citadellet 1 skall avstyckas i fastighet A och B enligt karta. 
På fastigheten uppför Köparen byggnad för elevhem för Båstad Privata Gymnasiums 
verksamhet. Elevbostädernas utformning skall vara så att de utan större ingrepp skall kunna 
användas som kontorslokaler om gymnasieskolan i framtiden avvecklas. 
I det fall fastigheten med byggnad, eller bolaget som äger fastigheten, av skilda orsaker, 
framledes avser att avyttras förbinder sig Säljaren att förvärva fastigheten med byggnad 
enligt villkor nedan: 

Överenskommelse hai· träffats enligt följande. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Båstad den 

För 

Köpeskillingen skall motsvara fastighetens produktionskostnad. 
Med produktionskostnad avses även byggherrekostnader såsom räntor under 
byggtiden, bank och pantbrevskostnader eller dylikt. Avskrivningstiden för 
investeringen sätts till 33 år föt den bebyggda fastigheten och böijar löpa tio 
(10) år efter det att byggnadens slutintyg utfärdats. Produktionskostnads
kalkylen och avtalet med byggentreprenören skall forevisas Säljaren 
(Kommunstyrelsen) för godkämiande innan arbeten påböijas. · 

Investering i fastigheten som kan påverka fastighetens värde skall godkännas av 
kommunfullmäktige i Båstads ko1m11un. 

Köparen ges option att inom fem (5) år från detta avtals godkännande rätt att 
förvärva fastigheten A för att på densamma uppföra skolbyggnad för Båstads 
Privata Gymnasium AB, organisations nummer 556638-6628. 

Detta avtal skall antecknas i fastighetsboken avseende den fastighetsbeteckning 
som den nybildade fastigheten kommer att få- del av Citadellet tomt "B''. 

Vardera parten erhåller ett exemplar av detta avtal. 

För 
Båstads kommun Citadellet AB under bildande 

............................. , ..... . 
Bevittnas: 

i:\KÖl'.SÄLJ\KÖrE.KONl\CilmkU~1 l\i\v1;1I (l!U t"l'mt11dl1 fram11da .i!l'f~öp .111 2.tfoc ~\ 
), 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-04-18 1 av 1

 

 

KS au § 121  Dnr KS 000084/2017 - 900 

Svar på begäran från Kommunala Pensionärsrådet i Båstads 
kommun om utökning av antalet sammanträden 

 
Beskrivning av ärendet Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun har den 18 januari 2017 

lämnat in en begäran om utökning av antalet sammanträden. Rådet menar att 
fyra schemalagda möten per år, som står angivet i rådets nuvarande 
reglemente, inte är tillräckligt.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad den 

170407, med tillhörande bilaga. 
Begäran från KPR om utökning av antalet sammanträden.      

 
Förvaltningens förslag 1. Pensionärsrådets begäran om utökat antal sammanträden per år bifalls. 

 
 2. Pensionärsrådets reglemente, antaget av kommunfullmäktige den 25 

februari 2015, ändras under § 4, andra stycket, från fyra till åtta sammanträden 
årligen. Ändringen gäller från och med den 1 januari 2018. 
 
3. Ekonomiska medel för att täcka de ökade kostnaderna skjuts till inför 
budgeten 2018. 

 
Notering Christer de la Motte (M) deltar ej i beslutet. 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Kommunala pensionärsrådets och Kommunala 

handikapprådets reglementen ändras så att de sammanträder vardera sex 
tillfällen per år. 

 
 Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och förvaltningens förslag. 

Efter framställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat 
bifalla det egna yrkandet.      

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Kommunala pensionärsrådets och Kommunala handikapprådets 
reglementen ändras så att de sammanträder vardera sex tillfällen per år.     
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 Tjänsteskrivelse  
 

170424\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2017-04-24. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000084/2017 – 900 
 
 

Ändring av de kommunala rådens antal sammanträden årligen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Pensionärsrådet och handikapprådet sammanträder vid vardera 6 tillfällen per år. 
2. Pensionärsrådets reglemente ändras från fyra till sex sammanträden årligen. 
3. Handikapprådets reglemente ändras från åtta till sex sammanträden årligen. 
4. Ändringen gäller från den 1 januari 2018. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun har den 18 januari 2017 lämnat in en begäran 
om utökning av antalet sammanträden. Rådet menar att fyra schemalagda möten per år, som 
står angivet i rådets nuvarande reglemente, inte är tillräckligt och önskar åtta sammanträden 
per år. Vid arbetsutskottets sammanträde den 18 april 2017 ansåg utskottet att både pension-
ärsrådet och handikapprådet borde ha sex sammanträden per år. En ändring till sex möten per 
råd och år innebär att extra medel inte behöver tillföras. 
 

Aktuellt 
Kommunala pensionärsrådet har begärt att få sammanträda vid åtta tillfällen per år. Vid ar-
betsutskottets möte 18 april 2017 diskuterades både pensionärsrådets antal träffar och jäm-
fördes med handikapprådets antal träffar (åtta). Det framkom att handikapprådet ställt in två 
möten, ett möte hösten 2016 och ett våren 2017. Mot bakgrund av detta beslutade arbetsut-
skottet att föreslå kommunfullmäktige att ändra både kommunala pensionärsrådet och kom-
munala handikapprådets mötestillfällen till sex sammanträden per råd och år. 
I samband med en sådan ändring behöver rådens reglemente justeras.  
 

Konsekvenser av beslut 
 

Verksamhet 
Rådens reglemente behöver ändras.  
 

Ekonomi 
Summan av 2017 års budget för de båda råden kan delas lika. Det innebär att det inte behövs 
något budgettillskott för denna ändring. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
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Handikapprådet, Pensionärsrådet, Vård- och omsorgschefen samt Vård- och omsorgs-
nämnden 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-04-07 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000084/2017-900 
 

Svar på begäran från Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun om 
utökning av antalet sammanträden 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Pensionärsrådets begäran om utökat antal sammanträden per år bifalls. 
 

2. Pensionärsrådets reglemente, antaget av kommunfullmäktige den 25 februari 2015, 
ändras under § 4, andra stycket, från fyra till åtta sammanträden årligen. Ändringen 
gäller från och med den 1 januari 2018. 
 

3. Ekonomiska medel för att täcka de ökade kostnaderna skjuts till inför budgeten 2018. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun har den 18 januari 2017 lämnat in en begäran 
om utökning av antalet sammanträden. Rådet menar att fyra schemalagda möten per år, som 
står angivet i rådets nuvarande reglemente, inte är tillräckligt. 
 

Aktuellt 
Den inlämnade begäran har delgivits kommunstyrelsen tidigare i år och den diskuterades även 
på pensionärsrådets sammanträde den 8 mars. Rådet tog då upp en rad anledningar till varför 
man önskar fler schemalagda möten per år: 
 

 Fyra möten per år har gällt länge. Handikapprådet tryckte dock tidigt på att man 
behövde fler möten, men pensionärsrådet har inte krävt någon ändring av  
reglementet förrän nu.  

 Andelen pensionärer och äldre bland kommunens befolkning ökar hela tiden, likaså 
andelen med diagnosen demens eller motsvarande. Därmed ökar även pensionärs-
rådets betydelse.  

 Fler och fler vård- och omsorgsboenden kommer att byggas framöver och där är det 
viktigt att pensionärsrådet agerar aktivt som remissinstans mm.  

 Pensionärsföreningarna ställer allt högre krav på att pensionärsrådet agerar snabbare 
i olika politiska frågor och sammanhang, och då är enbart fyra möten per år långt ifrån 
tillräckligt. 

 Som det är nu så är det alltför långt mellan mötena, vilket rimmar illa då remisser mm  
ska besvaras inom en viss tid. 

 Handikapprådets åtta möten per år nämns som en jämförlig måttstock i samman-
hanget. 

 
Ovan nämnda argument bedöms som goda och välmotiverade. 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Sammanträdesarvoden samt km-ersättningar: 3.000 kr per möte. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst begärs ej ut. Ytterligare fyra möten innebär att rådet årligen kommer kräva 
ett tillskott på totalt 12.000 kr. 
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Henrik Andersson, kommunledningskontoret 
 
 
Nämndsekreterare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Henrik Andersson 
Pensionärsrådet 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen begäran från Kommunala Pensionärsrådet 
 
Samråd har skett med: 
Ekonomichefen 
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Båstad kommun 
KS tillhanda. 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrpls!':!n 

KPR begär härmed att vi kan ha åtta sammanträden 
per år som handikapprådet har. 

Varför: Då hinner vi bereda och svara på de remisser som 
kommer oss tillhanda. 

Med vänlig hälsning. 

Tord Knutsson Ordf. 
Christer Nordin Vice Ordf 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-04-18 1 av 1

 

 

KS au § 122  Dnr KS 000016/2015 - 901 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Beskrivning av ärendet I kommunstyrelsens delegationsordning KS/A026 och KS/A027 har 

chefssekreterare delegation på dödsboanmälan till skatteverket respektive 
beslut att ordna gravsättning.  

 
 Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-15, § 24, om att bifalla en motion från 

Miljöpartiet om att införa ett integrationspris i kommunen. I samband med att 
motionen bifölls antog fullmäktige dessutom dokumentet ”Regler för 
integrationspris i Båstads kommun”. Enligt reglerna ska juryn för priset bestå 
av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Daniel Kling, daterad 2017-04-11. 

Förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning.    
 
Förvaltningens förslag 1. I nummer KS/A026 och KS/A027 i kommunstyrelsens delegationsordning 

ändras delegaten från chefssekreterare till kundcentermedarbetare. 
 

 2. Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med nummer 
KS/A033; Beslut om utdelning av integrationspris, där delegaten utgörs av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. I nummer KS/A026 och KS/A027 i kommunstyrelsens delegationsordning 
ändras delegaten från chefssekreterare till kundcentermedarbetare. 
 
2. Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med nummer 
KS/A033; Beslut om utdelning av integrationspris, där delegaten utgörs av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.     
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2017-04-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000016/2015 – 901 
 
 

Revidering av kommunstyrelsen delegationsordning 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. I nummer KS/A026 och KS/A027 i kommunstyrelsens delegationsordning ändras delegaten 
från chefssekreterare till kundcentermedarbetare. 
 
2. Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med nummer KS/A033; Beslut om 
utdelning av integrationspris, där delegaten utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott.     
 
 
Sammanfattning av ärendet 
I kommunstyrelsens delegationsordning KS/A026 och KS/A027 har chefssekreterare 
delegation på dödsboanmälan till skatteverket respektive beslut att ordna gravsättning.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-15, § 24, om att bifalla en motion från Miljöpartiet om 
att införa ett integrationspris i kommunen. I samband med att motionen bifölls antog 
fullmäktige dessutom dokumentet ”Regler för integrationspris i Båstads kommun”. Enligt 
reglerna ska juryn för priset bestå av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Aktuellt 
Eftersom chefssekreteraren kommer lämna sin anställning och ledamöterna i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, enligt upprättade regler för integrationspris, är utsedda till 
jury för priset, är kommunstyrelsens delegationsordning härvidlag i behov av justering.  
 
 
 
 
Daniel Kling 
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Skatteverket, kundcenter 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning    
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/ Beslut om polisanmälan angående vissa 10 kap 21 och Verksamhets-
A015 brott mot underåriga samt vissa grövre 23 §§ OSL områdeschef 

brott 
KS/ Beslut i styrelseärenden som är så 6 kap 36 § KS ordförande 1:e eller 2:e vice 
A016 brådskande, att styrelsens avgörande kommunallagen ordförande 

inte kan avvaktas (nedan KL) 
KS/ Beslut i utskottsärenden som är så 6 kap 36 § KL Utskotts- 1:e eller 2:e vice 
A017 brådskande, att utskottets avgörande ordförande ord-förande 

inte kan avvaktas 
KS/ Beslut om fFörtroendemännens delta- KS ordförande 
A018 gande i kurser etc 
KS/ Yttrande angående antagande av hem- KS ordförande 
A019 värnsmän 
KS/ Avge yttrande enligt Lag om TV- SFS 1998:150 § 18 Säkerhets-
A020 övervakning samordnare 
KS/ Avge yttranden i folkbokföringsärenden Registrator Kanslichef 
A021 
KS/ Tillstånd att använda kommunens stads- Kommunika- Kanslichef 
A022 vapen Tionschef 

KS/ Beslut i ärenden som rör tillståndsgiv- Lotterihand-
A023 ning mm enligt Lotterilagen läggare 

KS/ Beslut att anta och revidera styrelsens Kommun- Kanslichef 
A024 dokumenthanteringsplaner arkivarie 

KS/ Besluta om gallring av styrelsens hand- Kommun- Kanslichef 
A025 lingar arkivarie 

KS/ Dödsboanmälan till skatteverket ÄB 20 kap 8 a§ Ghef5selff. Skatteverket bör under-
A026 Kundcenter- rättas om vilka som är 

medarbetare delegater 

KS/ Beslut att ordna gravsättning 5 kap 2§ Ghef5selff. 
A027 Begravningslagen Kundcenter-

medarbetare 
KS/ Ingå samverkansavtal (extern motpart) Verksamhets- Tillägg "om samarbete" KS 
A028 om samarbete områdeschef 150211 
KS/ Beslut om ramavtalsupphandling av Upphandlare 
A029 kommunövergripande ramavtal 

KS/ Beslut om att kommunen ansluter sig till Upphandlare 
A030 ramavtal som ingåtts av samarbetsorgani-

sationer (t.ex. Kommentus) 
KS/ Beslut om upphandling (värde över 28 % Verksamhets-
A031 av tröskelvärdet) av verksamhetsspecifika områdeschef 

varor och tjänster i enlighet med inköp-
och upphandlingspolicy samt förlänga 
befintliga avtal. 

K&f Beslut om att utreda och vidta åtgärder 6 lrn13 6 §, i::lislffi RekffiFf Borttagen KS 150211 
AOJi vid trakasserier. minineringslagen förskolechef 

(')()()0,l",C"7' .................... 

KS/ Beslut om utdelning av miljöpriset KS au Ny KS 150211 
A032 
KS/ Beslut om utdelning av integrationspris KS au 
A0 33 

Ekonomi 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Beslut om utdelning av kommunala sti- KS ordförande 
EOOl pendier, gratifikationer även som stipen-

dier/bidrag ur donationsfonder om ej 
annat medges. 

KS/ Beslut om överlåtelse och upplåtelse eller KS ordförande 
E002 återköp av mark för industribebyggelse i 

enlighet med av fullmäktige eller kommun-
styrelsen antagna riktlinjer och pris. 

KS/ Beslut om Placering av donationsmedel. Ekonomichef 
E003 

5 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-04-26. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000005/2017 – 900 
 
 

Delgivningar kommunstyrelsen 2017-05-03 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.   
 
 
 
1. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Ärende 4, granskningsrapport 
avseende Familjen Helsingborg. KS 000116/2017-900. 
 
2. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Ärende 4, årsredovisning, 
verksamhetsberättelse och bokslut 2016. KS 000116/2017-900. 
 
3. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Ärende 4, styrelsens analys av 
mätetal i Verksamhetsplanen 2016. KS 000116/2017-900. 
 
4. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Ärende 4, uppföljning av 
Verksamhetsplan 2016. KS 000116/2017-900. 
 
5. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Ärende 4, bruttoredovisning 
uppföljning av mätetal i Verksamhetsplan 2016. KS 000116/2017-900. 
 
6. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Ärende 6, utredning om utökad 
samverkan mellan räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg. KS 000116/2017-900. 
 
7. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Ärende 6, presentation av 
räddningstjänsten Skåne Nordväst. KS 000116/2017-900. 
 
8. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Ärende 5, regler och krav vid 
hantering av fyrverkerier. KS 000116/2017-900. 
 
9. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Ärende 5, hantering av 
fyrverkerier. KS 000116/2017-900. 
 
10. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Ärende 3, projektuppdrag 
matchning. KS 000116/2017-900. 
 
11. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Framtida 
infrastruktursatsningar i Skåne 2018-2029. KS 000116/2017-900. 
  
12. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Familjen Helsingborgs 
prioriteringar för infrastruktur 2018-2029. KS 000116/2017-900. 
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2 (2) 

 

13. Styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - 2017-03-31. KS 000116/2017-900. 
 
14. Protokoll fört vid årsstämma i Båstadhem AB - 2017-04-20. KS 000222/2017-900. 
 
15. Årsredovisning och koncernredovisning från NSR för räkenskapsåret 2016. KS 
000464/2017. KS  
 
16. Ekonomirapport januari-mars 2017. KS 000333/2017-906. 
 
17. Uppföljning av inter kontroll 2016 för myndighetsnämnden. KS 000400/2017-900. 
 
18. Information - Tillsynsplan enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) - Dnr 567-29047-
2014. KS 001760/2014-500. 
 
19. Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM - 2017-03-02. KS 000160/2017-900. 
 
20. Mötesprotokoll nr. 1 för 2017 med den Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB - 
2017-02-09. KS 000350/2017-500. 
 
21. Mötesprotokoll nr. 1 för 2017 med styrelsen i NSR Produktion AB - 2017-02-10. KS 
000350/2017-500. 
 
22. Mötesprotokoll nr. 1 för 2017 med styrelsen i NSR AB - 2017-02-10. KS 000350/2017-500. 
 
23. Utlåtande gällande kommunens reviderade tid- och handlingsplan för utökat 
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp - Dnr 567-5827-2017. KS 
001747/2012-500.   
 
24. Socialbidragsstatistik Individ och familj mars 2017. KS 000135/2017-600. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delgivningar    
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HELSINGBORG 
STADSREVISIONEN 

Granskningsrapport 
avseende 
Familjen Helsingborg 

Granskning verksamhetsåret 2016 

T 

Räkenskaperna förs inom Helsingborgs stads räkenskaper med avräkningskonto gentemot 
Familjen Helsingborg. Avstämning av bokföringen har skett mot upprättad 
årsredovisning. Fakturor har granskat via stickprov. Genomgång av upprättad 
årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse har skett . Genomgång av protokollen for 
Familjen Helsingborg har skett. 

Bedömning 

Verksamheten har bedrivits i enlighet med angivna riktlinjer och räkenskaperna är 
rättvisande. 

201 7-02-14 

' ·,:::::.") ·;> ' .,.,, . .• ,---: .,? .,:,? 
_..- __ • ...__ - /,,.. _ _ _ ,,,,,...,_ =-'"'" ~.>C-------

Per-Reinhold Olsson 
Stadsrevisor 

Södra Storgatan 36 · Postadress 251 89 Helsingborg· Tel 042- 10 50 15 · s tadsrevisionen@helsingborg.se helsingborg.se 
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Syfte, organisation och finansiering av 
samarbetskom mitten 

Familjen Helsingborg består av elva kommuner som 
slutit avtal om samarbete inom olika verksamhetsom
råden. Kommunerna som ingår i samverkan är Bjuv, 
Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, As torp, Ängelholm och Örkelljunga. 

Utgångspunkten för samarbetet är visionen om att Fa
miljen Helsingborg ska upplevas som en sammanhäng
ande stad och är en av norra Europas mest kreativa 
och inkluderande regioner. 

Uppgiften för samarbetskommitten är att bredda och 
fördjupa samarbetet så att kommunerna tar tillvara ut
vecklingsmöjligheterna för vår region. Familjen Hel
singborg leds av en styrelse med två representanter 
för varje medlemskommun. Dessa representerar såväl 
majoritet som minoritet i respektive kommun. I kom
mitten ingår även kommundirektörerna som adjung
erade till styrelsen och bereder samtliga ärenden inför 
mötena. 

Samarbetet bygger på ett aktivt deltagande både per
sonellt och resursmässigt från medlemskommunernas 
sida. Detta sker främst genom ett 40-tal kunskapsnät
verk och arbetsgrupper med tjänstemän från medlem
skommunerna. Det finns också ett gemensamt sekre
tariat som håller ihop ärenden och nätverk. Under de 
senaste åren har kvaliten i samarbetet ökat genom allt 
fler gemensamma planer och projekt. 

Det finns ett avtal som reglerar kommittens arbete. 
Samarbetsavtalet är fr o m 2016 ett tillsvidareav tal mel
lan de elva medlemskommunerna. Grundfinansiering
en sker genom medlemsavgifter som uppgår till 21 kr 
per invånare, vilket totalt sett är oförändrat i jämförelse 
med tidigare år. Numera ingår ersättning från närings
livsenheterna med 3 kr per invånare i detta belopp. Ut
över grundfinansieringen kan större projekt och utred
ningar kräva särskild finansiering. 

Årsbudgeten uppgick 2016 till 7,1 Mkr. Ingående ba
lans redovisade ett överfört överskott från tidigare år 
på 2, 1 Mkr. Arets resultat 2016 uppgick till 1, 1 Mkr, 
vilket genererade ett ackumulerat överskott på 3,2 Mkr. 
I detta belopp ingår dock beslutade ej utbetalda belopp 
i två ärenden på 0,4 Mkr. Underliggande resultat för 
2016 blev således 0,7 mkr. 

3 

Året 2016 i korthet 

Nedan följer en kort sammanfattning av några av de 
aktiviteter som genomförts av Familjen Helsingborg. 
• Skåne Nordväst bytte namn till Familjen Helsing

borg 160101. 

• Ny Verksamhetsplan för åren 2016-2019 har an
tagits med fem viktiga målområden: Infrastruk
tur-Näringsliv-Lärande-Öppenhet och Inklude
ring-Miljö. Handlingsplaner har upprättats för 
varje område. Planen följs upp och revideras år
ligen. 

• Gemensam strategi för infrastruktur och kollektiv
trafik har utarbetats som ska fungera som underlag 
vid dialog med Trafikverket, Region Skåne, Skå
netrafiken, m fl. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Gemensamma yttranden har under året antagits 
avseende Trafikverkets inriktningsplanering för 
perioden 2018-2029, Region Skånes mobilitetsplan 
respektive cykelstrategi. 
Samtliga kommuners styrelseledamöter har två och 
två besökt varandras fullmäktigeförsamlingar där 
man genomfört en presentation om Familjen Hel
singborgs verksamhet. Syftet var att på ca 45-60 
minuter sprida kunskap om Familjens olika samar
beten och verksamheter. 
Vandringsevenemanget Eurorando lockade 3000 
deltagare och 24 nationaliteter som tillsammans 
vandrade 100 000 km och spenderade totalt 13 
mkr i turismkonsumtion på en vecka. 
Mångfaldsprojekt där samtliga kommuner medver
kar kring att förbättra sina värden i mångfaldsin-
dex, arbetat fram en gemensam digital verktygslåda 
för chefer som stöd i det interna mångfaldsarbetet 
samt utse årets mångfaldsinitiativ bland medlems-
kommunerna med en prissumma på 15 000 kr. 
Tematiska uppföljningar har genomförts på styrel
semötena om mottagande av nyanlända, dialogmö
te med polischeferna i Syd resp. Nordvästra Skåne, 
näringslivsfrågor bl.a. effekter av Findus nedlägg
ning i Bjuv samt positiv och professionell myndig-
hetsutövning tillsammans med SKL. 
Genomfört två omgångar av Framtidens chefer 
med tretton deltagare i vardera omgång som kan
diderar till att bli chefer i våra kommuner framöver. 
Startat en ny grupp av traineer, omgång 11, samt 
avslutat omgång 10. 
Påbörjat samverkan inom missbruksverksamhet 
för unga upp till 26 år samt Familjerätt. 

293

293



Verksamhetsplan 2016-2019 i 
Familjen Helsingborg 
2016 var det första året i den nya Verksamhetsplanen 
för 2016-2019. 
Planen löper med ett års eftersläpning kopplat till inne
varande mandatperiod. 
Verksamhetsplanen är indelad i fem prioriterade om
råden: 

1. Infrastruktur och kollektivtrafik 
2. Näringsliv 
3. Lärande 
4. Öppenhet och inkludering 
5. Miljö 

I verksamhetsplanen redovisas de viktigaste målen för 
vart och ett av de fem prioriterade områdena samt stra
tegier för att nå målen och ett antal mätetal som ska 
indikera graden av måluppfyllelse. Styrelsen har också 
antagit en modell för hur de kommuner som är ansva
riga för de olika målområdena ska arbeta och hur man 
arbetar fram handlingsplaner och aktiviteter i de olika 
kunskapsnätverken. 

Allt arbete inom Familjen Helsingborg genomsyras av 
verksamhetsiden och visionen: 
Verksamhetside: Fami!Jen Helsingborg ska samarbeta far 
tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna. 
Vision 2020: I<ami§en Helsingborg upplevs som en samman
hängande stad och är en av norra Europas mest kreativa och 
inkluderande regioner. 

Måluppfyllelsen i Verksamhetsplan 2016 är följande. 
Av totalt 53 mätetal har 32 uppnåtts helt, 11 delvis och 
10 ej uppnåtts. Nedan följer en kort redovisning av res
pektive målområde. 

Målområde 1 - Infrastruktur och 
kollektivtrafik 
Arbetet inom infrastruktur och kollektivtrafik har 
under 2016 dominerats av att ta fram Familjen Hel
singborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik, 
utbyggnaden av Västkustbanan samt det fortsatta ar
betet inom Sverigeförhandlingen där även arbetet med 
en fas t H H-förbindelse ingår. E tt stort steg framåt i 
processen är att samarbetet inom Greater Copenhagen 
resulterat i en gemensam trafikplan (frafikcharter), där 
både Västkustbanans utbyggnad, Skånebanan och en 
fast HH-förbindelse prioriteras. 

Under 2016 har dessutom Region Skåne och Trafikver
ket inlett sitt arbete inför regionala respektive nationella 
transportinfrastrukturplanen för perioden 2018-2029, 
vilket påverkar arbetet inom Familjen Helsingborg. Ett 

4 

flertal remisser har behandlats kopplat till arbetet inom 
nästa planperiod samt att stor vikt lagts vid samord
ning och påverkansarbete riktat mot Region Skåne och 
Trafikverket. 
Familjen Helsingborgs arbete med infrastruktur- och 
kollektivtrafik har drivits av nätverken för infrastruktur 
respektive kollektiv trafik genom bl.a. regelbundna mö
ten, gemensamma remissvar, gemensamt deltagande 
vid Region Skånes planeringssamverkan samt arbetet 
med en ny strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. 

Ny strategi för infrastruktur och kollektivtrafik 
I juni 2016 tog Familjen Helsingborgs styrelse beslut 
om en ny strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. 
Strategin, som ersätter infrastrukturstrategin i Famil
jen Helsingborgs strukturplan, redovisar de infrastruk
tur- och kollektivtrafiksatsningar som vi driver mot 
kommande regional och natio nell transportinfras truk
turplan samt kommande revidering av Region Skånes 
trafikförsörjningsprogram och tågstrategi m.m. Strate
gin har arbetats fram i nära samarbete mellan politiker 
och tjänstemän i samtliga elva medlemskommuner. 
Utgångspunkt för strategin är den tidigare beslutade 
Skånebilden från 2015, Familjen Helsingborgs vision 
2020 samt det övergripande transportpolitiska målet. 

Nationell och regional transportinfrastrukturplan 
En stor del av Familjen Helsingborgs arbete under år 
2016 har fokuserats kring att påverka Trafikverket och 
Region Skåne inför kommande planperiod 2018-2029. 
Familjen Helsingborgs inspel och prioriteringar utgår 
från vår beslutade strategi för infrastruktur och kollek
tivtrafik. Våra synpunkter och inspel har gjorts bland 
annat via representanter i en arbetsgrupp som Region 
Skåne leder för sitt planeringsarbete, vid planerings
samverkansmöten med Region Skåne och Trafikver
ket samt politiska mö ten kring framtida infras truktur
satsningar där Region Skåne varit sammankallande. Vi 
har också framfört våra prioriteringar i flera remissvar 
under året som t.ex. Trafikverkets inriktningsunderlag 
och Region Skånes strategier för transportsystemet, 
cykel och gods. Vidare har en fördjupad systemanalys 
med Avs metoden har tagits fram i samarbete med Re
gion Skåne, Trafikverket och en konsult som underlag 
till den regionala transportinfrastrukturplanen. 
Arbetet med att påverka Region Skåne och Trafikver
ket kommer att fortsätta. 
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Sverigeförhandlingen 
Arbetet inom Sverigeförhandlingen har fortsatt under 
2016 med förhandling under första delen av året och 
avtalsarbete under den senare delen. Den 1 juni 2016 
gjordes ett handslag mellan Helsingborg och Sveri
geförhandlingen. Handslaget innebär att det finns en 
överenskommelse kring så kallade storstadsåtgärder 
för att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken. Över
enskommelsen innebär att staten medfinansierar två 
expressbusslinjer som på sikt kan utvecklas till spår
väg. Dessutom medfinansierar staten ett mycket stort 
cykelpaket med flera åtgärder. 

Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör 
Den viktigaste frågan för utveckling och tillväxt i Fa
miljen Helsingborg är att få till stånd ett beslut om en 
fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. 
Arbetet med att få till ett fortsatt arbete med en fast 
HH-förbindelse efter Sverigeförhandlingens avslut i 
slutet av 2017 har fortsatt med analys- och påverkans
arbete i egen regi och tillsammans med danska kolle
gor. Målet är att få till stånd beslut om en nationell 
utredning tillsammans med Danmark senast 2017 i 
samband med Sverigeförhandlingens slutrapport. 
En fast HH-förbindelse har dessutom fått ytterligare 
uppmärksamhet och uppbackning genom prioritering
en i Greater Copenhagens trafikcharter som Region 
Hovedstaden, Region Sjrelland och Region Skåne med 
tillhörande kommuner, totalt 79 stycken, står bakom. 

Västkustbanan 
Arbetet med järnvägsplanen för sträckan Ängel
holm-Maria station har fortsatt under 2016 och enligt 
tidsplanen ska granskningshandlingen vara klar i mars 
2017 och den slutliga järnvägsplanen skickas för fast
ställelse i oktober 2017. Byggstart tidigast 2019. 
Den åtgärdsvalsstudie som påbörjades under 2015 för 
sista sträckan för dubbelspårsutbyggnad, Maria-Hel
singborg, har fortsatt under 2016 med studier av oli
ka alternativa sträckningar och kostnadsberäkningar 
för dessa. Arbetet går nu vidare i en fördjupad studie 
av tunnelalternativ samt för en ny stationsdel väster 
om Helsingborg C. Studien ska även titta närmare på 
anpassning till en framtida fast HH-förbindelse samt 
sträckan söderut mot Ramlösa station. 

Övrigt 
Under 2016 har även framsteg gjorts i övriga för Fa
miljen Helsingborg viktiga och prioriterade objekt. 
För Skånebanan har vi tillsammans med Hässleholm, 
Kristianstad, Trafikverket och Region Skåne enats om 
prioriteringar i utbyggnaden inför den nationella trans
portinfrastrukturplanen. För Söderåsbanan har projek-
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tet fortsatt för att nå målet om byggstart 2019. Väg 109 
har studerats i en Avs med målsättning om att få in 
ett antal åtgärder i regional transportinfrastrukturplan. 
Väg 108 har diskuterats vid ett möte med Region Skå
ne och Trafikverket med goda förhoppningar om att 
initiera en Avs i slutet av 2011. 

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiknätverket tog under 2015 fram stom
men till ett gemensamt regelverk kring grundskoleele
vers resor. Förslaget bygger på att kollektivtrafik skall 
vara första alternativet för grundskolelevers resor, för 
de elever, som på grund av långt avstånd mellan hem
met och skolan, har rätt till skolskjuts. Under 2016 har 
nätverket arbetat med att implementera regelverket i 
kommunerna. 
Ett annat område som kollektivtrafiknätverket arbetat 
med under året är underlag till Familjen Helsingborgs 
strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Att kol
lektivtrafikfrågorna lyfts i strategin är viktigt och ger 
extra tryck när alla kommuner står bakom och sprider 
strategin i sitt påverkansarbete riktat mot Skånetrafiken 
och Regionala kollektivtrafikmyndigheten. 
Vidare har ett fördjupat samarbete med Skånetrafi
ken varit prioriterat under 2016. Syftet är att hitta ge
mensamma åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken 
i Familjen Helsingborgs område, exempelvis kan det 
bli aktuellt att påbörja arbetet med en linjenätsanalys 
under de kommande åren som visar hur kollektivtra
fiknätet kan förbättras. Ett möte på tjänstemannanivå 
genomfördes under 2016 och under 2017 planeras för 
ett möte på politisk nivå. 
Uppgifter på förändringar i resandeunderlag från Skå
netrafiken har ännu inte erhållits. 
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Målområde 2 - Näringsliv 

Näringslivsutveckling 
En viktig del av vårt gemensamma arbete sker genom 
kunskapsutbyte, inspiration och lärande samt genom 
stödjande verksamheter som omsätts i respektive kom
muner. 

Under året har näringslivsgruppen deltagit i och plane
rat fem event. Tillsammans ställde vi ut på Fastighets
och investeringsmässan Business Arena i Stockholm 
med syftet att sälja regionen, stärka varumärket Famil
jen Helsingborg samt att skapa förutsättningar för nya 
etableringar. Mässan hade över 6500 besökare och 450 
talare. Utöver Business Arena har vi planerat fyra lo
kala event i regionen. Hbg Talks besöktes av 630 beta
lande gäster och fick ett genomsnittsbetyg på 8,2 av 10 
i helhetsbetyg. Hela 97,2% av de svarande i vår enkät 
uppgav dessutom att de lärde sig något som de kan 
ha nytta av i sitt arbete. Företagardagarna i Ängelholm 
vars syfte är att öka den regionala andan och uppmunt
ra till affärer inom regionen genomfördes för elfte året 
i rad och hade under två dagar 7000 besökare. I Bå
stad genomfördes E n treprenörsveckan för tredje året 
i rad där Familjen Helsingborg tillsammans med Visita 
stod för programpunkten "Besöksnäringen - Sveriges 
nya basnäring" Som ett wildcard för året anordnades 
Folkrace i Klippan ihop med Företagarna vid fyra till
fällen där företagare från hela Familjen fick möjlighet 
att nätverka och sprida information om sina företag. 

I vårt arbete mot att ha det bästa klimatet för företag
samma människor genomförde Näringslivsgruppen, i 
regi av SKL, en utbildning för Familjen Helsingborgs 
styrelse. Den kommer att följas upp av en gemensam 
utbildningsinsats, Förenkla Helt Enkelt under 2017. 

E n stor utmaning för kommunerna i Familjen Helsing-
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borg är dagens och framtidens kompetensförsörjning. 
En analys av arbetsmarknadens kompetensbehov i vår 
region kopplat till utbildning har genomförts. Den vi
sar att många företag har svårt att rekrytera p.g.a. av 
bristande arbetskraft med rätt kompetens eller yrekes
erfarenhet. Gjorda slutsatser är bland annat att vi tyd
ligare behöver jobba i skolan med anställningsbarhet, 
förväntan och arbetslivets krav. Det behöver finnas ett 
starkare samarbete mellan näringsliv och skola i olika 
former. Det har nu bildats en arbetsgrupp som tydligt 
2017 och framåt ska arbeta för en god matchning mel
lan utbildning och arbetsmarknadens behov. 

Våra stödaktörer 
Vi har under 2016 arbetat tätt tillsammans med våra 
stödaktörer Forza of Sweden, Miljöbron och T hink. 

Forza of Sweden har under 2016 anställt ytterligare tre 
personer och är nu totalt fem medarbetare på heltid. 
37 personer har därutöver arbetat ideellt i olika pro
jekt. Från att 2015 ha varit verksam i en kommun har 
de under 2016 arbetat i hela 13 kommuner, varav 10 
i Familjen Helsingborg. Forza of Sweden har nu 200 
betalande medlemmar. 

Under 2016 har 23 uppdragsgivare i Nordvästra Skåne 
fått hjälp att utvecklas inom miljö- och hållbarhetsom
rådet i Miljöbrons regi. 63 studenter har engagerat sig 
i dessa projekt som varit placerade i 10 av Familjens 
kommuner. 

Think har under 2016 stöttat 14 företag, både svenska 
och internationella, i deras acceleratorprogram. Före
tagen har tillsammans hittills fåt t in 23 miljoner kronor 
i investerat kapital efter genomgånget program. Ett av 
företagen planerar nu att stanna kvar och driva sitt fö
retag i regio nen. 
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Destinationsutveckling 
I vårt samarbete inom destinationsutveckling arbetar 
vi tillsammans för att öka antalet turister i vår region 
och bidra till en hållbar besöksnäring som generar fler 
arbetstillfallen. Vi hjälper besöksnäringen att växa och 
skapa internationella produkter och tjänster. 

Under året har vi arbetat med företagare för att skapa 
exportmogna produkter för den internationella mark
naden. Nio företag har genomgått en utvecklingspro
cess för att ta fram nya produkter för den internatio
nella besökaren. Produkterna kommer att användas för 
att marknadsföra regionen i bland annat Visit Swedens 
produktblad. Vi har under året genomfört totalt 46 re
sor varav 29 pressresor och 17 visningsresor. Vi har 
haft press ända från Kina men även närmarknader 
som Tyskland och Danmark. Tillsammans med Vi
sit Sweden och Tourism in Skåne har vi arbetat med 
Masterplanen där vi varit delaktiga med både tid och 
pengar. I de internationella kampanjer som vi haft i 
Danmark och Tyskland har näringen i regionen gått in 
och medfinansierat med 700 000 kronor, vilket innebär 
att vi har kunnat ta våra insatser till nästa nivå och titta 
på andra insatsmöjligheter. Vi kan konstatera att an
talet internationella gästnätter i Familjen Helsingborg 
ökat med 8,1 % jämfört med rikets 3,1 % Qan-nov) un
der 2016. 

I vår utbildningssatsning Tourism Academy har över 
70 personer från 37 företag i Familjen Helsingborg ge
nomgått utbildningar i bl.a. Sociala Medier och Värd
skap. Våra utvärderingar visar att hela 94 % skulle re
kommendera någon att gå våra kurser och lika många 
vill gärna återkomma. 

Med vårt regionala evenemangsstöd har vi delat ut 
ekonomiskt stöd till sex nytänkande evenemang under 
året. Det ger aktörer möjlighet etablera återkommande 
och växande evenemang i regionen. 
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Målområde 3 - Lärande 
Lärande - förbättrade resultat i grund- och 
gymnasieskolan 
Samarbetet och det kollegiala lärandet inom familjen 
Helsingborg med fokus på lärande och högre målupp
fyllelse har utvecklats starkt under året inom samtliga 
skolformer. Genomsnittligt meritpoäng har ökat både 
i grundskolan och i gymnasieskolan, vilket är en posi
tiv trend sedan ett antal år tillbaka. För de nationella 
proven i årskurs 9 redovisas ett totalt sett relativt oför
ändrat resultat för svenska och matematik, med stor 
lokal variation, medan resultatet i engelska försämrats 
över tid, även här med lokal variation. För de nationella 
proven i årskurs 6 redovisas en viss förbättring totalt 
sett för svenska och engelska medan resultaten i mate
matik försämrats, med lokala skillnader. För nationella 
proven i årskurs 3 redovisas totalt sett en förbättring i 
både matematik och svenska. 

Lärande - högre utbildning 
Andelen med högskoleutbildning har ökat i samtliga 
kommuner. Meritvärdet för elever med gymnasie
examen har ökat. Däremot har antalet godkända an
sökningar för YH-utbildningar minskat. Studerande
strömmarna mellan kommuner är höga och andelen 
med sysselsättning efter utbildning är god. 

Under 2016 har Campus Helsingborg fortsatt ha en 
långsam utveckling på utbildningssidan och studentan
talet förväntas enligt besked från universitet ligga på 
nuvarande nivå med 4200 studenter under överskådlig 
framtid. En flytt av ämneslärarutbildningen beslutades 
av universitetet och omlokaliseringen till Lund kom
mer ske stegvis kommande år. Forskningen utveck
las med ett flertal miljöer som under 2016 tagit ett allt 
större samverkansansvar och vänder sig mer mot det 
kringliggande samhället. Universitet kommer framöver 
att lo kalisera innovationsverksamheter till Campus till 
gagn för hela regionen. En ny rektor utsågs under 2016 
med tillträde 201 7. 
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Målområde 4 - Öppenhet och inkludering 

Mångfald 
Kommunerna inom Familjen Helsingborg driver sedan 
2015 ett gemensamt internt mångfaldsprojekt - "Öp
penhet och inkludering". Syftet med projektet är att 
genom ökad mångfald stärka kommunerna i Familjen 
Helsingborg som attraktiva och intressanta arbetsgi
vare. Satsningen ska bidra till ökad kvalitet, kreativitet 
och effektivitet i verksamheterna genom att utveckla 
kommunernas förmåga att använda och värdesätta alla 
medarbetares unika kompetenser. 

Under 2016 har det bland annat arbetats fram en ge
mensam verktygslåda för chefer som stöd i det interna 
mångfaldsarbetet. Verktygslådan lanserades under Fa
miljen Helsingborgs HR-dag i Örkelljunga under hös
ten. En roadshow bland medlemskommunerna starta
de för att informera chefs- och ledningsgrupper hur 
verktygslådan kan användas. Arbetet fortsätter under 
2017. 

Kommunerna i Familjen Helsingborg har ur ett ar
betsgivarperspektiv en gemensam satsning på att öka 
mångfalden i sina organisationer. Hur väl vi lyckats 
mäts i statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och 
medarbetarundersökningen "Mångfaldsrapporten" . I 
mångfaldsrapporten redovisas hur måluppfyllelsen ser 
ut för hela Familjen Helsingborg samt för respektive 
kommun. Man kan också följa hur det ser ut på verk
samhetsnivå. 

För att sprida goda exempel har ett gemensamt pris, 
Arets Mångfaldsinitiativ, tagits fram. Ett samarbe
te med Campus Helsingborg (Lunds universitet) har 
inletts med kandidatprogrammet Equality and Diver
sity Management. Vi är medlemmar i organisationen 
MINE som bland annat ger oss tillgång till ett mycket 
stort nätverk av företag och organisationer som arbetar 
aktivt för ökad mångfald på olika sätt. 

Under 2016 var vi också med under Helsingborgs stads 
mångfaldsvecka där vi bjöd in Rättviseförmedlingen 
som informerade om kompetensbaserad rekrytering 
ur ett mångfaldsperspektiv. 
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Målområde 5 - Miljö 

Projekt "Skitlite" 
Projekt Skitlite har varit och är ett viktigt arbete som 
skapar rubriker nationellt och internationellt. Projektet, 
som fick pris 2014 som bästa projekt för att förebygga 
avfall i Sverige, har tydligt mål att halvera avfallsmängd 
och kostnader. Arbetets verkliga värde ligger dock i 
den förflyttning som skapas inom regionen kring håll
barhet och cirkulära processer. Att minska avfallet le
der till nya ideer, nya tekniker och nya företag. Detta 
sker inte av sig självt och kräver en stark och tydlig 
ledning, uthållighet och tillförsikt. Att främja innova
tioner inom hållbarhetsteknik, sociala förändrings
mönster och bryta invanda tankar leder till en kraft för 
tillväxt och framtidstro. Värdegrunden är kommunice
rad, målen fastlagda och möjligheterna bevisade. Vä
gen till framtiden går genom hårt gemensamt arbete på 
avfallsstationer, i hemmen och på landet. Vi kommer 
att skörda resultaten av insatserna, innovationerna och 
det enträgna arbetet genom attraktivitet, tillväxt och en 
bättre miljö för framtida generationer. 

Elbilar och kommunernas egna transportmedel 
Arbetet med att implementera elbilsstrategin har fort
gått bland medlemskommunerna. Minskningen av 
C02-utsläpp från kommunernas fordon har inte kvan
tifierats, men andelen fossilfria drivmedel har ökat till 
ca 40%. Bäst i Familjen är Helsingborgs stad med 71 %. 
Antalet publika laddningsstationer har ökat, men även 
här är fördelningen ojämn. Några kommuner har ingen 
ökning medan ökningen i Helsingborg är störst. Målet 
10 semisnabbladdare inom Familjen Helsingborg 2016 
har uppnåtts. 
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Övrigt 

Framtidens chefer 
Framtidens chefer är ett gemensamt ledarutvecklings
program inom Familjen Helsingborg som vänder sig 
till medarbetare med talang för ledarskap, men som 
ännu inte arbetar som chefer. Programmet består av 12 
utbildningsdagar och pågår under 12 månader med fo
kus på personlig utveckling samt förståelse för chefens 
roll och vardag. Programmet startas två gånger per år. 

Traineeprogrammet 
Traineeprogrammet startades år 2006 för att vi i Fa
miljen Helsingborg vill attrahera fler unga drivna 
människor att göra karriär inom o ffentlig verksamhet. 
Programmet är en del av vårt arbete med rekrytering 
och återväxt på ledar- och specialistbefattningar. 

Till omgång 10 rekryterades tio traineer där hälften 
av dem arbetar kvar i Familjen Helsingborg efter pro
grammets avslut. Gruppens gemensamma projekt 
gick under namnet "Representation och kompetens i 
Familjen Helsingborg - praktik för nyanlända akade
miker". Syftet med projektet var att främja mångfald 
på de ko mmunala arbetsplatserna inom Familjen Hel
singborg. Detta sker genom att skapa metoder och ar
betssätt för att få in fler nyanlända akademiker på mer 
kvalificerade tjänster. 

Våren 2016 påbörjades rekryteringen av traineegrupp 
11 . Tolv traineer valdes ut bland hundratals sökande. 
Traineegruppen har arbetat med projektet "Skapa ett 
digitalt kompetensutbyte mellan alla kommuner inom 
Familjen Helsingborg". Genom ett digitalt forum ska 
projektet leda till vägar för tjänstepersoner att få inspi
ration, tips och goda exempel genom att nyttja erfaren
heter som finns inom Familjen Helsingborg. 

Framtiden 
Förändringarna i omvärlden leder till ett ökat tryck på 
välfardssektorn och dess ekonomi. Ataganden inom 
socialtjänst, skola och omsorg ökar. Kompetensför
sörjningen hamnar alltmer i fokus, vilket synliggörs i 
obalansen mellan brist på arbetskraft i kombination 
med rätt kompetens eller yrkeserfarenhet. Digitalise
ringen och nya affärsmodeller, tillgång till teknik, m.m. 
kommer att påverka kommunerna i sitt uppdrag att 
leverera snabb, tillgänglig och effektiv service till in
vånarna och samtidigt bidra till vårt behov att effek
tivisera våra verksamheter och vårt sätt att samarbeta. 
Samverkan mellan våra medlemskommuner blir i detta 
läge ännu viktigare genom att tillsammans utveckla ef
fektiva lösningar och modeller inom våra olika verk-
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samheter. 

Den viktigaste framtidsfrågan för utvecklingen och till
växten i nordvästra Skåne är att få till stånd ett beslut 
om en fast HH-förbindelse i norra Öresund mellan 
Helsingborg och Helsingör. Inom organisationen rå
der stor enighet och förståelse för att en fast förbindel
se krävs för att lösa kapacitetsbristen på Ö resundsbron 
och för att öka integrationen i Öresundsregionen . Vår 
region är beroende av kraftfulla infrastruktursatsningar 
för att bli ännu mer attraktiv och för att säkra en fort
satt positiv utveckling där vi har bra förbindelser med 
vår omvärld. 

Vi kommer att arbeta vidare för att Västkustbanan i 
sin helhet ska bli utbyggd till dubbelspår och kunna 
trafikeras med snabba regionaltåg. Skånebanan be
höver utvecklas till en högklassig förbindelse i norra 
Skåne för att få maximal utväxling av nya stambanor 
för järnvägen och höghastighetståg. Under 2016 ska åt
gärdsvalsstudien avslutas och det är viktigt att Familjen 
Helsingborg fortsätter att verka för ökad kapacitet och 
minskade restider längs Skånebanan. 

2017 blir ett viktigt år avseende underlagsarbetet inför 
kommande arbete med natio nell och regional infra
strukturplan för perioden 2018-2029 och färdigställan
det av vår egen infrastrukturstrategi. 

E n annan viktig framtidsfråga är att ta tillvara digitali
seringens möjligheter. Vi kommer också att fortsätta 
med att utveckla vår samverkan inom näringslivs- och 
destinationsfrågorna, med fokus på att utveckla före
tagsklimatet och verka för fler arbetstillfällen i vår re
gion. 

Arbetet med att förbättra våra ungdomars skolresultat 
fortgår. E tt annat viktigt område är att inspirera våra 
invånare till högskoleutbildning. Frågorna kring öp
penhet och inkludering kommer alltmer att hamna i 
fokus. För att möta detta drivs ett spännande projekt 
kring mångfald tillsammans med Campus där samtliga 
medlemskommuner deltar. Vi satsar också på samver
kan med civila samhället där bl. a den ideella sektorn 
deltar. 

Inom miljöområdet fortgår vår satsning på elbilar i 
kommunernas bilparker. Projekt "Skitlite" som arbetar 
med sopsamverkan mellan våra tre renhållningsbolag 
har bl. a. till syfte att minimera avfallet och förändra 
invånarnas attityd till avfall. 
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Samarbetskommittens sammansättning i Familjen Helsingborg 16-12-31 

Bjuvs kommun 
Ledamöler 
Anders Månsson 
Ninnie Lindell 

Båstads kommun 
Ledamöter 
Bo Wendt 
Ingela Stefansson 

Helsingborgs stad 
Ledamöter 
Peter Danielsson 
Jan Björklund 

Höganäs Kommun 
Ledamoler 
Peter K.6vacs 
Lennart Nilsson 

Klippans kommun 
Ledamöter 
Kerstin Persson 
Kenneth Dådring 

Landskrona stad 
Ledamoler 
Torkild Strandberg 
Jonas Esbjörnsson 

Tjänsteperson 
Christer Pålsson 

Tjänsteperson 
Katarina Pelin 

7Jänsteperson 
Palle Lundberg 

Tjänsteperson 
Herrnan Crespin 

7Jänsteperson 
Tomas Rikse 

7Jänsteperson 
Stefan Johansson 

Perstorps kommun 
Ledamöler 
Ronny Svensson 
Bo Dahlqvist 

Svalövs kommun 
Ledamoler 
Birgitta Jönsson 
Teddy Nilsson 

Åstorps kommun 
Ledamäter 
Ronny Sandberg 
Eddie E k 

Ängelholms kommun 
Ledamöter 
Lars Nyander 
Robin Holrnberg 

Örkelljunga kommun 
Ledamöter 
Carina Zachau 
Christer Olsson 

7Jänsteperson 
Åke Svensson 

Tjänsteperson 
Kerstin Lingebrant 

7Jänsteperson 
Lena Mårtensson
Stenudd 

7Jänsteperson 
Lilian Eriksson 

7Jänsteperson 
Charlotta Kabo 
Stenberg 

Presidiet har utgjorts av ordföranden Peter Danielsson, Helsingborg och vice ordföranden Ronny Sandberg, 
Åstorp. 

Sekretariatet för Familjen Helsingborg finns på Drottninggatan 7a i Helsingborg. 
Jan-Inge Hansson har varit ansvarig tjänsteman och tillika sekretariatschef. 

47/ 'fJ_ 
V.~l:v., ............... . 

Peter Danielsson 
Ordförande 

:;;;.'.. tf.v.1:.t~~ 
tan-Inge Hansson 
Sekretariatschef 

~b~;~ 
Vice ordförande 
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Bilaga 1 

RESULTATRAPPORT 

Verksamhetens intäkter 

Ersättning från medlemskommuner 

Resultatöverföring från tidigare år 

Övriga intäkter - Traineeverksamheten 

Övriga intäkter - HR-projekt 
Summa intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Övriga externa kostnader 

Ö vriga externa kostnader - Traineeverksamheten 

Övriga externa kostnader - HR-projekt 
Summa kostnader 

Verksamhetens resultat 

Finansiella poster 

Ränteintäkter 

Räntekostnader 
Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Årets resultat 

Årets resultat 3 234 078 kr överföres till 2017 års verksamhet. 
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2016 

7130324 

2 109 090 

495 300 

872 902 
10 607 616 

6 029 383 

460 695 

883 460 
7 373538 

3 234 078 

0 

0 
0 

3 234 078 

3 234 078 

2015 2014 

5 998 202 5 933 934 

1 146 796 746 355 

746 967 959 266 

738 584 757 183 
8630549 8 396 738 

5 004 635 5 563 910 

765 782 921 352 

751 042 764 680 

6 521 459 7 249 942 

2109 090 1146 796 

0 0 

0 0 
0 0 

2 109 090 1146 796 

2 109 090 1 146 796 
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Grupp 1, Infrastruktur 

Infrastruktur - OK 
 
Kollektivtrafik: 

- Halkat efter under 2016 – Integrerad skolskjuts, ändrat mål 
- Dåliga rapporteringsrutiner från Skånetrafiken 
- Ny organisation kopplar ihop med infrastruktur. 

 
Digitalisering: 

- Öppen data - OK 

- Öppen wifi  - går bra 

- Bredband – bra (47% har ökat till 54%) – stor spridning bland kommunerna. Måste ligga på! 
 
Skola/Vård erfarenhetsutbyte – sept 2017 
 
Grupp 2, Näringsliv 

Satsa på ”Förenkla helt enkelt” 

Matchningen viktig 

 
Grupp 3, Lärande 
Oroande att vi försämrar oss avseende 3.1 sammanvägt värde för nationella prov år 3,6 och 9. 
Här behöver alla kommuner följa upp och arbeta med sina svagheter. 
 
3.3 YH här ser vi att vi behöver anpassar ansökningarna efter behoven. Vi ser också att vi nu 
behöver fler YH utbildningar och även validering av nyanländas utbildningar och erfarenheter 
inom YH området.  
 
Grupp 4, Öppenhet och Inkludering 
Få in arbetet i våra styrdokument och se över om det vi mäter i mångfaldsrapporten är relevant. 

Se över vad vi mäter för att få en rättvis bild av hur ”gapet” ser ut och hur vi kan arbeta för att 

minska det på ett mer rättvisande sätt.  

 

Mångfaldsfrågorna. Viktigt att tänka långsiktigt. Förankra ut i organisationerna med hjälp av 

tydlig information och sprida kunskap. 

Grupp 5, Miljö 
Omformulera målen – nya mål 

- Att Nårab, NSR och LSR räknar/redovisar på samma sätt = samma bild av nuläget. 

- Att få fler att använda GAIA- påsar för att göra biogas. 

- Utveckla fler affärsomården inom området. 

Mätetal 5.7-11 elbilstrategins implementering, interna transportmedel, göra handlingsplan. 

 

Styrelsens analys av mätetal i Verksamhetsplanen 2016 (170331 ). 
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Uppföljning av Verksamhetsplan 2016
Verksamhetsplanen för Familjen Helsingborg är det övergripande styrdokumentet för styrelsen och för sam-
arbetet mellan kommunerna. Planen följs upp vid tertial 2 och årsskiftet. Sifferuppgifter i kolumnen Resultat 
2016 avser senast tillgängliga statistikår om inget annat anges. 

I beslutad verksamhetsplan för 2016 finns fem prioriterade målområden:
• Infrastruktur
• Näringsliv
• Lärande
• Öppenhet och inkludering
• Miljö

Ansvarsfördelning för prioriterade målområden 
För varje mål med tillhörande mätetal finns det en ansvarig kommun.
 
I ansvaret ingår följande:
1. Att ansvara inför styrelsen att mål uppnås, strategier och handlingsplan genomförs i tid. 
2. Att upprätta en enkel handlingsplan som stöd för att nå målen samt följa upp denna.

Målavstämmning
På följande sidor redovisas målavstämningen per 161231.

 Grönt indikerar att målet är uppfyllt. Resultat: 32 mål (64%) är uppnådda.

 Gult indikerar att målet är delvis uppfyllt. Resultat: 9 mål (18%) är delvis uppnådda.

 Rött indikerar att målet ej är uppfyllt. Resultat: 9 mål (18%) är ej uppnådda.

För den som vill fördjupa sig i fler detaljer och redovisningar kring uppföljning av mätetalen 2016, finns 
dokumentet ”Bruttoredovisning uppföljning av mätetal 2016”.

 3
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Framgång i priorite-
rade infrastruktur-
projekt. 

1. Infrastruktur och kollektivtrafik

 Mål 2016-2019  Strategi  Mätetetal  Ansvarig

 4

Helsingborg

Helsingborg

1.1 Infrastrukturstrategi 2.0 klar under 
2016.
1.2  Inleda arbetet med infrastruktur-stra-
tegi 3.0 för 2020-2023 senast 2019.

Revidera infrastrukturstrategi i 
strukturplan för SKNV.

Helsingborg

Helsingborg

Helsingborg

Svalöv

Åstorp

Helsingborg

Perstorp

Svalöv

Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör
1.3 Sverigeförhandlingens avslut år 2017 
stödjer byggandet av en fast förbindelse 
till Helsingör.  
Västkustbanan
1.4 Västkustbanan Ängelholm-Maria sta-
tion byggstart senast år 2019.  
1.5 Västkustbanan Maria station-Helsing-
borg C ingår i NTP 2018-2029.  
Söderåsbanan
1.6 Byggstart för Söderåsbanan senast år 
2019.  
Skånebanan
1.7 Åstorp-Hässleholm uppgraderad till 
160 km/h år 2019.  
1.8 Åtgärder Åstorp-Ramlösa ingår i NTP 
2018-2029. 
Vägar med mera
1.9 Väg 108 Kävlinge-Örkelljunga genom-
förd ÅVS senast år 2019.
1.10 Väg 109 Ekeby-Kågeröd-Höör ge-
nomförd ÅVS senast år 2019.

Samlat uppträdande och uthål-
ligt påverkansarbete riktat mot 
nationella och regionala besluts-
fattare som utmynnar i åtgärds-
valsstudier. 

Förnyat och utvecklat samar-
bete med Trafikverket, Region 
Skåne övriga skånska kom-
muner samt kommuner och 
regioner längs västkusten.

Aktivt deltagande i nationella 
och regionala samarbetsprojekt.

4

 Resultat 2016
1.1 Familjens strategi för infrastruktur och kol-
lektivtrafik är antagen av Familjens styrelse samt 
av samtliga kommuner.

1.2 Enligt tidplan.

1.3 Pågår enligt tidplan, fortsätter under 2017.

1.4 Pågår, viss försening. Fortsätter under 2017. 
Skickas för fastställelse i oktober 2017. Förs 
över till nästa år.

1.5 Pågår, viss försening. Utökad åtgärdsvalsstu-
die inleds 2017.

1.6 Senarelagd trafikstart ett år till dec 2021.

1.7 Enligt plan.
1.8 Inga ytterligare studier under 2016, då kom-
muner, Region Skåne och Trafikverket är över-
ens om att förorda åtgärder på Västkustbanan 
samt Klippan-Hyllstofta inför NTP 2018-2029.
1.9 Enligt plan.

1.10 Kommande ÅVS avser end sträckan Eke-
by-Kågeröd. Kågeröd-Höör kvarstår.
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Klippan

Klippan

Helsingborg

Ängelholm

1.11 Väg 21 Klippan-Hyllstofta genom-
förd ÅVS senast år 2019.
1.12  Väg 13 Klippan-Ljungbyhed in på 
ÅVS-lista i RTI-plan 2018-2029. 
1.13 Gemensam avsiktsförklaring för ett 
allomfattande cykelvägnät  
1.14 Ängelholms flygplats
(kollektivtrafik samt eventuell trafikplats) 
ingår i infrastrukturstrategi 2.0 2016-2019.   

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

Väl utbyggd digital infrastruk-
tur. 

Helsingborg

Helsingborg

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

Bra dialog med Region Skånes 
kollektivtrafiknämnd.  

Framgång i regio-
nens prioriteringar 
i utbyggnaden av 
kollektivtrafiken.

Helsingborg1.17 Antal integrerade skolskjutsar ska 
öka årligen.

Arbeta för att integrera skol-
skjutsverksamhet med linjetra-
fik (inkl. stöd för kollektivtrafik 
i svaga stråk).

Ledande i att tillva-
rata digitaliseringens 
möjligheter.

Helsingborg1.19 Årligt erfarenhetsutbyte. 
Förbättra och stödja digitalise-
ringen i skola/vård- och om-
sorg.

5

Tillgängliggöra offentlig infor-
mation.

1.20 Samtliga kommuner arbetar med 
öppen data till år 2017.

Helsingborg

Helsingborg1.21 Samtliga kommuner har infört zoner 
med fritt wifi i våra tätorter till år 2017.         

Tillgång till fritt wifi (exempelvis 
#freewifihbg)

1.11 Enligt plan.
1.12 Viss försening, RTI genomförs 2017. 

1.13 I den beslutade strategin för infrastruktur 
och kollektivtrafik definieras hur Familjen Hel-
singborg ska arbeta med cykeltrafik regionalt.
1.14 Uppdraget påbörjat och överlämnat för 
handläggning och samverkan med Trafikverket 
och privata intressenter enligt tidsplan.

1.15 Underlag från Skånetrafiken tidigast under 
första kvartalet 2017.

1.16 Ej uppnått. 

1.17 Indikationer finns att trenden går i mot-
satt riktning, dvs. att integrerade skolskjutsar 
minskar.

1.18 Målet är uppnått. 54 % av hushållen och 
företagen har tillgång till 100Mbit/s under 
2016.

1.19 Ej uppnått. Event planeras för 2017.

1.20 Enligt tidsplan. Två kommuner, Helsing-
borg och Svalöv, har gjort speciella satsningar 
på öppen data och några planerar satsningar 
under 2017.
1.21 Enligt tidsplan.  Samtliga kommuner har 
en eller flera fria wifi zoner.
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Det bästa klimatet 
för företagsamma 
människor. 

Fler arbetstillfällen i 
regionen. 

2. Näringsliv

 Mål 2016-1019  Strategi  Mätetal  Ansvarig

 4

Höganäs  
2.1 Medlemskommunerna i Familjen Hel-
singborg ska ha stigande värde i det sam-
manfattande omdömet i Svenskt Närings-
livs attitydsundersökning Företagsklimat.

Utveckla relationer med våra 
befintliga företag.

Höganäs
2.2  Medlemskommunerna i Familjen Hel-
singborg ska ha ett stigande värde i Nöjd 
Kund Index (NKI) undersökningen Insikt.

Utveckla servicen och förenkla 
myndighetskontakten.

Höganäs  2.3  Minst fem event per år. Stärka varumärket Familjen 
Helsingborg.

Höganäs
2.4 Ökad förvärvsintensitet totalt och 
kommunvis inom Familjen Helsingborg 
(antal förvärvsarbetande 20-64 år).

Gemensamt uppträdande i sam-
band med event.

Höganäs  2.5 Nyföretagandet per tusen invånare ska 
öka.

Profilera de imageskapande 
branscher och kunskapskluster 
inom Familjen Helsingborg 
(tex KKN, kulinariska och livs-
stilsföretag).

Höganäs2.6 Företagande per tusen invånare ska 
öka årligen.

Kompetens- och affärsutveck-
ling för näringslivet i regionen 
med särskilda insatser inom 
besöksnäringen.

Lättast i landet att starta eget, 
driva, utveckla och etablera.

6

 Resultat 2016
2.1  Uppnått. Det totala värdet för kommunerna 
i Familjen Helsingborg har stigit. 
2015: 3,39   2016: 3,45. 
Av 11 kommuner har 7 stigande värde och 4 
sjunkande. 
2.2  Färdigt resultat kommer ej att kunna re-
dovisas förrän i juni, då de officiella siffrorna 
kommer.

2.3 Uppnått; Business Arena, Företagardagarna 
i Familjen Helsingborg, Hbg Talks, Näringslivs-
dagar i Båstad och Folkrace i Ljungbyhed.

2.4 Uppnått. 2014: 73,4   2015: 74,3
Förvärvsintensiteten i Familjen har ökat. Tio av 
11 kommuner i Familjen uppvisar ökat värde.
2.5  Uppnått. 2015: 5,80   2016: 6,34 
Nyföretagandet per tusen invånare i Familjen 
har ökat (mest i Örkelljunga och Åstorp). Tre 
av våra kommuner (Perstorp, Bjuv och Klippan) 
har dock minskat. 

2.6  Uppnått. 
2015: 114,1   2016: 114,2
Företagande per tusen invånare är här mätt som 
arbetsställen i Familjen. Sex kommuner har sjun-
kande värde, två oförändrade och tre ökande.
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Det bästa värdskapet 
för våra 
turister.

Höganäs2.7 Genomföra kartläggning av insats, 
kostnader, kundkontakter, aktiviteter på 
dagens turistbyråer per kommun.

Utveckla former för framtida 
besöksservice.

Klippan2.11 Årlig analys av arbetsmarknadens 
kompetensbehov i vår region kopplat till 
utbildning.  

Ökat samarbete mellan nä-
ringsliv och skola.

Höganäs2.9 Antalet internationella gästnätter i 
Familjen Helsingborgs kommuner ska öka 
mer än riksgenomsnittet. 

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

Ökad internationell 
turism och 
investeringar.

Klippan
2.10 Öka kommunernas generella ut-
bildningsnivå. Andel av befolkning med 
gymnasial resp. eftergymnasial utbildning 
ska vara högre än föregående år.

Ökad exponering mot kunskap-
sintensiva näringar.God matchning mel-

lan utbildning och 
arbetsmarknadens 
behov.

Höganäs2.8 11 utbildningar/inspirationstillfällen.Inspiration och utbildning i 
värdskap och service.

7

2.7  Ej uppnått. Bortprioriterad med hänsyn till 
utveckling av turistbyråverksamhet till Besöks-
service.
2.8 Uppnått. 12 utbildningar/ inspirationstillfäl-
len genomfördes för företag i Familjen Helsing-
borg.

2.9  Uppnått. Antalet internationella gästnätter 
har ökat med 8,1% mot rikets 3,1%. Samtliga 
kommuner som kan redovisa statistik ökar mer 
än riksgenomsnittet förutom i Ängelholm, som 
har stängt sitt största hotell.

2.10 Den gymnasiala utbildningsnivån har min-
skat med 0,09%. Däremot har den eftergymna-
siala ökat med 0,58%. Samtliga kommuner har 
ökat sin eftergymnasiala utbildningsnivå, den 
gymnasiala har minskat i 4 kommuner.

2.11 Uppnått. Många företag har svårt att rekry-
tera. Bristande arbetskraft med rätt kompetens 
eller yrkeserfarenhet. Behov att jobba i skolan 
med anställningsbarhet, förväntan och arbets-
livets krav. Behov av starkare samarbete mellan 
näringsliv och skola i olika former.
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Förbättrade resultat 
i grund- och gymna-
sieskolan.

3. Lärande

 Mål 2016-2019  Strategi  Mätetal  Ansvarig

Huvudan-
svar:
Ängelholm 
Medansvar: 
Örkelljunga  
Åstorp  

3.1. Resultat på nationella prov i åk 3, 6 
och 9 ska öka årligen (kommunvis redo-
visning). 

3.2 Genomsnittlig meritpoäng i åk 9 och i 
åk 3 gymnasiet ska öka årligen (kommun-
vis redovisning).

Genom systematiserad samver-
kan och utbyte av erfarenheter 
mellan kommunerna inom för-
skola, grundskola, gymnasiesko-
la, studie- och yrkesvägledning 
(SYV), elevhälsa och ekonomi 
öka elevernas måluppfyll-
else.   

8

 Resultat 2016

3.1 Redovisningen nedan är ett sammanvägt re- 
sultat i öppna jämförelser för grundskolan som 
består av sex olika parametrar.

3.2a Genomsnittlig meritpoäng  åk 9
2014: 220        2015: 221
3.2b Genomsnittlig meritpoäng efter avslutad 
gymnasieutbildning
2014:13,9       2015: 13,8

Kommunvis placering
Läsår 14/15 Läsår 15/16

Båstad 36 Höganäs 38
Bjuv 40 Helsingborg 61
Höganäs 58 Ängelholm 67
Landskrona 61 Bjuv  73
Ängelholm 88 Landskrona 86
Helsingborg 117 Klippan 147
Perstorp 138 Båstad 153
Åstorp 160 Svalöv 209
Örkelljunga 198 Perstorp 256
Svalöv 217 Örkelljunga 259
Klippan 241 Åstorp 277
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9

3.3 Andelen gymnasieelever som fullföljer 
utbildningen inom stipulerad tid ska öka 
årligen.

Fortlöpande anpassa utbudet 
för att på bästa sätt tillgodose 
elevernas önskemål och regio-
nens behov av arbetskraft.

3.4 1-3 goda exempel från genomförda 
satsningar i någon av kommunerna pre-
senteras årligen för förvaltningschefs- och 
politikergrupp.  

Sprida goda exempel inom våra 
kommuner.

3.5 Andel avhopp från skolan är lägre än 
föregående år.
 

Utveckla gemensamma insatser 
riktade mot ungdomar för att 
förebygga avhopp i skolan.

Gemensam syn på det kommu-
nala aktivitetsansvaret (gemen-
samma rutiner och tolkning).

3.3a Gymnasieelever med examen eller studiebe-
vis inom 3 år, andel %
  2014    2015    2016
  69,4     72,9     70,8
3.3b Gymnasieelever med examen eller studie-
bevis inom 4 år, andel (%)
  2015: 76,6       2016: 79,8

3.5 Andel elever i gymnasiet (%).

3.4  Det sker ett systematiskt lärande och 
samarbete i skolchefsnätverket med tillhörande 
kommunövergripande arbetsgrupper. Arbetet 
dokumenteras löpande och finns tillgängligt på 
en gemensam arbetsyta.

Ökad andel av in-
vånarna har högre 
utbildning.

Ökat antal högskoleutbildade.
 
Inspirera till högskoleutbildning
 

3.6 Ökade meritvärde för eleverna från 
gymnasieutbildning.
3.7 Övergång till högskolan inom 3 år 
efter avslutad gymnasieutbildning ska öka 
årligen.

3.6 Utgår, se mätetal 3.2b

3.7  Ungdomars verksamhet ett 
respektive tre år efter avslutade 
gymnasiestudier. Jämförelsetal saknas.

2014 2015 Utfall
Bjuv 91,7 91,1
Båstad 96,0 95,6
Helsingborg 92,0 92,3
Höganäs 94,6 95,1
Klippan 92,9 92,4
Landskrona 92,6 93,1
Perstorp 91,4 87,2
Svalöv 91,6 90,7
Åstorp 92,8 94,6
Ängelholm 94,9 94,9
Örkelljunga 91,2 91,3
Totalt utfall
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3.8  Det nationella nyckeltalet mäter eftergym-
nasial utbildning. 
2012   2013   2014   2015 
29,4    29,9     30,5     30,9

3.7 Övergång till högskolan inom 3 år 
efter avslutad gymnasieutbildning ska öka 
årligen.

3.8 Andel högskoleutbildade 
(i åldersgruppen 25-64 år) ska öka årli-
gen.

1 år efter avgångsläsår
Etablerade Studerande

Bjuv - -
Båstad 10,3 50,0
Helsingborg 18,5 43,7
Höganäs 18,5 43,8
Klippan 25,8 37,5
Landskrona 18,2 46,3
Perstorp - 65,5
Svalöv 38,0 -
Åstorp - -
Ängelholm 26,9 33,9
Örkelljunga - 43,9

3 år efter avgångsläsår
Etablerade Studerande

Bjuv - -
Båstad 12,9 60,3
Helsingborg 28,0 51,5
Höganäs 30,0 50,8
Klippan 41,5 33,5
Landskrona 33,0 41,9
Perstorp - 72,4
Svalöv 46,0 -
Åstorp - -
Ängelholm 36,5 40,6
Örkelljunga 58,5

10
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3.11 Studerandeströmmar mellan kom-
munerna.
 

Fritt sök till de gemensamma 
yrkesutbildningarna och utbild-
ningar i allmänna ämnen.

3.9  Antalet YH-utbildningar har minskat från 
27 till 24 mellan åren 2014-2015 och antalet 
platser har minskat från 750 till 633. 

3.11 Studerandeströmmar Yrkesvux
I uppföljningen ingick totalt 484 studerande 
från våra elva kommuner. Undersökningen visar 
att de som ”tjänar på” samarbetet, är i första 
hand mindre kommuner. Exempelvis har Bjuv 
10,7 % av utbildningsplatserna men endast 4,4 
% av befolkningen. Andra ”vinnare” är Perstorp 
där siffrorna visar 8,3 % resp 2,1 % samt Åstorp 
där statistiken visar 9,5 % resp 4,5 %. 
Studerandeströmmar Vuxenlärling
2015 studerade totalt 119 personer under året. 
Studerande från alla 11 kommunerna deltog, 
men fördelningen relaterad till folkmängd är 
betydligt jämnare än vad som gäller Yrkesvux. 
Studerande Fritt sök
348 personer har studerat inom ramen för 
fritt sök. Det är framförallt studerande från de 
mindre kommunerna, som t.ex. Bjuv, Båstad 
och Perstorp som studerar på annan ort och 
Helsingborg är den klart största mottagaren av 
studerande.

3.10 Baslinje för forskningsvolym delregionalt, 
2015 som utgångsvärde. Senare komplettering 
av detta nyckeltal.

3.9 Ökat antal YH utbildningar årligen. 

3.10 Baslinje för forskningsvolym delregi-
onalt, 2015 som utgångsvärde.

Erbjuda bredare utbud inom 
komvux samt erbjuda valide-
ringsmöjligheter.

3.12 Uppföljning av de studerandes syssel-
sättning före och efter utbildning.

3.12 Yrkesvuxenlärling 2013 2015
Svarsfrekvens 67% 92%
I arbete/studier 63% 75%
Vuxenlärling
Svarsfrekvens 67% 73%
Fått arbete 65% 72%
I arbete/studier 90% 75%

11
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En öppen och inklu-
derande region.

4. Öppenhet och inkludering

 Mål 2016-2019  Strategi  Mätetal  Ansvarig
Ängelholm 

Ängelholm

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

Samverkan civila samhället. 

Landskrona

Landskrona

4.3 Startvärde mångfaldsindex 2015 base-
rat på Mångfaldsprojektet. 
4.4 Årlig förbättring av mångfaldsindex.

Öka mångfalden kvantitativt 
och kvalitativt i medlemskom-
munerna.

12

Resultat 2016
4.1  Utbildning av styrelsen har genomförts. En 
projektgrupp har bildats. Arbete pågår med att ta 
fram en gemensam modell.

4.4 Ingen förbättring är uppnådd på total nivå.

Målsättningen är att ”stänga gapet” för Familjen 
Helsingborg under en tioårsperiod.

4.2  Kommer genomföras efter att modellen är 
framtagen. Ej mätbar 2016.

4.3  Startvärde är upprättat.

Utländsk bakgrund 
2014 2015

Medar-
betare

Befolk-
ning

Medar-
betare

Befolk-
ning

Bjuv 15% 26% 17% 29%
Båstad 11% 13% 13% 16%
Helsingborg 21% 29% 22% 32%
Höganäs 14% 14% 14% 17%
Klippan 14% 18% 15% 21%

Landskrona 24% 34% 25% 37%
Perstorp 14% 25% 17% 28%
Svalöv 14% 18% 14% 20%
Åstorp 16% 28% 18% 32%

Ängelholm 12% 13% 13% 15%
Örkelljunga 8% 18% 9% 20%
Familjen Hbg  17% 24% 18% 27%
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 Mål 2016-2019  Strategi  Mätetal  Ansvarig

Landskrona4.5 Sprida goda exempel.

 Resultat 2016
4.4 Endast könsfördelningen för chefs nivå B 
(mellanchefer) går i rätt riktning. 

Könsfördelning Familjen Helsingborg  Chefsnivå 
2014 2015

Ansvar ♀ ♂ ♀ ♂
A (förvaltnings-
chefer och motsv.)

42% 59% 28% 72%

B (mellanchefer) 57% 43% 54% 46%
C (enhetschefer) 70% 30% 73% 27%
L (bitr chefer/ar-
bets-/gruppledare)

65% 35% 65% 35%

4.5 Mångfaldsinitiativet
- HR-chefsgruppen utser bästa mångfaldsinitiativ 
med start 2017-03-10.
-Prisutdelning 2017-03-31 i Bjuv under Familjen 
Helsingborgs styrelsemöte.
- Mångfaldsinitiativet är ett årligt återkommande 
event. 

Deltagande på Helsingborgs Mångfaldsvecka – 
kunskap att rekrytera med mångfald.
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Ledande i miljö- och 
klimatfrågor.

5. Miljö

 Mål 2016-2019  Strategi  Mätetal  Ansvarig

Båstad

Båstad

Båstad

Båstad

Båstad

Båstad

Sopsamarbete Familjen Helsingborg
5.1 Förebyggande av avfall, den totala av-
fallsmängden* hushållsavfall ska minskas 
från 500 till 320 kg per person och år.
5.2 Materialåtervinning, mängden 
restavfall ska halveras från 200 till 100 kg 
per person och år.
5.3 Avgifta kretsloppen, mängden farligt 
avfall inklusive el- och elektronikavfall i 
restavfallet ska halveras från 3 kg/hushåll 
och år till 1,5 kg/hushåll och år.
5.4 God arbetsmiljö och hygien, antalet 
arbetsskador skall halveras.
5.5 God service, halvera antalet kund-
klagomål.
5.6 Kostnadseffektivisering, nettokost-
naden ska halveras.

Minimera avfallet och förändra 
attityden till avfall i regionen. 

Höganäs
Höganäs

5.7 Årlig minskning av CO2 utsläpp.
5.8. Andel fossilbränslefritt drivmedel ska 
öka i kommunal bilpark. 

Minskad klimatpåverkan från 
kommunernas egna transporter.

*Den totala mängden avfall är det som kommer från fastighetsnära insamling, återvinningscentraler och återvinningsstationer. I den totala mängden räknas ej trädgårdsavfall med.

14

 Resultat 2016
5.1 Resultat med 2015 års siffror:
453 kg per person och år. Minskning med 
12.3% i snitt för Familjen Helsingborg sedan 
2010. Detta är långt från målet.
5.2  Resultatet är 179 kg per person och år i snitt 
för regionen. Minskning med 8.7% sedan 2010. 
Målet är möjligt att nå.
5.3  Mål ligger i intervallet 0.01 till 1.04 kg per 
hushåll och år. Mål är uppnått, arbetet fortsätter.

5.4  Resultatet är 30 tillbud och 35 olyckor. Må-
let inom räckhåll. 
5.5 Kundnöjdhetsindex är 4.4 av 5. Dock ingår 
endast 5 kommuner. Målet är uppnått.
5.6  Snittkostnaden är 887 kr per år och invåna-
re. Minskning med 12.9 % sedan 2010. Målet är 
möjligt att nå men variationerna är stora inom 
familjen. 
5.7-11 Uppföljningen av mätetalen redovisas i 
bruttobilagan till måluppföljning av Verksam-
hetsplanen då flertalet mätetal följts upp på 
annat sätt.
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Höganäs

Höganäs

Höganäs 

5.9 Minst 5 procent av total bilpark är 
fossilfria bilar (el- o biogasbilar) 2017. 
10 % 2019. 
5.10 Öka antalet laddningsstationer per 
kommun årligen. 
5.11  Minst 10 nya publika semi-snabblad-
dare och snabbladdare i nordvästra Skåne 
årligen.  

Implementering av den antagna 
elbilsstrategin. Deltar i pro-
jekt och samverkar med andra 
aktörer. 

15

5.7-11 Uppföljningen av mätetalen re-
dovisas i bruttobilagan till måluppfölj-
ning av Verksamhetsplanen då flertalet 
mätetal följts upp på annat sätt.
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Sekretariatet Familjen Helsingborg

Drottninggatan 7A Helsingborg
www.familjenhelsingborg.se
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170228 

Bruttoredovisning uppföljning av 
mätetal i Verksamhetsplan 2016 

Underlaget baseras på de svar som respektive nätverk och huvudansvarig kommun lämnat in. 

Mer information finns att hämta på www.familjenhelsingborg.se  
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1. Målområde 1 Infrastruktur och kollektivtrafik 
1.1 Infrastrukturstrategi 2.0 klar under 2016. Familjens strategi för infrastruktur och kollektivtrafik är antagen 
av Familjens styrelse samt av samtliga kommuner. Målet är uppnått.  

1.2  Inleda arbetet med infrastruktur-strategi 3.0 för 2020-2023 senast 2019. Arbetet kommer inledas under 2019. 

1.3 Sverigeförhandlingens avslut år 2017 stödjer byggandet av en fast förbindelse till Helsingör Sverigeförhandlingen 
fortsätter sitt uppdrag under 2017 med avslut 31 dec. Helsingborg fortsätter aktivt arbeta för 
Sverigeförhandlingens engagemang och arbete med en fast HH samt att ett fortsatt uppdrag formuleras 
för tiden efter 31 dec 2017. 
 

1.4 Västkustbanan Ängelholm-Maria station byggstart senast år 2019.  Järnvägsplan och systemhandling pågår 
och skickas enligt tidplan för fastställelse i oktober 2017. 

1.5 Västkustbanan Maria station-Helsingborg C ingår i NTP 2018-2029. ÅVS utökad med uppdrag att titta 
vidare på ny stationsdel vid Hbg C samt sträckan söderut mot Ramlösa. Klart hösten 2017. 

1.6 Byggstart för Söderåsbanan senast år 2019.  Senarelagd trafikstart ett år till dec 2021.  

1.7 Åstorp-Hässleholm uppgraderad till 160 km/h år 2019.  Enl plan. 

1.8 Åtgärder Åstorp-Ramlösa ingår i NTP 2018-2029. Inga ytterligare studier under 2016, då kommuner, 
Region Skåne och Trafikverket är överens om att förorda åtgärder på Västkustbanan samt Klippan-
Hyllstofta inför NTP 2018-2029. Fortsatt påverkan under 2017 för att initiera en ÅVS under 2017/2018 
för att sträckan ska inkluderas i NTP 2022-2033.  

1.9  Väg 108 Kävlinge-Örkelljunga genomförd ÅVS senast år 2019. Enl plan. 

1.10 Väg 109 Ekeby-Kågeröd-Höör genomförd ÅVS senast år 2019. Kommande ÅVS avser end sträckan 
Ekeby-Kågeröd. Kågeröd-Höör kvarstår. 

1.11 Väg 21 Klippan-Hyllstofta genomförd ÅVS senast år 2019. Enl plan. 

1.12 Väg 13 Klippan-Ljungbyhed in på ÅVS-lista i RTI-plan 2018-2029. Viss försening, RTI genomförs 2017.   

1.13  Gemensam avsiktsförklaring för ett allomfattande cykelvägnät.  Vi har i den beslutade strategin för 
infrastruktur och kollektivtrafik definierat hur vi ska arbeta med cykeltrafik regionalt. Vi ska verka för 
utbyggnad av cykelvägnätet genom medfinansiering från Region Skåne och staten. 2017 inleds med 
påverkansarbete riktat mot Region Skånes cykelplan för att peka ut de stråk vi i Familjen i första hand vill 
satsa på.  
 

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

2019. Uppdraget påbörjat och överlämnat för handläggning och samverkan med Trafikverket och privata 
intressenter. Projektet är flerårigt och kommer att pågå 2017-2018. Infrastrukturstrategin är nu beslutad i 
både styrelsen för familjen Helsingborg och i kommunfullmäktige i Ängelholms kommun. Ängelholms 
kommun ingår i nätverket. Kontinuerlig samverkan sker. Samverkan kommer att ske fram till dess att 
lösningar är realiserade. 

1.15 Antal resande i Familjen Helsingborg som åker kollektivt ska öka årligen. Underlag från Skånetrafiken tidigast 
under första kvartalet 2017. 

1.16 Minst två möten på politisk nivå årligen. Inget möte under 2016 men möten planeras för 2017. 
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1.17 Antal integrerade skolskjutsar ska öka årligen. Svårt att mäta men indikationer finns att trenden går i 
motsatt riktning, dvs. att integrerade skolskjutsar minskar. Idén att försöka samordna skolskjuts med 
ordinarie kollektivtrafik i sig är bra eftersom det skulle leda till samordningsfördelar och möjliggöra trafik i 
områden där det inte riktigt finns ett underlag att ha kollektivtrafik. Men även om idén är bra så är den 
svår att genomföra. Lågt resandeunderlag på landsbygden är den viktigaste faktorn men också att det inte 
riktigt går att få till trafik som både passar vanliga resenärer och skolelever. Här handlar det naturligtvis 
om målpunkter men också om effektivitet. Skolbarn måste ha en säker transport och de som ska till 
jobbet vill snabbt komma till sin målpunkt eller bytespunkt. Skolbarn och vuxna har inte heller riktigt 
samma schema. Vuxna åker ofta riktigt tidigt och barn lite senare på morgonen. På eftermiddag och kväll 
är det omvänt. En annan förklaring kan vara att ansvaret för skolskjuts och kollektivtrafik i vissa 
kommuner ligger på olika förvaltningar. Slutligen spelar Regionens trängda ekonomi in. De 
linjenedläggningar och omläggningar som sker görs för att spara pengar. Det finns anledning att känna 
viss oro inför framtiden särskilt som hela vår planering bygger på att fler ska åka kollektivt. Att regionen 
sparar på kollektivtrafiken leder i motsatt riktning. Det som möjligen skulle kunna öka andelen skolelever i 
kollektivtrafiken är att göra tillköp av trafik på landsbyggden. Det blir däremot dyrare än att ordna 
skolskjutsar eftersom berörd kommun får betala för mer trafik än den som skoleleverna genererar. 

1.18  Hushållen och företagen i Familjen Helsingborg ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. (För att 

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

Målet för 2016 är 47 %. 
Kommun 2015 % 2016 % 
Perstorp 55 55 
Båstad 32 51 
Ängelholm 45 53 
Höganäs 33 72 
Helsingborg 69 82 
Landskrona 73 78 
Svalöv 40 65 
Bjuv 24 27 
Klippan 26 40 
Örkelljunga 13 19 
Åstorp 48 48 
   
Samtliga kommuner har haft en positiv utveckling. Den stora utmaningen är landsbygden som kräver 
speciella satsningar i form av finansiellt stöd och politiska prioriteringar. 
 
1.19 Årligt erfarenhetsutbyte. 
Ej uppnått. Event planeras för 2017. 
 
1.20 Samtliga kommuner arbetar med öppen data till år 2017. Samtliga kommuner arbetar med öppen data till år 
2017. Två kommuner, Helsingborg och Svalöv, har gjort speciella satsningar på öppen data och några 
planerar satsningar under 2017. De flesta länkar till Kommun-och landstingsdatabasen (kolada) som 
innehåller jämförbara nyckeltal eller publicerar nyckeltal på sin webbplats. 
1.21 Samtliga kommuner har infört zoner med fritt wifi i våra tätorter till år 2017 

Samtliga kommuner har en eller flera fria wifi zoner. De flesta har också planerat satsningar på att utöka 
antalet zoner. 
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Kommunernas kommentarer 1.18-1.21 
Perstorp 
1.18 - 49% av hushållen i kommunen har idag tillgång till minimum 100Mbit/s, vilket begränsas nästan 
uteslutande till centralorten Perstorp. Fibern i Perstorps tätort ägs sedan 2011 av Skanova.  
Hösten 2016 tillsattes en projektledare i kommunen för att se över möjligheterna att utveckla fibern på 
landsbygden. Arbetet går framåt med ambitionen att kunna uppnå Skånes mål där 95% av hushållen bör 
ha tillgång till 100Mbit/s till 2020. 
Kommunen ingår även i ett EU-finansierat projekt i form av en förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad 
i centrala och östra Skåne där kommunen samverkar med 12 andra kommuner. Förstudien beräknas vara 
genomförd till maj 2017.   
Kommunen har även ett nära samarbete med EU- Projektet FABS (Fiber till Alla i Blekinge och Skåne). I 
FABS ingår bland annat, Länsstyrelsen i Skåne och Blekinge, Region Skåne och Blekinge samt Netport 
Science Park. 
1.20 – Ingen aktivitet men Kommunikatör anställd. 
1.21 – Fritt Wifi finns på Biblioteket, skolor och de flesta kommunala arbetsplatser (inloggning används). 
Nytt fritt Wifi (utan inloggning) håller på att planeras/byggas och är förhoppningsvis i drift till nyanlagd 
Skatepark 2017-Q2. 
 
Båstad 
Bredbandutbyggnaden i Båstad är viktig för att vi ska kunna ta vara på digitaliseringens möjligheter,  
Inom tätort och småort har tillgången till minst 100Mbit/s ökat från 40% till 55% och utanför från 8% till 
hela 40%. 
Kommunens stöd av bredbands utbyggnaden med 2000TKR har möjliggjort att kommunens 
bredbandsuttbyggnad fortgår i hög takt, 
speciellt lyckat har utbyggnaden utanför tätort varit där tillgången är hela 40% vilket har varit möjligt pga 
fler Landsbyggsprojekt med ekonomiskt stöd från EU. 
Bredbandsutbyggnaden fortgår under 2017 och följande områden beräknas att få fiber på landsbyggden 
under 2017 
Kvinnaböske, Sinarp-Salomonhög, Böckerskogen-Erikstorp och Killebäckstorp-Öllöv  
1.20 Vi tillgänglig gör öppen data via Kolada på vår webbplats. 
1.21 Fritt Gästnät finns på alla platser där kommunen har verksamhet som skatepark, Malen badet, 
Bibliotek, Skolor, Vårdhem mm 
nätet är dock inte öppet utan SMS inloggning krävs i nuläget ett helt öppet nät utan inloggning kommer 
att implementeras under 2017.  
Det helt öppna nätet kommer att byggas ut till flera platser under 2017. 
 
Ängelholm 
2035 skall 100% ha tillgång till 100MB/s enligt den snart antagna bredbandsplanen  
BAS-nät och –noder.75% av kommunens invånare, vilket motsvarar 30 694 invånare, bor inom 2 km från 
en BAS-nod. 17 118 av dessa har redan tillgång till 100 Mbit/s. 
23 954 människor bor i orter med 20 000+ invånare i Ängelholm, varav 68% har tillgång till 100 Mbit/s 
bredband. 
9 575 människor bor i orter med 200-3000 invånare i Ängelholm, varav 37% har tillgång till 100 Mbit/s 
bredband. 
5426 människor bor på landsbygden i Ängelholm. Varav 19% har tillgång till 100 Mbit/s bredband. 
Ett projekt är i uppstartsfas som når 792 nya abonnenter där än så länge 645 har anmält intresse,projektet 
finansieras av landsbygdsprogrammet 
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1.20 Vi tillgängliggör öppen data via Kolada på vår webbplats. Öppna Data är ett prioriterat 
utvecklingsområde i den digitaliseringsplan vi håller på att arbetat fram. 
1.21 Vi har fritt Wifi på ett torg och väntar på att få uppdrag att sprida på fler platser. Finns även på alla 
kommunala lokaler där vi har Wifi 
Höganäs 
1.18 Höganäs kommun har uppnått 2016 års mål att 50% av hushållen och företagen ska ha tillgång till 
bredband om minst 100Mbit/s. Vid 2016 års slut var tillgången 72%.  
Arbetet fortsätter mot målet i bredbansstrategin att minst 95 % av alla hushåll och arbetsställen i Höganäs 
ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020.  
1.20 Inga aktiviteter 
1.21 Höganäs kommun har sedan tidigare zoner med fritt wifi på Kvikbadet, Sportcentret, Biblioteken, 
Skateparken samt vissa konferens- och samlingslokaler inom skola. 
Under 2016 har ny trådlös nätinfrastruktur byggts upp vilket möjliggör utökning av fritt wifi på alla de 
platser som kommunen har utbyggd trådlös nätinfrastruktur.  
 
Helsingborg 
1.18 Målet är uppnått ser inga problem med att uppnå målet för 2020. 
1.20 Staden arbetar aktivt med öppen data med en samordnare i spetsen. https://oppna.helsingborg.se/ 
1.21 Helsingborgs fria wifi zoner täcker idag över 170000 kvadratmeter inom centrala staden. Tydliga 
politiska mål har gjort att utbyggnaden av zonerna har dels blivit av och finansierade. 
 
Landskrona 
Mätetal 1.18 Målet är uppfyllt i Landskrona. Landskrona energis mål är fortfarande 100 procents 
fiberutbyggnad till hela kommunen under 2018. Landskrona stad ska påbörja diskussioner med 
Landskrona energi och fastighetsägare kring Internet-anslutning till stadens äldreboende för att boende i 
lägenheterna ska kunna erbjudas möjligheten att teckna egna Internet-abonnemang. 
Mätetal 1.20 Inga aktiviteter. 
Mätetal 1.21 Målet är uppfyllt och det finns en fri wifi-zon på Rådhustorget i Landskrona. 
Kommunstyrelsen i Landskrona stad har antagit en kanalstrategi för fritt wifi den 24 november 2016. 
Det pågår planeringsarbete för att etablera tre nya wifi-zoner i staden samt införande av fritt wifi i 
stadshuset. Diskussioner för att införa en lösning för fritt wifi i stadens alla verksamheter är påbörjade. 
IT-strategis plan är att verksamheternas egna lösningar ska ersättas med en kommungemensam lösning 
enligt upphandlat avtal. 
 
Svalöv 
Regeringen har ju nu även ändrat definitionen av "Uppkopplade" till "Möjligt uppkopplade" i den 
uppdaterade strategin. 
Jag skulle säga att Svalöv idag har ca 2200 fastigheter (ca 4500 personer) kvar att fibrera på landsbygden, 
resten har idag "Möjlighet till uppkoppling". Med ca 13000 invånare totalt innebär det att ca: 
 65% av Svalövs invånare har idag möjlighet till uppkoppling. 
 När det gäller resterande kommer det ta 2-3år att nå målet 95% under förutsättning att Svenska Stadsnät 
eller annan aktör får del av de nu sökta bidragen. 
1.20 – "Grundpaket" publicerat. http://www.svalov.se/kommun--politik/kvalitet-och-utveckling/oppna-
data.html 
1.21 Fri Wifi finns på kommunala arbetsplatser, däribland bl a biblioteken och turistbyrån, där personalen 
tillhandahåller lösenord för besökare. Fri Wifi med portal för skapande av konto finns i 
Heleneborgshallen, en ny hall för idrott, mässor m m. 
Enl önskemål från gymnasiet är gästnätet där helt utan inloggning. 
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Med fri Wifi menar vi kostnadsfri. Skydd mot elak kod m  m och URL-filter finns.  
 
Bjuv 
1.18 Bjuvs kommun når inte 2016 års mål att 47% av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband 
om minst 100Mbit/s. 
Vi arbetar  fortsatt mot målet att 95 % av alla hushåll och arbetsställen ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 
2020 och räknar med att kunna nå det. 
Som en viktig del i att nå målet bildades under 2016 Bjuvs Stadsnät AB, ett gemensamt bolag med Bjuvs 
kommun och Öresundskraft AB 
som delägare. Ambitionen är att utbyggnaden ska ta fart under 2017, där både Bjuvs Stadsnät AB samt 
privat aktör är involverade i utbyggnaden. 
1.20 Bjuvs kommun har under 2016 byggt upp en sida för att tillgängliggöra öppna data, 
www.bjuv.se/psidata. 
Sidan innehåller information om öppen data, ett urval av nyckeltal samt länk till Kommun- och 
landstingsdatabasen Kolada 
där mer data kan inhämtas. 
1.21 Bjuvs kommun har sedan tidigare zoner med fritt wifi i våra tre tätorter; Bjuv, Billesholm och Ekeby. 
Under 2016 har 
utbyggnad skett, bland annat simhallen i Billesholm, fritidsgården i Bjuv och samtliga grundskolor i 
kommunen.  
 
Klippan 
1.20 Vi tillgängliggör öppen data via Kolada på vår webbplats. Annars ingen planerad egen aktivitet på 
området. 
1.21 Vi har gjort de tekniska förberedelserna för att öppna zoner med fritt Wifi i tätorterna. Lösningen 
kommer att provköras under våren 2017. 
 
Örkelljunga 
En stor utbyggnad har skett i Örkelljungas tätorter under hösten 2016 som inte syns (än) i PTS 
bredbandskarta. Fortsatt utbyggnad i tätorter sker under 2017 så vi räknar med att målen där skall 
uppfyllas senast 2020 (enligt vår bredbandsstrategi). Den stora utmaningen är landsbygden. För att 
stimulera intresset finns ett förslag till kommunfullmäktiges nästa möte (20170130) enligt nedan: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit till kommunfullmäktige att garantera 100% anslutning i 
den ansökan om bidrag till fiberutbyggnad som Svenska Stadsnät skickat in till Länsstyrelsen. 
Beslutet gäller under förutsättning, dels att minst 75 procent av hushållen/fastighetsägarna på landsbygden 
initialt väljer att ansluta sig till fiberutbyggnadsprojektet, dels att bidrag erhålls från länsstyrelsen (ur KSAU 
§ 310 KLK.2016.273). 
1.20 Tillgång till öppna data via Kolada finns på vår hemsida. För övrigt ingen egen aktivitet på området. 
1.21 Vi har fritt WiFi ”ORKELGUEST” i eller i anslutning till de flesta kommunala byggnader 

(kommunhus, skolor, äldreomsorg och idrottshallar) i kommunen, till exempel vid vårt nya FORUM. 
 
Åstorp 
1.20 Åstorps kommun webbsida har en länk till Kommun- och landstingsdatabasen Kolada 
där mer data kan inhämtas. 
http://www.astorp.se/toppmeny/paverka/kommunfakta/nyckeltal.4.30444591156ecbe22f5a2c94.html 
1.21 Åstorps kommun har sedan tidigare zoner med fritt wifi kring samtliga av våra kommunala 
verksamheter. Vi kommer under 2017 att utöka med utomhusantenner i centrala Åstorp. 
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2. Näringsliv 
 
2.1 Medlemskommunerna i Familjen Helsingborg ska ha stigande värde i det sammanfattande omdömet i Svenskt 

Näringslivs attitydsundersökning Företagsklimat. Uppnått.  

 
 
Ser vi till det totala värdet för kommunerna i Familjen så har värdet stigit. 2015: 3,39 och 2016: 3,45. Av 
11 kommuner så har 7 stigande värde och 4 sjunkande. Höganäs är en av de kommuner som ökade mest i 
mätningen. De genomförde redan under 2015 utbildningen Förenkla helt Enkelt, där ett stort antal 
tjänstemän och politiker medverkade. Under 2017 kommer flertalet av övriga kommuner i Familjen att 
genomgå samma utbildning.  Parallellt med detta har Höganäs även initierat flera aktiviteter, tex 
företagsbesök, företagslots och hållit frågorna om företagsklimat ständigt levande. Ett tydligt ledarskap 
från politiker och kommunledning ser man även det som en anledning till framgången. Örkelljunga har 
även de ökat mycket i mätningen, ett aktivt och nära samarbete mellan kommun och den ekonomiska 
föreningen Örkelljunga Näringsliv i kombination med att man kommunicerat framtidstro identifieras här 
som framgångsfaktorer.  
Helsingborg är den kommun som minskat mest i det sammanfattade omdömet, även om förändringen är 
liten. Som framgångsfaktorer för att kunna skapa förutsättningarna för ett gott företagsklimat har 
identifierats ett antal punkter, däribland: Att det finns en politisk samsyn och vision kring arbetet, att 
näringslivsfrågor inte är isolerade från andra frågor/ verksamheter samt att det finns goda personliga 
relationer mellan politiker, tjänstemän och företagare.  
 
2.2  Medlemskommunerna i Familjen Helsingborg ska ha ett stigande värde i Nöjd Kund Index (NKI) undersökningen 

Insikt.  
Då mätningen inte gjordes i någon av Familjens kommuner år 2015 jämförs 2016 års siffror med resultat 
från 2014. Färdigt resultat kommer ej att kunna redovisas förrän i juni, då de officiella siffrorna kommer. 
Detta då alla kommuner inte gjort mätningen löpande under året. För att arbeta med mätningen på bästa 
sätt bör samtliga kommuner skicka in mätningar regelbundet något vi tar med oss till kommande år.  
 
2.3  Minst fem event per år.  Uppnått 
1. Business Arena  2. Företagardagarna i Familjen Helsingborg 3. Hbg Talks 4. Näringslivsdagar i Båstad 
5. Folkrace 
 
 

 

Kommun 2015 2016

Bjuv 3,174 3,216

Båstad 3,241 3,267

Helsingborg 3,594 3,511

Höganäs 4,044 4,259

Klippan 3,347 3,351

Landskrona 3,4 3,477

Perstorp 2,952 2,932

Svalöv 2,986 2,907

Åstorp 3,403 3,393

Ängelholm 3,693 3,779

Örkelljunga 3,453 3,927

Familjen 3,390 3,456

Skåne län 3,395 3,374

Sverige 3,37 3,34
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2.4 Ökad förvärvsintensitet totalt och kommunvis inom Familjen Helsingborg (antal förvärvsarbetande 20-64 år). 

Uppnått.  

 
 
Förvärvsintensiteten i Familjen har ökat. 2014: 73,4 2015: 74,3.  
Örkelljunga är den enda kommunen i Familjen med sjunkande värde. Under 2015 friställdes personal på 
två av deras medelstora industriföretag tillförmån för effektivare produktionslinjer med robotar. Detta kan 
vara en förklaring. 
 
2.5 Nyföretagandet per tusen invånare ska öka. Uppnått.  

 
 
Nyföretagandet per tusen invånare i Familjen har ökat. 2015: 5,80 2016: 6,34. Tre kommuner (Perstorp, 
Bjuv och Klippan) har minskat. Nyföretagandet/1000 invånare har ökat mest i Örkelljunga och Åstorp. 
 

2.6 Företagande per tusen invånare ska öka årligen. Uppnått. 

 
 
Företagande per tusen invånare är här mätt som arbetsställen i Familjen. Det har ökat marginellt från 
2015:114,1 2016:114,2. Sex kommuner har sjunkande värde, två oförändrade och tre ökande.   

2015 2014 Förändring

Svalöv 77,0 76,6 0,4

Örkelljunga 74,3 74,9 -0,6

Bjuv 73,9 72,8 1,1

Perstorp 68,9 67,8 1,1

Klippan 74,8 73,9 0,9

Åstorp 74,3 72,9 1,4

Båstad 78,9 78,4 0,5

Landskrona 68,7 68,1 0,6

Helsingborg 72,7 72,2 0,5

Höganäs 80,4 80,3 0,1

Ängelholm 81,5 80,9 0,6

Familjen Helsingborg 74,3 73,7 0,6

Nyföretagande per 1000 invånare

Antal nya 

företag 

2016 2016 2015 2014

Svalöv 70 5,07 4,70 5,64

Örkelljunga 50 5,04 3,56 3,30

Bjuv 67 4,43 4,88 3,16

Perstorp 24 3,33 3,75 3,49

Klippan 80 4,68 5,38 4,36

Åstorp 79 5,12 3,63 3,66

Båstad 121 8,31 7,01 8,51

Landskrona 246 5,53 4,95 5,49

Helsingborg 1032 7,37 6,74 7,68

Höganäs 165 6,40 6,26 6,57

Ängelholm 250 6,07 5,44 5,92

Familjen Helsingborg 2184 6,34 5,80 6,29

Totalt antal arbetsställen per 1000 invånare

2016 2015 2014

Svalöv 125,1 127,2 128,7

Örkelljunga 143,6 146,8 146,1

Bjuv 76,5 76,5 73,4

Perstorp 101,1 100,7 100,3

Klippan 114,9 116,1 116,3

Åstorp 89,8 90,2 89,2

Båstad 200,8 204,8 200,1

Landskrona 84,7 85,3 83,5

Helsingborg 108,8 107,5 107,8

Höganäs 136,2 136,2 133,7

Ängelholm 134,3 133,5 133,6

Familjen Helsingborg 114,2 114,1 113,5
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I vårt samarbete med Forza har 40% av de nya svenskar som genomgått deras kurs fått jobb eller praktik.  
Att säkerställa att rätt information finns på sajten ”Starta driva utveckla” har lett till att besökarna där på 

ett enkelt och smidigt sätt ser vem de ska vända sig till för sina specifika frågor inom etablering och tillväxt 
i Familjen Helsingborg. Vårt samarbete i Familjen i andra kanaler såsom Objektvison ger en tydlig och 
enkel bild av möjligheter till etableringar i vår region. Ett arbete mot att bli den enklaste regionen i landet 
att starta, driva och utvecklas.  
 
2.7 Genomföra kartläggning av insats, kostnader, kundkontakter, aktiviteter på dagens turistbyråer per kommun.  
Ej uppnått. Bortprioriterad med hänsyn till utveckling av turistbyråverksamhet till Besöksservice. 
Vi kan dock se att vårt gemensamma arbete med Infopoint ger våra besökare fler och mer tillgänga platser 
till att söka information om upplevelser och besöksmål i regionen. Vi finns där besökarna finns, vilket är 
ett stort kliv framåt för ett bra värdskap i regionen.  
 
2.8 11 utbildningar/ inspirationstillfällen. 

Uppnått. 12 utbildningar/inspirationstillfällen genomfördes för företag i Familjen. Allt ifrån utbildning i 
Sociala Medier och Värdskap till mer specifikt hur vi kan arbeta med cykel- och vandringsturism, som är 
högaktuellt nu. I affärsutvecklingsprocessen har vi redan nu exempel på företag som tagit emot 
internationella besökare efter genomgången utbildning. Ett större antal produkter har tagits fram som 
kommer att användas för att marknadsföra regionen mot arrangörer bl.a. på internationella mässor. 
Utbildningarna i Familjens Tourism Academy har fått bra betyg, hela 94% skulle rekommendera andra att 
gå kursen och vill även gärna medverka på fler utbildningstillfällen framöver. Bifogar sammanställning.  
5 Tourism Academy, 1 Infopoint, 6 Affärsutveckling = Totalt: 12 
 
2.9 Antalet internationella gästnätter i Familjen Helsingborgs kommuner ska öka mer än riksgenomsnittet.  Uppnått 
(preliminära siffror, slutgiltiga kommer först i april 2017).  

 
 
Antalet internationella gästnätter i Familjen har ökat med 8,1% jämfört med rikets 3,1%. Samtliga 
kommuner som kan redovisa statistik ökar mer än riksgenomsnittet förutom i Ängelholm (som har stängt 
sitt största hotell).  Samtidigt har det även investerats i nya anläggningar i bl.a. Båstad och Helsingborg. 
Svalöv och Örkelljunga har nästan ingen kapacitet kvar i och med att flertalet anläggningar blivit 
migrationsboende och därav inte redovisar statistik längre.  
Däremot kan vi konstatera att arbetet vi gjort sedan 2014, att medvetet satsa på internationell 
marknadsföring i form av en gemensam masterplan i samarbete med VisitSweden och Tourism in Skåne, 
har gett resultat. Det är både B2B bearbetning av tex researrangörer, press, media och bloggare men också 
B2C kampanjer på utvalda marknader (DK och TY). Invigning av Kullaleden och Kattegattleden bidrar 
också samt de produkt- och tjänsteutvecklingsprocesser vi gjort sedan flera år tillbaka. 43% av de svarande 

Kommun

Internationella 

gästnätter jan-nov 

2016

Förändring 

internationella 

gästnätter mot jan-

nov 2015

Svalöv 8 941 -

Örkelljunga 1 030 -

Klippan 7 648 12,9%

Ängelholm 19 336 -11,9%

Höganäs 24 271 7,0%

Helsingborg 145 684 10,0%

Landskrona 33 603 10,9%

Båstad 29 448 25,5%

Familjen Helsingborg 274 160 8,2%

Riket 13 411 672 3,1%
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i vår enkät angående tjänsteutvecklingsprocessen uppger att de har fått ett ökat antal internationella gäster 
efter genomgången process. 
 

2.10 Öka kommunernas generella utbildningsnivå. Andel av befolkning med gymnasial resp. eftergymnasial utbildning ska 

vara högre än föregående år. Delvis uppnått. 

 
Den gymnasiala utbildningsnivån har minskat med 0,09%, däremot har den eftergymnasiala ökat med 
0,58% vilket ger ett positivt resultat totalt. Samtliga kommuner har ökat sin eftergymnasiala 
utbildningsnivå, den gymnasiala har dock minskat i 4 kommuner. Då vi inte arbetat aktivt med dessa 
frågor på Familjenivå under 2016 kan vi inte göra några kopplingar till utfallet. I slutet av 2016 bildades 
dock en arbetsgrupp som under 2017 kommer att ta ett grepp om dessa frågor.  
 
2.11 Årlig analys av arbetsmarknadens kompetensbehov i vår region kopplat till utbildning.  Uppnått.  
Analysen visar att många företag har svårt att rekrytera pga. av bristande arbetskraft med rätt kompetens 
eller yrkeserfarenhet. Gjorda slutsatser är bland annat att vi tydligare behöver jobba i skolan med 
anställningsbarhet, förväntan och arbetslivets krav. Det behöver finnas ett starkare samarbete mellan 
näringsliv och skola i olika former.  Näringslivet bör arbeta med att bättre och tydligare kommunicera 
förväntningar kring sociala kompetenser i arbetslivet samt att bättre visa yrkesinnehåll och utmana 
felaktiga föreställningar om yrket.  
Analysen i sin helhet bifogas.   

Kommun Utbildning 2015

Förändring 

procentenheter

1214 Svalöv Gymnasial utbildning 49,49% -0,77%

Eftergymnasial utbildning 26,18% 0,59%

1257 Örkelljunga Gymnasial utbildning 50,71% 0,37%

Eftergymnasial utbildning 20,57% 0,47%

1260 Bjuv Gymnasial utbildning 51,76% 0,44%

Eftergymnasial utbildning 17,11% 0,32%

1275 Perstorp Gymnasial utbildning 49,98% 0,05%

Eftergymnasial utbildning 19,25% 0,53%

1276 Klippan Gymnasial utbildning 53,20% 0,54%

Eftergymnasial utbildning 20,42% 0,46%

1277 Åstorp Gymnasial utbildning 52,18% 0,46%

Eftergymnasial utbildning 19,69% 0,60%

1278 Båstad Gymnasial utbildning 45,64% 0,13%

Eftergymnasial utbildning 33,67% 0,53%

1282 Landskrona Gymnasial utbildning 47,74% -0,02%

Eftergymnasial utbildning 27,35% 0,69%

1283 Helsingborg Gymnasial utbildning 43,91% -0,33%

Eftergymnasial utbildning 34,61% 0,59%

1284 Höganäs Gymnasial utbildning 43,91% -0,43%

Eftergymnasial utbildning 37,90% 0,81%

1292 Ängelholm Gymnasial utbildning 48,60% 0,31%

Eftergymnasial utbildning 31,98% 0,32%

Familjen Helsingborg Gymnasial utbildning 46,75% -0,09%

Eftergymnasial utbildning 30,36% 0,58%
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3. Lärande 
3.1 Målet ej upnått. Redovisningen nedan redovisar sammanvägt resultat i öppna jämförelser för 
grundskolan. 

 

 
 
3.1. Resultat på nationella prov i åk 3, 6 och 9 ska öka årligen (kommunvis redovisning).  

Nationella prov år 9. Ojämna resultat över tid mellan kommunerna i ämnena svenska och matematik. 
Totalt sett relativt oförändrat resultat. Resultatet i engelska visar däremot på försämrade resultat över tid. 
Nyanlända äldre elever saknar tidigare undervisning i engelska vilket påverkar resultatet. Gemensam 
satsning på nyanländas lärande pågår. Satsning kring matematiklyft och läslyft pågår. 

   
  
 

Svenska 
 12/13 13/14 14/15 15/16 
Bjuv 91,9 91,3 88,2 88,7 
Båstad 95,3 100 100 96,4 
Helsingborg 95,8 96,3 96,8 95 
Höganäs 100 96,9 96,7 98,1 
Klippan 95,1 100 90,7 95,1 
Landskrona 94,5 90,2 91,7 90,7 
Perstorp 100 100 100 94,8 

Svalöv 85,4 92,8 86,6 95,7 
Åstorp 89,3 95,3 95,8 96,8 

Ängelholm 98,6 97,5 96,5 98 
Örkelljunga 88,6 100 100 97 

SvA (Svenska som andraspråk) 
 12/13 13/14 14/15 15/16 
Bjuv 72,7 - - 46,4 
Båstad - - - - 
Helsingborg 79 81 81,4 78,4 
Höganäs 100 - 62,5 100 
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3.1 Nationella prov år 6 
Ojämna resultat över tid mellan kommunerna i ämnena svenska, engelska och matematik. Viss förbättring 
totalt i svenska och engelska. Gemensam försämring i ämnet matematik. Satsning på matematiklyft pågår i 
de flesta kommunerna tillsammans med andra matematiksatsningar. 
 

Svenska 
 12/13 13/14 14/15 15/16 
Bjuv 100 96 91,2 89,7 
Båstad 93,4 92,6 91,7 89,4 
Helsingborg 94,7 96,5 96,2 94,3 
Höganäs 94,8 95 94,8 98 
Klippan 91,4 93,6 100 94,2 
Landskrona 94,9 93 93,1 93,1 
Perstorp 91 89,8 100 100 
Svalöv 88,8 87,5 89,8 93,3 
Åstorp 94 93,2 90,1 94 
Ängelholm 92,9 97,9 100 93,7 
Örkelljunga 93,5 100 100 100 
  

Klippan - - - - 
Landskrona 80 86 84,3 87,7 
Perstorp - - - 41,7 
Svalöv - - - - 
Åstorp 100 - 100 51,9 
Ängelholm 76,9 70 - 42 
Örkelljunga - - - - 

Matematik 
 12/13 13/14 14/15 15/16 
Bjuv 91,9 88,7 88 84,8 
Båstad 95,4 93,1 91 88,9 
Helsingborg 86,7 87,4 80,7 92,7 
Höganäs 94,7 89,6 89,4 96,4 
Klippan 80,4 82,6 50,7 92 
Landskrona 78,5 74,9 64,5 87,6 
Perstorp 89 89,6 79,7 80,2 
Svalöv 86,5 81,3 72,8 70,7 
Åstorp 79,7 80,9 75 80,9 
Ängelholm 95,3 94,1 85,5 91,4 
Örkelljunga 90,8 91 82,8 90,8 

Engelska 
 12/13 13/14 14/15 15/16 
Bjuv 94,9 94,1 100 84,3 
Båstad 93,5 100 100 86,4 
Helsingborg 95,3 96,2 95,9 92,5 
Höganäs 100 100 100 97,5 
Klippan 96,7 96,6 92,6 91,1 
Landskrona 93,1 94,3 94,5 85,2 
Perstorp 93,9 91 100 78,2 
Svalöv 94,1 100 94,8 71,3 
Åstorp 89,7 100 96,4 82,8 
Ängelholm 98,3 98,1 97,6 92,1 
Örkelljunga 100 100 100 89 
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3.1 Nationella prov år 3  
Redovisas per delprov och ämne vilket ger ett ohanterligt stort dataunderlag. Förslag på nytt nyckeltal 
“Elever som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, respektive 

svenska och svenska som andraspråk”. (Kolada N15444, N15443) Genomgång av dessa nyckeltal visar 
totalt sett en förbättring av resultaten i båda ämnena. 
              12/13 13/14 14/15 15/16 
Bjuv 71 63 69 31 
Båstad 64 53 84 57 
Helsingborg 73 75 74 73 
Höganäs 74 65 73 70 
Klippan 81 66 66 50 
Landskrona 62 61 59 74 
Perstorp 62 37 34 37 
Svalöv 63 54 65 62 
Åstorp 52 59 77 31 
Ängelholm 77 71 74 82 
Örkelljunga 86 72 76 65 

SvA (Svenska som andraspråk) 
 12/13 13/14 14/15 15/16 
Bjuv 100 100 77,3 100 
Båstad - - - - 
Helsingborg 84,3 78,8 78,1 67,5 
Höganäs - - 100 - 
Klippan - - - 100 
Landskrona 73,8 78,3 83,3 66,3 
Perstorp - - - - 
Svalöv - - - 68,8 
Åstorp 66,7 - 82,1 100 
Ängelholm 100 75 100 62,5 
Örkelljunga - - - - 

Engelska 
 12/13 13/14 14/15 15/16 
Bjuv 100 93,8 91 93,1 
Båstad 88,4 92,2 91,5 91,5 
Helsingborg 94,3 94,3 95,8 95,5 
Höganäs 96,7 97,2 96,7 100 
Klippan 87,1 95 93,2 90,8 
Landskrona 92,2 89,7 95,6 89,3 
Perstorp 100 88,1 100 100 
Svalöv 92,1 88,8 91,9 94,9 
Åstorp 91,1 96,2 93,8 96,3 
Ängelholm 96,8 96,4 97 95,2 
Örkelljunga 100 87 92,8 93,9 

Matematik 
 12/13 13/14 14/15 15/16 
Bjuv 95,7 85,7 91 85,9 
Båstad 100 93,2 94,3 86,3 
Helsingborg 96,5 91,4 92,2 89,4 
Höganäs 95,4 90,7 93,8 94,7 
Klippan 86,7 83,7 92,4 86,7 
Landskrona 91,7 87,9 89,6 86,8 
Perstorp 92,9 85,1 92,4 92,3 
Svalöv 92,2 86,7 84,4 83,5 
Åstorp 87,8 82,2 91,3 92,5 
Ängelholm 98,4 93,1 96,5 91,8 
Örkelljunga 92,3 81,9 93,6 86,6 
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3.2 Genomsnittlig meritpoäng i åk 9 och i åk 3 gymnasiet ska öka årligen (kommunvis redovisning). 

 Statistiken visar på en ökning av meritvärde i år 9 samt ökning av genomsnittligt betygspoäng i åk 3 gymn. 
i samtliga kommuner. Samverkan i kommunerna har, speciellt kring ett vetenskapligt förhållningssätt, 
bidragit till det pedagogiska samtalet om de faktorer som spelar in för ökad måluppfyllelse. Det lokala 
utvecklingsarbetet som sker varje dag inom ramen för den lagstadgade huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete är dock den uteslutande viktigaste parametern för alla resultat. 
 
Årskurs 9     
Meritvärde 12/13* 13/14* 14/15 15/16 
Bjuv 196,9 205,5 212,9 218,1 
Båstad 216,2 222,1 229,9 230,0 
Helsingborg 214,5 217,1 230,1 236,5 
Höganäs 219,9 222,9 237,8 243,8 
Klippan 207,9 205,5 203,4 216,7 
Landskrona 207,3 209,3 225,5 230,3 
Perstorp 201,1 206,0 215,3 205,8 
Svalöv 192,8 198,5 213,5 210,0 
Åstorp 191,3 202,0 212,2 196,1 
Ängelholm 219,7 218,1 223,5 232,2 
Örkelljunga 204,8 220,1 211,8 206,7 
*12/13 och 13/14 baserat på 16 ämnen, den andra baserade på 17 ämnen 
 
Efter avslutad gymnasieutbildning     
 13/14 14/15 15/16 
Bjuv - - - 
Båstad 14,4 14,7 14,1 
Helsingborg 14,1 14,2 14,3 
Höganäs 14,2 14,5 14,5 
Klippan 13,1 13,2 13,4 
Landskrona 13,3 13,2 12,7 
Perstorp 15,2 15,1 15,3 
Svalöv 12,6 12,8 12,6 
Åstorp - - - 
Ängelholm 13,9 13,8 14,3 
Örkelljunga 12,6 13,6 13 
Urval: samtliga huvudmän, (vilket innebär att det är kommunen som ungdomarna studerat i som mäts) 
 

3.3 Andelen gymnasieelever som fullföljer utbildningen inom stipulerad tid ska öka årligen.  

Det har skett en ökning i de flesta av kommunerna över tid för nyckeltalen. 
Samverkan kring formativ undervisning och bedömning har startat under 2016. 
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, andel % 
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, andel (%) 
 
Startläsår 11/12 12/13 13/14 
 Inom 3 år Inom 4 år Inom 3 år Inom 4 år Inom 3 år Inom 4 år 
Bjuv - - - - - - 
Båstad 65,40% 69,20% 64,00% 74,20% 75,00% - 
Helsingborg 70,60% 77,40% 72,40% 79,90% 73,60% - 
Höganäs 74,50% 80,40% 71,30% 80,10% 72,70% - 
Klippan 61,70% 65,20% 74,70% 77,40% 63,20% - 
Landskrona 58,90% 61,90% 64,70% 69,50% 62,30% - 
Perstorp 69,00% 73,80% 71,10% 81,60% 61,80% - 
Svalöv 57,00% 62,00% 62,70% 67,50% 70,00% - 
Åstorp - - - - - - 
Ängelholm 78,20% 81,00% 84,70% 87,60% 79,50% - 

Örkelljunga 47,60% 47,60% 59,10% 61,40% 42,20% - 
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3.4 1-3 goda exempel från genomförda satsningar i någon av Familjen Helsingborgs kommuner presenteras årligen för 

förvaltningschefs och politikergrupp. 

Det sker ett systematiskt lärande och samarbete i skolchefsnätverket med tillhörande 
kommunövergripande arbetsgrupper. Arbetet dokumenteras löpande och finns tillgängligt på en 
gemensam arbetsyta. https://drive.google.com/drive/folders/0BxqY27pyJL4kSDZaYy1YRmNhNGM 
 
3.5 Andel avhopp från skolan är lägre än föregående år.  

Andel avhopp är ett svårfångat nyckeltal då det kan definieras på många olika sätt och inte samlas in 
nationellt. Samarbete för att stärka det kommunala aktivitetsansvaret har lett fram till kravspecifikation 
och beställning av en ny modul i IKE-systemet, vilket möjliggör en gemensam uppföljning av elever 
utanför gymnasieskolan. 
Gymnasiefrekvens % 16-18 år 
 2014 2015 2016 
Bjuv 91,7 91,1  
Båstad 96,0 95,6  
Helsingborg 92,0 92,3  
Höganäs 94,6 95,1  
Klippan 92,9 92,4  
Landskrona 92,6 93,1  
Perstorp 91,4 87,2  
Svalöv 91,6 90,7  
Åstorp 92,8 94,6  
Ängelholm 94,9 94,9  
Örkelljunga 91,2 91,3  
Snitt 92,9 92,6 ?? 
 

3.6 Ökade meritvärde för eleverna från gymnasieutbildning. Se 3.2. 
Statistiken visar på en ökning av genomsnittligt betygspoäng i åk 3 gymn. i samtliga kommuner. 
 
3.7 Övergång till högskolan inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka årligen. 

Nyckeltalet följs inte längre upp nationellt, men siffror fram till 2014 finns redovisade i datafilen med 
mycket varierande resultat mellan kommunerna. Ex. på arbete i samverkan familjen Helsingborg för att 
inspirera till Högskoleutbildning är ett avtal med högskolorna kring DiL, doktorander i lärande, som 
innebär att doktorander kommer ut till förskolor och skolor för att berätta om sina specialområden. 
 
Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning, andel 
(%) (-2014).   
 2013 2014 
Bjuv 30 30,5 
Båstad 46,3 41,2 
Helsingborg 44,2 44,1 
Höganäs 50,6 42,3 
Klippan 44,2 36,6 
Landskrona 40,7 39,1 
Perstorp 37,1 27,1 
Svalöv 32,9 30,4 
Åstorp 42,7 38,6 
Ängelholm 44,4 39,6 
Örkelljunga 41,5 30,8 
 
Numera finns statistik baserad på övergång till högskola inom 1 år och de som skaffat sig behörighet till 
högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning.   

333

333



3.8 Andel högskoleutbildade (i åldersgruppen 25-64 år) ska öka årligen. 
Det nationella nyckeltalet mäter eftergymnasial utbildning. Statistiken visar en ökning sen 2012 i samtliga 
kommuner i familjen Helsingborg.  (Saknas statistik för 2012-2014!) 
  
 2015 
Bjuv 10,2 
Båstad 21,7 
Helsingborg 23,9 
Höganäs 27 
Klippan 12,7 
Landskrona 17,7 
Perstorp 12,4 
Svalöv 17,6 
Åstorp 12,2 
Ängelholm 20,9 
Örkelljunga 12,9 
 

 
3.9 Ökat antal YH utbildningar årligen.  
Antalet YH-utbildningar har minskat från 27 till 24 mellan åren 2014-2015 och antalet platser har minskat 
från 750 till 633. Majoriteten av verksamheterna har dock ansökt om fler platser. 
 
3.10 Baslinje för forskningsvolym delregionalt, 2015 som utgångsvärde.  
Senare komplettering av detta nyckeltal.  
 
3.11 Studerandeströmmar mellan kommunerna. 
Omfattande tabellverk. Nedan redovisas den sammanfattande texten. 
 
Studerandeströmmar Yrkesvux 
Uppföljningen av studerandeströmmar inom Yrkesvux ingick totalt 484studerande från våra elva 
kommuner. Undersökningen visar att de som ”tjänar på” samarbetet, är i första hand mindre kommuner. 

Exempelvis har Bjuv 10,7 % av utbildningsplatserna men endast 4,4 % av befolkningen. Andra ”vinnare” 

är Perstorp där siffrorna visar 8,3 % resp 2,1 % samt Åstorp där statistiken visar 9,5 % resp 4,5 %. Detta 
är inget nytt fenomen utan har gällt under hela 
perioden som samverkan skett inom ramen för Yrkesvux och Vuxenlärling. 
 
Studerandeströmmar Vuxenlärling 
Enligt uppföljningen av studerandeströmmar inom Vuxenlärling 2015 studerade totalt 119 personer under 
året. Studerande från alla 11 kommunerna deltog, men fördelningen relaterad till folkmängd är betydligt 
jämnare än vad som gäller Yrkesvux. Framförallt Helsingborg har en betydligt större andel studerande. 
 
Studerande Fritt sök 
Under våren 2014 träffades ett tilläggsavtal mellan de 11 kommuner som ingår i Familjen Helsingborg och 
som gäller fritt sök av teoretiska kurser inom samverkansområdet. Avtalet innebär, i korthet, att beslutet 
att studera någon teoretisk kurs gäller inte enbart i hemkommunen utan inom hela samverkansområdet. 
Tillgängliga uppgifter visar att totalt 348 personer har studerat inom ramen för fritt sök. Det är framförallt 
studerande från de mindre kommunerna, som t.ex. Bjuv, Båstad och Perstorp som studerar på annan ort 
och Helsingborg är den klart största mottagaren av studerande. 
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3.12 Uppföljning av de studerandes sysselsättning före och efter utbildning.  

Studerandeuppföljning Yrkesvux 
Resultatet av studerandeuppföljningen för 2015 visar en avsevärd förbättring både när det gäller 
svarsfrekvens och måluppfyllelse jämfört med föregående år. 
Svarsfrekvensen har ökat från 67 till 92 %. Andelen som redovisar att de har fått arbete har ökat från 49 
till 60 % samt andelen som har fått arbete eller är i studier har ökat från 63 till 75  
 
Studerandeuppföljning Vuxenlärling. Nedan redovisas resultatet av studerandeuppföljningen för 
Vuxenlärling 2015. I tillgängligt material finns ingen redovisning för 2014 utan jämförelsen gäller resultatet 
för 2013. Svarsfrekvensen har ökat från 67 till 73 procent. Andelen som fått arbete är 2015 något högre, 
72 procent jämfört med 65 procent 2013. Andelen som redovisar att de har arbete eller är i studier har 
däremot minskat från 90 procent 2013 till 75 procent 2015. 
 
Övergripande analys 
Varje kommunal huvudman följer upp resultat enligt lag, genom det systematiska kvalitetsarbetet. De 
åtgärder som sätts in är baserade på en lokal analys och anpassade efter just den skolan, klassen, 
situationen och/eller övergripande i kommunen. Det gemensamma utvecklingsarbetet i familjen 
Helsingborg är baserat på ett antal övergripande gemensamma utmaningar vilka identifieras i 
arbetsgrupperna och i förvaltningschefsgruppen.  
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4. Öppenhet och inkludering 
 
4.1 Utbildning av styrelsen har skett. En projektgrupp har bildats. Arbete pågår med att ta fram en modell. 
4.2 Kommer genomföras efter att modellen är framtagen. 
4.3  Startvärde är upprättat. 
4.4 Utländsk bakgrund   
 

Bland de anställda i kommunerna i Familjen Helsingborg är andelen med utländsk bakgrund cirka 18 % 
och 27 % bland befolkningen som helhet. (SCB definierar utländsk bakgrund som personer som antingen 
själva är utrikes födda, eller som är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Med svensk bakgrund 
menas personer som är antingen inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder eller inrikes 
födda med två inrikes födda föräldrar.) Skillnaderna är dock olika stora från kommun till kommun. Det 
största gapet finns i Åstorp, Bjuv och Landskrona och det allra minsta finns i Ängelholm, Höganäs och 
Båstad.  

Nyckeln till en förändrad personalsammansättning ligger i vår förmåga att rekrytera människor med annan 
bakgrund än svensk. Det är positivt att kan vi se i statistiken över rekryterade under år 2015 att flera 
kommuner ligger på en högre andel med utländsk bakgrund bland nyrekryterade än vad som arbetar i 
kommunala organisationerna idag. Perstorp är verkligen ett gott exempel på en kommun som lyckats med 
mångfald i sin rekrytering. 

Då vi studerar statistik över personalsammansättning är det viktigt att inte stanna vid siffror för totalen i 
organisationen. För att kunna identifiera diskriminerande strukturer är det viktigt att vi även studerar 
andra variabler. Vi har därför även studerat representation i chefsleden samt andelen med utländsk 
bakgrund bland visstidsanställda. Det vi ser i dessa siffror är att det är generellt färre personer med 
utländsk bakgrund ju högre upp i chefsleden vi kommer. 

 I över hälften av kommunerna finns ingen med utländsk bakgrund med chefsbefattning A dvs. 
chef direkt underställd politisk nämnd/ styrelse.  

 I flera kommuner är personer med utländsk bakgrund underrepresenterade i 
kommunledningsförvaltningar eller motsvarande men överrepresenterade i t.ex. vård- och 
omsorgsförvaltningar, kultur och fritidsförvaltningar samt social- och teknik förvaltningar. 

 Generellt finns en överrepresentation av personer med utländsk bakgrund i gruppen 
visstidsanställda. Störst är denna i Landskrona, Helsingborg och Åstorp medan, Örkelljunga, 
Klippan och Höganäs inte uppvisar samma mönster. 

Kvinnor/ män (Jämn könsfördelning - det vill säga minst 60/40) 
En målsättning för Familjen Helsingborg är att jämna ut könsfördelningen inom våra organisationer. 
Detta är en tuff utmaning då fördelningen av kvinnor/män idag är mycket snedvriden. Generellt kan sägas 
att fördelningen är jämnare i kommunledningsförvaltningar och samhällsbyggnads-förvaltningar medan 
kvinnor starkt dominerar vård- och omsorgsförvaltningar, socialförvaltningar och barn- och 
utbildningsförvaltningar. Män dominerar nästan helt räddningstjänsten i de flesta kommuner. 

När vi studerar statistik över könsfördelning i chefsleden blir det tydligt att det inte finns samma starka 
dominans av kvinnor där som det gör i våra organisationer totalt. I Perstorp finns idag inga kvinnor som 
är chefer direkt underställda politisk nämnd eller styrelse. 
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Personalsammansättning utländsk/svensk bakgrund. Andel utländsk bakgrund/svensk bakgrund inom 
kommunala organisationerna jmf befolkningen i kommunen, år 2015 mot 2014 - 18-65 år.

  
Bland de anställda i kommunerna i Familjen Helsingborg är andelen med utländsk bakgrund cirka 18 % 
och 27 % bland befolkningen som helhet. Skillnaderna är dock olika stora från kommun till kommun. Det 
största gapet finns i Åstorp, Bjuv och Landskrona och det allra minsta finns i Ängelholm, Höganäs och 
Båstad. Andel med utländsk bakgrund bland nyanställda, år 2015 jämfört med 2014. 

Kommun Utländsk 
bakgrund 
befolkning 
2015 

Utländsk 
bakgrund 
befolkning 
2014 

Utländsk 
bakgrund 
medarbetare 
2015 

Utländsk 
bakgrund 
medarbetare 
2014 

Nyrekryterade 
utländsk 
bakgrund 2015 

Nyrekryterade 
utländsk 
bakgrund 2014 

Bjuv 29% 26% 17% 15% 20% 14% 
Båstad 16% 13% 13% 11% 20% 20% 
Helsingborg 32% 29% 22% 21% 26% 27% 
Höganäs 17% 14% 14% 14% 18% 16% 
Klippan 21% 18% 15% 14% 22% 16% 
Landskrona 37% 34% 25% 24% 32% 42% 
Perstorp 28% 25% 17% 14% 36% 33% 
Svalöv 20% 18% 14% 14% 10% 15% 
Åstorp 32% 28% 18% 16% 22% 29% 
Ängelholm 15% 13% 13% 12% 19% 21% 
Örkeljunga 20% 18% 9% 8% 14% 12% 
Familjen 
Helsingborg 27% 24% 18% 17% 25% 22% 

18% 

17% 

13% 

22% 

14% 

15% 

25% 

17% 

14% 

18% 

13% 

9% 

17% 

15% 

11% 

21% 

14% 

14% 

24% 

14% 

14% 

16% 

12% 

8% 

27% 

29% 

16% 

32% 

17% 

21% 

37% 

28% 

20% 

32% 

15% 

20% 

24% 

26% 

13% 

29% 

14% 

18% 

34% 

25% 

18% 

28% 

13% 

18% 

Familjen
Helsingborg

Bjuv

Båstad

Helsingborg

Höganäs

Klippan

Landskrona

Perstorp

Svalöv

Åstorp

Ängelholm

Örkeljunga

Utländsk bakgrund medarbetare 2015 Utländsk bakgrund medarbetare 2014

Utländsk bakgrund befolkning 2015 Utländsk bakgrund befolkning 2014
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