
Nyckeln till en förändrad personalsammansättning ligger i vår förmåga att rekrytera människor med annan 
bakgrund än svensk. Det är positivt att vi kan 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. Bjuv, Klippan och Perstorp är verkligen ett gott exempel på kommuner 
som lyckats med mångfald i sin rekrytering. Svalöv är den kommun som tyvärr avviker och har tappat i sin 
nyrekrytering 2015 jämfört med 2014 med 5 % och de enda som ligger på en lägre andel med 
utländskbakgrund bland nyrekryterade än vad som arbetar i den kommunala organisationen idag. 

Målsättningen att ”stänga gapet” vad gäller befolkningssammansättning och personal-sammansättning för 
Familjen Helsingborg under en tioårsperiod innebär att respektive kommun får dra sitt strå till stacken 
utifrån sin utgångspunkt.  
 
4.4 Huvudmål 2 

Utländsk bakgrund samt könsfördelning bland personer med chefsbefattningar A, B, C och L, år 2015 jämfört med 2014. 
Familjen Helsingborg 

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
♀ ♀ ♂ ♂ 

A 28 % 42 % 72 % 59 % 
B 54 % 57 % 46 % 43 % 
C 73 % 70 % 27 % 30 % 
L 65 % 65 % 35 % 35 % 
Total andel av medarbetare 80 % 80 % 20 % 20 % 

 

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
Utländsk 
bakgrund 

Utländsk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

A 7 % 7 % 93 % 93 % 
B 9 % 7 % 91 % 93 % 
C 9 % 7 % 91 % 93 % 
L 12 % 12 % 88 % 88 % 
Total andel av medarbetare 18 % 17 % 82 % 83 % 

 
A Chef direkt underställd alternativt ansvarar inför politisk nämnd/styrelse. Har ett 

övergripande verksamhets-, ekonomi- och personalansvar. 
Exempel: Kommunchef, landstingsdirektör, förvaltningschef (kan vara underställd 

kommunchef/landstingsdirektör) 

B  Chef på mellanchefsnivå som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och ett 
övergripande ansvar inom sitt verksamhetsområde (är i regel direkt underställd 
förvaltningschef).  
Exempel: Avdelningschef, verksamhetschef motsvarande, chef för andra chefer samt stabschefer 

C 1:a linjens chef som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och ett övergripande 
ansvar inom sitt ansvarsområde.  
Exempel: Enhetschef 

L Arbetstagare med lednings- och samordningsansvar med begränsat ansvar.  
Exempel: Biträdande chef, gruppledare, arbetsledare, biträdande rektor. Läkare som fullgör bakjour, 

läkare med medicinskt ansvarsområde. 
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Bjuv 

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
♀ ♀ ♂ ♂ 

A iu iu iu iu 
B iu 89 % iu 11 % 
C 74 % 77 % 26 % 23 % 
L 67 %  67 % 33 %  33 % 
Total andel av medarbetare 83 % 84 % 17 % 16 % 

 

 

 

 

 

 

Båstad 

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
♀ ♀ ♂ ♂ 

A iu iu Iu iu 
B 62 % 63 % 38 % 37 % 
C 59 % 60 % 41 %  40 % 
L 75 % 67 % 25 % 33 % 
Total andel av medarbetare 82 % 86 % 18 % 14 % 

 

 

 

 

 

 

Helsingborg 

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
♀ ♀ ♂ ♂ 

A 50 % 46 % 50 % 54 % 
B 50 % 55 % 50 % 45 % 
C 77 % 70 % 23 % 30 % 
L 69 % 69 % 31 % 31 % 
Total andel av medarbetare 81 % 80 % 19 % 20 % 
 

  

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
Utländsk 
bakgrund 

Utländsk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

A iu 14 % Iu 86 % 
B 15 % 11 % 85 % 89 % 
C 7 % 6 % 93 % 94 %  
L 17 %  13 % 83 %  87 % 
Total andel av medarbetare 17 % 15 %  83 % 85 % 

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
Utländsk 
bakgrund 

Utländsk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

A 17 % 13 % 83 % 88 % 
B 0 % 0 % 100 % 100 % 
C 5 % 3 % 95 % 97 %  
L 0 % 0 % 100 % 100 % 
Total andel av medarbetare 13 % 11 %  87 % 89 % 

339

339



 

 

 

 

 

 

Höganäs 

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
♀ ♀ ♂ ♂ 

A iu iu iu Iu 
B 57 % 52 % 43 % 48 % 
C 83 % 82 % 17 % 19 % 
L iu iu iu Iu 
Total andel av medarbetare 78 % 78 % 22 % 22 % 

 

 

 

 

 

 

Klippan  

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
♀ ♀ ♂ ♂ 

A 17 % 0 % 83 % 100 % 
B 47 % 38 % 53 % 63 % 
C 77 % 74 % 23 % 26 % 
L iu iu iu Iu 
A 78 % 81 % 22 % 19 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
Utländsk 
bakgrund 

Utländsk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

A 0 % 0 % 100 % 100 % 
B 11 % 14 % 89 % 86 % 
C 10 % 7 % 90 % 83 %  
L 10 % 11% 90 % 89 % 
Total andel av medarbetare 22 % 21 %  78 % 79 % 

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
Utländsk 
bakgrund 

Utländsk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

A 29 % 14 % 71 % 86 % 
B 5 % 0 % 95 % 100 % 
C 11 % 9 % 89 % 91 %  
L iu iu iu Iu 
Total andel av medarbetare 14 % 13 %  86 % 87 % 

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
Utländsk 
bakgrund 

Utländsk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

A 0 % 0 % 100 % 100 % 

B 7 % 0 % 93 % 100 % 

C 5 % 3 % 95 % 97 %  

L 22 % 21 % 78 % 79 % 

Total andel av medarbetare 15 % 13 %  85 % 87 % 
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Landskrona 

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
♀ ♀ ♂ ♂ 

A 45 % 40 % 55 % 60 % 
B 55 % 51 % 45 % 49 % 
C 72 % 71 % 28 % 29 % 
L 47 % 45 % 53 % 55 % 
Total andel av medarbetare 78 % 81 % 22 % 19 % 

 

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
Utländsk 
bakgrund 

Utländsk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

A 0 % 0 % 100 % 100 % 
B 10 % 7 % 90 % 93 % 
C 14 % 8 % 86 % 92 %  
L 26 % 26 % 74 % 74 % 
Total andel av medarbetare 25 % 24 %  75 % 76 % 

 

Perstorp  

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
♀ ♀ ♂ ♂ 

A 0 % 0 % 100 % 100 % 
B 0 % 67 % 100 % 33 % 
C 45 % 48 % 55 % 52 % 
L 75 % 60 % 25 % 40 % 
Total andel av medarbetare 77 % 81 % 23 % 19 % 

 

 

 

 

 

 

Svalöv  

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
♀ ♀ ♂ ♂ 

A 38 % iu 62 % iu 
B 63 % 64 % 37 % 36 % 
C 100 % 100 % 0 % 0 % 
L 78 % 75 % 22 % 25 % 
Total andel av medarbetare 80 % 81 % 20 % 19 % 
 

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
Utländsk 
bakgrund 

Utländsk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

A 0 % 0 % 100 % 100 % 
B 0 % 0 % 100 % 100 % 
C 0 % 0 % 100 % 100 % 
L 0 % 0 % 100 % 100 % 
Total andel av medarbetare 17 % 14%  83 % 86 % 
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2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
Utländsk 
bakgrund 

Utländsk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

A 0 % 13 % 100 % 87 % 
B 13 % 9 % 87 % 91 % 
C 7 % 0 % 93 % 100 % 
L 0 % 0 % 100 % 100 % 
Total andel av medarbetare 14 % 14%  86 % 85 % 

 

Åstorp  

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
♀ ♀ ♂ ♂ 

A 100 % 67 % iu 33 % 
B 50 % 50 % 50 % 50 % 
C 78 % iu 22 % iu 
L 50 % 48 % 50 % 52 % 
Total andel av medarbetare 83 % 85 % 17 % 15 % 

 

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
Utländsk 
bakgrund 

Utländsk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

A 0 % 0 % 100 % 100 % 
B 0 % 0 % 100 % 100 % 
C 11 % 16 % 89 % 84 % 
L 18 %  14 % 82 % 86 % 
Total andel av medarbetare 18 % 16 %  82 % 84 % 

 

Ängelholm  

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
♀ ♀ ♂ ♂ 

A iu iu iu iu 
B 72 % 65 % 28 % 35 % 
C 66 % 63 % 34 % 37 % 
L 69 % 64 % 31 % 36 % 
Total andel av medarbetare 80 % 80 % 20 % 20 % 

 

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
Utländsk 
bakgrund 

Utländsk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

A 17 % 18 % 83 % 82 % 
B 11 % 2 % 89 % 98 % 
C 10 % 12 % 90 % 88 % 
L 3 % 8 % 97 % 92 % 
Total andel av medarbetare 13 % 12 %  87 % 88 % 
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Örkelljunga  

 
2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
♀ ♀ ♂ ♂ 

A 40 % 60 % 60 % 40 % 
B iu 20 % 100 % 80 % 
C 58 % 59 % 42 % 41 % 
L 20 % 20 % 80 % 80 % 
Total andel av medarbetare 84 % 83 % 16 % 17 % 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 
Mer information finns på www.familjenhelsingborg.se/oppenhet  
 

  

 
 

2015 2014 2015 2014 

Ansvar 
Utländsk 
bakgrund 

Utländsk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

A 0 % 0 % 100 % 100 % 
B 0 % 0 % 100 % 100 % 
C 10 % 7 % 90 % 93 % 
L 0 % 0 % 100 % 100 % 
Total andel av medarbetare 9 % 8 %  91 % 92 % 
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5. Miljö  
5.1 Förebyggande av avfall, den totala avfallsmängden. 

 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  Materialåtervinning, mängden restavfall ska halveras från 200 till 100 kg per person och år.  

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 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.  

Mål ligger i intervallet 0.01 till 1.04 kg per hushåll och år. Mål är uppnått, arbetet fortsätter. 
 

5.4 God arbetsmiljö och hygien, antalet arbetsskador skall halveras. 

Resultatet är 30 tillbud och 35 olyckor. Målet inom räckhåll.  
 

5.5 God service, halvera antalet kundklagomål. 

Kundnöjdhetsindex är 4.4 av 5. Dock ingår endast 5 kommuner. Målet är uppnått. 
 

5.6 Kostnadseffektivisering, nettokostnaden ska halveras. 

Snittkostnaden är 887 kr per år och invånare. Minskning med 12.9 % sedan 2010. Målet är möjligt att nå 
men variationerna är stora inom familjen.  
 

5.7 Årlig minskning av CO2 utsläpp. Ansvarig kommun har ej lämnat in underlag. 
 

5.8. Andel fossilbränslefritt drivmedel ska öka i kommunal bilpark. Ansvarig kommun har ej lämnat in underlag. 
ANTAL KOMMUNÄGDA FORDON UNDER 3,5 TON I FAMILJEN HELSINGBORGS 
KOMMUNER VID ÅRSSKIFTET 2016/2017, UPPDELADE PÅ DRIVMEDEL. 

Kommunernas fordon för att tillgodose det egna transportbehovet är generellt cirka 20% skåpbilar för 
lättare gods och resten 80% tjänstefordon för personbefordran varav hemtjänsten står för en stor del. I 
tabellen nedan har fordonen delats upp i de två huvudgrupperna fossilfria och icke fossilfria. Elbilar och 
gasbilar har definierats som fossilfria, vilket de är förutsatt att de tankas med grön el och biogas. Gasbilar 
är möjliga att även köra på bensin men kommunerna kör bilarna uteslutande på gas. 

Till de icke-fossilfria räknas bilar som drivs med diesel eller bensin. Vi har valt att även hybridbilar räknas 
hit. De flesta hybridbilarna genererar sin elektricitet via det fossilbränsle som tankas. Laddhybridbilar kan 
laddasmed grön el, men har ännu så små batterier att större delen av laddhybridernas körsträckor bedöms 
ske med fossilt bränsle. Teknikutvecklingen går snabbt varför definitionerna kan förändras. Även 
fossilfritt dieselbränsle kan komma på bred front vilket kan motivera en omdefiniering, men idag tankas 
Familjen Helsingborgs dieselbilar med fossil diesel. 

Inte bara fordonsantalet har betydelse för hur stor andel av kommunernas transporter som sker fossilfritt. 
Bilarnas förbrukningsvärden och körsträckor påverkar i hög grad. Vissa kommuner har mätning av 
bränsleåtgången per bränsleslag 

         FOSSILFRI          < ------ >       ICKE FOSSILFRIA 
               El gas     E85     diesel    hybrid    bensin*   TOTALT 
BJUV                             3                4                       65 
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BÅSTAD 
HELSINGBORG        36      286       41           0           12            27           375 
HÖGANÄS                  6        42          2         70           12             0            132 
KLIPPAN                     6                                                 1 
LANDSKRONA          5  68   58          44            28           176 
PERSTORP                  2 
SVALÖV     71           11           12             94 
ÅSTORP                       1 
ÄNGELHOLM             1         2        32          47                          61           143 
ÖRKELLJUNGA 
*/ Samtliga hybridfordon som används av kommunerna är bensin/el-hybrider bara en laddhybrid 
(Klippan) vid årsskiftet 2016/2017  

 

5.9 Minst 5 procent av total bilpark är fossilfria bilar (el- o biogasbilar) 2017. 10 % 2019.   
DRIVMEDELSFÖRBRUKNING HOS FAMILJEN HELSINGBORGS KOMMUNER UNDER 2016 

                      FOSSILFRITT                           FOSSILT 
                  
BJUV*     5%   95% 
BÅSTAD 
HELSINGBORG         71%   29%   
HÖGANÄS*               36%   64% 
KLIPPAN*                        3%                   97% 
LANDSKRONA 53%   47% 
PERSTORP*    3%   97% 
SVALÖV     100% 
ÅSTORP                          2%    98% 
ÄNGELHOLM 
ÖRKELLJUNGA 
’/ skattat utifrån fordonsantal 
 
3. ANTAL  FORDON UNDER 3,5 TON REGISTRERADE OCH I TRAFIK I FAMILJEN 
HELSINGBORGS KOMMUNER VID ÅRSSKIFTET  2015/2016 och 2016/2017, SAMT ANTALET 
LADDBARA FORDON VID SAMMA TIDPUNKTER 

  2015/2016  2016/2017 
  Tot (varav laddbara)   Tot (varav laddbara) 
BJUV  9015 (10) 9208       (16)  
BÅSTAD  9755 (20) 10027     (33) 
HELSINGBORG 66864 (166) 68999     (297) 
HÖGANÄS  14577 (28) 14850     (41) 
KLIPPAN  10504 (14) 10835     (22) 
LANDSKRONA 19686 (29) 20163     (42) 
PERSTORP  3848 (3) 3908       (5) 
SVALÖV  8480 (10) 8619       (12) 
ÅSTORP  8469 (3) 8755       (5) 
ÄNGELHOLM 24420 (35) 24916     (58) 
ÖRKELLJUNGA 6261 (4) 6355       (8) 
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TOTALT  181879 (322) 186635   (539) 
Källa SCB:s officiella statistik. 
Kommentar: Det har tillkommit 217 laddbara fordon under året, en ökning med 67%.Under samma tid 
har det tillkommit 4756 nya fordon, vilket gör att andelen laddbara fordon inte uppväger den totala 
ökningen, för varje nytt laddbart fordon tillkom under 2016 inte mindre än 22 fossilbilar. 

5.10 Öka antalet laddningsstationer per kommun årligen. 5.11  Minst 10 nya publika semi-snabbladdare och 

snabbladdare i nordvästra Skåne årligen.    
ANTAL PUBLIKA LADDPLATSER I FAMILJEN HELSINGBORG VID ÅRSSKIFTET  2016/2017 

kW-effekt:  2-5    5-10 10-25 25-50 >50 
BJUV              
BÅSTAD      1   2 
HELSINGBORG 28                      11                                           2 
HÖGANÄS    5     2    1 
KLIPPAN                                4                                                  1 
LANDSKRONA 3         1     2 
PERSTORP  2     2 
SVALÖV  4  1 
ÅSTORP          
ÄNGELHOLM 4 11 
ÖRKELLJUNGA 6   1 
 

Vi har valt att gruppera laddarna beroende på maximal laddeffekt istället för att benämna dem t.ex 
snabbladdare eller semi-snabbladdare. Utvecklingen går fort inom detta teknikområde och snart kommer 
med mer än 100 kW effekt. Dagens hemmaladdare laddar från 2 kW upp till 5 kW vilket är tillräckligt när 
man laddar under en natt eller en arbetsdag. Ibland används namnet destinationsladdare för laddare där 
man parkerar någon eller några timmar i samband med att ärenden utförs. Eftersom elbilarna förses med 
olika stora batterier kan en laddare som ger 10 kW anses som ”snabb” när det gäller laddning av en 

laddhybrid, men anses långsam om man skall ladda en elbil med 100kWh batteri. 
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Sammanfattning  
I linje med samverkan i Familjen Helsingborg fick kommundirektörsgruppen, av styrelsen i 
Familjen Helsingborg den 27 januari 2017, i uppdrag att arbeta fram ett underlag som identifierar 
områden där medlemskommunerna kan samverka när det gäller allt från operativ- 
förebyggandeverksamhet, civilt försvar, trygghet, skydd av egendom, jourfunktioner, mm. 
Utredningen är ett resultat av detta uppdrag. 
  
Redan 2007 och 2011 genomförde Skåne Nordvästs 10 kommuner utredningar i syfte att belysa 
möjligheterna med en fördjupad samverkan inom räddningstjänsten. Utredningarna resulterade i 
en tydlig rekommendation om att fördjupa samarbetet och att kommunerna borde ha ett 
gemensamt kommunalförbund som vision inom ett tioårsperspektiv. Vid ikraftträdandet av 
förbundet var det bara Ängelholm, Örkelljunga och Helsingborgs kommuner som valde att gå vidare 
med en förbundsbildning. Trots en lyckad samverkan, genom avtal, sedan 80-talet mellan 
räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg påvisade utredningen om en möjlig förbundsbildning 
2011 att ”för att möjliggöra långsiktiga hållbara samarbetsformer framgent bedöms samarbetet 
nu vara moget för att ta ytterligare steg och att däri överväga bildandet av en gemensam 
organisation i form av ett kommunalförbund”. Avtalsformen hade nått så långt som är möjligt ur 
effektivitetssynpunkt. Trots resultatet i utredningarna och att alla organisationer medger att de kan 
se samordningsvinster med förbund, är räddningstjänsterna fortfarande uppdelade och utför 
likvärdiga uppgifter parallellt. Familjen Helsingborg är inte ensam om denna lägesbild i Sverige och 
därför levererade Regeringen, 2017, ett kommittédirektiv till kommunerna, som meddelar att de 
nu utser en utredare som ska utreda effektiviteten i kommunernas brandförebyggande verksamhet 
och räddningstjänst. Regeringen tar nu ett eget initiativ som kommunerna kan föregå. 
 
Men syftet med en samordning är inte att föregå regeringens direktiv och beakta gammal historia 
utan är mer ett handlingsalternativ för den framtidsutveckling som redovisas i både kommunala 
trend- och omvärldsanalyser samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
framtidsstudie. Familjen Helsingborgs område har i nutid en komplex riskbild med persontäta 
objekt, industrier och infrastruktur med tåg, flyg, europavägar och hamnverksamhet. I framtiden 
kan transporterna öka, fler farliga verksamheter integreras i boendemiljö, klimatpåverkan skapa 
svårhanterade naturhändelser och social oro och terror kan bli sannolikare. Utifrån befintliga och 
framtida risker krävs en bred samverkan och samarbete för att stärka den totala 
krisberedskapsförmågan i samhället. I många delar är beredskapsarbetet likvärdigt för alla 
kommuner och med avseende på regeringens beslut, den 10 december 2016, om 
planeringsanvisningar för det civila försvaret bör kommunerna både samverka i arbetet och kan ta 
hjälp av Räddningstjänsten. Genom en kommunal samverkanscentral i Familjen Helsingborg kan 
också ett samutnyttjande av resurser skapas i Familjen Helsingborg vid vardagliga händelser. I 
framtiden kommer även den mer ansträngda kommunala ekonomin och rekrytering av kompetens 
att bli utmaningar. För räddningstjänsten blir detta allra tydligast genom deltidsrekryteringen som 
är beroende av kommunens rekryteringsunderlag i övrigt. Vid ett samgående i förbund skapas både 
bättre förutsättningar för personalplanering, rationaliseringar i verksamheten och karriärs-
möjligheter skapas eftersom storleken är avgörande för vilka valalternativ som kan utföras. 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst arbetar även mycket med socialt och utåtriktat arbete för att 
minska social oro och skapa värdefulla kontakter för framtiden.  
 
Några stora och snabba besparingar bedöms inte vara möjliga vid förbundsbildning, däremot 
möjliggör en gemensam organisation ökad kostnadseffektivitet på längre sikt. Förbundet kan också 
dimensionera täckningsgrader annorlunda än i nuläget. Resurser kan också omfördelas till 
aktiviteter som kompetensutveckling av personalen, uppföljning och kvalitetssäkring av 
verksamheten, utveckling och andra stödprocesser som beskriver en framgångsrik verksamhet. 
Målet är att klara en organisatorisk samverkan och framtida utmaningar med bibehållen kvalitet 
och samma eller något mindre framtida ekonomiska resurser än i dagsläget. En process från en 
ekonomisk genomlysning till förbund bör ej ta mer än ett år och erfarenheter från tidigare 
förbundsbildning kommer att bidra mycket i processen. 
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1. Bakgrund och inledning 
Samverkan mellan kommunerna i Familjen Helsingborg är reglerat i ett samarbetsavtal från och 
med 2016 och framåt. Samarbetet utgår från en gemensam vision och verksamhetsidé. Familjen 
Helsingborg ska samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna. Samarbetet 
inom Familjen Helsingborg bygger på att alla vinner, om inte vid varje tillfälle, så åtminstone över 
tid, vilket förutsätter uthållighet och helhetssyn. Det krävs engagemang, generositet och 
medvetenhet om att helheten är större än delarna. I linje med denna samverkan fick 
kommundirektörsgruppen, av styrelsen i Familjen Helsingborg den 27 januari, i uppdrag att 
arbeta fram ett underlag som identifierar områden där medlemskommunerna kan samverka när 
det gäller allt från operativ- förebyggandeverksamhet, civilt försvar, trygghet, skydd av egendom, 
jourfunktioner, mm.  
 
Redan 2007 genomförde Skåne Nordvästs 10 kommuner en utredning i syfte att belysa 
möjligheterna med en fördjupad samverkan inom räddningstjänsten1. Utredningen resulterade i 
en tydlig rekommendation om att fördjupa samarbetet och att kommunerna borde ha ett 
gemensamt kommunalförbund som vision inom ett tioårsperspektiv. Under 2011 aktualiserades 
frågan på nytt och styrelsen i Skåne Nordväst beslutade att genomföra en utredning1 kring 
konsekvenserna av att bilda ett gemensamt kommunalförbund med ikraftträdande vid årsskiftet 
2014/2015. Trots en lyckad samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne Nordväst, sen 80-talet, 
påvisade utredningen citat ”för att möjliggöra långsiktiga hållbara samarbetsformer framgent 
bedöms samarbetet nu vara moget för att ta ytterligare steg och att däri överväga bildandet av 
en gemensam organisation i form av ett kommunalförbund” samt att ” med en gemensam 
organisation skapas förutsättningar att svara upp mot den ökade komplexitet (med ökade krav 
på specialistkompetens, resurser, mm) som räddningstjänstfrågorna alltmer präglas av samt att 
förbundet, med sina samlade resurser, kommer att ha goda möjligheter att i framtiden åta sig 
nya uppgifter samt positionera sig nationellt och internationellt i utvecklingen av 
räddningstjänstens roll och uppdrag” Samarbetet hade således redan 2011 stadgats långtgående 
inom ramen för vad som är möjligt genom avtal1.  
 
Kommunernas räddningstjänster själva angav också i utredningsmaterialet att en 
förbundsbildning förmodligen skulle innebära i exempelvis Båstad: ”en mer uthållig organisation 
genom att klara vakanser samt bredare spets på tillgänglig kompetens”.  I Höganäs: ” Ökade 
kvaliteter för medborgare och personal”, i Klippan/Åstorp: ”kompetensförstärkning genom 
tillgång till specialister” och i Landskrona: ”Nyttjande av specialistkompetens från 
medlemskommunerna för att borga för en professionell hantering av stödprocesser så som 
ekonomi, IT etc. lättare”. Vid ikraftträdandet av förbundet var det bara Ängelholm, Örkelljunga 
och Helsingborgs kommuner som valde att gå vidare med en förbundsbildning, Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst (RSNV). 
 
Efter tidigare utredningar om samverkan inom räddningstjänsten har kommunerna i Familjen 
Helsingborg initierat flera åtgärder för att stärka samarbetet ytterligare främst inom det operativa 
området men också inom det förebyggande området i ett samverkansavtal. Samverkansavtalet 
innefattar hjälp vid insatser (s.k. gränslös räddningstjänst), gemensam drift av operativa 
ledningsfunktioner, alarmeringstjänster, Gemensam TIB (tjänsteman i beredskap), 
vattendykningsresurser, med mera, se bilaga 1. Här kan också nämnas en gemensam värdegrund 
med ledorden; professionalism, öppenhet och bra bemötande. Kommunerna har även hållit fast 
i starka organisatoriska band genom kommungemensamma räddningschefer och regionala 
räddningschefer i beredskap.  
 
Familjen Helsingborgs område är dock fortfarande indelat i flera räddningstjänster som i många 
uppgifter arbetar parallellt och utnyttjar likvärdiga resurser för likvärdiga uppgifter (ex. 

1 Utredning om gemensam organisation för räddningstjänsten i Skåne Nordväst, Public Partner, 2011 
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handlingsprogram, planer, policys, administration, m.m.). Samma situation råder i stora delar av 
Sverige också och 2017 kom därför ett kommittédirektiv2 från regeringskansliet där det 
uttryckligen står att: ”LSO uppmanar kommunerna att ta tillvara på möjligheterna att utnyttja 
varandras resurser för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst och att det följer av 
kommunallagen (1991:900) att kommuner kan ha en gemensam organisation för uppgifter enligt 
LSO.” En utredare ska därför nu ur ett brett effektivitetsperspektiv se över kommunernas 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst för redovisning till regeringen och fortsatta 
åtgärder. 
 
Det kan således konstateras att en utökad samverkan och tankar om förbundsbildning har funnits 
sen en lång tid tillbaka inom Familjen Helsingborgs område och att alla kommuners 
räddningstjänster kan se utökade möjligheter och behov av samverkan. Trots detta har inget 
samgående skett och nu tar regeringen egna initiativ som Familjen Helsingborgs 
räddningstjänster och kommuner kan föregå.  
 

2. Nuläge för räddningstjänsterna i Sverige och Familjen Helsingborg 
I Familjen Helsingborgs område finns 20 brandstationer (Heltid och deltid, se bild 1) exkl. värn 
samt ca 100 personer i administrativt arbete (inkl. personal i förebyggande verksamhet, 
administration, internutbildning och externutbildning)3.  
 

De flesta kommuners handlingsprogram och bokslut beskriver att 
de flesta målen uppfylls för grunduppdragen och att 
tillsynsplanen uppfylls om inte oförutsedda händelser inträffar 
och behov uppkommer under året.4 I MSBs nulägesanalys5 för 
räddningstjänstverksamheten 20156 anges att kommunerna 
ansåg själva att de inte utförde tillsynsbesök i tillräcklig 
omfattning men att MSB kunde se att tillsyn av skolor och andra 
viktiga verksamheter i huvudsak genomfördes i tillräcklig 
omfattning. 
 

I Förbundet räddningstjänsten Skåne Nordvästs egen 

verksamhetsuppföljning för 20157 anges att 
förbundets operativa och förebyggande verksamhet bedrivs i princip enligt plan och att 
verksamhetens grunduppdrag uppfyller de mål som formulerats. Dock är det tydligt att 
oförutsedda händelser (så som flyktingsituationen och nya krav och behov från kommunerna) 
medför att organisationen trots sin storlek är relativt slimmad för en ”daglig drift”. Utvecklingen 
av räddningstjänstens roll i samhället och behovet av specialistkompetenser ställer stora krav 
även på en organisation av förbundets storlek. I RSNVs måluppföljningen för 2016 kan avläsas att 
det är önskvärt med mer resurser på förebyggandeavdelningen för andra och i viss form oväntade 
ärendetyper, att operativa avdelningen arbetar mycket med andra roller än den traditionellt 
operativa rollen och att avdelningen har utmaningar när det gäller rekryteringen av 
deltidspersonal. Detta visar att utvecklingen ser fortsatt likadan ut från 2015 och att trenderna 
håller i sig för förbundet. 

 
Genom intervju8 med Perstorps räddningstjänst (Räddningschef Leif Hyllander) beskriver han 
nuläget i Perstorp som att man klarar av att upprätthålla en god operativ förmåga genom avtal 
med grannkommunerna men behöver tillskott för att kunna hantera förebyggandeverksamheten. 

2 Kommittédirektiv, En effektivare kommunal räddningstjänst, Dir:2017:15, Justitiedepartementet 
3 Utredning om gemensam organisation för räddningstjänsten i Skåne Nordväst, Public Partner, 2011 
4 Alla kommuners handlingsprogram, i familjen Helsingborg, 2015 
5 UB Lägesanalys, januari 2016, MSB 
6 2016 års lägesanalys från MSB är i skrivande stund ej publicerad ännu 
7 Räddningstjänsten Skåne Nordvästs verksamhetsuppföljning 2015, strategiska staben 
8 Telefonintervju, 2017-02-21 

Bild 1. Placering av brandstationer (inkl. värn)                                                                                                              
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Prioriteringar i verksamheten görs hela tiden och räddningstjänsten upplever det som en mycket 
stor utmaning att kunna hantera de framtida risker och behov som kräver specialistkompetenser 
(ex. IT). Leif anger citat att ”gemensamma resurser behövs, så är det bara”. I Söderåsens 
framtidsanalys9 anges att organisationen har problem med rekryteringen av personal och ser 
möjligheter med ett förbund genom ”Mer kraft och resurser i organisationen att lösa de 
utmaningar och problem som vi har framför oss”. Även Söderåsens räddningstjänst och Perstorps 
räddningstjänst kan därför redovisa likvärdiga resultat i uppföljningen av verksamheten som 
räddningstjänsten Skåne Nordväst. Oavsett storlek står vi inför utmaningar som bättre går att lösa 
tillsammans. 
 
I en snabbenkät10 som skickades ut till räddningscheferna i Familjen Helsingborg, i samband med 
denna utredning, efterfrågades deras tro om framtiden och den upplevda tidsåtgången för sina 
grund- och tilläggsuppdrag. Frågeställningen var enkel och för att belysa frågan bör egentligen en 
mer ingående analys av varje kommun utföras. Resultatet visade att räddningstjänsterna såg 
utmaningar att hinna med utveckling, kvalitetssäkring och andra ”stödaktiviteter” i framtiden 
samt att räddningstjänsterna enhälligt såg samordningsvinster (materiella och immateriella) med 
en mer utökad samordning. Åsikterna skiljde sig åt huruvida man ansåg sig hinna med sina grund 
och tilläggsuppdrag men det bör nämnas att åsikten i alla fall inte var enhällig kring att man 
faktiskt skulle kunna hinna med båda uppdragen. En av räddningscheferna skrev citat ”samverkan 
mellan räddningstjänsterna måste till, det står tom i lagen. Ja absolut skall vi samverka mer, men 
det måste ske på villkor som alla är överens om”, vilket är viktigt att ha i åtanke. 
 
Det är därför rimligt att anta att situationen/nuläget ser relativt likadant ut för alla 
räddningstjänster i Familjen Helsingborg och att räddningstjänsterna har generellt svårt att hinna 
med oväntade behov och ärenden, i viss mån sina tilläggsuppdrag, sin utvecklingsverksamhet, 
kvalitetssäkring och specialistfunktioner. I MSB framtidsstudie med fokus på 203011 framgår det 
att de upplever att alla räddningstjänster i Sverige är mycket framgångsrika då det gäller akuta, 
konkreta räddningsuppdrag med traditionellt fokus men att räddningstjänsterna, citat ”utifrån 
omvärldsanalysen pekar mycket på att räddningstjänsten behöver bredda och utveckla sin 
kompetens inom ett antal områden”.  Kommunerna är således generellt bra på sina grunduppdrag 
i nutid men sämre rustade för nya kompetenser, tilläggsuppdrag och framtidens utmaningar som 
redovisas i avsnitt 5. 
 
I Söderåsens framtidsstudie anges det även att det citat ”Behövs ett beslut om för eller emot 
ingående i förbundet för att kunna påbörja ett långsiktigt arbete och implementering oavsett 
vilken lösning det än blir” Det framstår därför tydligt att besked kring ett samgående behövs för 
att stärka inriktning mot framtiden och att väntandet endast skapar en kortsiktighet i bedrivandet 
av verksamheten. 
 

3. Myndighetskrav i nutid 
Enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) §3 ska det finnas uppgifter om 
samverkan med andra aktörer och kommuner i kommunernas handlingsprogram. Redan då Lag 
om skydd mot olyckor 2003:778 (LSO) trädde ikraft var således intentionen från styrande parter 
att kommunerna skulle samverka med varandra i sitt uppdrag. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) är i sin framtidsstudie, publicerad 2017, tydliga kring myndighetens syn på 
räddningstjänsternas framtid, roll och samverkan, se avsnitt 5.7. Regeringens direktiv till 
kommunerna 2017, är också tydligt med att en utökad samverkan mellan räddningstjänsterna 
är ett krav för framtiden och effektiviteten. Regeringen vill se en utvidgad skyldighet för 
kommunerna att samverka med varandra för att en räddningsinsats ska ske snabbt och säkert, 

9 Framtidsstudie räddningstjänsten Söderåsen, 2016 
10 4/6 personer besvarade enkäten, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuxhAH4X1bK9zf9f-  

RMjFgdBlsdsV8WKcgGsmtGSVaGYQwkQ/viewform 
11 Framtidsstudie år 2030 – med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation, MSB, dec 2016 
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oavsett kommungränser. En rättslig reglering kan bidra till en effektivare och säkrare kommunal 
räddningstjänst och ge en mer sammanhållen och enhetlig kommunal samverkan, skriver 
regeringen i direktiven.12 Regeringen påbörjar därför nu en utredning för att visa detta, som 
tidigare nämnt. Uppdraget som går till en extern utredare, ska vara slutfört före valet och 
slutsatserna ska lämnas till regeringen den 30 juni 2018. ”Jag tror inte att det finns någon i dag 
som vill ändra huvudmannaskapet för räddningstjänsten. Däremot tror jag att vi behöver ändra 
formerna för samverkan, säger inrikesministern till Altinget”.13 Förslag på statlig och regional 
räddningstjänst är således inte aktuellt att utreda i detta läge men definitivt i formen av 
kommunalförbund. 

 

4. Riskbild inom Familjen Helsingborgs område  
Familjen Helsingborgs elva kommuners landareal omfattande en yta på 2583 km² med cirka 350 
000 invånare. Det innebär en stor befolkningsmängd inom ett relativt litet landområde. Familjen 
Helsingborgs område har en komplex riskbild14 med persontäta objekt, industrier och en 
infrastruktur med olika kommunikationsslag som tåg, flyg, europavägar och hamnverksamhet. 
Utifrån befintliga och framtida risker krävs en bred samverkan och samarbete för att stärka den 
totala krisberedskapsförmågan i samhället. Det omfattar både internt inom den egna 
organisationen men även gentemot kommunerna i Familjen Helsingborgs område och andra 
aktörer (polis, hemtjänst, m.m.). Utvecklingen av sambrukstjänster kommer därmed vara en 
förutsättning för att stärka vår förmåga. 

Transportsystemet 
Inom Familjen Helsingborgs område finns ett antal hårt trafikerade vägar där även farligt gods 
transporteras. Huvudlederna utgörs av E6 som passerar Landskrona, Helsingborg, Ängelholm och 
Båstad och E4 som passerar Helsingborg, Åstorp, Klippan och Örkelljunga. Andra huvudvägar är 
väg 111 mellan Helsingborg och Höganäs och väg 112 (väg 21) från Höganäs till Ängelholm, 
Åstorp, Klippan och Perstorp. Inom området sker omfattande transporter med farligt gods på väg, 
tåg och båt där konsekvenserna vid en olycka kan bli stora. Västkustbanan mellan Malmö och 
Göteborg passerar Landskrona, Helsingborg, Ängelholm och Båstad. Trafikintensiteten för 
persontrafik har ökat sedan tunneln genom Hallandsåsen togs i drift, vilket har inneburit en 
kapacitetsökning från fyra tåg per timme till 24 tåg per timme. Och med tanke på planerna för en 
tunnel över HH-leden i Helsingborg, lär inte denna intensitet minska. I Helsingborg och 
Landskrona finns omfattande hamnverksamhet där Helsingborg är näst största containerhamn i 
Sverige. Till detta tillkommer färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör och Helsingborgs 
hamn är utsedd som en nationell karantänshamn för fartyg och kryssningsfartyg med smitta 
ombord. Dessutom kan hamnen vid behov även bli utsedd till nödhamn vid brand eller kemiska 
utsläpp ombord på ett fartyg. Fem kommuner inom Skåne nordväst gränsar till Öresund och 
Kattegatt som har en omfattande fartygstrafik. Vid en olycka kan kuststräckan drabbas av stora 
oljepåslag med skador på miljö, påverkan på ekosystem och djurliv, kostnader för saneringsinsats 
samt socioekonomiska konsekvenser för näringslivet, medborgarna samt kommunen. 
 
Farlig verksamhet  
Inom Skåne nordväst finns ett antal objekt som enligt lagstiftningen är farlig verksamhet.  Dessa 
objekt utgöras av punktrisker såsom flygplatser eller enstaka avskilda verksamheter. När det 
gäller objekten i södra Helsingborg och i Landskrona finns en mer sammanhängande geografisk 
gruppering av farlig verksamhet. Detta innebär större industriområden där ett flertal företag finns 
etablerade förutom de företag som har en farlig verksamhet. I kombination av att Familjen 
Helsingborgs område befinner sig i ett expansivt område innebär detta att bostäder och andra 
skyddsvärda objekt kommer allt närmare befintliga industrier och transportleder. 
 

12 Kommittédirektiv, En effektivare kommunal räddningstjänst, Dir:2017:15, Justitiedepartementet 
13 http://www.altinget.se/sakerhet/artikel/nya-tider-vantar-kommunernas-raddningstjanst#.WLVuzH00BMM.twitter 
14 Avsnittet baseras på samtliga kommuner i Familjens Helsingborgs aktuella risk- och sårbarhetsanalyser 
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Klimatpåverkan  
Klimatförändringarna påverkar samhället både på kort och lång sikt. Effekterna kan bli 
översvämningar, torka, stormar och nya sjukdomar. Rikligare nederbörd är också att vänta 
eftersom varmare luftmassor innehåller mer vatten och stormar kan bli mer kraftfulla i ett 
varmare klimat. Sammantaget behövs en ökad beredskap och planering då påverkan på 
samhällets infrastruktur kan bli stor. Konsekvenserna av de väderrelaterade händelserna kan 
omfatta både liv, egendom och att ekologiska värden tar skada. 
 
Demografi och social oro 
Skåne nordväst har en kontinuerlig befolkningsökning, företagsetablering och bostadsutbyggnad. 
Befolkningens medelålder ökar samtidigt som allt fler äldre bor hemma längre i sina egna 
bostäder15. Äldre personer är överrepresenterade i den nationella olycksstatistiken. Det omfattar 
såväl fallolyckor som omkomna vid trafikolyckor och brand i byggnad. En annan demografisk 
faktor som kan påverka de framtida riskerna i samhället är en ökad segregation. Detta kan dels 
bero på att arbetsmarknaden ställer högre krav på utbildning, vilket medför en högre andel 
arbetslösa, större skillnader i medelinkomst och ökat behov av ekonomiskt bistånd. Ett ökat utan-
förskap med segregerade områden inom kommunerna kan medföra en ökad risk för social oro.   
 
Terror 
Hotet om terror har ökat i samhället och kan vara beroende av olika typer av grupperingar, 
ensamvargar som agerar självständigt utifrån egna övertygelser och främmande makter. Sverige 
är inte det högst rankade landet för terrorhändelser men ett tänkbart mål. Konsekvenserna av en 
terrorhandling kommer att få en stor påverkan på samhället och en svår situation för kommunen 
och räddningstjänsten att hantera. 
 

5. Utmaningar och möjligheter i framtiden i kommunens verksamhet  
5.1 Ett tryggt och säkert Familjen Helsingborg 
Medborgarna lever i ett sårbart samhälle och i en tid där hot och risker inte är begränsade vid 
några kommun, läns, eller nationsgränser. Allvarliga epidemier, terrorhot, sabotage, omfattande 
elavbrott, större skyfall och kollapsade IT-system är exempel på händelser som kommunen måste 
förhindra men också kunna hantera väl, om de inträffar16.  Parallellt med attraktionskraften i 
Familjen Helsingborg som innebär ökat antal besökare, arbeten och inflyttning förutsätts också 
en utveckling av kommunerna, att förebygga och hantera samhällsstörningar. Kommunerna är 
ofta hårt ansträngda med slimmade organisationer17. Uppgifter som rör samhällsskydd och 
beredskap är i vissa fall tilläggsuppdrag som räddningstjänsterna ibland utför. För att på lokal nivå 
möta de utmaningar kommunerna står inför behöver kommunerna arbeta utan kommungränser. 
Kommunerna är beroende av varandra, det visar sig tydligt från utvärderingar av inträffade 
händelser18. Lag 2006:544 om extraordinära händelser finns till för att säkra en kontinuitet i 
kommunala verksamheter och för att den svenska allmänheten ska vara säker. Det svenska 
krishanteringssystemet skiljer sig från många andra länders dito, då det grundar sig på 
decentralisering, det vill säga att resurser och kompetens sprids över samtliga aktörer, från 
regerings-, till kommunnivå. I och med att resurserna är utspridda, ställs höga krav på att 
kommunen kan samarbeta och samverka med olika aktörer, både i beredskapsplaneringen och 
under ett eventuellt händelseförlopp.19 För att hantera samhällsstörningar och framtida kriser 
behöver kommunernas resurser hjälpas åt och arbetet kan i många fall samordnas i förväg.  
 

15 Helsingborgs Trend och omvärldsanalysen, 2015 
16 Risker och förmågor 2014 – Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning, MSB. 
17 SKL:s makrobedömningar 2015 – En utvärdering, 2016 
18 Skogsbrandsutredningen, Aud Sjökvist, 2015 
19 Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap, 2014, MSB. 
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5.2 Civilt försvar 

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för 
samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Det avser skydd av befolkningen, 
säkerställande av samhällsviktiga funktioner och övriga samhällets stöd till Försvarsmakten. Det 
civila försvaret är därmed inte en organisation, verksamheten bedrivs av bland annat statliga 
myndigheter och kommuner20. Med anledning av att det säkerhetspolitiska läget i och kring 
Östersjön har ändrats har ett arbete för att återuppta förberedelser inför höjd beredskap 
påbörjats. Den 10 december 2015 beslutade regeringen21 om planeringsansvisningar för det civila 
försvaret. Beslutet innebar att de så kallade bevakningsansvariga myndigheterna på central och 
regional nivå åter ska återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret. 
Som MSB anger22 är: ”Civilt försvar i grunden hela samhällets inneboende robusthet, 
motståndskraft och förmåga att hantera ett väpnat angrepp. Förmågan att hantera kriser i fred 
ger grundläggande förmåga att hantera krigsfara och krig”. Myndighetens för samhällsskydd och 
beredskap har därför en viktig roll i detta arbete och därför i förlängningen räddningstjänsten. 
Räddningstjänsten har viktiga uppgifter inom civilt försvar när det gäller planeringen inför höjd 
beredskap och under höjd beredskap. I ett brev till kommunerna23 (säkerhetssamordnare och 
räddningschefer), från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, står det uttryckligen att ” 
Statens förväntningar på kommunernas förberedelser för verksamheten under höjd beredskap 
kommer att öka och behöver konkretiseras”. Därför finns det i nuläget inget konkretiserat 
uppdrag utöver att säkerställa det operativa uppdraget under ofred, men det kommer. 
 

5.3 Ekonomin 

Alla kommuner och räddningstjänster går mot en framtid av utmaningar när det gäller det 
ekonomiska läget. Enligt Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) rapport om kommunernas 
ekonomi12 bedöms att resultaten i kommuner och landsting kommer att försämras på grund av 
ökad efterfrågan på välfärd, befolkningsökningen med en större andel äldre och stora 
investeringsbehov. Inom något år kommer de demografiska förändringarna att bli påtagliga i 
kombination med att intäkterna inte ökar i samma takt. År 2020 beräknas kostnaderna 
överstiga intäkterna med 47 miljarder kronor, om inget görs24. Stora utmaningar, alltså även för 
räddningstjänsterna, att hantera ekonomiskt eftersom räddningstjänsten ägs av kommunerna 
även som förbund. Med ökade utmaningar och behov inom många olika områden för 
räddningstjänsterna, ökar behovet av specialistfunktioner och ett samgående kan därför skapa 
en effektivisering och synergi i resursanvändningen. 

5.4 Rekryteringen 

Samhället blir allt mer komplext och tillgången på kunskap och kompetens kommer att bli 
avgörande vid etablering och utveckling i ett område inom såväl näringslivet som i den offentliga 
sektorn. Städer med stora multiinternationella företag kan drabbas hårt om företagen 
förhållandevis lätt flyttar sin verksamhet till annan plats, vilket kan skapa en hög arbetslöshet i 
framför allt mindre orter. Kommunerna kan i framtiden få svårt att rekrytera kvalificerade 
medarbetare på grund av hårdnande konkurrens. Det kommer ställa stora krav på att verka för 
att bli en attraktiv arbetsgivare. För att nå framgång måste den anställdes behov beaktas och 
skapa mervärde utöver lön med flexibel arbetstid, utbildning och kompetensutveckling, digitala 
hjälpmedel etc. Arbetsgivaren måste även skapa en variation i tjänsten med nya utmaningar och 
karriärvägar inom verksamheten. I större organisationer ökar möjligheten att uppfylla dessa 
kriterier både vad avser specialisering och karriärutveckling. En stor organisation medger även 
flexibla personallösningar t.ex. genom kombitjänster eller tillfälliga omplaceringar, vilket medför 
en utveckling av medarbetarna genom ny kunskap och stimulans. 

20 https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Civilt-försvar/Civilt-försvar/ 
21 Regeringsbeslut 11:16, Justitiedepartementet, 2015-12-10 
22 Sverige kommer att möta utmaningarna, Gemensamma grunder (grundsyn) för en sammanhängande planering för 
totalförsvaret. Försvarsmakten och MSB, 2016 
23 Aktuell information om civilt försvar, Myndighetsledningens stöd, 2016-12-05 
24 https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/mangaatgarderkravsforattklaraekonomin.10026.html 
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Bild 2. Täckningsgrad i Familjen Helsingborg 

 
Rekrytering av RIB-personal (Räddningsman i beredskap) 
Arbetsmarknaden är inte enbart relaterad till bostadsorten. Inom Familjen Helsingborg sker en 
omfattande in- och utpendling mellan bostad och arbetsplats. Detta innebär att anspänningstiden 
vid larm blir svår att hålla för räddningstjänsten. Dessutom är näringslivet optimerat och medger 
i mindre grad att personalen lämnar arbetsplatsen vid larm. Framförallt i de mindre orterna 
uppstår därmed ett rekryteringsproblem av RIB-personal. För att möta framtiden kan det krävas 
att deltidsstationer omvandlas till heltidsstationer eller kombinationer av båda alternativen. I 
vissa fall kan det lösas med täckning från annan station eller att stationen flyttas för att nå två 
kommuner/orter. 
 

5.5 Förebyggandeverksamheten 

Förebyggandeverksamheten står inför en rad utmaningar i framtiden. Utmaningarna är både på 
organisatorisk nivå (internt) men också på samhällsnivå. Som MSBs framtidsstudie belyser ändras 
olyckslandskapet och räddningstjänsten måste ständigt undersöka inom vilka nya områden man 
kan bidra till huvuduppdraget, att rädda liv, hälsa och egendom. Vardagsolyckorna består av 
många olika typhändelser där bränder bara utgör en liten del, fallolyckor är idag en mycket vanlig 
olyckstyp som står för större samhällskostnader än trafikolyckorna. Samhällets förändringar av 
livsstil och inte minst teknikutveckling leder till helt nya risker och faktorer att arbeta med i det 
förebyggande arbetet. Räddningstjänstens förmåga att ta till sig nya metoder och verktyg blir helt 
avgörande för resultatet i förebyggandearbetet. Traditionella olycksrisker ska hanteras samtidigt 
som koncept för att arbeta med ”nya” risker behöver tas fram. Då ett område identifierats som 
prioriterat ska organisationen säkerställa att ett arbetssätt tas fram, att alla lär sig nyheten och 
slutligen kan tillämpa den nya kunskapen på ett kvalitetssäkrat sätt i rätt situationer.  

För att ha bättre möjligheter att agera i den nya verkligheten är det viktigt att räddningstjänsterna 
organiserar sig så att man har arbetskapacitet att både utvärdera, utveckla och utföra de 
förväntade tjänsterna. I klartext kan det innebära att ingen medarbetare kan arbeta med alla 
ärendetyper (då bredden blir för stor), men ingen medarbetare ska heller vara ensam att hantera 
någon ärendetyp (behov av redundans för såväl kvalitetssäkring som sårbarhet vid ledighet/byte 
av tjänst etc.). Mindre organisationer kan i framtiden få svårt att hålla med specialistkompetens 
och än svårare att ha redundans i systemet. Att kvalitetssäkra verksamheten och följa rättspraxis 
etc. är redan idag prioriterat inom förebyggandeverksamheten. Det behovet ses fortsatt öka i 
framtiden. 

5.6 Operativ dimensionering inom familjen Helsingborg 

Familjen Helsingborg är ett relativt litet område till ytan med avseende på antalet 
brandstationer. Detta innebär att det geografiska 
området har en mycket bra täckningsgrad med 
befintliga stationer, vilket körtidsanalysen visar, 
se bild 2. Hela området täcks inom 20 minuter 
och samtliga städer/tätorter inom 10 minuter 
från larm. Närmsta yttre befäl larmas också vid 
händelser inom Familjen Helsingborg och i det 
geografiska området finns totalt fyra yttre befäl. 
Vakthavande brandingenjör är en gemensam 
funktion för hela Familjen Helsingborg, liksom 
Beslutsfattare i beredskap (BIB)/TIB och 
finansieras gemensamt av räddningstjänsterna, 
se bilaga 1. Ur ett geografiskt perspektiv kan 
ledningsorganisationen inom det operativa 
området optimeras. Även brandstationerna kan 
ha en fullgod geografisk täck-  
ning med en viss optimering.  
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5.7 MSBs framtidsstudie  

I MSBs framtidsstudie25 anges tydligt att myndigheten själva tror på ett olyckspanorama från 
lokalt till regionalt och nationellt. Att vi allt oftare kommer att få hantera situationer som sträcker 
sig över kommungränserna. ”Från litet och ofta till stort och sällan” som analysen uttrycker det. 
Uttryckligen skriver de att ”Räddningstjänsten i Sverige kommer därför att behöva hitta nya 
organisatoriska lösningar”. Stora olyckor är inte bara en del av de nya situationer och roller som 
MSB beskriver att räddningstjänsterna ska vara förberedda på utan räddningstjänsterna lyfts 
även fram som en viktig aktör inom det civila försvaret och att det kommer att ställas nya krav på 
utbildning, utrustning och bemanning.  
 
I framtidsstudien lyfter MSB fram många delar som handlar om räddningstjänstens förändrade 
roll i samhället och behovet av kommunikation. Räddningstjänsten har ett ansvar att kunna 
kommunicera med alla de olika etniska, kulturella och språkliga grupperingarna som är dagens 
storstad. Likaså måste räddningstjänsten hänga med i och till viss del kunna skydda samhället mot 
den teknikutveckling som speglar dagens samhälle. Räddningstjänsten måste ex. kunna erbjuda 
nya former av e-tjänster, ha tillgång till GIS-verktyg men också kunna hantera nya former av 
elfordon vid ett olyckstillfälle. Räddningstjänsten måste också hantera ett ökat informationsflöde, 
där exempelvis sensorer i bilar och hus själva larmar räddningstjänsten och kommunicerar värden 
(ex. inomhustemperaturer) som kan vara bra att använda vid en insats. MSB utrycker att 
räddningstjänsterna ”måste ha förmågan att följa utvecklingen och tidigt värdera vilka tekniker 
som kan vara till hjälp” och för detta krävs både utbildning och resurser. Vidare nämns rekrytering 
av ny personal som en fortsatt utmaning, vilken kommunerna känner av redan idag. 
 
I MSBs framtidsstudie ställdes också frågan (till deltids- heltidsbrandmän, brandbefäl, 
räddningsledare, ansvarig nämnds politiker, ansvarig tjänsteman på länsstyrelsen samt personal 
på myndighet och beredskap) om vem som i framtiden kommer att utföra och bekosta de 
arbetsuppgifter som idag utförs av enskilda kommuner. I diagram 1 kan resultatet avläsas och det 
är tydligt att alla kategorier av tjänstemän inom krisberedskapsorganet tror att framtiden endast 
kan lösas genom kommuner i samverkan.  

 
 
Diagram 1. Olika funktioners tro om framtidens utförare och finansiär av kommunal räddningstjänst22 
 
 

Vidare frågades om vilka uppgifter de tror att räddningstjänsten kommer att arbeta med i 
framtiden. Resultatet kan avläsas i diagram 2 och det är tydligt att de flesta tjänstemännen 
tror att fokus kommer att ligga på nya uppgifter i det förebyggande skedet. 

 

25 Framtidsstudie år 2030 – med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation, MSB, dec 2016 
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Diagram 2. Olika funktioners tro om framtidens fokus för räddningstjänstarbetet26 

 
I framtidsstudien står också att mycket tyder på att den förebyggande sidan kommer att stärkas 
ännu mer och breddas till att inte bara förebygga brand utan också andra olyckor och riskfyllda 
situationer och att detta måste ske utan att förmågan att rycka ut försvagas. Med avseende på 
detta kan det konstateras att det förebyggande arbetet förmodligen kommer att öka i framtiden, 
som tidigare avsnitt har identifierat. 
 

6. Förslag på samverkan genom förbundsbildning med RSNV 
Trots en långtgående samverkan mellan räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg, genom 
tidigare samverkansavtal påvisade utredningen27 om en möjlig förbundsbildning redan 2011 att 
”för att möjliggöra långsiktiga hållbara samarbetsformer framgent bedöms samarbetet nu vara 
moget för att ta ytterligare steg och att däri överväga bildandet av ett kommunalförbund” samt 
att ” Med en gemensam organisation skapas förutsättningar att svara upp mot den ökade 
komplexitet (med ökade krav på specialistkompetens, resurser, mm) som räddningstjänstfrågorna 
alltmer präglas av” Nuläget i kommunerna och MSBs framtidsanalys för 2030 motsäger inte 
denna rekommendation och en samverkan i form av en förbundsbildning är därför fortsatt ett 
bra alternativ. Det nuvarande samverkansavtalet har, som angivet i tidigare utredningar, nått så 
långt inom ramen som det är möjligt. För att frigöra tid och resurser för bl.a. 
specialistkompetenser, förberedelser för ”sällanhändelser”, tilläggsuppdrag och den breddade 
rollen i samhället så behövs en rationalisering/effektivisering göras genom ett samgående. Som 
en del av denna utredning följer, i kapitel 6, en beskrivning av Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
och varför en förbundsbildning är ett bra alternativ till lösning på de framtida utmaningar och 
risker som tidigare har beskrivits i utredningen. Eftersom analysen i tidigare avsnitt har pekat på 
att räddningstjänsterna är relativt bra på sitt grunduppdrag så redovisas endast RSNVs 
tilläggsuppdrag och ”stödaktiviteter” mer ingående i kapitel 6. 
 

6.1 Farhågor 
I Söderåsens egen framtidsstudie28 står det att ”många anställda tror att vi kommer få mindre 
påverkan på vår räddningstjänst, att styrkor ska förändras och att dagtidsbemanning och service 
ska bli sämre om vi skulle gå med i förbundet. Politiken uttrycker också en oro om eventuell sämre 
chans att styra och påverka den egna räddningstjänsten och en räddningstjänst som eventuellt 
skulle komma längre från den egna kommunen”. Efter intervju med operativ personal i 

26 Framtidsstudie år 2030 – med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation, MSB, dec 2016 
27 Utredning om gemensam organisation för räddningstjänsten i Skåne Nordväst, Public Partner, 2011 
28 Framtidsstudie räddningstjänsten Söderåsen, 2016 
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Ängelholm29 i samband med denna utredning framkom det att ”Den oro som fanns, att den lilla 
organisationen skulle bli uppäten av den stora organisationen och att resursfördelningen skulle 
missgynna den lilla organisationen, har inte infriats. Tvärtom upplever alla att det finns mer 
resurser totalt sett för alla och att man kan få stöd med saker som man tidigare fick göra själv”. 
Vidare nämns det att ”de saker som verksamheten eventuellt har försakat i processen, exempelvis 
egna bra rutiner och metoder har ändå varit värt det i det stora hela, man kan väl konstatera att 
viss försakelse är nödvändigt för alla att göra i en sådan här process till förmån för att få det 
bättre totalt sett”. 
 
I Räddningstjänsten Skåne Nordvästs medarbetarundersökning för 2016 kunde följande resultat 
uppvisas för förbundets RIB-personal (deltidspersonal), se tabell 1 vilket visar att farhågorna kring 
att en mindre organisation skulle försvinna in i en större organisation och att arbetssituationen 
skulle bli sämre, ej besannades. 

Tabell 1. Resultat av 2016 och 2015 års medarbetarenkät för RIB-personalen (deltidspersonalen) 
 

Efter intervju30 med kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau i Örkelljunga anger hon att 
samgåendet innebar en farhåga om att mista något i den egna kommunen. Att ett samgående 
skulle kunna innebära att brandstationen skulle läggas ner och att den lokala anknytningen skulle 
försvinna. Inget av detta har infriats anger hon utan tvärtom. Den lokala anknytningen finns kvar 
men utöver en bra operativ förmåga har kommunen nu fått tillgång till kompetens och resurser 
som inte fanns tidigare. Exempelvis bedrivs nu en rad sociala projekt (se avsnitt 6.2, Socialt och 
utåtriktat arbete) i Örkelljunga som inte bara skapar ett gott klimat och medvetenhet i 
kommunen, utan också en framtida potentiell rekryteringsbas för deltidsbrandmän. Carina tror 
inte att kriser kommer att minska framöver och saker som vi inte känner till i nuläget kommer 
förmodligen att drabba oss i framtiden. De mindre kommunerna har inte förmåga att hantera en 
sådan händelse ensamma tror Carina, för det behövs mer resurser och det kan skapas genom 
förbundsbildning.  
 
Sammangåendet till ett förbund omges således med en rad farhågor som ej kan styrkas av 
kommunerna som har genomfört förändringen.  

 
6.2 Beskrivning av räddningstjänsten Skåne Nordväst 

Förbundets uppdrag är, inom förbundets kompetensområde och i samverkan med 
medlemskommunerna, att: 

 Förebygga olyckor och bränder. 

 Genomföra effektiva räddningsinsatser, tillsyn och kontroll. 

 Utvärdera och genomföra olycksundersökningar. 

 Utbilda och informera. 

 Stödja kommunens krisberedskap och krishanteringsarbete. 

 Stödja i plan- och byggprocessen 

 Genomföra tilläggsuppdrag via särskilda avtal med respektive medlemskommun. 
 

Förbundet räddningstjänsten Skåne Nordvästs verksamhet bedrivs med grund- och 
tilläggsuppdrag enligt förbundsordningen31, se exempel i tabell 2. Grunduppdrag innebär att: 
 

29 Styrkechef Morgan Bengtsson, 17-02-20 
30 Telefonintervju, 2017-02-21 
31 Förbundsordning för räddningstjänsten Skåne Nordväst, antagen 2013 

Medarbetarskap 2016 2015 

Jag trivs på min arbetsplats 89% 87% 

Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? 95% 85% 

Jag är stolt att arbeta inom RSNV 92% 85% 
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 Kommunalförbundet ska fullgöra medlemmarnas ansvar enligt lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor samt förordningen (2003:789).  

 Kommunalförbundet ska fullgöra medlemmarnas ansvar enligt lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor samt förordningen (2010:1075). 

 Kommunalförbundet är den nämnd som anges i lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.  

 Kommunalförbundet ska fullgöra medlemmarnas ansvar i enlighet med lag (1999:381) 
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt 
förordningen (1999:382). Detta med undantag för medlemmarnas ansvar som avser 
miljö- och hälsoskyddsfrågor inom nämnda lag.  

 Kommunalförbundet ska biträda medlemmarna i samhällsplaneringen genom att utifrån 
plan- och bygglagen (2010:900) bistå i plan- och byggprocessen. 
 

Med tilläggsuppdrag avses: 

 Kommunalförbundet kan efter överenskommelse utföra tilläggsuppdrag åt 
förbundsmedlem samt annan intressent än förbundsmedlem under förutsättning att 
uppdraget överensstämmer med förbundets ändamål samt inte strider mot 
kommunallagens regler om den kommunala kompetensen. 

 

Grunduppdrag Tilläggsuppdrag 
Genomföra räddningsinsats Krisberedskapssamarbete  

Upprätta handlingsprogram enligt LSO Samverkanscentralen 

Utföra tillsyn Stöd inom civilt försvar 

Ge information och rådgivning   

Rengöring och brandskyddskontroll via upphandlad part  

Utföra externutbildning  

Bedriva skol- och ungdomsverksamhet relaterat till 
brand- och säkerhetsfrågor 

 

Utföra olycksundersökning och intern 
kompetensutveckling 

 

Automatlarmshantering exkl. anläggningskötare  
Remisshantering   
Tillståndsgivning vid alkoholtillstånd, polistillstånd 
och miljötillstånd i säkerhetsrelaterade ärenden 

 

Tabell 2.  Exempel på grund och tilläggsuppdrag 
 

Utöver detta bedriver förbundet en stor verksamhet med socialt och utåtriktat arbete riktat till 
ungdomar som en tolkning av sitt grunduppdrag. 
 
Krisberedskapssamarbete  
För att nå bäst effektivitet av satsade skattemedel bör flera av uppgifterna i krisarbetet i 
kommunerna bygga på samordning, anser RSNV. Det bör inte skapas egna funktioner i varje 
enskild kommun då frågor och utmaningar i flertalet fall är likartade. Flera av de förberedande 
uppgifterna som ska utföras enligt lag, förordningar och föreskrifter är lika och kan med fördel 
utföras parallellt i kommunerna. Uppdragen i MSBFS 2015:15 föreskrifter om kommuners risk- 
och sårbarhetsanalyser konkretiseras i sex utvecklingsområden Planering, Samverkan, 
Kompetens, Kommunikation, Resurser och Övning, se bild 3. 
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Bild 3. Kommunens skyldighet enligt MSBFS 2015:15 föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser 

 

 

 
 
 
Räddningstjänsten är en viktig aktör på lokal- och regional nivå i det svenska 
krishanteringssystemet såväl före, under som efter en samhällsstörning och till hjälp med de sex 
utvecklingsområdena. Mycket av arbetet är förberedande och förebyggande, områden som 
räddningstjänsten har lång tradition att arbeta med. Kommunen är beställare av uppdragen med 
RSNV som samordnande utförare. Med RSNV används kompetensen i kommunen på ett 
resurseffektivt sätt. Resultatet blir en kommun som stärker sin krishanteringsförmåga samtidigt 
som samarbetet med räddningstjänsten fördjupas, vilket också är en framgång vid skarp 
krishantering. Vid en samhällsstörning kan kommunerna också använda egna tillgängliga, övade 
och utbildade resurser inom och mellan varandra. Att kommunerna i Familjen Helsingborg ska få 
samma hjälp och att krisberedskapsfrågornas förberedande arbete ska hanteras likartat är 
grunden för RSNV:s engagemang. I ett skarpt krisläge agerar givetvis också den sedan tidigare, 
avtalade gemensamma TIB:en i Familjen Helsingborg, som i nuläget redan är knuten till RSNV. 
 
Det ska påpekas att kommunen fortfarande har ansvaret för sin krisberedskap och krishantering, 
den kan aldrig frånsägas. Som kommunal beställare blir RSNV en tydlig utförare och den 
sammanhållande länken i flera arbeten som kommunen har att utföra före, under och efter en 
samhällsstörning. Krishanteringen kommer att organiseras på ett likartat sätt vilket underlättar 
ledning, samordning och uthållighet för alla kommuner i Familjen Helsingborg. 
 
Samverkanscentralen i Familjen Helsingborg 
RSNV har också förmåga att samordna fler uppdrag som åligger kommunerna i att öka tryggheten 
och säkerheten i kommunen på samma tema som ovan. Verksamheten leds operativt från den 
under uppbyggnad gemensamma kommunala jourcentralen för Familjen Helsingborg. Målet för 
en jourcentral är att samla alla kommunala trygghetstjänster i Skåne Nordväst i en gemensam 
jourcentral. Fördelen med att samla ärendena till en gemensam plats är att där hanteras alla 
händelser, från till synes triviala vardagshändelser till stora olyckor och kriser. Därigenom 
underlättas arbetet med att skapa en gemensam lägesbild. Jourcentralen integreras med 
räddningstjänstens akuta uppdrag för att inte larmkedjan ska brytas och helhetsbilden därmed 
gå förlorad. En gemensam larm- och ledningscentral ökar dessutom möjligheten att samutnyttja 
samhällets resurser. Förslaget innebär också att kommunerna står väl rustade inför 
alarmeringsutredningen där akuta tjänster och övriga kommunala uppdrag ska utföras av olika 
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huvudmän32. Inrikesminister Anders Ygeman säger i utredningen att alarmeringsverksamheten är 
en samhällsviktig verksamhet som i alla lägen måste fungera på ett säkert och effektivt sätt. Det 
finns således ett tydligt behov av en effektivare och bättre samordnad alarmering 29. Genom en 
kommunal jourcentral skapas förutsättningar för att hantera alla jour- och trygghetstjänster i 
kommunerna från en gemensam geografisk plats i Familjen Helsingborgs område även i 
framtiden.  
 
Som ett exempel av produkter i konceptet med samverkanscentralen kan 
nyckelhanteringssystemet ”intelligenta nycklar” nämnas. Det nya systemet med intelligenta 
nycklar innebär att räddningstjänsten enkelt får tillgång till hela samhället med endast en nyckel, 
som till exempel nyckelskåp, automatlarm, bommar, grindar och även nyckelgömmor till 
personer med trygghetslarm. I korthet fungerar nyckeln som i princip ser ut som en bilnyckel, så 
att nyckeln uppdateras vid varje passbyte på stationen. Vid larm aktiveras nyckeln i 
utryckningsfordonet under en kort begränsad tid. Låscylindern i det intelligenta systemet behöver 
ingen extern strömförsörjning eller uppkoppling mot internet eftersom batteriet i nyckeln 
strömförsörjer cylindern vid öppningstillfället. Systemet fungerar således både vid strömavbrott 
eller bortfall av internet, vilket kan bli viktigt vid en krishändelse. Systemet har utöver hemvården 
i Örkelljunga även väckt intresse hos Helsingborgs hem, NSVA och Öresundskraft där provdrift ska 
ske i en begränsad omfattning.  
 
Stöd inom civilt försvar 
Räddningstjänsten är en viktig aktör i kommande uppdrag och har förmåga att samordna flera 
uppdrag som framledes kommer att åläggas kommunerna. Inom detta område kan exempelvis 
nämnas att bistå med material och personella resurser, säkerställa kommunikation och logistik. 
Räddningstjänsten har även ett trovärdigt varumärke och trovärdig roll i samhället som kan bli 
viktigt vid angrepp förknippat med desinformation. I nuläget analyserar RSNV, liksom andra 
aktörer, sin förmåga vid civilt försvar och säkerställa sin förmåga i ofred.. 
 
Socialt och utåtriktat arbete 
I MSBs framtidsstudie33 anges att ”om räddningstjänsten skall kunna göra sitt jobb även i 
framtiden är det helt avgörande att alla känner att detta är min räddningstjänst. För att klara 
detta måste räddningstjänsten bygga relationer och förtroende med hela samhället” 
Förbundets sociala och utåtriktade arbete är därför direkt avgörande för framtidens utveckling 
av räddningstjänstarbetet. I RSNVs socialt och utåtriktat arbete innefattas:  
 
Kontaktbrandman 
På en del skolor i Helsingborg finns behovet av en kontakt- 
brandman på plats upp till en dag i veckan, under en period.  
Huvudsyftet med närvaron är att förebygga skador och olyckor.  
Genom att skapa relationer och vara vuxna förebilder kan RSNV  
till exempel bidra till en ökad trygghet på skolan och berätta  
om konsekvenser av anlagda bränder. RSNV bygger även upp  
system med egna elever som trygghetsvärdar.  
 
Din bror skapar en trygg relation 
”Din Bror” är ett projekt med samtalsgrupper för unga pojkar och  
ett samarbete mellan socialförvaltningen och räddningstjänsten. Den  
primära målgruppen är pojkar på högstadiet. Genom att skapa ett tryggt  
forum att diskutera olika frågor ges möjligheter för pojkarna att utvecklas som individer.  
 
 

32 Kommittédirektiv, En samordnad alarmeringstjänst, Justitiedepartementet, 2015 
33 Framtidsstudie år 2030 – med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation, MSB, dec 2016 
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Människan bakom uniformen 
”Människan bakom uniformen” är ett samarbete mellan respektive stad Helsingborg, Ängelholm, 

Örkelljunga och polisen, ambulans, fritid och socialtjänsten som riktar sig till ungdomar mellan 
15–20 år. Projektet ger deltagarna insyn och förståelse för samhällsstödjande yrken som polis och 
räddningstjänst. Personal inom de olika yrkena får samtidigt en chans att lära känna ungdomarna. 
En kväll i veckan, under tio veckor, får deltagarna tillsammans med personal från de olika yrkena 
prova på delar av deras arbetsuppgifter och vardag.  
 
Barn och ungdomar 
RSNV utbildar barn och unga ett antal gånger under skolgången. RSNV tror på att möta eleverna 
tidigt i skolan och på att bygga goda relationer tillsammans med elever och personal. Exempelvis 
i förskolan får barnen möjlighet att komma till räddningstjänsten. I årskurs 1 kommer RSNV till 
skolan för den första brandlektionen. I årskurs 3 besöker RSNV skolor och förmedlar mer 
brandskydd och i årskurs 5 sker brandutbildning på station Berga i Helsingborg, där barnen också 
får prova på en del praktiska moment. I årskurs 7 besöker RSNV skolor med både repetition och 
nya brandkunskaper och i gymnasiet diskuteras händelser och konsekvenser. RSNV erbjuder även 
praoplatser till högstadiet i Helsingborg och Ängelholm samt sommarläger för den som gillar 
spänning. Efter brandincidenter har RSNV samtal med eleverna i samråd med skolan och 
föräldrar. Har någon elev varit med om en händelse kan RSNV även bistå med information och 
avlastande samtal till de drabbade. 

 

STARK  
STARK (Säkerhet, trygghet, arbete, resurs och kompetens) vänder sig till personer som är 18–29 
år, är arbetssökande och får aktivitetsstöd och/eller försörjningsstöd. Syftet med STARK är att 
deltagaren ska växa som person och ta steget mot arbete eller studier.  
 
Stödaktiviteter i verksamheten 
Förbundet har också genom sin storlek en stor möjlighet till utförande av kompetensutveckling 
av personalen, uppföljning av verksamheten, kvalitetssäkring, utveckling och andra stödprocesser 
som beskriver en framgångsrik verksamhet. Personalen kan möjliggöras olika karriärvägar i sin 
tjänst, vilket är helt avgörande på storleken av organisation. Efter intervju med personal i 
Ängelholm34 beskrevs detta som ”Förbundsbildningen har, genom sin storlek i jämförelse med en 
mindre räddningstjänst, öppnat upp för fler karriärvägar för alla funktioner. Även om 
konkurrensen också är större så har ändå förbundet skapat mer möjligheter för alla”. När det 
gäller problemet med deltidsrekryteringen generellt i Sverige och inom familjen Helsingborgs 
område, kan inte heller ett förbund påverka företagsutvecklingen och arbetsmarknaden på orten. 
Däremot kan ett förbund bidra till mer flexibla lösningar för personalen på grund av sin storlek, 
där exempelvis personal skulle kunna arbeta som deltidsbrandmän på en plats under dagen på 
sin arbetsort och en annan under kvällen, på sin bostadsort. Kommunstyrelsens ordförande 
Carina Zachau anger, under sin intervju 35 , att också hon tror att förbund är en mer attraktiv 
arbetsgivare för deltidsbrandmän och att själva förbundsbildningen därför innebär att potentiellt 
intresserade tar steget.  
 

En förbundsbildning mellan kommunerna kan innebära: 

 Med en gemensam organisation skapas förutsättningar att svara upp mot den ökade 
komplexitet (med ökade krav på specialistkompetens, resurser, mm) som 
räddningstjänstfrågorna alltmer präglas av. Genom gemensam hantering av formella 
krav på verksamheten (ex. upprättande av handlingsprogram) kan resurser enkelt 
frigöras till andra uppgifter. 

 En starkare organisation både vad det gäller kompetens och resurser. Förutsättningar för 
att kunna leva upp till gemensamma mål, leda, utveckla och höja kvaliteten ökar 

34 Styrkechef Morgan Bengtsson, 17 – 02 - 20 
35 Telefonintervju, 2017-02-21 
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påtagligt. Genom ett rationellare nyttjande av resurserna inom vissa kompetensområden 
kan också effektivisering uppnås. 

 Förbundet, med sina samlade resurser, kommer att ha goda möjligheter att i framtiden 
åta sig nya uppgifter samt positionera sig regionalt, nationellt och internationellt i 
utvecklingen av räddningstjänstens roll och uppdrag.  
 

7. Principer för prisbild 
I utredningen36 från 2011, inför förbundsbildningen 2014/2015, beskrivs att ”erfarenheter från 
liknande fusionsarbete har visat att ekonomiska effekter av samordningsvinster inte uppstår 
omedelbart. Vid en samordning av räddningstjänstorganisationerna finns det dock vissa 
ekonomiska vinster att initialt hämta inom främst ledningsorganisationen. På vilken tidshorisont 
övriga ekonomiska vinningar kan realiseras i en samordnad organisation beror på de 
samverkande parternas förmåga att styra och leda verksamheten.”  Det övergripande målet 
måste vara att klara en organisatorisk samverkan och framtida utmaningar med bibehållen 
kvalitet och samma eller något mindre framtida ekonomiska resurser än i dagsläget. Några stora 
och snabba besparingar bedöms inte vara möjliga, däremot möjliggör en gemensam organisation 
ökad kostnadseffektivitet på längre sikt.  
 
Vid en förbundsbildning finns inte sällan dolda kostnader i respektive kommun som måste 
beaktas exempelvis sådana som avser stöd från andra förvaltningar och gemensamma 
driftkostnader i kommunen (ex. licenser), vilket inte minst upptäcktes vid förbundsbildningen 
mellan Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. Dessutom hanteras hyressättningen av lokaler 
oftast olika i kommunerna och det finns poster som är svåra att jämföra. Det kan även finnas 
interna intäkter inom verksamheten (ex. SBA samordning för kommunen, försäljning av 
brandsläckare o.s.v.) och som ej kan tillgodogöras förbundet. Detta är frågor som mer exakt kan 
bedömas i en genomförandeprocess, se avsnitt 8.  
 
När det gäller antalet och storleken av hel- och deltidsstyrkor påverkas det i normalfallet initialt 
inte heller i någon större utsträckning av en samordning. Det finns dock möjlighet för en 
gemensam ledningsorganisation att ta ett helhetsgrepp på dimensioneringen inom ett större 
geografiskt område om en gemensam drift kan bedrivas i hela Familjen Helsingborg. Ur ett 
geografiskt perspektiv kan ledningsorganisationen inom det operativa området optimeras och 
även brandstationerna kan ha en fullgod geografisk täckning med en viss optimering, som 
redovisades i avsnitt 5.6.  
 
Principen för prisbilden gällande förbundets grunduppdrag utgår från kommunens bruttokostnad för 
verksamheten med e.v. justeringar för beslutade verksamhetsförändringar och investeringar. Till 
prisbilden tillkommer även kostnader som i nuläget ligger centralt i kommunerna (ex. IT-
support/servicekostnader, försäkringskostnader, pensionskostnader, m.m.). Engångskostnader kommer 
att förekomma för IT-uppkoppling och eget kapital. Anläggningsregistret köps över av förbundet till 
bokfört värde (exkl. moms). 
 
Som principer för prisbilden gällande förbundets tilläggsuppdrag bör dessa finansieras genom 
separata överenskommelser och avtal med varje enskild kommun. 

 
 
 
 
 

36 Utredning om gemensam organisation för räddningstjänsten i Skåne Nordväst, Public Partner, 2011 

*Förutsatt att material och inventarier övergår i likvärdig standard med förbundets och att investeringsplanen är rimlig. 
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Diagram 3. Processen till medlem i förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

 

8. Processbeskrivning  
En utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg, genom 
förbundsbildning med Räddningstjänsten Skåne Nordväst, bör bedrivas enligt principschema 
nedan, diagram 3. Tack vare erfarenheter från förbundsbildningsprocessen mellan Örkelljunga, 
Helsingborg och Ängelholm 2014/2015 kan lärdomar tas tillvara och metoderna är väl beprövade. 
En process från ”Beslut om nästa steg” till ”Ny medlem i förbundet” bör därför ej ta mer än 
maximalt ett verksamhetsår.  

 

9. Rapportens giltighet 
Rapporten är giltig för det nuläge som råder inom Familjen Helsingborg, 2017. Trots att historia redovisas i 
rapporten, baseras dessa på nuläget de årtal som utredningarna genomfördes. Sedan dess har utökad 
samverkan skett mellan kommunerna, dock inte i formen av en förbundsbildning mellan alla kommuner.  
 
Det bör även nämnas att det framkom, i enkäten till räddningscheferna, i fritexten, att man i vissa fall 
hänvisade till en samverka utan förbundsbildning eftersom man trodde mer på det. Det vill säga att vissa 
kunde se en utökad samverkan genom avtal, utan förbundsbildning som lösning på ”problemen”. 
Författarna och en del av räddningscheferna samstämmer inte i detta påstående av flera anledningar, 
som förhoppningsvis framkommer i rapporten, men vill ändå lyfta fram åsikten. En del av 
Räddningscheferna lyfter även fram den regionala och nationella samverkan som en lösning. Eftersom 
uppdraget endast behandlar Familjen Helsingborg, har författarna valt att bortse från att redovisa en 
sådan samverkan som en potentiell lösning. 
 
Det bör även beaktas, vid läsande av rapporten, att rapportens författare är tjänstemän i 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Trots att egna åsikter, i största möjliga mån, har undvikits i rapporten 
(med hänvisning till vedertagna källor och intervjuer med andra istället), är det oundvikligen så att 
författarnas stolthet för Räddningstjänsten Skåne Nordvästs verksamhet kan lysa igenom i rapporten. 
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Bilaga 1. Samverkansavtal mellan Räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg 
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Historia 

• Samverkan sen 80-talet via samverkansavtal 
• Utredningar 2008, 2011, 2017 
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Nuläge mot Framtiden 
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Nuläge mot Framtiden 

”Om varje räddningstjänst förr i världen allt för ofta försökte klara 
”sina bränder” på egen hand kan vi i framtiden förvänta oss att allt 
fler insatser kommer att kräva en kombination av allt fler 
räddningstjänster och aktörer utanför denna krets” 

”Utifrån omvärldsanalysen pekar mycket på att räddningstjänsten 
behöver bredda och utveckla sin kompetens inom ett antal områden” 

”En rättslig reglering kan bidra till en effektivare och säkrare 
kommunal räddningstjänst och ge en mer sammanhållen och 
enhetlig kommunal samverkan” 
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Mer ansvar på räddningstjänsterna 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
SKÅNE NORDVÄST 
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Dubbelarbete i kommunerna 

Hemsida, Administration, Avvikelsesystem, Rutiner, Policys 
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Dubbelarbete i kommunerna 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
SKÅN E NORDVÄST 
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Dubbelarbete i kommunerna 

Planer 
Policys 
Rutiner 

Planer 
Policys 
Rutiner 

Planer 
Policys 
Rutiner 

Planer 
Policys 
Rutiner 

Planer 
Policys 
Rutiner 

Planer 
Policys 
Rutiner 

Planer 
Policys 
Rutiner 

Planer 
Policys 
Rutiner 

Planer 
Policys 
Rutiner 
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Specialistfunktioner i Familjen Helsingborg 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
SKÅNE NORDVÄST 
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Varför förbund? 

- 4/6 Räddningschefer i familjen Helsingborg 

391

391



Varför förbund? 

• Klara nutida och framtida utmaningar tillsammans 
• Med bibehållen kvalitet 
• Ingen kostnadsökning på sikt 
• Minimera parallellarbetet i kommunerna 
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Farhågor inför förbund  

• Påverkningsgraden 

• Ekonomin 

• Lokala förankringen 

• Resursfördelningen 
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Farhågorna som inte besannades  

”Den lokala anknytningen finns kvar men utöver en bra operativ 
förmåga har kommunen nu fått tillgång till kompetens och resurser som 
inte fanns tidigare. Som exempelvis bedrivs nu en rad sociala projekt i 
Örkelljunga också” 

                                               - Carina Zachau (KSO Örkelljunga) 

- Förbundets RIB-personal 
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RSNV – en aktör i ett hållbart samhälle 

EN BRANDVARNARE KAN RÄ DDA LIV 

De flesta bostadsbränder inträHar på natten. En brandvarnare som fungerar kan 
rädda d itt liv. Den reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig. 

GÅ ALDRIG UT I ETT RÖKFYLLT TRAPPHUS 

Om det brinner hos någon annan och trapphuset är rökfyllt - stanna i d in 
lägenhet! Ring 112. Räddningstjänsten hjälper d ig ut. 

STÄNG IN BRANDEN 
Brinner det i din lägenhet eller i ditt hus- ta dig ut och stäng ytterdörren efter dig. 

Då sprider sig inte branden och den g iftiga röken ut i trapp huset lika fort. 

HÅLL VIND, KÄLLARE OCH GARAGE LÅSTA 

Låsta dörrar minskar r sken för anlagda bränder. 

STÄLL INGET I TRAPPHUSET 

Trapphuset är en viktig utrymningsväg och e n brand i trapphuset kan få svåra följder. 
Låt inte barnvagnar, b lomkorgar, kartonger och liknande stå i vägen. 

RÄDDNINGSTJÄ NSTEN 
SKÅNE NOROVÅST 

Läs mer på rsnv.se 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
SKÅ NE NORDVÄST 
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Tydligt resultat av socialt arbete i Helsingborg 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
SKÅN E NORDVÄST 
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Samutnyttjande av resurser 

Kommunal jourcentral 

Krisberedskapssamarbete 
(ex. TIB, hjälp med RSA, m.m.) 
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Kostnadsprincip 

Erfarenheter från liknande fusionsarbete visar att ekonomiska 

effekter av samordningsvinster inte uppstår omedelbart, men på sikt 

 

• Bruttokostnad för verksamheten  

• Kostnader centralt i kommunerna 

• Engångskostnader för t.ex. IT, pension och eget kapital 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
SKÅN E NORDVÄST 
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Tidplan 

   

 

1/1 2019 

Juni  2018 

Jan 2019 

Okt 2017 Maj 2017 
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Förslag till fortsatt process 

1. Behandla/bearbeta frågan i egen kommun . 

2. Senast maj 2017 meddelas till förbundet om kommunen avser att gå vidare 
med en genomlysning i syfte att ta fram ett underlag till beslut om fortsatt 
process. 

3. Beslut om medverkan i förbundet meddelas senast juni 2018, men 
inriktningsbeslut önskas innan oktober 2017 för att förbereda RSNVs 
verksamhet. 

2017 

Maj besked om genomlysning 

Oktober inriktn ingsbeslut om fortsatt process 

2018 

Juni beslut om medverkan i förbund 

J6. RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
~., SKÅN E NORDVÄST 
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Vad behöver förbundet fokusera på annars? 

• Förbundet måste förbereda sin verksamhet för att möta framtiden 

• Inga nya organisationer in i förbundet innan 2021 

• Samverkansavtalet behöver sägas upp 

 

 
  

Larm 

RSNV för 
Familjen 
Helsingborg 

160 

Familjen 
Helsingborg för 
RSNV 

40 

Överslag på antal larm som RSNV bistod andra kommuner med 2016 
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Beslut om fortsatt process 

1. Behandlla/bearbeta frågan i egen kommun. 

2. Senast maj 2017 meddelas tilll förbundet om kommunen avser att gå vidare 
med en genomlysning i syfte att ta fram ett underlag till beslut om fortsatt 
process. 

3. Besllut om medverkan i förbundet meddelas sen ast juni 2018, men 
inriktningsbeslut önskas innan oktober 2017 för att förbereda RSNVs 
verksamhet. 

J6. RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
~., SKÅN E NORDVÄST 
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Förslag till beslut 

att kommunerna tar upp ärendet på hemmaplan för att senast under 
maj månad 2017 meddela förbundet om kommunen avser att gå 
vidare med en genomlysning i syfte att ta fram ett underlag till beslut 
om fortsatt process 
 
att för de kommuner där genomlysning skett antar ett 
inriktningsbeslut senast i oktober 2017 om de avser att gå vidare för 
att ansluta sig till förbundet 
 
samt att slutligt beslut för att gå med i förbundet meddelas senast juni 
2018 med inträde i räddningsförbundet Skåne Nordväst senast 
190101. 
 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
SKÅN E NORDVÄST 
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            Till styrelsen i Familjen Helsingborg 
 

Regler och krav vid hantering av fyrverkerier 
Att hantera fyrverkerier är förknippat med risker. Hantering innefattar att förvara, transportera, 
försälja och avfyra fyrverkerier. I syfte att begränsa de skador som kan ske i samband med 
hantering av fyrverkerier finns det olika regler och krav från det att en fyrverkeriprodukt 
godkänns på marknaden tills att den avfyras. I processen är ansvaret fördelat mellan olika aktörer 
som till exempel beviljar tillstånd, utför tillsyn och begränsar användandet. 

I denna rapport redogörs för de regler och krav som finns till för att begränsa de skador som kan 
ske i samband med hantering av fyrverkerier. Rapporten belyser också de lokala regler som finns i 
kommunerna i Familjen Helsingborg som begränsar var och när fyrverkeriprodukter får 
användas.  

Godkännande av fyrverkeriartiklar 
De fyrverkeriartiklar som släpps ut på marknaden i Sverige måste de vara godkända, klassificerade 
och märkta.  

Under en övergångsperiod fram till den 4 juli 2017 kan fyrverkeriartiklar bli godkända på två olika 
sätt.  

Fyrverkeriartikeln är prövad och godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) eller någon av föregångarna Sprängämnesinspektionen (SÄI) eller Räddningsverket (SRV).  

Fyrverkeriartikeln är bedömd och godkänd enligt bestämmelserna i EU-direktiv 2013/29/EU 
(tidigare 2007/23/EU), ”pyroteknikdirektivet” och försedda med CE-märkning.  

Efter den 4 juli 2017 ska alla fyrverkeriartiklar vara prövade enligt bestämmelserna i 
pyroteknikdirektivet och CE-märkta för att få släppas ut på marknaden. Bestämmelserna i 
direktivet framgår i Sverige i MBS:s föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av 
pyrotekniska artiklar och ammunition. 

Det är riksdagen som beslutar om fyrverkerier överhuvudtaget får säljas och användas. Exempel 
på begränsningar som riskdagen har beslutat om de senaste åren är: 

Åldersgräns för användning är 18 år 

Smällare är förbjudna. Smällare är fyrverkeriartikar vars huvudsakliga syfte är att avge ett kraftigt 
ljud.  

Fyrverkerier med en krutvikt över 75 gram är förbjudna.  

Tillstånd att sälja fyrverkerier 
I Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor regleras försäljningen av fyrverkerier. För 
att sälja och/eller lagra fyrverkerier krävs tillstånd från kommunen. Räddningstjänsten ansvarar 
oftast för tillståndsprövningen och brukar ha en färdig ansökningsblankett.  
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Vad som ska anges i en tillståndsansökan kan variera. Kommunen vill oftast ha kontaktuppgifter, 
en beskrivning av verksamheten, uppgifter om hur kraven uppfylls samt en uppskattning av 
mängden och typen av fyrverkerier som ska hanteras. 

Kommunen får ta ut en avgift vid tillståndsprövningen och avgör själv hur stor den summan ska 
vara. Kommunen får dessutom skriva in vissa villkor i tillståndet och kan till exempel ställa krav 
på personalens kompetens och brandsläckningsutrustning.  

Tillstånd är tidsbegränsade och om villkoren inte uppfylls kan tillståndet återkallas av kommunen. 
Tillsyn görs av kommunen, oftast genom räddningstjänsten. Att inte följa villkoren kan leda till 
böter eller fängelse.  

Tillstånd att använda fyrverkerier? 
Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får inte pyrotekniska varor användas utan tillstånd av 
Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga 
omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller 
egendom. Polismyndigheten i polisregionen tar ut en handläggningsavgift. 

Enligt 3 kap 9 § ordningslagen får en kommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen 
eller del av denna som behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till 
följd av användningen av pyrotekniska varor. Dessa föreskrifter kompletterar ordningslagen och 
framgår i kommunernas ordningsföreskrifter. Kommunerna kan till exempel begränsa när och 
var fyrverkerier får avfyras. Det är polisens ansvar att övervaka att dessa föreskrifter efterlevs. 

Familjen Helsingborgs ordningsstadgar- begränsningar i användandet av fyrverkerier 
Här redogörs för vad kommunerna i Familjen Helsingborgs lokala ordningsföreskrifter säger om 
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Begränsningarna är de som förekommer utöver 
nationella krav och regler. 

Vanligt förekommande begränsningar i kommunerna 
Det vanligaste är att det krävs tillstånd från polismyndigheten för att använda fyrverkerier på 
offentlig plats i Familjen Helsingborg. 

I nästan alla kommuner krävs det inget tillstånd för att använda fyrverkerier under ett antal 
timmar på nyårsafton.  

Flera kommuner anger ett antal platser där tillstånd aldrig får beviljas. Exempel på platser är 
sjukhus och vårdhem.  

Helsingborg 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas på offentlig plats, områden som 
enligt ordningsföreskrifterna är att jämställa med offentlig samt gårdar tillhörande förskolor och 
skolor, utan polismyndighetens tillstånd. 

Undantag:  
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas utan polismyndighetens tillstånd på 
nyårsafton mellan kl 16.00 och fram till kl 04.00 nyårsdagen. Vid användandet ska hänsyn tas till 
platsens belägenhet och övriga omständigheter. 
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Alltid förbjudet: 
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor invid eller på: 

• Helsingborgs lasarett 

• Regiondjursjukhuset 

• Helsingborgs ridhus 

• Offentlig plats inomhus, såvida inte den pyrotekniska produkten är godkänd för inomhusbruk 
samt att polistillstånd inhämtats för användandet. 

Landskrona 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om 
användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär 
risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får inte användas på följande platser utan 
polismyndighetens tillstånd: 

plats 

h skolor som finns markerade i bilagor till lokala ordningsföreskrifter 

Undantag: 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får användas utan polismyndighetens tillstånd mellan kl 
16.00-04.00 på Valborgsmässoafton och Nyårsafton. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens 
belägenhet och övriga omständigheter. 

Alltid förbjudet: 
Användande av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får aldrig ske på kyrkogårdar, 
begravningsplatser eller inom sjukhusområdet för Landskrona lasarett. 

Ängelholm 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas på offentlig plats eller på områden 
som enligt ordningsföreskrifterna är jämställda med offentlig plats utan polismyndighetens 
tillstånd.  

Undantag: 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas utan polismyndighetens tillstånd på 
nyårsafton från kl. 16.00 och fram till kl. 04.00 nyårsdagen. Vid användandet ska hänsyn tas till 
platsens belägenhet och övriga omständigheter. 

Alltid förbjudet: 
Det är alltid förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor invid Ängelholms 
lasarett. 

Höganäs 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas på offentlig plats, områden som 
enligt ordningsföreskrifterna är att jämställa med offentlig plats samt gårdar tillhörande förskolor 
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och skolor, utan byggnads- nämndens tillstånd. Detsamma gäller invid och på vårdcentralerna 
Delfinen och Sjöcrona samt vårdboendena Ljunghaga, Nyhamnsgården, Revalyckan, Sälgen, 
Vikhaga och Väsby-hemmet.  

Undantag: 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas utan byggnadsnämndens tillstånd på 
nyårsafton från kl 20.00 fram till kl 02.00 på nyårsdagen. Vid användandet ska hänsyn tas till 
platsens belägenhet och övriga omständigheter.  

Alltid förbjudet: 
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor invid eller på offentlig plats inomhus, 
såvida inte den pyrotekniska produkten är godkänd för inomhusbruk samt att tillstånd från 
byggnadsnämnden inhämtats för användandet. 

Bjuv 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 m från  

- Varagården, Bjuv  

- Ekhaga, Billesholm  

- Solhemmet, Ekeby  

- N Vrams vårdhem  

- Sjukhemmet, Almgatan Bjuv  

 

Svalöv 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas på offentlig plats, områden som 
enligt ordningsföreskrifterna är att jämställa med offentlig plats, samt gårdar tillhörande förskolor 
och skolor utan polismyndighetens tillstånd. 

Undantag: 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas utan polismyndighetens tillstånd på 
nyårsafton från kl. 16.00 fram till kl. 04.00 på nyårsdagen. Vid användandet ska hänsyn tas till 
platsens belägenhet och övriga omständigheter. 

Alltid förbjudet: 
Det är vidare förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 50 meter från sjukhem och 
vårdhem. 

Klippan 
Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av Polismyndighet, om användningen med 
hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada eller 
någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas på offentlig plats samt områden som 
enligt ordningsföreskrifterna är att jämställa med offentlig plats utan Polismyndighetens tillstånd. 
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Undantag: 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas utan Polismyndighetens tillstånd på 
nyårsafton från kl. 16.00 fram till 04.00 på nyårsdagen. Vid användandet ska hänsyn tas till 
platsens belägenhet och övriga omständigheter. 

Alltid förbjudet: 
Användande av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får aldrig ske närmare än 30 m från 
tomtgräns till särskilda äldreboenden såsom Åbyhem, Bågen, Ljungåsen och Ljungbygården. 

Åstorp 
Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndighet, om användningen med 
hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på 
eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom  

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom parkanläggningen 
Perslund. 

Undantag: 
Användande av pyrotekniska varor för privat bruk är tillåtet utan polismyndighetens tillstånd 
endast mellan 16.00 nyårsafton – 04.00 nyårsdag. Vid användandet skall hänsyn tas till platsens 
belägenhet och övriga omständigheter. 

Alltid förbjudet: 
Användandet av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får aldrig ske närmare än 30 meter 
från tomtgräns till äldreboende såsom Vidåsen, Astern, Backsippan och Rönnåsen. 

Perstorp 
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda fyrverkeripjäser inom detaljplanerat område. 

Tillstånd för uppskjutning av fyrverkerier får inte meddelas på platser i nära anslutning till 
äldreboendena Ybbåsen, Österbo, set särskilda boendet Bokeliden, Björkhaga rehabcenter, skolor 
och förskolor, kyrkor, kyrkogårdar, begravningsplatser och fritidsanläggningar.  

Undantag: 
Polismyndigheten äger dock rätt att meddela undantag från begränsningen för det traditionella 
fyrverkeriet i stadsparken på valborgsmässoafton.  

Örkelljunga 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas på offentlig plats utan 
polismyndighetens tillstånd. 

Undantag: 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas utan polismyndighetens tillstånd på 
nyårsafton från kl. 16.00 och fram till kl. 04.00 nyårsdagen. Vid användandet ska hänsyn tas till 
platsens belägenhet och övriga omständigheter. 

Båstad 
För användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor inom hela kommunen krävs tillstånd 
av polismyndigheten. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga 
omständigheter. 
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Undantag: 
Användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor tillåts utan tillstånd av polismyndighet på 
påskafton och nyårsafton från klockan 20.00 fram till klockan 01.00 följande dag. Avfyrningsplats 
eller beräknad nedslagsplats får inte vara närmare byggnad än 25meter. 

Alltid förbjudet: 
Användande av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får aldrig ske på förskolor och skolor, 
boende inom vård‐  och omsorgsverksamheter eller kyrkogårdar och begravningsplatser inom 
Båstads kommun. 

Sammanställning 
I tabellen sammanställs de begränsningar som framgår av kommunernas lokala 
ordningsföreskrifter.  

Kommun Då får du avfyra 
fyrverkeriartiklar utan 
tillstånd 

Här får du aldrig avfyra fyrverkeriartiklar 

Helsingborg Nyårsafton kl 16.00 - kl 
04.00 nyårsdagen 

• Helsingborgs lasarett 

• Regiondjursjukhuset  

• Helsingborgs ridhus 

• Offentlig plats inomhus, om inte produkten är 
godkänd för inomhusbruk samt att polistillstånd finns 

Landskrona Valborgsmässoafton och 
Nyårsafton kl 16.00-
04.00  

Kyrkogårdar, begravningsplatser eller inom 
sjukhusområdet för Landskrona lasarett 

Ängelholm Nyårsafton kl 16.00 - kl 
04.00 nyårsdagen 

Invid Ängelholms lasarett 

Höganäs Nyårsafton kl 20.00- kl 
02.00 nyårsdagen 

Offentlig plats inomhus, om inte den pyrotekniska 
produkten är godkänd för inomhusbruk samt att 
tillstånd från byggnadsnämnden finns 

Bjuv Ingen tidsbegränsning • Varagården, Bjuv  

• Ekhaga, Billesholm  

• Solhemmet, Ekeby  

• N Vrams vårdhem  

• Sjukhemmet, Almgatan Bjuv  

Svalöv Nyårsafton kl 16.00 - kl 
04.00 nyårsdagen 

Närmare än 50 meter från sjukhem och vårdhem. 
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Klippan Nyårsafton kl 16.00 - kl 
04.00 nyårsdagen 

Närmare än 30 m från tomtgräns till särskilda 
äldreboenden såsom Åbyhem, Bågen, Ljungåsen och 
Ljungbygården. 

Åstorp Nyårsafton kl 16.00 - kl 
04.00 nyårsdagen 

Närmare än 30 meter från tomtgräns till äldreboende 
såsom Vidåsen, Astern, Backsippan och Rönnåsen. 

Perstorp Polismyndigheten får 
meddela undantag från 
begränsningen för det 
traditionella fyrverkeriet i 
stadsparken på 
valborgsmässoafton 

 

Örkelljunga Nyårsafton kl 16.00 - kl 
04.00 nyårsdagen 

 

Båstad Påskafton och 
nyårsafton från klockan 
20.00 fram till klockan 
01.00 följande dag 

Förskolor och skolor, boende inom vård‐  och 
omsorgsverksamheter eller kyrkogårdar och 
begravningsplatser inom Båstads kommun 

 

Slutsats 
Det är inte kommunens roll att reglera vilka typer av fyrverkeriartiklar som får säljas till 
allmänheten. Kommunen kan inte heller neka tillstånd att sälja godkända produkter om Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och tillhörande föreskrifter uppfylls. Dessa är 
politiska frågor som beslutas om i riksdagen. 

De kommuner som reglerar fyrverkerianvändandet gör det genom sina lokala 
ordningsföreskrifter. Kommuner som väljer att göra ändringar i ordningsföreskrifterna, till 
exempel till följd av medborgarförslag, kan bland annat begränsa tiderna för när fyrverkerier får 
användas utan tillstånd. De kan också ange platser där fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
aldrig får användas.  

 
Avsändarens namn och titel  
XXX YYY 
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Familjen Helsingborg 

Regler och krav vid hanteringen av fyrverkerier i 
Familjen Helsingborg 
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Godkännande av fyrverkeriartiklar 
 • Efter den 4 juli 2017 ska alla fyrverkeriartiklar vara prövade 
enligt bestämmelserna i pyroteknikdirektivet och CE-märkta 
för att få släppas ut på marknaden. 
 

• Det är riksdagen som beslutar om fyrverkerier 
överhuvudtaget får säljas och användas. Exempel på 
begränsningar är: 

• Åldersgräns för användning är 18 år 
• Smällare är förbjudna.  
• Fyrverkerier med en krutvikt över 75 gram är förbjudna.  
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Tillstånd att sälja fyrverkerier 
- För att sälja och/eller lagra fyrverkerier krävs tillstånd från 
kommunen (räddningstjänsten ansvarar oftast för det).  
 
- Kommunen får ta ut en avgift vid tillståndsprövningen och 
avgör själv hur stor den summan ska vara. Kommunen får skriva 
in villkor i tillståndet och kan till exempel ställa krav på 
personalens kompetens och brandsläckningsutrustning.  
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Begränsningar i användandet av fyrverkerier- 
kommunernas lokala ordningsföreskrifter 

Kommun Då får du avfyra fyrverkeriartiklar utan tillstånd Här får du aldrig avfyra fyrverkeriartiklar 
Helsingborg Nyårsafton kl 16.00 - kl 04.00 nyårsdagen • Helsingborgs lasarett 

• Regiondjursjukhuset  

• Helsingborgs ridhus 

• Offentlig plats inomhus, om inte produkten är godkänd för inomhusbruk samt att 

polistillstånd finns 
Landskrona Valborgsmässoafton och Nyårsafton kl 16.00-04.00  Kyrkogårdar, begravningsplatser eller inom sjukhusområdet för Landskrona lasarett 
Ängelholm Nyårsafton kl 16.00 - kl 04.00 nyårsdagen Invid Ängelholms lasarett 
Höganäs Nyårsafton kl 20.00- kl 02.00 nyårsdagen Offentlig plats inomhus, om inte den pyrotekniska produkten är godkänd för inomhusbruk 

samt att tillstånd från byggnadsnämnden finns 
Bjuv Ingen tidsbegränsning • Varagården, Bjuv  

• Ekhaga, Billesholm  

• Solhemmet, Ekeby  

• N Vrams vårdhem  

• Sjukhemmet, Almgatan Bjuv  

Svalöv Nyårsafton kl 16.00 - kl 04.00 nyårsdagen Närmare än 50 meter från sjukhem och vårdhem. 
Klippan Nyårsafton kl 16.00 - kl 04.00 nyårsdagen Närmare än 30 m från tomtgräns till särskilda äldreboenden såsom Åbyhem, Bågen, Ljungåsen 

och Ljungbygården. 
Åstorp Nyårsafton kl 16.00 - kl 04.00 nyårsdagen Närmare än 30 meter från tomtgräns till äldreboende såsom Vidåsen, Astern, Backsippan och 

Rönnåsen. 
Perstorp Polismyndigheten får meddela undantag från 

begränsningen för det traditionella fyrverkeriet i 

stadsparken på valborgsmässoafton 

  

Örkelljunga Nyårsafton kl 16.00 - kl 04.00 nyårsdagen   
Båstad Påskafton och nyårsafton från klockan 20.00 fram till 

klockan 01.00 följande dag 
Förskolor och skolor, boende inom vård‐ och omsorgsverksamheter eller kyrkogårdar och 

begravningsplatser inom Båstads kommun 

415

415



Tillstånd att använda 
fyrverkerier 
Om det krävs enligt de lokala ordningsföreskrifterna måste 
man söka tillstånd hos polismyndigheten för att använda 
fyrverkerier. Polismyndigheten i polisregionen tar ut en 
handläggningsavgift.  
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Hur har andra resonerat? 
Brandkårens bedömning är att Kalmar kommun inte kan neka 
tillstånd till försäljning av godkända pyrotekniska produkter om 
LBE och tillhörande föreskriftskrav uppfylls. För att stoppa 
försäljning till allmänheten är Kalmar brandkårs bedömning att 
det krävs en lagändring.  

– Kalmar kommun KS2016/0063 
 
Kommunernas uppgift är att utföra det som bestäms av 
riksdagen i bl.a. LBE och ordningslagstiftningen och kan inte 
besluta om sådant som inte har stöd i författning. Att förbjuda 
fyrverkerier ligger utanför kommunernas bemyndigande. 
Däremot ska kommunerna och MSB verka för att hanteringen 
av fyrverkerier sker på ett tillräckligt säkert sätt. 

- Eskilstuna kommun KSKF/2016:56 
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Hur har andra resonerat? 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande:  
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget, med hänvisning till 
kommunledningskontorets yttrande, ska bifallas.  
 
2. Gällande lydelse av första stycket § 21 i de lokala ordningsföreskrifterna:  
 
”Användning av pyrotekniska varor tillåts bara på påskafton, valborgsmässoafton och 
nyårsafton/nyårsdag. Under övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten”  
 
ändras till  
 
Användning av pyrotekniska varor tillåts bara på påskafton, valborgsmässoafton och 
nyårsafton/nyårsdag kl 23.00-01.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd från 
polismyndigheten.  

 

-Upplands Väsby kommun KS/2016:23 
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Projektuppdrag 
Matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov 

 

Upprättad av: Peter Arvebro och Lisa Enström 

Datum: 2016-01-05  

  

  

419

419



 
 

 

Bakgrund 

I Familjen Helsingborgs målområde Näringsliv har styrelsen beslutat i Verksamhetsplan 2016-

2019 att vi ska arbeta med ”God matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov”. 

Det är en stor och komplex fråga som innefattar många fler aktörer än näringslivsavdelningarna i 

kommunerna. Det krävs även stor samverkan mellan olika nätverk och organisationer. För att få 

en samlad bild, gemensam kunskap och en plattform att driva arbetet ifrån inom samarbetet i 

Familjen Helsingborg tillsätts en dedikerad resurs i ett projektuppdrag.  

Frågan angående kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning, kompetenser och 

arbetsmarknadens behov är en oerhört aktuell och viktig fråga för samtliga kommuner i Familjen 

Helsingborg.  

 

Syfte 

Syftet med att anställa en projektledare inom området ”God matchning mellan utbildning och 

arbetsmarknadens behov”: 

 

 Kartlägga pågående och planerade insatser och projekt i Familjen Helsingborg.  

 Omvärldsscanna och hitta framgångsexempel som kan användas.  

 Undersöka möjliga samarbeten mellan kommuner, förvaltningar, myndigheter och privata 

organisationer samt lämna förslag på hur dessa samarbeten kan se ut i reguljär 

verksamhet. 

 Undersöka möjliga finansieringsalternativ för fortsatt arbete. 

 Leverera förslag på insatser och aktiviteter som bidrar till bättre matchning, anger tydliga 

mål och som är praktiskt genomförbara på kort och lång sikt.   

  

 

Huvudmål 

Målet med projektanställningen är att vi inom Familjen Helsingborg ska hitta väl fungerande 

samarbetsformer och arbetssätt för att möta utmaningarna inom det prioriterade målområdet och 

ha en grund att stå på avseende planering för kommande år.  

 

Genomförande 

Projektägare: Näringsliv- och destination Familjen Helsingborg. 

Projektstyrning: Näringsliv- och destination Familjen Helsingborg, beredningsgruppen.  

Projektansvarig: Lisa Enström 

Projekttid: 2017-04-01 – 2017- 09-31 

Projektuppföljning: Kommundirektörsgruppen informeras löpande 

420

420



 
 

 

Ekonomi 

Finansiering av projektuppdraget är utöver rambudget. Sex månaders heltidsanställning samt 

projektkostnader; 325 000 kronor. 

 

Leveranser och överlämnande till reguljär verksamhet 

Investeringen i detta projekt ska ge en stabil grund för vidare samarbete inom det prioriterade 

målområdet God matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov. 

Projektet ger oss möjlighet att undersöka modeller för hur vi ska arbeta framöver för att uppnå 

bäst matchning.  Resultaten ska användas som vägvisare för såväl vårt som övriga aktörers 

fortsatta arbete, både på kort och på lång sikt. Inom nätverket Näringsliv och Destination 

kommer arbetsgruppen inom området att ta tillvara på projektets resultat i långsiktiga och väl 

fungerande samarbeten mellan flera olika aktörer i Familjen Helsingborg.  

 

Leveranserna kommer att bestå av:  

 Konkreta samarbetsförslag  

 Kartläggning av insatser 

 Förslag till finansiering av den reguljära verksamheten 

 Omvärldsanalys 

 Prioriterade områden 

 Uppmaningar till hur verksamheten kan gå vidare med arbetet 

 

Utvärdering 

Utvärdering sker efter avslutad projekttid mot uppställda mål fokuserat på tillämpbarhet på 

operativ verksamhet. 
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Framtida infrastruktursatsningar 
 i Skåne 2018-2029
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Process 2017 
• Debatt riksdagen 12/12, beslut proposition 14/12 
• Direktiv 24 mars 

• RUN 25/8 till 30/9 
• Svara på remiss av nationell plan 4/12 
• RTI till regeringen i december behandlas på RUN 4/12 
• Fastställas i RUN, RS och RF i maj-juni 2018

• Medfinansiering/Samfinansiering 15/3 

• Politiskt möte 12 januari 2017, info om nuläget och fortsatt process 
• Träffar 4-hörnsamarbetena mars 
• Politiskt möte 5 april 2017, återkoppling inriktning RTI 

• Arbetsgruppsmöten 4-hörn varannan vecka under våren 2017 
• Kontinuerlig avstämning med Trafikverket 
• Dialogmöte med näringslivet 
• Planeringssamverkan mars 
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RTI-plan 2014-2025 

Samfinansiering nationell plan    615 14% 
Riktade åtgärder      986 23% 
- Trafiksäkerhet 
- Trafiklugnade åtgärder på genomfarter 
- Regionala cykelvägar  
- Kollektivtrafik 
Statlig medfinansiering till kommunal infrastruktur 685 18% 
- Bidrag kollektivtrafik 
- Bidrag trafiksäkerhet & miljö 
Övrigt       100 2% 
- Investeringsåtgärder enskilda vägar 
- Mobility management-åtgärder 
- Driftbidrag till flygplatser 
- Åtgärdsvalsstudier/utredningar 
Marknadsanpassning      50  1% 
Regionala objekt                  1856 41% 
 
Summa                                 4292 
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RTI 2018-2029 Namngivna objekt 
Samfinansiering järnväg 

• Söderåsbanan (fördyring 55 milj) 
• Lommabanan 
• Västkustbanan Ängelholm- Maria 
• Mötesspår Skånebanan  
• Trimningspaket järnväg 

Regionala objekt 
• 19 Bjärlöv- Broby (240milj, fördyrning 140 milj)
• 913 Bjärred-Flädie (60milj) 
• 13 Förbi Assmåsa (50, fördyrning 30milj) 
• 108 Staffanstorp-Lund( 90milj) 

• 11 Sjöbo (Anklam)-Tomelilla(65milj, fördyrning 40milj) 
• 23 Ekeröd-Sandåkra (192 milj, fördyrning 48milj) 
• 23 Ö Höör/Höör-Hörby (375 milj, fördyrning 75 milj) 

• 100 Höllviken-Vellinge 
• 108 genom Svedala
• 1137 Löddeköpinge-Kävlinge 

128milj 

Fördyrningar  
totalt: 314 milj  
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RTI-plan 2014-2025 

Samfinansiering nationell plan    615 14% 
Riktade åtgärder      986 23% 
- Trafiksäkerhet 
- Trafiklugnade åtgärder på genomfarter 
- Regionala cykelvägar  
- Kollektivtrafik 
Statlig medfinansiering till kommunal infrastruktur 685 18% 
- Bidrag kollektivtrafik 
- Bidrag trafiksäkerhet & miljö 
Övrigt       100 2% 
- Investeringsåtgärder enskilda vägar 
- Mobility management-åtgärder 
- Driftbidrag till flygplatser 
- Åtgärdsvalsstudier/utredningar 
Marknadsanpassning      50  1% 
Regionala objekt                  1856 41% 
 
Summa                                 4292 
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Regional transportinfrastruktur
Samfinansiering nationell plan     237, 4mkr 615 mkr 

Riktade åtgärder        309 mkr           986 mkr  
 Trafiksäkerhet(115) 
 Trafiklugnande åtgärder på genomfarter (111) 
 Regionala cykelvägar (380) 
 Kollektivtrafik (380) 

Bidrag till kommunal infrastruktur    276mkr            785 mkr 
Bidrag kollektivtrafik (505) 

 Bidrag trafiksäkerhet och miljö (280) 

Övrigt          25mkr             100 mkr  
 Investeringsåtgärder enskilda vägar 
 Driftsbidrag till flygplatser 
 Åtgärdsvalsstudier/utredningar  
 Mobility management  

Marknadsanpassning       0mkr          50 mkr 

Regionala objekt        566mkr   1756 mkr 
  
Totalt:           1413,4mkr       4292 mkr  
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Ev sam/medfinansering 
 
• Lommabanan etapp 2 – inom Sverigeförhandlingen 
  
• Maria-Helsingborg C  
• Skånebanan Hässleholm-Kristianstad 
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FAMILJEN HELSINGBORGS 
PRIORITERINGAR FÖR INFRASTRUKTUR 

2018-2029

Styrelsemöte 2017-03-31 i Bjuv 
Besök av RUNs presidium 
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Objekt i gällande nationell transportplan för 
perioden 2014-2025 som måste finnas kvar i 

den nya nationella transportplanen 2018-2029 

• Västkustbanan, dubbelspår Ängelholm-Maria 
• Skånebanan, Åstorp-Hässleholm höjd hastighet till 160 km/h 
• Söderåsbanan, Åstorp-Teckomatorp anpassning till 

persontrafik med nya stationer i Billesholm, Kågeröd och 
Svalöv. Här behövs utökade medel för åtgärder på 
Teckomatorps stationsområde som medger fyrtågsmöte. 
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Familjen Helsingborgs 
prioriteringar av nya objekt i den 

nationella planen  
för perioden 2018-2029
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1.Västkustbanan Ängelholm-Helsingborg 
Sveriges mest eftersatta infraprojekt! 

Riksdagsbeslut fattades 1991/1992 om att hela Västkustbanan (Göteborg-Lund) 
skulle byggas ut till dubbelspår. 
Idag, 25 år senare, saknas fortfarande dubbelspår på 3 sträckor:  
Genom Varberg (NTP 2014-2025, trolig byggstart 2019) 
Ängelholm-Maria (NTP 2014-2025, trolig byggstart 2020) 
Maria-Helsingborg C (ingår ej i NTP 2014-2025, ÅVS genomförd) 

Den sista etappen Maria-Helsingborg C måste 
in i NTP 2018-2029 för att klara färdigställandet 
av dubbelspårsutbyggnaden innan 2032, dvs  
40 år efter beslutet! 
VKB nämns ej i direktivet, därför måste vi alla 
trycka på så att dubbelspåret fullföljs nu! 
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Tunnel A (3,7 Mkr) 

3 700 Mkr 

3 000 Mkr 

1.Västkustbanan Maria-Helsingborg C 
ÅVS: Del 1 klar december 2016 – Del 2 januari-september 2017 

Helsingborgs stad och 
Trafikverket har 

tillsammans finansierat 
framtagandet av ÅVS del 1 

och del 2 (50/50). 
Sammanlagd kostnad  

ca 4,7 mkr. 
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Dubbelspåret ger stor kapacitetsvinst! 
Ängelholm-Helsingborg i dag:  
8 tåg/h , 110 tåg/dygn 
Dubbelspår Ängelholm-Maria:  
10 tåg/h , 126-134 tåg/dygn 
Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg C:  
30-40 tåg/h , 228 tåg/dygn 
Detta ger helt nya möjligheter till trafikupplägg i Skåne 
och längs Västkusten till Göteborg. 
 

En tänkbar fördelning: 

30 Snabbtåg, 70 Öresundståg, 58 Pågatåg (genomgående),  

70 Pågatåg (som vänder vid Maria station). 
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Andra fördelar med dubbelspår 
 enligt tunnelalternativ A 

 
En robust trafiklösning som innebär: 

• God teknisk anläggningsstandard, med 120 års livslängd 
• Medger anslutning till kompletterande stationsläge 
• Bra linjeföring 
• Underhållsvänlig anläggning 
• Störst restidsvinst och större flexibilitet i trafikeringen 
• Kräver cirka ett halvårs avstängning av Västkustbanan 
• Positiva effekter på stadsmiljön 
• Negativa effekter i byggskedet (svårt att undvika) 
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Dubbelspår  
Maria-

Helsingborg C 
  För oss är VKB 

absolut viktigast! 
 Vad kan vi göra 

tillsammans så att 
Maria-Helsinborg C 

finns med i NTP 
2018-2029? 
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2.Skånebanans högst prioriterade åtgärd är 
dubbelspår Maria-Helsingborg C (VKB) 
samt hastighetshöjning Åstorp-Kattarp 
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2. Skånebanans prioriterade åtgärder 

1. Dubbelspår Västkustbanan + hastighetshöjning Åstorp-Kattarp  
2. Dubbelspår Hässleholm-Kristianstad  
3. Dubbelspår alternativt förlängt mötesspår i Klippan på 
 sträckan Klippan-Hyllstofta  
4. Trimningsåtgärder/partiellt dubbelspår Åstorp-Ramlösa  
5. Planskild spårport Ramlösa + fler plattformsspår Ramlösa  
6. Planskild spårport Hässleholm (utredning bör samordnas med punkt 2)  

ÅVS måste göras innan 2020 för punkt 4 och 5! 
                                   Vilken åtgärd är viktigast? 

1 3 

4 

5 
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3. Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör 

Viktiga och prioriterade uppgifter: 
• Regeringen utser förhandlingsperson 

• Öresundsbrokonsortiets ägardirektiv ändras 
• Sverigeförhandlingen gör en bra slutrapport i 

december 2017 
• Greater Copenhagens Trafikcharter 

implementeras 
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Familjen Helsingborgs 
prioriteringar av nya objekt i den 

regionala RTI- planen  
för perioden 2018-2029
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1. Västkustbanan , Maria-Helsingborg C 
dubbelspår 

Medel avsätts i RTI-planen för samfinansiering på 
samma sätt som för Ängelholm-Maria. 

Helsingborgs stad medfinansierar. 
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2. Väg 109 stråket Helsingborg-Höör 
 
Stråket Helsingborg-Höör behövs för att öka nordvästra Skånes 
tillgänglighet till Skånes mittpunkt och därmed ge ökad tillgänglighet 
till bland annat Ystad, Österlen, Kristianstad och Blekinge. 
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2. Väg 109 
 Ekeby-Kågeröd-Knutstorpsborg  
(etapp 1 i stråket Helsingborg-Höör) 
Väg 109 Ekeby-Kågeröd-Knutstorpsborg behövs för att öka 
tillgängligheten till Kågeröd, vilket blir extra viktigt när trafiken 
på Söderåsbanan startar och stationen i Kågeröd blir en viktig 
målpunkt för boende i närområdet bl a Ekeby.  
Den nya vägen kommer också att minska genomfartstrafiken i 
Kågeröd och vara positiv för nyexploaterade områden. 
ÅVS har genomförts 2016. 
Vägen kan byggas som en tvåfältig 80 km/h-väg, men bör 
förberedas för utbyggnad till 2+1 väg när hela stråket byggs ut. 

 
Vad anser regionen om stråket väg 109? 
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3. Väg 21 Klippan-Hyllstofta 
 

ÅVS måste göras för den felande länken Klippan-Hyllstofta på väg 21. 
Den här sträckan håller inte samma standard, dvs 2+1 väg, som övriga delar 
mellan Åstorp och Hässleholm/Kristianstad.  
Sträckan är också hårt olycksbelastad med flera dödsolyckor under de 
senaste åren. 
Väg 21 är ett viktigt pendlingsstråk mellan tillväxtmotorerna 
Helsingborg och Hässleholm/Kristianstad! 
 

                                                Håller regionen med om detta? 
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4. Väg 108 Örkelljunga- 
Ljungbyhed-Kävlinge 
En ÅVS behöver göras i första 
hand för sträckan Örkelljunga-
Ljungbyhed, men även för hela 
sträckningen av väg 108. 
Det finns behov av ökad 
trafiksäkerhet och säkerställd 
kapacitet på sträckan.  
Även möjlighet till kollektivtrafik 
i stråket för att minska 
bilberoendet bör belysas. 
Regionens synpunkt på 
stråket väg 108? 

Kävlinge 
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TACK! 
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Jan-Inge Hansson 
Tel: 0732 - 31 53 68 
jan-inge.hansson@familjenhelsingborg.se 

Samarbetskommittens protokoll 2/ 2017 

Tid/ Plats Fredagen den 31 mars 2017, kl. 10.00-12.00. 

Skenesalen, biblioteket Billesholm. 

Närvarande 

Ledamöter Peter Danielsson, ordförande (Helsingborg) 

Anders Månsson, Bjuv 

Ninie Lindell, Bjuv 

Bo Wendt, Båstad 

Ingela Stefansson, Båstad 

Lennart Nilsson, Höganäs 

Kerstin Persson, Klippan (fr o m kl 09 .30) 

Jan Björklund, Helsingborg 

Torkild Strandberg, Landskrona 

Jonas Esbjörnsson, Landskrona 

Ronny Nilsson, Perstorp 

Bo Dahlqvist, Perstorp 

Birgitta Jönsson, Svalöv 

Teddy Nilsson, Svalöv 

Ronny Sandberg, Astotp 

Eddie Ek, As torp 

Lars Nyander, Ängelholm 

Robin Holmberg, Ängelholm 

Carina Zachau, Örkelljunga 

Christer Olsson, Örkelljunga 

Tjänstemän Christer Pålsson, Bjuv 

Katarina Pelin, Båstad 

Palle Lundberg, Helsingborg 

Tomas Rikse, Klippan 

Christian Alexandersson, Landskrona 

Ulf Bengtsson, Perstorp 

Kerstin Lingebrant, Svalöv (till 11.40) 

Lena Mårtensson-Stenudd, Astorp (till 11.40) 

Lilian Eriksson, Ängelholm 

Charlotta Kabo Stenberg, Örkelljunga 

Asa Aberg, Familjen Helsingborg 

Jan-Inge Hansson, Familjen Helsingborg -, 
, !) p :· 

BÅSTADS f<OMMUN 
l<ommunstyrelsen 
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Gäster Renee Mohlkert, Håkan Lindström, Sofia PerssonJenni Wehrmann 

och Lisa Enström, Helsingborgs stad, Emma Nordwall, Daniel Nilsson och 

Christer Ängehov, räddningstjänsten Skåne Nordväst, Carolina Larsson, Bjuvs 

kommun. 

§ 1 Mötets öppnande m m 

Ordförande Peter Danielsson hälsar alla välkomna till dagens möte. 

Samarbetskommitten beslutar 

att jämte ordförande utse Anders Månsson, Bjuv till justeringsman. 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen är utsänd sedan en vecka. 

Samarbetskommitten beslutar 

att godkänna den utsända dagordningen. 

Beslutspunkter 

§ 3 Matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov 
Föreligger skrivelse att genomföra ett projektuppdrag avseende matchning mellan 

utbildning och arbetsmarknadens behov. Ärendet föredras av Lisa Enström, 

Helsingborgs stad. Uppdraget är kopplat till Verksamhetsplan 2017-2019. Målet är 

att inom Familjen Helsingborg utveckla väl fungerande samarbetsformer och 

arbetssätt för att möta utmaningarna inom det prioriterade målområdet. Projektet 

föreslås genomföras som en projektanställning under 6 månader. Beräknad kostnad 

uppgår till 325 kkr. 

Samarbetskommitten beslutar 

att genomföra projektet under 2017 

samt att finansiering sker genom att disponera 325 kkr ur tidigare års 

ackumulerade överskott. 

§ 4 Årsredovisning 2016 med målavstämning Verksamhetsplan 2016 
Sekretariatschefen föredrar ärendet. Årets överskott uppgick till 1125 kkr och 

ackumulerat överskott till 3234 kkr. Andel helt eller delvis uppnådda mål uppgick 

till diygt 80 %. 

Samarbetskommitten beslutar 

att godkänna årsredovisning 2016 och lägga revisionsberättelsen till handlingarna 

~-V!JJ11 
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att ur det ackumulerade överskottet återföra 340 kkr avseende Leaderprojekt Food 

Evolution, 300 kkr avseende mångfaldsprojekt samt 50 kkr avseende Film.projekt 

Emerich Roth. 

att översända årsredovisningen med bilagor till medlemskommunerna i syfte att 

sprida information om Familjen Helsingborg verksamhet på hemmaplan. 

att ändra huvudansvarig kommun avseende mätetal 5.7-5.11 Verksamhetsplan 

2017-2019 från Höganäs till Helsingborg. 

samt att uppdra åt kommundirektörsgruppen att ta hand om de slutsatser kring 

mål och måluppfyllelse som framkommit vid dagens analysarbete. 

§ 5 Eventuellt gemensamma regler för försäljning av fyrverkerier i 
kommunerna inom Familjen Helsingborg 

Styrelsen uppdrog vid sitt möte 170127 till kommundirektörsgruppen att utreda 

möjligheterna att skapa ett gemensamt regelverk inom Familjen Helsingborg 

avseende försäljning av fyrverkerier. Ärendet redovisas av Sofia Persson, 

Helsingborgs stad. 

Samarbetskommitten beslutar 

att inte vidta några åtgärder kring gemensamt regelverk avseende försäljning av 

fyrverkerier. 

§ 6 Utredning om ökad samverkan mellan räddningstjänstema inom 

Familjen Helsingborg 

Styrelsen uppdrog vid sitt möte 170127 åt kommundirektörsgruppen att arbeta 

fram ett underlag kring ökad samverkan mellan räddningstjänsterna inom Familjen 

Helsingborg. Emma Nordwall, Christer Ängehov och Daniel Nilsson 

räddningsförbundet Skåne Nordväst och Renee Mohlkert, Helsingborgs stad 

redovisar ärendet. 

Samarbetskommitten beslutar 

att intresserade kommuner tar upp ärendet på hemmaplan för att i närtid meddela 

förbundet om kommunen avser att gå vidare med en genomlysning i syfte att ta 

fram ett underlag till beslut om fortsatt process 

att för de kommuner där genomlysning skett antar ett inriktningsbeslut senast i 

oktober 2017 om de avser att gå vidare för att ansluta sig till förbundet 

samt att slutligt beslut för att gå med i förbundet meddelas senast juni 2018 med 

inträde i räddningsförbundet Skåne Nordväst senast 190101. 

lnformationspunkter 

§ 7 Kollektivtrafikfråga 

Ronny Sandberg, ordförande i kollektivtrafikutskottet redovisar att utskottet 

~J)ffe 
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kommer att ha ett möte med presidiet i Region Skånes kollektivtrafiknämnd den 

26 april 2017. Ordföranden uppmanar styrelseledamöterna att senast 170412 maila 

in eventuella strategiska frågor som kan tas upp på mötet med kollektivtrafik

nämnden. 

§ 8 Arets mångfaldsinitiativ, prisutdelning 
From 2016 utlyses årligen en tävling i att sprida goda exempel och uppmuntra till 

initiativ för ökad mångfald på medlemskommunernas arbetsplatser. Carolina 

Larsson, personalchef Bjuvs kommun delar ut utmärkelsen som består av en 

prissumma på 15 000 kr och ett diplom. Arets pris går till bygglovsenheten på 

stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad som företräds av Jenni Wehrmann, 

enhetschef på bygglovsenheten. 

Tematisk uppföljning 

Anmälningar och rapporter 

- Justerat protokoll från den 27 januari är utsänt. 

- Nästa möte är den 2 juni i Helsingborg (OBS ändrad plats och tid för mötet 

13.30-16.30). 

Ordföranden avslutar mötet med att avtacka kommunchefen i Båstad, Katarina 

Pelin som kommer att sluta sin tjänst i Båstad och går vidare som förbundsdirektör 

på VA SYD. 

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

Vid protokollet 

' Jmreras , , : / 12 I /, · · 
;,::':// ..... I. ... 4..-~/(___ 

Peter Danielsson, ordförande Anders Månsson 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kom111unstyrel~en BÅSTAD 

Protokoll fört vid Årsstämma i Båstadhem AB 
Org. Nr 556527-7059 

Torsdagen den 20 april 2017 kl 16.30-16.40 Båstadhem AB, Båstad 

Närvarande: 

Sekreterare: 

§ 1 Stämmans öppnande 

Inge Henriksson (BP)(representerar 100% av aktierna) 
Hans Grönqvist (BP), ordförande 
Ann-Margret Kjellberg (S), vice ordförande 
Kjell Andersson (BP), ledamot 
lb Nilsson (C), ledamot 

Jan Ahlström (M), ledamot 
Ingemar Nilsson (SD), ledamot 

Allan Sunnergren (MP), ledamot 
Irene Ebbesson (S), suppleant 
Lars Casteborn (BP), suppleant 
Anders Dahlkvist (BP), suppleant 
Christer Linden (M), suppleant 
Hans Ekwurtzwel (MP), suppleant 
Marie Louise Aaröe (M), suppleant 
Robert Falk, vd Båstadhem AB 
Lisbeth Nilsson, ekonomichef Båstadhem AB 

Ursula Lind blom, ekonomiassistent Båstadhem AB 

Stämman öppnades av ordförande Hans Grönqvist. 

§ 2 Val av ordförande vid stämman 
Hans Grönqvist valdes till ordförande för stämman. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
Upprättades röstlängd. Båstads kommun innehar 100% av aktierna och 100% av 
rösterna vilka representeras av Inge Henriksson. 

§ 4 Val av justerare 
Till justerare av protokollet valdes Hans Grönqvist och Inge Henriksson. 

EM 
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§ 5 Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad 
Beslöts att stämman kallats i behörig ordning, minst två veckor och längst fyra veckor 
före stämman. 

§ 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorernas granslmingsrapport 
Årsredovisningen presenterades i korthet av ekonomichef Lisbeth Nilsson. 
Revisionsberättelsen har tidigare presenterats både för ägare och styrelse. VD Robert 
Falk föredrog lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

§ 7 Beslut om: 
a) Fastställelse av resultat- och balansräkning 
Stämman beslöt fastställa resultat och balansräkningen. 
b) Disposition av vinst enligt fastlagd balansrälming 
Stämman beslutade att till aktieägaren utdela 53 600 kr samt att 24 744 200 kr 
balanseras i ny räkning. 
c) Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. 
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och VD för räkenskapsåret. 

§ 8 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer 
Fastställdes arvode åt ordförande till 78 091 kr per år samt att 
sammanträdesersättningen till vice ordförande och styrelsen utbetalas i enlighet med 
Båstad kommuns reglemente. Till lekmannarevisorer och auktoriserad revisor 
utbetalas arvode enligt räkning. 

§ 9 Val av revisor 
Omval av KPMG till auktoriserat revisionsbolag. 

§ 10 Anmälan om Båstads kommunfullmäktiges val av ordinarie 
styrelseledamöter, suppleanter samt ordförande och vice ordförande 
intill bolagsstämman 2019: 

Styrelsen består av: 
Hans Grönqvist (BP) 
Kjell Andersson (BP) 
Ann-Margret Kjellberg (S) 
Ingemar Nilsson (SD) 
lb Nilsson (C) 
Jan Ahlström (M) 
Allan Sunnergren (MP) 

Ordförande: Hans Grönqvist 

Suppleanter: 
Anders Dahlkvist (BP) 
Lars Casteborn (BP) 
Irene Ebbesson (S) 
Joakim Gräbner (SD) 
Hans Ekwurtzel (MP) 
Christer Linden (M) 
Marie Louise Aaröe (M) 

Vice ordförande: Ann-Margret Kjellberg 

§ 11 Anmälan om Båstads kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer 
Lekmannarevisorerna är valda intill bolagsstämman 2019. 
Ingvar Andreasson och Sten Wahlgren. 

452

452



§ 12 Nya ägardirektiv 
Inge Henriksson rapporterade att ägardirektiven från Båstads kommunfullmäktige 
daterad 2014-01-29 står fast. 

§ 13 Ny bolagsordning 
Det föreligger ingen ny bolagsordning. 

§ 14 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen 
Inget annat ärende. 

§ 15 Stämman avslutas 
Hans Grönqvist förklarade stämman avslutad. 

Båstad 2017-04-20 

Hans Grönqvist 
Ordförande 

( 
Ursula Lindblom 
Sekreterare 

Justerare 
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB (NSR) 
Org.nr 556217-4580 

Årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 

BÅSTADS f<OMMUN 
l<ommunslyrelsen 

Styrelsen och verkställande direktören för NSR AB avger härmed följande 
årsredovisning och koncemredovisning. 

Innehåll Sida 

Förvaltningsberättelse 2 
Koncernen 

Resultaträkning 6 
Balansräkning 7 
Eget kapital 9 
Kassaflödesanalys 10 

Moderföretaget 
Resultaträkning 11 
Balansräkning 12 
Eget kapital 14 
Kassaflöd~sanalys 15 

Tilläggsupplysningar 
Redovisningsprinciper 16 
Noter 18 

Styrelsens säte : Helsingborg 
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK) 
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr) 
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för Nordvästra Skånes Renhållnings AB avger 
härmed följande årsredovisning för 2016. 

Ägarförhållanden 
Bolaget är samägt av kommunerna Bjuv 7,70%, Båstad 6,40%, Helsingborg 51,56% , 
Höganäs 11,48%, Åstorp 6,90% och Ängelholm 15,96%. 
För verksamheten gäller ett konsorti.alavtal mellan ägarkommunerna sedan 1981. 

Information om verksamhet 
Bolag~t har som föremål för verksamheten att inom delägarkommunerna insamla, 
transportera, återvinna och bortskaffa avfall, och bedriva därmed sammanhängande 
regional verksamhet, äga, förhyra och förvalta med verksamheten förknippad 
egendom samt äga och förvalta aktier i företag inom renhållningssektorn. 

Verksamheten ska i huvudsak bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe. Genom NSR:s 
konsortialavtal har ägarkommunerna organiserat sitt lagstiftade ansvar inom 
avfallshanteringen. Bolaget ansvarar för framtagande av beslutsunderlag för 
avfallsplan,, renhållningsordning och taxa för renhållning till respektive 
kommunfullmäktige. 

Det övergripande kommunala ändamålet är att: "Bolaget ska genom samverkan med 
aktörer på marknaden och delägarkommunerna utveckla en avfallshantering som 
syftar till att värna den globala miljön, det regionala näringslivet och den lokala 
servicen, genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad." 

Koncessionsupphandling på drift av biogasanläggning och anläggning avseende 
farligt avfall har trätt i kraft under året. Eftersom övrig verksamhet i dotterbolaget 
NSR Produktion AB också har avvecklats under året sker endast en mindre del av 
behandlingsverksamhet i bolagets egen regi. 

Bolaget äger andelar i Liquid Biofuel Genesis AB (33%) som tillverkar biogas. Enligt 
aktieägaravtal har de ingående företagen ingått avtal om hembudsskyldighet vid 
eventuell aktieförsäljning. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång 
NSR ansvarar administrativt för renhållningskollektiven i Ängelholm, Bjuv, Båstad, 
Helsingborg och Åstorps kommuner. Under 2016 har Höganäs kommun beslutat att 
också nyttja NSR på samma sätt som övriga ägarkommuner. 

Flera nya insamlingsentreprenader har startats upp under 2016. Bristande kvalitet i 
uppstartsarbetet påverkade främst invånarna i Båstad. Då problem i uppstarter av 
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renhållningsentreprenader har skett i såväl andra kommuner i Skåne som övriga 
Sverige har ett övergripande förbättringsarbete intitierats. I Ängelholms kommun 
har ett nytt insamlingsystem för källsortering etablerats under året. Avfall Sveriges 
ranking av landets kommuner efter den miljö- och kundnytta som respektive 
kommuns avfallshantering ger upphov till~ utsåg NSR's kommuner som bäst i 
Sverige. 

Inpasseringssystem med obligatorisk registrering för besökare till 
återvi.nningscentralerna har förbättrat arbetsmiljön för medarbetarna då situatione! 
som upplevs hotfulla minskat. Registreringen har visat att ca 70.000 besök under året 
felaktigt belastar ekonomin för renhållningskollektiven då det inte avser 
hushållsavfall. Från 1 januari begränsas därför antalet besök som ingår i avfallstaxan 
till 12 st per myndig invånare och år. 

Det målorienterade arbetet mot att förebygga avfallets uppkomst har fortsatt genom 
samverkan i "Sopsamarbete Skånenordväst" där NSR samarbetar med l.SR och 
Nårab för att nå de ambitiösa målsättningarna. Bolagens gemensamma arbete har 
visat på möjligheten att nå målen och att effekterna av minskat avfall blir kraftigt 
reducerade kostnader. 

Bolagets reaktorbaserade rötning och kompostering i BioCellReaktorer har fortsatt 
att producera fjärrvärme. Under året genomfördes en pilotstudie för att få bättre 
kunskap om effekter vid en utgrävning av reaktorerna. 

Förhandling avseende tvist med leverantör av biogasanläggning har avslutats. 

Under de senaste åren har flera bränder på avfallsupplag och 
behandlingsanläggningar för avfall uppstått. De diffusa utsläppen till såväl luft som 
vatten har en stor negativ miljöpåverkan. NSR's förebyggande arbete med att minska 
risken för bränder har givit önskat resultat och under 2016 uppstod inga 
okontrollerade avfallsbränder på NSR' s anläggningar. 

Verksamhetsnära forskning och utveckling sker inom fyra utvalda områden. Deponi, 
Biogas, Organisation och Förebyggande av avfall. Genom samverkan med såväl 
näringsliv som akademi och bransch.kollegor bidrar NSR till fortsatt utveckling av 
miljömässiga förbättringar. Samarbetsavtal har slutits med Sustainable Business Hub 
om att utveckla Vera Park som industripark och testbäddsmiljö för framtagande av 
ny effektiv miljöteknik. För närvarande finns 14 aktörer etablerade på industriparken 
utöverNSR. 

Således har det kommunala ändamålet och ägardirektiven följts. 
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Framtida utveckling 
NSRs utveckling kommer att präglas av att finna nya vägar att påverka uppkomsten 
av avfall. Kunskap om beteende och kommunikation kommer att vara nyckelfaktorer 
för att nå de ambitiösa målen om halvering av mängden avfall. 

Vidare kommer rollen som beställarfunktion att utvecklas genom att understödja 
utveckling tillsammans med marknaden aktörer. Framförallt kommer ett stort fokus 
ligga på att digitalisera verksamheten för att underlätta i vår produktion av tjänster 
och minimera avvikelser. Samverkan med akademin och privata aktörer kommer att 
vara avgörande för utvecklingen av industriparkskonceptet. 

Under kommande år kommer investeringar vara fokuserade på genomförande av 
strategin för hantering av lakvatten och förnyelse av återvinningscentraler. Arbetet 
med sluttäckning kommer att intensifieras under kommande femårs period genom 
ett utökat samarbete med ägarkommunerna avseende hantering av massor. 

Information om risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolaget arbetar systematiskt med identifiering, värdering och hantering av 
strategiska, operativa och finansiella risker. Politiska beslut och lagregleringar 
exponerar bolaget för politiska och finansiella risker. Eftersom NSR är en stor aktör 
inom sitt område fortgår utveckling av verksamheten och anpassning till nya och 
kommande regleringar. 

För att möta kundernas och lagstiftarens krav i kombination med ägardirektivet som 
gäller för företaget arbetar vi kontinuerligt med utveckling av personal och 
tjänsteutbudet. För att kunna fullfölja detta krävs i sin tur en ständigt hög 
investeringstakt som innebär att bolaget har behov av extern upplåning för att 
finansiera investeringarna vilket vi har löst genom ägarkretsen. 

Genom att årligen på företagsekonomisk grund sätta av till återställningsfond bygger 
bolaget upp en reservering för att kunna möta framtida utgifter. Det framtida 
återställningskravet på deponier utgör därmed·en finansiell risk då kapitalbehovet 
tillgodoses från den löpande verksamheten. 

Miljöpåverkan 
Bolaget är beroende av miljötillstånd för sina anläggningar i regionen. Tillstånd löper 
med intervaller så att inte förnyad ansökan skall ske vid samma tidpunkt. 

Finansiering av såväl investeringar som återställningsåtaganden sker genom 
långfristig upplåning genom ägare. 

Tillämpning av förändringar i såväl den nationella som den europeiska 
lagstiftningen kan påverka förutsättningarna för företaget. Genom att aktivt delta i 
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bransch- och intresseorganisationer verkar vi för att påverka utvecklingen av 
lagstiftningen på ett positivt sätt. 

Flerårsöversikt koncernen 2016 2015 2014 2013 
Nettoomsättning 375.741 410.777 413.880 377.576 
Resultat efter finansiella poster · 247 9.441 237 -9.343 

Rörelsemarginal (%) 0,3 0,2 0,2 - 4,1 
Avkastning på eget kapital(%) 0,4 14,6 0,4 - 17,6 
Balansomslutning 450.005 475.700 432.865 440.516 

Soliditet (%) 15 15 13 12 
Antal anställda (st) 160 146 119 138 

Flerårsöversikt Moderföreta.get 2016 2015 2014 2013 
Nettoomsättning 354.374 267.557 256.246 226.979 
Resultat efter finansiella poster - 774 4.925 - 7.442 -10.509 
Rörelsemarginal (%) 0,3 - 3,2 - 1,8 -1,8 
Avkastning på eget kapital (%) -1,6 7,5 -15,9 -45,8 
Balansomslutning 445.062 439.944 385.293 393.893 

Soliditet(%) 11 15 12 12 

Medelantal anställda (st) 134 109 85 95 

Nyckeltalsdefinitioner, se not 37. 

Enligt ägardirektiven bör bolaget ha en soliditet på minst 15%, vilket uppfyllts under 
året. 

88 % av omsättningen i moderbolaget är hänförligt till verksamhet som avser 
ägarkommunerna. 
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I enlighet med ägardirektivet redovisas nedan respektive renhållningskollektivs 
ekonomiska ställning för innevarande verksamhetsår. 

Renhållningskollektiv Bjuv Båstad Helsin'gbo.rg Åstorp Ängelholm 
Omsättning 16.185 29.378 134.381 15.771 43.039 
Kostnader, direkta -16.129 -23.977 -132.215 -16.816 -48.166 
Kostnader., overhead -274 -264 -2.452 -274 -736 
Rörelseresultat - 218 5.137 -286 -1.319 -5.863 

Ingående ackumulerat resultat 1.382 -1.656 286 1.383 958 
Utgående ackumulerat resultat 1.164 3.481 0 64 -4.905 
Ingående överskott 0 0 24.887 0 2.307 
Återstående överskott 0 0 15.393 0 0 

Den ekonomiska redovisningen av renhållningskollektiven följer 
självkostnadsprincipen samt solidarisk finansiering av återvinningscentralema. 
Genomsnittskostnaden per invånare har sänkts med ca 20% sedan 2010 och uppgår 
nu till 650 kr/invånare och år. 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

Balanserad vinst 
Årets resultat 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 

6 {26) 

45.325.593 
-3.954.031 
41.371.562 

41.371.562 
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NORDVÅSTRASKÅNESRENHÅLLNINGSAB 
Org.nr 556217-4580 

Koncernens resultaträkning 

Nettoomsättning 
övriga rörelseintäkter 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar 
ÖVril2a rörelsekostnader 

RÖRELSERESULTAT 

Resultat från finansiella investeringar 
Resultat från andelar i koncernföretag 
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 

Bokslutsdispositioner 
Skatt på ·årets resultat· 

ÅRETS RESULTAT 

6 

Not 

1,6 

6 
3, 4 
5 

13, 14, 15 

7 
8 
9 

10 
11 

2016-01-01- 2015-01-01- . 

2016-12-31 2015-12-31 

375 741 410777 
3690 421 

379431 411198 

66590 76172 
182176 206 719 
85220 90136 

44407 37328 
0 0 

378 393 410355 

1038 843 

0 0 
1370 10962 

221 2391 
-2382 -4 755 

-791 8598 

247 9441 

0 0 
-3196 4382 

-2949 13823 

~ 

~ 

460

460



NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 
Org.nr 5S621'1-4580 

Koncernens balansräkning 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Pågående nyanläggningar 
l'vfarkanläggning,deponi 
Byggnader och markanläggning, exkl deponi 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier och IT-utrustning 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
UEeskjuten skattefordran i temeorära skillnader 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager mm 
Färdiga varor och handelsvaror 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Fordran hos koncernföretag 
Aktuella skattefordringar 
ÖVriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och ueeiuena intäkter 

Kortfristiga placeringar 
Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

12 
13 
13 
14 
15 

16, 17 
18, 19 
20 

21 

22 

23 

7 

2016-12-31 2015-12-31 

10085 9181 
18680 18680 

202238 217204 
63947 71213 
44175 3725 

339125 320 003 

0 0 
5085 4115 
6271 8472 

11356 12587 

350481 332590 

10927 7772 
10927 7 '1'12 

38330 57123 
25811 49 891 

3339 5184 
1016 0 

19809 21534 
88305 133 732 

292 1606 

~524 143110 

450005 475 700 

% 
1& 
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 
Org.nr 556217-4580 

Koncemens balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Aktiekapital 
ÖVrigt tillskjutet kapital 

Annat eget kapital inklusive årets resultat 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 
Återställningsfond 

Långfristiga skulder 
Lån hos koncernföretag 
Förutbetalda intäkter 

Kortfristiga skulder 
Lån hos koncernföretag 
Skuld till koncernföretag 
Leverantörsskulder 
Aktuella skatteskulder 
ÖVriga skulder 
Ueeiuena kostnader och förutbetalda intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

24 

26 
27 

28 
29 

31 
31 

32 

8 

2.016-12-31 2015-12-31 

5000 5000 
0 0 

61175 64123 

661'75 69123 

4871 4927 
86080 90199 
90951 95126 

208350 181350 
21574 33888 

229 924 215 238 

3000 5000 
0 10676 

42633 60919 
263 0 

2791 6617 
14268 13 001 
62955 96 213 

450005 475 700 

~ 

~ 
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 
Org.nr 556217-4580 

Koncernens förändringar i eget bpital 

Eget kapital 2015-01-01 
Årets resultat 
Eget kapital 2015-12-31 

Årets resultat 
Eget kapital 2016-12-31 

Aktie

kapital 

5000 

5000 

5000 

9 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

0 

0 

0 

Annat eget 

kapital inkl. 

årets resultat 

50300 
13823 
64123 

-2 949 
61174 

Totalt 

55300 
13823 
69123 

-2 949 
66174 
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 
Org.nr 556217-4580 

Koncernens kassaflöde 

Den löpande verk6alllheten 
Resultat efter finansiella poster 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 
Resultat från försäljning av andelar i koncernföretag 
Kapitalandel av resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
Avskrivningar och nedskrivningar 
Realisationsvinst/förlust försäljning anläggningstillgångar 

Skattekostnad 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital · 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Ökning (-)/ minskning(+) av varulager 
Ökning (-)/ minskning(+) av fordringar 
Ökning (+)/ minskning (-) av avsättningar 
Ökning{+) / minskning{-) av kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Förvärv av finansiella tillgångar 
Försäljning av intressebolag 
Försäljning av inventarier 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Förändring långfristiga skulder 
Förändring andelar i intresseföretag 
Förändring av långfristig fordran 
Lämnat koncernbidrag 
Erhållet koncernbidrag 
Kassaflöde från finansierlngsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

10 

2016--01-01-

2016-J.2..31 

247 

0 
-970 

44407 

-540 
-1022 
4212.4 

42124 

-3155 
45 4.55 
-4175 

-31258 
48991 

-63 531 
0 
0 

540 
-62 991 

12686 
0 
0 
0 
0 

12686 

-1314 
1606 

292 

2015..01-01-

2015·12<U 

9 441 

0 
-10 129 
37328 

-370 
-14 

36256 

36256 

2388 
-18295 
-1243 
18314 
37420 

· -64 099 
-300 

6224 
426 

-57749 

21750 
0 
0 
0 
0 

21750 

1421 
185 

1606 

~ 
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Moderföretagets resultaträkning 

Nettoomsättning 
övriga rörelseintäkter 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar 
övriga rörelsekostnader 

RÖRELSERESUL TAT 

Resultat från finansiella investeringar 
Resultat från artdelar i koncernföretag 
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 

Bokslutsdispositioner 
Skatt på årets resultat 

ÅRETS RE§UL T AT 

11 

Not 

1,6 

6 
3,4 
5 

13, 14, 15 

7 
8 
9 

10 
11 

2016-01-01- 2015-01--01-
2016-12-31 2015-12-31 

354374 267 557 
3690 421 

358 064 'l.67 978 

60068 35700 
169 778 137 374 
82851 66149 

44407 37328 
0 0 

35'7104 276 551 

960 -8 573 

0 0 
400 15765 
216 2391 

-2350 -4658 
Ql '734 13498 

-774 4925 

0 9425 

-3180 4368 

-3954 18718 

~~ 
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 
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Moderföretagets balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Pågående nyanläggningar 
Markanläggning, deponi 
Byggnader och markanläggning, exkl deponi 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier och IT-utrustning 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
UEeskjuten skattefordran i teme2rära skillnader 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager mm 
Färdiga varor och handelsvaror 

Kortfristiga.fordringar 
Kundfordringar 
Fordran hos koncernföretag 
Aktuella skattefordringar 
ÖVriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och ueeluEna intäkter 

Kassa och bank 

· Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

u 
13 
13 
14 
15 

16, 17 
18, 19 

20 

21 

22 

23 

12 

20}6",12,0 31 2()1§0 12-31 

10085 9181 
18680 18680 

202 238 . 217204 
63947 71213 
44175 3725 

339125 320003 

100 100 
470 470 

6271 8444 
6841 9014 

345 966 329 017 

10 927 2156 
10 92'7 2156 

38310 29437 
25 801 59316 
2941 4784 
1016 0 

19809 13628 
87 877 107165 

292 1606 

99096 110 92'7 

445062 439 944 

~ 
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Moderföretagets balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 
Reservfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Obeskattade reserver 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 
Återställningsfond 

Ungfristiga skulder 
Lån hos koncernföretag 
Förutbetalda intäkter 

Kortfristiga skulder 
Län hos koncernföretag 
Skuld till koncernföretag 
Leverantörsskulder 
Aktuella skatteskulder 
ÖVriga skulder 
Ueeluena kostnader och förutbetalda intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter 
Ansvarsförbindelser 

Not 

24 

25 

26 
27 

28 
29 

31 
31 

32 

0 
0 

13 

2016--12-31 20J5cl2c3J 

5000 5000 
1000 1000 
6 000 6000 

45325 26607 
-3 954 18718 
41371 45325 
4'/ 371 51325 

17841 17841 

946 974 
86080 90199 
87026 91173 

208 350 181350 
21574 33 888 

229 924 215238 

3000 5000 
0 0 

42 633 43 839 
263 195 

2 791 4126 
14213 11207 
62900 64367 

445062 439944 

Inga Inga 
21484 16960 

~ 
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Moderföretagtes förändringar i eget kapital 

Eget kapital 2015-01-01 
Årets resultat 
Eget kapital 2015-12-31 

Överföring resultat föregående år 
Årets resultat 
Eget kapital 2016-12-31 

Aktie- Resen,fond 
kapital 

5000 1000 

5000 1000 

5000 1000 

14 

Balanserat Årets resultat 
resultat 

26607 

26 60'7 

18718 

45325 

18718 
18718 

-18 718 
-3954 

Totalt 

32607 
18 718 
51325 

0 
-3 954 
47371 

~ 
~· 
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Moderföretagets kassaflöde 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 

Resultat från försäljning av andelar i koncernföretag 
Kapitalandel av resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
Avskrivningar och nedskrivningar 
Realisationsvinst/förlust försäljning anläggningstillgångar 

Skattekostnad 

Kassaflöde hån den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Ökning H / minskning(+) av varulager 
Ökning(-) / minskning(+) av fordringar 
Ökning(+) / minskning(-) av avsättningar 
Ökning(+)/ minskning (-) av kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investerings verksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Förvärv av finansiella tillgångar 
Försäljning av intressebolag 
Försäljning av invcntarier 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Förändring långfristiga skulder 
Förändring andelar i intresseföretag 
Förändring av långfristig fordran 
Lämnat koncernbidrag 
Erhållet koncernbidrag 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

15 

2016-01-01-

2016-12-31 

-774 

0 
0 

44407 
-540 

-1006 
42087 

42088 

-8771 
19288 
-4147 

533 
48991 

-63 531 
0 
0 

540 
-62 991 

12686 
0 
0 
0 
0 

12686 

-1314 
1606 

292 

2()15-01-01-

2015-12-31 

4925 

0 
0 

37328 
-370 

0 
41883 

41883 

259 
-28200 
-1244 
20235 
32933 

-64 099 
-300 

15520 
426 

-48453 

21750 
0 

-4809 
0 
0 

16941 

1421 
185 

1606 

~ 
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 
Org.nr 556217-4580 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 
Redovisningsprinciper mm 

Allmänna redovisningsprindper 

Företagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprincipema är oförändrade i jämförelse med föregående år. 

Bedömningar och uppskattningar 
Följande av styrelsens bedömningar har en betydande effekt på redovisade belopp i å,rsredovisningen. 
Beträffande återställning av deponier har framtida tidpunkter för återställning av respektive deponi planerats. 
Framtida kostnad beräknas till nuvärdet med en kalkylränta oförändrad från föregående år om 3%. 

För behandling av lakvatten och återställning av upplagsytor göres avsättning till åter-
ställningsfond. Årlig avsättning är företagsekonomiskt erforderlig och redovisas bland åter-
ställningsfond. Avseende deponi som byggdes och togs i drift 2009 har totalt beräknad 
återställningskostnad aktiverats till tillgångarnas anskaffningsvärde. 

Koncemredovisning 
Koncemredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget 
samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har 
ett bestämmande inflytande. 

Intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag räknas de 
företag i vilka moderföretaget har ett betydande men inte bestämmmde inflytande. 

I koncemredovisningen faller bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för 
uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning 
fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital. 

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i 
koncernredovisningen tillämpade redovisning- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas 
av moderföretaget. 

Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovising i vilken företaget ingår är Helsingborgs 
kommun ( org.nr. 212000-1157) med säte i Helsingborg. Moderföretaget för hela koncernen är samma 
juridiska person. 

Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelai.'na kommer att tillgodogöras 
bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet i moderföretaget och koncemredovisning. 

Redovisning av leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasing- och arrendeavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. 
I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Se vidare not 4. 
Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. 

~~ 
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Ersättning till anställda efter avslutad anställning 
I moderföretaget och koncernen finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer 
klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, 
utöver dessa avgifter. 
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de 
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 

Statliga bidrag 
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att 
erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda 
att täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas 
anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet. 
Under 2016 har bidrag erhållits om 1 362 (8) vilket redovisas som intäkt. 

Anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskr~vningar och eventuella nedskrivningar. 

Materiella tillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika 
nyttjandeperioder. 

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är 
väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader · 
Bygganläggningar 
Markanläggningar 
Kärl 
Containers 
Processanläggningar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

20-25 år 
20-25 år 
10 år 
!Oår 
7 år 

5-10 år 
5-10 år 
5-10 år 

Avskrivningar beräknas på de ursprungliga anskaffningsvärdena och sker enligt plan utifrån 
en bedömning om tillgångarnas nyttjandeperiod. Redovisat värde granskas beträffande 
eventuell värdeminskning när händelse eller ändrade förutsättningar indikerar att det 
redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Om det finns sådana indikatorer 
och om det redovisade värdet överstiger det förväntade återvinningsbara beloppet skrivs tillgångarna 
ned till det förväntade återvinningsbara beloppet. 

Inkomstskatter 
Värderingar av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt 
de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor 
säkerhet kommer att fastställas. 
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter 
i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader som 
uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar. 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra skattemässiga avdrag redovisas 
i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. ~ 
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I företaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna 
skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna . 

. Varulager 
Varulager har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris, minskat med 
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoclen innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. 

Fordringar, skulder och avsättningar 
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det 
belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det 
första värderingstillfället ttill upplupet anskaffningsvärde. ÖVriga skulder och avsättningar värderas till de 
belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat 
anges. 

Noter 

Not 1 Nettoomsättningens fördelning 
Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande 

Koncernen 
2016 

Abonnemangsavgifter renhållningskollektiv 
Återvinning och återanvändning 
Behandling 

213 644 
62928 
99169 

2015 
214462 
108216 
88099 

Moderföretaget 
2016 2015 

214462 
33265 
19 830 

213 644 
56197 
84533 

375 741 410 777 354374 267 557 

Nettoomsättningen fördelas enbart på den nordiska marknaden. 

Not 2 Uppskattningar oclt bedömningar 

NSR gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningens ändamål 
som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De 
uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden 
för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan. 

Återställningsfond 
De årliga beräkningarna för avsättning till återställningsfond kan innebära ett förändrat behov av avsättning. 

Not 3 Arvode till revisorer Koncernen Moderföretaget 
2016 2015 2016 2015 

PwC 
Revisionsuppdrag 124 124 124 124 
Annan revisionsverksamhet 0 0 0 0 
Skatterådgivning 28 7 28 7 

1152 131 152 131 

Not 4 Operationella leasingavtal 
Koncernen Moderföretaget 
2016 2015 2016 2015 

Kostnadsförda leasingavgifter avseende 
operationella leasingavtal 12255 9121 11895 7421 

Moderföretaget arrenderar mark för verksamheten av Helsingborgs stad och Båstad kommun enligt 

långsiktiga avtal.~ 'fJt.,-- · 
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Org.n.r 556217-4580 

Framtida minimileaseavgifter avseende ej 
uppsägningsbara operationella leasingavtal: 

Ska betalas inom 1 år 
Varav arrende 
Ska betalas inom 1-5 år per år 
Varav arrende 
Ska betalas senare än 5 år per år 
Varav arrende 

Not 5 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 

Moderföretaget 

Dotterföretaget 
Koncernen totalt 

Sjukfrånvaron, i procent av ordirurrie arbetstid: 

Sjukfrånvaro för samtliga anställda 

Moderföretaget 

Dotterföretaget 
Koncernen totalt 

11591 
8505 

11591 
8505 

10 825 
8505 

Antal 
anställda 

134 

26 
160 

2.016 

Andel av sjukfrånvaro, i procent som avser långtidssjukfrånvaro 

Moderföretaget 

Dotterföretaget 
Koncernen totalt 

Löner och andra ersättningar 2016 

varav 
män 
74% 

76% 
74% 

6,24 

0,66 
6,10 

49,50 

0,00 
49,32 

Antal 
anställda 

109 

37 
146 

2.015 

2015 

varav 
män 
76% 

71% 
75% 

4,33 

4,85 
3,67 

34,65 

68,24 
34,86 

Sociala kost- Sociala kost-
Löner och nader (varav Löner och nader (varav 
andra pensions- andra 
erslittningar kostnader) ersättningar 

Moderföretaget 55 934 . 22 717 44267 
(3 655) 

Dotterföretaget 1530 768 16555 
~227) 

Koncernen totalt 57 465 23485 60822 
(3 882) 

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter och VD respektive övriga anställda 

Moderföretaget 
Dotterföretaget 

Styrelse Övriga Styrelse 
och VD anställda och VD 

2 103 53 831 2 066 
0 1500 0 

2103 55 2066 

Av bolagets pensionskostnader avser 364 (200) gruppens styrelse och VD. För bolagets verkställande 

pensions-
kostnader) 

18263 
(3580) 

6878 
{1350} 
25141 
(4 930) 

Övriga 
anställda 

42201 
16555 

58 756 

direktör gäller vid uppsägning från bolagets sida att avgångsvederlag utgår med ett års lön. För övriga /1/ __.,-
ledande befattningshavare gäller ömsesidig uppsägningstid på mellan tre och tjugofyra månader. /'k ~ 
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Org.nr 556217-4580 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 

Andel kvinnor i styrelsen 
Andel män i styrelsen 
Andel kvinnor bland övriga ledande 
befattningshavare 
Andel män bland övriga ledande 
befattningshavare 

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen 

Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

Koncernen 
2016-12-31 2015--12-31 

18% 
82% 

25% 

75% 

14% 
86% 

25% 

75% 

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 

Not 7 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
Koncernen 

Erhållna utdelningar 
Årets resultatandel 

Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter från koncernföretag 
ÖVriga ränteintäkter · 

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader till koncernföretag 
övriga räntekostnader 

Not 10 Bokslutsdispositioner 

Erhållet koncernbidrag 

20 

2016-12-31 2015-12.-31 
0 0 

1370 10962 
1370 10962 

Koncernen 
2.016-12-31 2015-12-31 

0 3 
221 2 388 
22.1 2 391 

Koncernen 
2016-12-31 2015-12-31 

2 313 2 491 
69 2 264 

2382 4 755 

Moderföretaget 
2016-12-31 . 2015-12-31 

9% 
91% 

25% 

75% 

Moderföretaget 

14% 
86% 

25% 

75% 

2016 2015 
14% 15% 
12% 7% 

Moderföretaget 
2016-12-31 2015-12-31 

400 833 
0 14 932 

400 15765 

· Moderföretaget 
2016-12-31 2015-12-31 

0 3 
216 2388 
216 2391 

Moderföretaget 
2016-12-31 2015-12-31 

2 313 2491 
37 2167 

2350 4 658 

Moderföretaget 
2016-12-31 2015-12-31 

0 9425 
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Not 11 Skatt på årets resultat 

Aktuell skatt på årets resultat 
Uppskjuten skatt på temporära skillnader 
Redovisad skatt 

Avstämning av effektiv skattesats 

Redovisat resultat före skatt 
Skatt på redovisat resultat enligt 
gällande skattesats 22 % (22%) 
Skatteeffekt av : 

Försäljning av näringsbetingade andelar 
ÖVriga ej avdragsgilla kostnader 
Utnyttjat underskottsavdrag 
Skattemässiga avskrivningar på byggnad 
Ej skattepliktiga intäkter 
Schablonränta periodiseringsfond 

Redovisad skatt 

Årets skattekostnad i % 

Koncernen 
2.016-12-31 2015-12-31 

-1050· -14 
-2146 4396 
-3196 4382 

Koncernen 
2016-12-31 2015-12-31 

247 9441 

-54 -2 077 

0 2411 
-81 -65 
258 238 

-1261 -520 
88 u 
0 0 

-1050 -14 

425 0 

Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör för år 2016 22,0% (22,0%) 

Not 12 Pågående nyanläggningar 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets anskaffningar 
Aktiverat till byggnader och markanläggningar 
Aktiverat till maskiner och andra tekniska an. 
Aktiverat till inventarier och IT-utrustning 
Utgående anskaffningsvärden 

Not 13 Byggnader och markanläggning samt deponi 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets anskaffningar 
Försäljning/utr~ering 
utgående ackumulerade anskaffningsvä:rde 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Försäljning/utrangering 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående planenligt restvärde 

Koncernen 
2016-12-31 2015-12-31 

9181 15036 
63531 64099 
-9 398 -53162 
-8 516 -16 315 

-44 713 -477 
10085 9181 

Koncernen 
2016-12-31 2015-12-31 

475 982 422 819 
9398 53162 

0 0 
485 380 475 982 

-240 098 -219 576 
-24 363 -20 522 

0 0 
-264461 -240 098 

220 919 235 884 

Moderföretaget 
2016-12-31 2015-12-31 

-1034 0 
-2146 4368 
-3180 4368 

Moderföretaget 
2016-12-31 2015-12-31 

-774 14351 

164 -3 157 

0 3285 
-78 -56 
52 448 

-1261 -520 
88 0 
0 0 

-1 034 0 

negativ 0 

Moderföretaget 
2016-12-31 2015-12-31 

9181 15036 
63531 64099 
-9 398 -53162 
-8516 -16 315 

-44 713 -477 
10085 9181 

Moderföretaget 
2016-12-31 2015-12-31 

475 982 422 819 
9398 53162 

0 0 
485 380 4'75 982 

-240 098 -219 576 
-24 363 -20522 

0 0 
-264 461 -240 098 

220919 235 884 

Flertalet byggnader och anläggningar i såväl moderbolaget som i koncernen är uppförda 
på mark som disponeras genom avtal mellan bolaget och ägarkommunerna. 

~· ~ 
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 
Org.nr 556217-4580 

Not 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Ingående anskaffningsväi:den 
Årets anskaffningar 
Försäljning/utrangering 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Försäljning/utrangering 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående planenligt restvärde 

Not 15 Inventarier och IT utrustning 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets anskaffningar 
Försäljning/utrangering 
Utgående ackumulerade anska.finingsvärde 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
För~ljning/utrangering 
Utgående ackumulerade avskrivningar· 

Utgående planenligt restvärde 

Not 16 Andelar i koncernföretag 

. Ingående anskaffningsvärden 
Utgående redovisat värde 

Not 17 Specifikation av andelar i koncernföretag 

NSR Produktion AB 

NSR Produktion AB 

Koncernen 
2016-,12-31 2015-12.-31 

303 629 294091 
8516 16315 

-14 396 -6 776 
297749 303 629 

-232 416 0 223 858 
-15 782 -15278 
14 396 6720 

-233 802 -232416 

63947 '71213 

Koncernen 
2016--12-31 2015-12-31 

34950 34523 
44713 477 

0 -50 
79663 34950 

-31225 -29 747 
-4 262 -1528 

0 50 
-35 487 -31225 

44176 3725 

Kapital

andel 

Rösträtts

andel 

100% 

Organisationsnummer 
556875-8493 

22 

100% 

Moderföretaget 
2016-,12-31 2015-12-31 

303 629 294 091 
8516 16315 

-14 396 --6776 
297749 303 629 

-232 416 0 223 858 
-15 782 -15 278 
14396 6720 

-233802 -232416 

63947 . 71213 

Moderföretaget 
2016-12-31 2015-12-31 

34950 34523 
44713 477 

0 -50 
79663 34950 

-31225 -29747 
-4262 -1528 

0 50 
-35 48'7 -312.25 

44176 3 '725 

Moderföretaget 
2016-12-31 2015-12-31 

Antal 

andelar 

100 
100 

1000 

Säte 
Helsingborg 

Bokfört 

värde 

100 
100 

100 
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 
Org.nr 556217-4580 

Not 18 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
Koncernen 

2016-12-31 2015-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 4115 5236 
Kapitalandel av årets resultat 970 -833 
Anskaffning 0 300 
Försäljning 0 -588 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 5085 4115 

Not 19 SJX?cifikation av andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 

Solel i Helsingborg ekonomisk förening 
Llquidgas Biofuel Genesis AB 

Liquidgas Biofuel Genesis AB 

Not 20 Uppskjuten skattefordran 

Ingående saldo 
Årets förändring 

Varav byggnader 

Not 21 Fordran hos koncernföretag 

Andel i koncemkonto 
Fordran koncernföretag 

Antal Kapital- Rösträtts

andel andelar andel 

1()0 

5100 33% 

Organisationsnummer 
556588-8392 

Koncernen 

33% 

2016-12-31 2015-12-31 

8472 4103 
-2 201 4369 
6271 8472 

6271 8444 
6271 8444 

Koncernen 
2016-12-31 2015-12-31 

25811 
0 

25811 

49891 
0 

49 891 

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Upplupna intäkter 
Förutbetalda hyror och kostnader 

Not 23 Kassa och bank 

Kassamedel 

Koncernen 
2016-12-31 2015-12-31 

2524 
17 285 
19 809 

Koncernen 

3721 
17 813 
21534 

2016-12-31 2015-12-31 

292 1606 
292 1606 

23 

Moder.företaget 
2016-12-31 2015-12-31 

470 758 
0 0 
0 300 
0 -588 

470 470 

Bokfört Resultat-

värde moder- andel 

företaget Koncern 
300 
170 
470 

Säte 
Helsingborg 

Moderföretaget 

0 
4615 
4615 

2016-12-31 2015-12-31 

8444 4103 
-2173 4341 
6271 8444 

6271 8444 
6271 8444 

Moderbolaget 
2016-12-31 2015·12-31 

25801 
0 

25801 

Moderbolaget 

49 891 
9425 

59 316 

2016-12-31 2015-12-31 

2524 
17285 
19809 

Moderbolaget 

3330 
10298 
13 628 

2016-12-31 2015-12-31 

292 1606 
292 
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 
Org.nr 556217-4580 

Not 24 Aktiekapital 

Aktiekapitalet består av 5 000 stycken aktier, kvotvärde a 100 kronor. 

Not 25 Obeskattade reserver 

Skillnad mellan bokförda och planenliga avskrivningar 

Den uppskjutna skatteskulden i obeskattade reserver uppgår till 3 925 (3 925) 

Not 26 Uppskjuten skatteskuld 

Ingående balans 
Årets förändring 

Långfristiga förutbetalda intäkter 
Obeskattade reserver 

Not 27 Återställningsfond 

Ingående balans 
Avsättning till återställningsfond 
Upplösning av återställningsfond 

Not 28 Långfristiga skulder 

Lån hos Helsingborgs stad 

Förfaller till betalning 2 - 5 år 
efter balansdagens utgång 

Skulder till koncernföretag 

Förfaller till betalning senare än 5 år 
efter balansdagens utgång 

Skulder till koncernföretag 

24 

Koncernen 
2016-12-31 2015-12-31 

4927 4955 
-56 -28 

4871 4927 

946 974 
3925 3953 
4871 4927 

Koncernen 
2016-12-31 2015,,,12-31 

90199 9i 4i4 
3 914 6588 

-8 033 -7 803 
86080 90199 

Koncernen 
2016-12-31 2015-12-31 

16300 148 600 
16300 148 600 

192050 32750 
192050 32750 

Moderbolaget 
2016-12-31 2.0lS-12-31 

17841 17 841 

17 17841 

Moderbolaget 
2016-12-31 201S-12-31 

974 1002 
-28 -28 
946 974 

946 974 
0 0 

946 974 

Moderbolaget 
2016-12-31 2015,,,12-31 

90199 91414 
3914 6588 

-8033 -7 803 
86080 90199 

Moderbol~et 
2016-12-31 2015-12-31 

16300 148600 
16300 148600 

192 050 32 750 
192 050 32 750 
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Org.nr 556217-4580 

Not 29 Förutbetalda intäkter 

lngående balans 
Förändring 
Utgående balans 

Not 30 Checlcräkningskredit 

Beviljad kredit 
Utnyttjad kredit 

Not 31 Skuld hos koncernföretag 

Kortfristig del av långfristiga lån 
Skuld i koncernkonto 

Koncernen 
201&-12-31 2015-12-31 

33 888 
-12 314 
21574 

Koncernen 

38697 
-4809 
33888 

2016,-12-31 2015-12-31 

26500 
0 

Koncernen 

26500 
0 

2016-12-31 2015-12-31 

3000 
0 

3000 

5000 
10676 
15676 

Not 32 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Semesterlöneskuld 
Upplupna soc.avgifter.på sem.löneskuld 
Övriga upplupna kostnader 

Not 33 Ställda säkerheter 
Företagsinteckning finns i eget förvar. 

Not 34 Ansvarsförbindelser 

Kapitalvärde av ännu ej skuldförd del av 
framtida beräknade återställningskostnader 

Not 35 Händelser efter balansdagen · 

Koncernen 
201&-12-31 2015-12-31 

6481 
1996 
5 791 

14268 

Koncernen 

6058 
1869 
5075 

13 001 

2016-12-31 2015-12-31 

21484 16 960 
21484 16960 

Moderbolaget 
2016-12-31 2015-12-31 

33888 
-12 314 
21574 

Moderbolaget 

38697 
-4809 
33888 

2016-12-31 2015-12--31 

26500 
0 

Moderbolaget 

26500 
0 

2016-12-31 2015-12-31 

3000 
0 

3000 

Moderbolaget 

5000 
0 

5 000 

2016-12-31 2015-12-31 

6481 
1996 
5736 

14213 

Moderbolaget 

4940 
1520 
4 747 

11207 

2016-12-31 2.015-12--31 

21484 · 16 960 
21484 16960 

Inpasseringssystem med obligatorisk registrering för besökare till återvinningscentralerna har förbättrat 
arbetsmiljön för medarbetarna då situationer som upplevs hotfulla minskat. Från 1 januari begränsas antalet 
besök som ingår i den kommunala avfallstaxan till 12 stycken per myndig invånare och år. 

Not 36 Förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserat resultat 
Årets resultat 
kronor 

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att 

i ny räkning överföres 
kronor 

25 

45 325593 
-3 954 031 
41371562 

41371562 
41371562 
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