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c).	Information	från	första	mötet	med	flygplatsbolaget.	
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4. Yttrande	över	Skånes	tågstrategi	 Klara	Harmark‐Peters KS

5. Projektplan	för	fördjupad	översiktsplan	för	Torekov Klara	Harmark‐Peters KF

6. Överenskommelse	om	fastighetsreglering	för	Torekov	98:1 och	
Bergkvara	13	

Susanna	Almqvist	 KS

7. Köpeavtal	för	Förslöv	2:101	 Susanna	Almqvist	 KS

8. Köpeavtal	för	Västra	Karup	1:133	 Susanna	Almqvist	 KS

9. Uppdatering	av	köpeavtal	avseende	del	av	Hemmeslöv	5:14 Susanna	Almqvist	 KS

10. Årsredovisning	2019	för	Kommunalförbundet	Medelpunkten samt
revisionsberättelse	och	granskningsrapport	

Elisabet	Edner	 KF

11. Kommunstyrelsens	beslutslogg	

12. Delgivningar	

13. Ansökan	om	överflyttning	av	vårdnad	enligt	6	kap	10	§	Föräldrabalken	
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Datum: 2020-09-01 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000888/2019 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Uno Johansson. 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ebba Krumlinde. 
 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 15 september 2020 kl. 16.00. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 
För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av  
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje  
sammanträde.  
 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en  
ledamot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån  
valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte  
behöver justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-09-01 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000889/2019 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Dagordningen godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av sekreteraren och  
godkänns av ordföranden före utskick. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-09-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000890/2019 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Till detta sammanträde redovisas följande informationsärenden: 
 
a). Coronavirusets smittspridning: Kort lägesrapport. 
 
b). Kommande samarbete med Höganäs kommun. 
 
c). Information från första mötet med flygplatsbolaget. 
 
d). Kommundirektören informerar. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Yttrande över Skånes tågstrategi 
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Datum: 2020-08-12 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000434/2020 – 460 
 
 

Yttrande över Tågstrategi – strategi för utveckling av den regionala tågtrafi-
ken i Skåne, remissversion 
 
 
Förslag till beslut 
 
Godkänna texten under rubriken Aktuellt som Båstads kommuns remissvar på rubricerad tåg-
strategi för Skåne, och att detta expedieras till Region Skåne och Skånetrafiken. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har mottagit ett remissförslag till tågstrategi för Skåne. Remisstiden löper till 
och med 11 september 2020. Därför är det önskvärt att protokollet för denna beslutspunkt 
justeras omgående, så att remissvaret hinner delges innan remisstiden löper ut.  
 
Tågstrategin är en plan för hur den regionala tågtrafiken i Skåne ska utvecklas, för att den ska 
kunna bära sin del av Region Skånes övergripande mål för kollektivtrafiken. Den har utblick 
mot år 2040. Tågstrategin ska beslutas i Region Skånes fullmäktige senare under året. 
 
I remissvaret framförs synpunkter på bland annat den föreslagna tågtrafiken längs Västkustba-
nan, HH-förbindelsen, Pågatåget mellan Helsingborg - Halmstad och ett framtida stickspår i 
Båstad, förlängd pågatågslinje Åstorp-Ängelholm, Pågatåg i halvtimmestrafik, genomgående 
Pågatåg samt Markarydsbanan. 
 

Bakgrund 
Båstads kommun har mottagit ett remissförslag till tågstrategi för Skåne. Region Skåne har se-
dan januari 2019 arbetat med att ta fram en ny tågstrategi. Remisstiden löper till och med 11 
september 2020. Efter att remissvaren har studerats och synpunkter arbetats in ska tågstrate-
gin beslutas i Region Skånes fullmäktige senare under året. 
 
Tågstrategin är en plan för hur den regionala tågtrafiken i Skåne ska utvecklas, för att den ska 
kunna bära sin del av Region Skånes övergripande mål för kollektivtrafiken. Den har utblick 
mot år 2040. Strategin redovisar den tågtrafik som behövs för att kunna möta förväntad efter-
frågan, och för att nå de marknadsandelar för kollektivtrafiken som Region Skåne har som mål. 
Målet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska uppgå till 40 % år av den motoriserade trafi-
ken år 2030 respektive 50 % år 2050. Strategin är ett underlag i upphandlingar av trafik och 
fordon, samt för prioriteringar i den Regionala transportinfrastrukturplanen (RTI). Den är 
också ett viktigt underlag i dialogen med Trafikverket och regeringen om vilka satsningar som 
behövs i nationell plan för utökad kapacitet i järnvägsnätet. 
 
Inga nya mål har arbetats fram, utan tågstrategin utgår från Region Skånes och Skånetrafikens 
redan antagna mål och gjorda överenskommelser så som bland annat Skånebilden, Positions-
papper inom Regionsamverkan Sydsverige samt Trafikcharter för Greater Copenhagen. Under 
2019/2020 har Familjen Helsingborg gemensamt med Skånetrafiken arbetat fram ett kollek-
tivtrafikstrategiskt underlag för nordvästskåne som också redovisar åtgärder kopplat mot 
övergripande mål, fast då på en delregional nivå. Överensstämmelsen dokumenten emellan är 
god. 
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Då tågstrategins remisstid dessvärre ligger under sommaren är tiden för samordning och för 
att ta fram ett gemensamt yttrande inom Familjen Helsingborg begränsad. De olika nordväst-
skånska kommunerna skickar därför in sina egna remissyttranden. 
 

Aktuellt 
Nedan följer Båstads kommuns yttrande över tågstrategin för Skåne.  
 
Övergripande synpunkter 
 
Allmänt är tågstrategin föredömligt kortfattad, gedigen och tydlig. Strategin är målstyrd och 
redovisar åtgärder för att nå de övergripande målen. Detta är bra. Ambitionerna är höga, men 
samtidigt är de föreslagna åtgärderna i stor utsträckning rimliga. Dock anser vi att en del sats-
ningar måste komma tidigare för att de övergripande målen ska kunna nås. 
 
Det är bra att tågstrategin utgår från redan gjorda överenskommelser så som bland annat Skå-
nebilden, Positionspapper inom Regionsamverkan Sydsverige samt Trafikcharter för Greater 
Copenhagen. Långsiktighet och stabilitet krävs för att få till erforderlig infrastruktur för den 
önskade trafikutvecklingen, men också för samhällsutvecklingen i stort. 
 
Under 2019/2020 har Familjen Helsingborg gemensamt med Skånetrafiken arbetat fram ett 
kollektivtrafikstrategiskt underlag för nordvästskåne som också redovisar åtgärder kopplat 
mot övergripande mål, fast då på en delregional nivå. Överensstämmelsen dokumenten emel-
lan är god.  
 
Tågstrategin synliggör att tågtrafiken är ett system där de olika delarna har ett ömsesidigt 
bero-ende. Exempelvis så påverkar den bristande kapacitetssituationen i Helsingborg möjlig-
heten att köra fler tåg på både Västkustbanan och Skånebanan, vilket ju då drabbar även tåg-
trafiken i och mellan Lund, Malmö, Hässleholm, Kristianstad med flera.  
 
I kapitel 11.4 om spårinfrastruktur står det att spårkapaciteten inte är tillräcklig för den tågtra-
fik som behövs för att nå Region Skånes övergripande mål, även med de åtgärder som är plane-
rade och antagits genomföras till 2040. Detta är oroande då flera röda staplar (de vill säga de 
sträckor som har hög störningskänslighet och låg medelhastighet) finns i nordvästra Skåne 
runt Helsingborg. Åtgärder behöver genomföras även för dessa brister för att målen ska kunna 
nås 2040. 
 
Den nu remitterade tågstrategin är den tredje i sitt slag. Det hade varit önskvärt med en be-
skrivning av hur de tågstrategiska frågorna fortsatt ska hanteras och då helst kontinuerligt. Om 
justeringar och nya strategier kopplas mot den nationella infrastrukturprocessen, eller om 
strategin följs upp av en handlingsplan kunde gärna beskrivas. Detta för att skapa en trygghet 
hos alla intressenter kring hur tågtrafiken utvecklas samt hur och när dialogen om detta kom-
mer att ske.  
 
Det är bra att trafikuppläggen utgår från ”takt”, d.v.s. att trafiken har fasta minuttal, tågmöten 
sker på given/samma plats och att knutpunkterna i systemet fungerar. Dock är det viktigt att 
”öppettiderna” och eventuella ”hål” i tidtabellerna utökas respektive täpps igen. Detta så att det 
kan skapas ett sammanhållet kollektivtrafiksystem inklusive regionbusstrafik - inte bara för de 
orter och städer som har tågtrafik. Annars blir det mycket svårt att nå de övergripande målen. 
Även potentialerna för ett ökat fritidsresande, också för besökande, med kollektivtrafiken talar 
för ett utökat turutbud ”off-peak”, vilket också framhålls i strategin.   
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Specifika synpunkter 
 
Öresundståg i halvtimmestrafik på Västkustbanan 
Öresundståglinjen Köpenhamn-Göteborg bör få halvtimmestrafik längs hela sträckan, senast 
december 2024, när dubbelspåret på Västkustbanan Maria-Ängelholm är klart. Sträckan trafik-
eras idag av ett Öresundståg per timme på hela sträckan. Därutöver körs uppåt två insatsturer 
per högtrafiktimme mellan Malmö och Helsingborg, samt en insatstur per högtrafiktimme mel-
lan Halmstad och Göteborg. Utbyggnaden till dubbelspår på Västkustbanan Maria-Ängelholm 
gör det möjligt att utöka utbudet även på sträckan Helsingborg-Halmstad. I Region Hallands 
Trafikförsörjningsprogram som nu är på remiss redovisas en trafikering med två Öresundståg 
per timme år 2026. Region Skånes och Skånetrafikens ambition bör inte vara sämre.  
 
En märklighet i sammanhanget är att det trots ett snart färdigställande av dubbelspår på hela 
Västkustbanan (förutom genom Helsingborg) är det idag ungefär samma genomgående 
öresundtågstrafik på Västkustbanan som i början av 2000-talet. Både potentialer och gjorda 
investeringar är stora, vilka väntar på att utnyttjas. Med genomgående halvtimmestrafik längs 
Västkustbanan förs arbetsmarknadsregionerna längs västkusten närmre varandra och kollek-
tivtrafiken blir än mer attraktiv och konkurrenskraftig, vilket är en förutsättning för att mark-
nadsandelsmålen ska nås.  
 
Mer kapacitet på Västkustbanan och Helsingborg C Övre 
Vi är positiva till de höjda ambitionerna, genom bland annat ”System 3”, för att tillskapa mer 
sittplatskapacitet på Västkustbanan delen Malmö-Helsingborg och att trafiken förlängs till Ma-
ria när sträckan Helsingborg C – Maria är utbyggd med dubbelspår. Men vi är oroade för att åt-
gärder i infrastrukturen för att lösa de mer kortsiktiga behoven kopplat till ”System 3” kan 
hindra ett genomförande av en bra långsiktig lösning för dubbelspåret på Västkustbanan ge-
nom Helsingborg. Detta skulle i sin tur vara negativt för hela Skåne. Helsingborg C Övre kan 
komma att bli en kortsiktig lösning som möjliggör vändning av ”System 3” söderifrån innan 
dubbelspåret genom Helsingborg står klart. Men detta behöver nogsamt utredas inom ramen 
för lokaliseringsutredningen i järnvägsplanen för projektet Helsingborg – Maria innan beslut 
om åtgärder för Helsingborg C Övre fattas. 
 
Vi ser inte en tydlig helhetsbild för hur kapaciteten kommer att se ut för den viktiga relationen 
Helsingborg-Malmö. Tågstrategin visar endast fordonsbehov i form av antal och ungefärlig sitt-
platskapacitet. En första beställning av ”System 3” har gjorts. Samtidigt pågår, enligt remiss-
materialet, analyser för framtida Öresundståg. Vi ser idag att Öresundstågen som trafikerar 
hela Västkustbanan, beroende på att de innehåller både interregionala resor och resor 
Helsingborg-Malmö och att de går snabbare med färre uppehåll, har ett hårdare resandetryck 
än de Öresundståg som idag vänder i Helsingborg (blivande ”System 3”). Detta förhållande 
förstärks ytterligare av det, i jämförelse med Helsingborg C, längre avståndet för den genom-
snittliga tågresenären till Helsingborg C Övre där ”System 3” eventuellt inledningsvis utgår 
från. Mer kapacitetsstarka tåg med fler sittplatser torde därför även göra nytta på öresundtågs-
linjen Göteborg-Helsingborg-Malmö-Köpenhamn, vilket behöver tas i beaktande i ett helhets-
perspektiv. Överhuvudtaget så rekommenderar vi att Backcasting-metodik tillämpas då kom-
plexa och omfattande infrastrukturprojekt kopplat mot trafikutveckling studeras. Det innebär 
att slutmålet behöver ställas upp först och sedan bör alla delåtgärder som genomförs på kort 
och medel-lång sikt, för både trafik och infrastruktur, vara i riktning mot slutmålet. 
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Tågtrafik via en fast HH-förbindelse 
En kommande HH-förbindelse (Helsingborg-Helsingör) bör utifrån ett nyttoperspektiv trafike-
ras av tåg som når längre ut i regionen. En HH-förbindelse kan trafikeras med tåg som från 
Halmstad respektive Kristianstad via nordvästra Skåne når Köpenhamn. I förslaget på tågstra-
tegi framgår att två ”HH-tåg” fortsätter via Skånebanan. Vi ser inte någon motsättning i att även 
tåg på Västkustbanan norrifrån kopplas mot HH-förbindelsen. Det kan dock förtydligas i 
materialet. 
 
Förlängd pågatåglinje till Båstad 
Pågatåglinjen norr om Helsingborg bör förlängas till Båstad och vi ställer oss positiva till att 
detta är Region Skånes och Skånetrafikens avsikt. Genom att anlägga ett stickspår norr om stat-
ionen i Båstad blir det möjligt att förlänga alla turer som i dagsläget vänder i Förslöv till Båstad. 
Därmed skapas ett attraktivt byte till Öresundståg och Båstad får tillgång till pågatåglinjens 
fullständiga utbud, vare sig turerna är förlängda till Halmstad eller inte. Trafikförsörjningspro-
grammet för Halland, som är på remiss, redovisar en pågatågsavgång per timme med Halmstad 
som vändstation. Vi ser att Pågatåget är ett komplement till Öresundståget i relationen som 
möjliggör för bosättning i mindre orter längs med Västkustbanan samtidigt som god tillgänglig-
het till de olika arbetsmarknadsregionerna och utbildningsmöjligheter skapas. Med Pågatåget 
ges möjlighet till sömlösa tågresor också för halländska resenärer till och från Ängelholm 
Helsingborg Airport. 
 
Förlängd pågatåglinje Åstorp - Ängelholm 
Sträckan Åstorp – Ängelholm har idag ingen pågatågstrafik. Pågatåglinjen Malmö-Åstorp, längs 
Söderåsbanan, startar i december 2021. En idé är att förlänga linjen till Ängelholm, vilket ger 
attraktiva restider och en väldigt intressant knutpunkt i Åstorp för (bytes)resor i princip i alla 
väderstreck. Vi är väl medvetna om den ekonomiska och infrastrukturella utmaningen för det. 
Men studier inom ramen för Kollektivtrafikstrategiskt underlag för nordvästra Skåne visar på 
att det skulle kunna vara möjligt då vändtiden i Åstorp är tillräcklig för en förlängning norrut 
till Ängelholm (även erforderliga åtgärder redovisas). År 2035 eller 2040 borde en sådan am-
bition och möjlighet kunna redovisas. 
 
Ängelholm-Helsingborg airport 
Ur ett regionalt perspektiv är det av stor vikt att kunna koppla Ängelholm-Helsingborg airport 
med kollektivtrafik, vilket tydligare bör framkomma även i tågstrategin för Skåne. Flygplatsen 
är en central del av nordvästra Skånes utveckling som arbetsmarknadsregion. 
 
Pågatåg i halvtimmestrafik 
Pågatågen är lokaltågen som stannar på alla stationer och utgör stommen i den regionala kol-
lektivtrafiken. Det är bra med ambitionen att alla pågatågslinjer på sikt ska ha halvtimmestra-
fik. Men vi tycker att det bör ske tidigare än 2040 som redovisas. Vi har förståelse för att det 
behövs ett resandeunderlag, men det kan rimligen inte skapas genom 1 tåg per timme först 
2040, utan kräver ett bättre utbud med ett tidigare genomförande kopplat till ortsutveckling 
och i ett samlat system med regionbusstrafiken. Vi har svårt att se hur de övergripande målen 
annars ska kunna nås. Satsningar på omfattande halvtimmestrafik på pågatåglinjerna Helsing-
borg-Malmö-Trelleborg och Höör-Malmö-Ystad visar mycket goda resultat. Brister samt åtgär-
der för att nå målet om Pågatåg i halvtimmestrafik redovisas i Kollektivtrafikstrategiskt un-
derlag för nordvästra Skåne.   
 
Genomgående Pågatåg i Helsingborg 
Fram till 2016 hade tågorterna norr om Helsingborg pågatågtrafik direkt till bl.a. Landskrona, 
Lund och Malmö. Idag måste resenärerna byta tåg i Helsingborg. Det bör vara en ambition att 
återställa detta så att Pågatågen åter blir genomgående i Helsingborg, åtminstone i rusningstid. 
Detta skulle också avlasta Helsingborg C från den kapacitetsbrist som uppstår där när tåg 
måste vändas. 
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Markarydsbanan 
I tågstrategin beskrivs en trafikering med ett Pågatåg per timme längs Markarydsbanan Halm-
stad – Hässleholm i syfte att knyta orterna i stråket till nordöstra Skåne respektive Halland och 
Göteborg. Med taktfast timmestrafik ges även nordvästra Skåne, inte minst Båstads kommun, 
en förbättrad tillgänglighet till nordöstra Skåne och Södra stambanan.  
 
Robust och förutsägbar kapacitet för attraktiv trafik med god kvalitet 
För att målen ska kunna nås menar vi att förmågan att hantera störningar och ändå erbjuda en 
attraktiv tågtrafik med god kvalitet behöver säkras genom att järnvägssystemet görs mer ro-
bust. Tågstrategin för fram vikten av förutsägbar kapacitet utifrån ett kapacitetstilldelningpe-
spektiv. Skånetrafiken vill kunna ha längre planeringshorisonter, där Trafikverket idag tilldelar 
kapaciteten årligen. På samma sätt behöver själva trafiken vara robust och förutsägbar för att 
den ska kunna vara attraktiv och bidra till målen. Behoven av ny spårinfrastruktur är väldigt 
stora, vilket i grunden är ett angenämt problem i och med att tågtrafiken ökar.  
 
En situation där järnvägssystemet har god stabil kapacitet är alltid målet. Ändå kommer för-
ändring och instabilitet att vara ”normalläget” för lång tid framåt i och med att det egentligen 
ständigt kommer att byggas i skånsk järnvägsinfrastruktur. Detta kräver särskilda insatser för 
att ändå under korta och längre perioder av störningar erbjuda goda förutsättningar för tågtra-
fik och tågresande, med de nyttor det ger. I tågstrategin redovisas ett antal kritiska sträckor 
och punkter. Förslagsvis utökas insatserna i både nationell och regional plan till trimningar 
kompletterat med ”robusthetsåtgärder” så att en attraktiv tågtrafik med god kvalitet kan utfö-
ras, oavsett påverkan av störningar.  
 
Rent konkret kan det handla om att egentligen alla tågstationer bör ha mötesmöjligheter inklu-
sive resandeutbyte samtidigt. Idag saknar många stationer på enkelspår det, vilket försämrar 
hela systemets robusthet och återställningsförmåga vid störningar. Vissa stationer behöver 
förlängda plattformar för att kunna fungera flexibelt. Likaså behöver knutpunkterna i systemet 
utformas utifrån långsiktighet och flexibel robusthet. Med tanke på de stora investeringar som 
ska göras i Skåne de närmsta årtiondena torde kostnaden för de åtgärderna vara relativt små. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Med remissyttrandet får Båstads kommun möjlighet att påverka viktiga strategiska frågor rö-
rande tåginfrastruktur och trafikering i regionen. 
 

Verksamhet 
Remissyttrandet har inga konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Remissyttrandet har inga konsekvenser för ekonomin. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ingen barnkonsekvensanalys har gjorts.  
 
Miljökonsekvensanalys 
Ingen miljökonsekvensanalys har gjorts.  
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I Inledning 
Tågtrafiken är en viktig del av kollektivtrafiken i Skåne och en motor för den regionala utvecklingen. 
Tågtrafiken har stor betydelse för Region Skånes mål att stärka Skånes flerkärnighet, binda samman 
Skåne, vidga arbetsmarknader, öka matchningen på arbetsmarknaden och förbättra kompetens
försörjningen, samt att driva på bostadsbyggandet. Tågtrafiken har starka kopplingar och beroenden 
över gränserna till grannregionerna i Sverige och är en fundamental del av Skånes och Sydsveriges 
förbindelse till Danmark, framförallt Köpenhamn och dess flygplats Kastrup. Därför är det viktigt att 
kunna visa en tydlig bild av hur tågtrafiken behöver utvecklas för att fortsatt kunna bidra till Skånes 
utveckling. 

Tågstrategin är en plan för hur den regionala tågtrafiken i Skåne ska utvecklas, för att den ska kunna 
bära sin del av Region Skånes övergripande mål för kollektivtrafiken. Strategin redovisar den tågtrafik 
som behövs för att kunna möta förväntad efterfrågan, och för att nå de marknadsandelar för 
kollektivtrafiken som Region Skåne har som mål. Strategin är ett underlag i upphandlingar av trafik och 
fordon, samt för prioriteringar i den Regionala Transportinfrastrukturplanen (RTI). Den är också ett 
viktigt underlag i dialogen med Trafikverket och Regeringen om vilka satsningar som behövs i nationell 
plan för utökad kapacitet i järnvägsnätet. 

Tågstrategin redovisar behovet av regional persontågtrafik fram till 2040, men den är inte en utfästelse 
om garanterad trafik. Den visar vilken tågtrafik som Skånetrafiken behöver köra om de uppsatta målen 
ska nås, men för att detta ska bli verklighet så krävs utbyggnader i infrastrukturen som Region Skåne 
inte har full rådighet över, och att tillräckligt utrymme finns i budget för driftskostnaderna för den 
utökade tågtrafiken. 
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2 Arbetet med strategin 
Arbetet mer remissversionen av tågstrategin har pågått under perioden januari 2019 - juni 2020 med 
utredningsarbete, workshops och avstämningsmöten med intressenter samt förankring med 
Kollektivtrafiknämnden och Regionala utvecklingsnämnden. Arbetet kommer att fortsätta efter 
remissperioden med inarbetande av synpunkter samt processen för politiska beslut. 

2.1 Syfte och mål med strategin 
Syftet med detta dokument är att förtydliga vilken utveckling av tågtrafiken som Region Skåne behöver 
och vill se för att nå de mål som satts upp i Trafikförsörjningsprogrammet, den Regionala 
Transportstrategin, Skånetrafikens verksamhetsplan och andra styrande dokument. 

Målet med arbetet har varit att ge en tydlig bild av vilken regional och storregional tågtrafik som Skåne 
vid olika tidpunkter i framtiden behöver ha för att nå de övergripande målen och därmed vilken 
tågtrafik som Region Skåne eftersträvar. Genom detta kan Region Skåne tydligt kommunicera i sina 
dialoger med Trafikverket vilka framtida behov av kapacitet i järnvägsnätet som finns och vilken 
utbyggnad som är nödvändig. Detta är en mycket viktig del i arbetet med att prioritera objekt i Skåne i 
Trafikverkets nationella plan. Den är också ett tungt vägande underlag i arbetet med den Regionala 
Transportinfrastrukturplanen, den så kallade RTl-planen. Tågstrategin omfattar den persontågtrafik som 
behövs för att uppfylla Region Skånes mål för kollektivtrafiken, det vill säga den tågtrafik som normalt 
utförs av Skånetrafiken. Strategin utesluter inte att trafik på någon eller några av sträckorna som pekas 
ut utförs på kommersiell basis, om de uppfyller de behov som uttrycks i strategin och de mål som finns 
i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Planen omfattar inte, och behandlar inte, kommersiell 
långväga trafik såsom fjärrtåg eller godståg. 

Tågstrategin visar inte en fastställd trafik. Skånetrafiken har inte rådighet över infrastrukturen och kan 
inte ensidigt bestämma vilka tåg som får köra på spåren i Skåne. De utbyggnader av infrastrukturen 
som hittills är beslutade av Trafikverket räcker inte till för att ge tillräcklig kapacitet för den tågtrafik 
som behövs för att nå Region Skånes övergripande mål för ett hållbart transportsystem. Därför är 
tågstrategin viktig för att ge en bild av vilken regional och storregional tågtrafik som vi har behov av i 
Skåne. Denna är därmed också en grund för att kunna arbeta för utbyggd infrastruktur i dialogen med 
Trafikverket och Regeringen. 

2.2 Deltagare i arbetet 

Projektledare: 
Carl Björklund, trafikstrateg, Skånetrafiken, Region Skåne 

Arbetsgrupp: 
Daniel Lind, affärsutvecklare Framtidens tåg, Skånetrafiken, Region Skåne 
Mats Ohlsson, senior verksamhetsutvecklare tåg, Skånetrafiken, Region Skåne 
Magnus Andersson, infrastrukturstrateg, avdelningen för regional utveckling, Region Skåne 
Martin Risberg, infrastrukturstrateg, avdelningen för regional utveckling, Region Skåne 
Nicolas Cronberg, infrastrukturstrateg, avdelningen för regional utveckling, Region Skåne 
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2.3 Strategiska utgångspunkter och avgränsningar 

Sedan Region Skåne och Skånetrafiken bildades har flera strategiska dokument för tågtrafiken tagits 
fram. Det är naturligt att när förutsättningar och mål förändras, så förändras också strategierna för hur 
tågtrafiken ska utvecklas. Denna tågstrategi tar sin utgångpunkt i de övergripande mål för Skånes 
utveckling som under de senaste åren har beslutats inom Region Skåne. 

De viktigaste __ Qfinciper som ligger till gruoqJör denna strategi är: 
• Tågstrategin ska visa vilken regional tågtrafik som behövs för att tågtrafiken ska bidra med sin 

del för att nå Region Skånes övergripande mål för transportsystemet. 
• Endast existerade, beslutade mål i Region Skåne som helhet och Skånetrafiken ligger till grund 

för tågstrategin. Inga nya mål har arbetats fram för denna strategi. Målen kommer från de 
etablerade strategier och planer som finns för utveckling av Skåne och Sydsverige, samt 
Greater Copenhagen-området, och är antagna av Region Skåne genom beslut i politiska organ. 

• Strategin ska förutom trafikering också visa på behovet av spårkapacitet och vilka utbyggnader 
av spårinfrastrukturen som behövs för att den framtagna trafiken ska få plats, samt vilket behov 
av fordon som den framtagna trafikeringen innebär. Tågstrategin bygger även här på 
målorienterad planering, och visar vilken infrastruktur respektive fordonsflotta som behövs för 
att kunna köra den tågtrafik som i sin tur behövs för att nå de övergripande målen. 

• Planen omfattar inte spårväg/lättbana/lightrail eller tunnelbana/metro. Tågtrafik är ett 
kapacitetsstarkt transportmedel för att främst möta regionala och storregionala resbehov 
medan spårväg och metro är kapacitetsstarka transportmedel för främst lokala och delregionala 
resor. Metro och spårväg ska därför planeras och analyseras i samma sammanhang som 
stadsbusstrafik och viss regionbusstrafik. 

• Planen omfattar inte heller kommersiell tågtrafik i järnvägsnätet såsom fjärrtåg/snabbtåg eller 
godståg, men analyser av infrastrukturbehov tar hänsyn till att även dessa ska finnas och 
fungera tillsammans med Skånetrafikens tågtrafik i framtiden. 

• Tågstrategin beaktar den s.k. fyrstegsprincipen som Trafikverket använder i sin planering. Enligt 
den ska i första hand åtgärder övervägas som minskar behovet av transporter, samt påverkar 
valet av transportsätt. Därefter ska andra sätt att utnyttja infrastrukturen och mindre 
trimningsåtgärder prioriteras före större om- och nybyggnationer av infrastruktur. En 
genomgående inriktning som Region Skåne har i sina övergripande planer och strategier är att 
samhället ska formas så att resor och transporter blir resurseffektiva. Målen i denna tågstrategi 
utgår från de mål som finns i Region Skånes strategi för ett hållbart transportsystem 2050, där 
andelen tågresande är vald för att bidra till en hög kollektivtrafikandel och därmed göra det 
motoriserade resandet så resurseffektivt och hållbart som möjligt. Vid utformning av 
trafikeringen som presenteras i den här strategin så har också hänsyn tagits till kapacitet i 
specifika delsträckor där det bedömts mycket osannolikt eller orimligt att kapaciteten ska 
kunna byggas ut i stor omfattning inom strategins tidsperspektiv. Trafiken har då utformats för 
att flytta resandeflöden och kapacitet till andra stråk för att klara målen. 

• Strategin fokuserar på ett antal målår i femårsintervaller. Dessa årtal passar väl med planering 
av stora infrastrukturprojekt och när dessa kan förväntas vara klara. Att göra en plan år för år 
har erfarenhetsmässigt visat sig vara av begränsad nytta då färdigställandet av järnvägsprojekt 
ofta kan flyttas framåt eller bakåt i tiden och ordningsföljden mellan dem kan påverkas av 
många faktorer, vilket leder till oklarheter när scenariobilder bara stämmer delvis. 

• Strategin sträcker sig till 2040. Detta är ett tjugoårsperspektiv som är rimligt att överblicka, 
eftersom det sträcker sig över en period där ett antal kända behov och målsättningar finns och 
föreslagna större infrastrukturåtgärder att relatera till. 2040-perspektivet har därför bedömts 
som rimligt utifrån att förutsättningar och ställningstaganden måste kunna diskuteras med 
Skånes kommuner som ska kunna sätta in dessa i sina sammanhang. 2040-perspektivet 
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överensstämmer också med perspektivet för Trafikverkets nu gällande Basprognos, som ligger 
till grund för bland annat investeringar i järnvägsnätet 

• Strategin pekar inte ut några helt nya järnvägar i Skåne. Detta grundar sig i att den regionala 
utvecklingsstrategin för Skåne, Det Öppna Skåne 2030 samt Strategi för det flerkärniga Skåne 
inte pekar ut några korridorer där transportbehovet är så stort att det motiverar ny järnväg. 
Järnvägar i helt nya sträckningar är inte heller nödvändigt för att nå målen fram till 2040. Det 
finns givetvis sträckor i Skåne där nya järnvägar ändå skulle bidra till att lättare möta en del av 
Region Skånes mål, men att bygga nya järnvägar är mycket resurskrävande och kostsamt och 
det är inte sannolikt att staten skulle avdela en mångfalt större budget än tidigare till 
järnvägsbyggande i Sverige. Region Skåne behöver därmed prioritera de objekt som tillför de 
största nyttorna i transportsystemet, och för perioden fram till 2040 är det utbyggnad av högre 
kapacitet hos de befintliga banorna som behövs för att möta de uppsatta målen. 

Vad ~kilier di;:nna strateqi från tidigare strategiska planer för tåqtrafiken i Skåne? 
• Denna tågstrategi innehåller inga beskrivningar av Skånes utveckling i stort i framtiden. 

Sådana beskrivningar och scenarier finns redan i strategiska dokument som den Regionala 
Utvecklingsstrategin "Det Öppna Skåne 2030", flera dokument i Strukturbild för Skåne samt i 
de dokument som tagits fram för gränsöverskridande samarbeten såsom Trafikcharter för 
Greater Copenhagen och Positionspapper för ett enat Sydsverige. 

• Endast den trafik som är nödvändig och tillräcklig för uppfyllelse av de regionala målen finns 
med i strategin. Trafik som inte motiveras av regionala mål eller har goda utsikter till högt 
resande och därmed bidrar till målet om marknadsandelar redovisas inte i tågstrategin. 

• Tågstrategin visar endast på fordonsbehov i form av antal och ungefärlig sittplatskapacitet för 
respektive typ av trafik, men värderar inte fordonstyper eller teknisk utformning. 
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3 Nuläget 

3.1 Nuvarande tågtrafik i Skåne 
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Figur 1: Schematisk bild över dagens tågtrafik (december 2020 I Skåne, exklusive fjärrtåg). En linje innebär ett tåg 
oer timme I vardera riktninqen I höqtraflk. 

Den regionala tågtrafiken i Skåne utgörs uteslutande av Skånetrafikens tågtrafik, med två typer av tåg 
och ett tredje som är under införande. Öresundstågen är ett storregionalt tågsystem som binder ihop 
Skåne med Själland och de svenska grannregionerna, och främst trafikerar de större orterna. Pågatågen 
är ett lokaltågsystem i Skåne som binder ihop större och mindre orter. Ett tredje, regionalt, tågsystem 
som kompletterar dessa två planeras att införas omkring 2024. 
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3.2 Grundläggande förutsättningar och nuläge 

Resandet i Skåne 
Skåne har en flerkärnig ortsstruktur som är unik i Sverige. Denna skapar ett resmönster som ser 
annorlunda ut än resmönstret i många andra storstadsregioner. Befolkningstyngdpunkten ligger i västra 
Skåne, och det är också främst där det stora resandet sker. De starka stråken är de som förbinder de 
större städerna i Skåne. Här finns också potentialen att flytta över många bilresor till tåg, särskilt i 
stråket Lund - Helsingborg. 

N 

Å 

0 10 20 40 Kilometers 
I 

Buss 

Tåg, (inkl 
fjärrtåg} 
Personbil 

500 000 

2 000 000 - 5 000 000 - 10 000 000 

• 15 000 000 

Esri, HERE, Gmrni111 (c) OpenStreetMap cuntributo1s, and the GIS usel community 

Figur 2 : Resandet med olika trafikslag i Skåne en vardag 2019. Värden avser antal personer som reser med respektive 
trafikslag. Lila=Skånetrafikens tågtrafik, gul=Skånetrafikens busstrafik och grå=biltrafik. (Trivector 2020) 

Totalt görs ca 170 miljoner resor per år rned Skånetrafikens bussar, tåg och servicefordon. Av dessa sker 
ca 47 miljoner resor rned Skånetrafikens tåg; Pågatågen och Öresundståg. Tågtrafiken står alltså för 
knappt 30 3 av det totala resandet, men då medelreslängden med tåg är betydligt längre än med buss 
så står tågen för en större del, nästan 70 3, av det totala persontransportarbetet i Skånetrafiken. 

Viktiga relationer för tågtrafiken är de sträckor som förbinder de större orterna i stråk med mycket 
resande, de s.k. starka stråken. Tågtrafiken har dessutom en mycket viktig roll sorn strukturbildande 
stornrne i kollektivtrafiknätet, och för den regionala utvecklingen genom att korta restiderna till orter 
utanför de tyngsta stråken. 

10 



Av den senaste stora resvaneundersökningen i Skåne, från 2018, så framgår det tydligt hur 
skåningarnas resor fördelar sig över dygnet och vilka typer av resor som görs vid vilken tidpunkt. På 
vardagar har resandet tydliga toppar, en så kallad peakstruktur. Arbetspendlingen är en betydande del 
av resorna, men många andra typer av resor görs också. 
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Figur 3: Resandet per timme under ett vardagsdygn I hela Skåne, alla ärenden. (RVU Skåne 20181 

På lördagar och söndagar så ser resandet annorlunda ut framförallt till volymen. Det är dock viktigt att 
konstatera att arbetspendling är en viktig del av resandet även på helger, även om de resorna är färre 
till antalet, och att de resorna startar lika tidigt på lördagar och söndagar som på vardagar. 
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Figur 4: Resandet per timme under ett lördagsdygn I hela Skåne, alla ärenden. (RVU Skåne 2018) 
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Figur 5: Resandet per timme under ett söndagsdygn I hela Skåne, alla ärenden. (RVU Skåne 2018) 
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Resandets ojämna fördelning över dygnet speglas i resandet på Skånetrafikens tåg. Mer än 50 % av 
resandet med Pågatågen på vardagar sker i perioderna 06-09 och 14-18. Resandet med Öresundstågen 
i Skåne har en ännu tydligare peakstruktur; Mer än 60% av resandet sker i dessa perioder. 
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Resandet över dygnet (vardagar 2019) med Öresundståg i Skåne 

3000000 

11,7'6 

>SOOOOO 10,6% 

9,1" 9,0% 

2000000 
8,0" 7,9% 

lSOOOOO 

1000000 3,8% 

500000 

0
•
6
" 0,4" 0,4" 0,4'6 

oo I • • • 

,,, .. I 
00 01 02 03 04 os 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 23 

Tabell 1: Resandets fördelning över vardagsdygnet för Pågatåg respektive Öresundståg. 
Källa: APC och manuell resanderäkning. 

Resandets fördelning över vardagsdygnet (Pågatågen) 

ICliills·,nJtt.och 
tidig moraonttafit kl 

U-06:21'' 

Resandets fördelnln1 6ver v1rd11sdy1net (Öresundstllan) 

Förutom arbetspendling har tidigare studier visat att det finns en stor potential att öka fritidsresandet 
med kollektivtrafik. Till skillnad från arbetsresor är dessa mer utspridda under dagen och har därför 
större potential att rymmas inom befintlig kollektivtrafik utan att det leder till ökat kapacitetsbehov. 
Kartläggningar som tidigare har gjorts av kollektivtrafikresandet sommartid och helg visar att flera stråk 
i Skåne har lika mycket eller i vissa fall mer resande sommartid som under vinterhalvåret och här finns 
potential att få ökat resande utan att det kräver inköp av fler fordon eller utbyggd spårinfrastruktur. 
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Den regionala tågtrafiken är också mycket viktig för att knyta samman Skåne med grannregionerna i 
Sydsverige samt med Köpenhamnsområdet och Själland i Danmark. Vid resor från Skåne till 
grannregionerna i Sydsverige används tåg till mer än en fjärdedel av arbetspendlings- och 
tjänsteresorna. För fritidsresor är det en femtedel. 

TiH arbetsplatsen 62% 

Resa.tärende/male I ljanslen ~~, 51% 27% 

Nöielflilidsa~1MleVsl~k1 66% 

lnkop 85% 

29% 

12% 

5'4 

7% 5% 

Huvudfardmedel 

flyg 
T~lfols 
Cykel 
Tåg 
Buss 
Bil 
Ann al 

Figur 6: Färdmedelsfördelning för resor från alla Skånes kommuner till andra orter Inom Sverige. (RVU Skåne 2018) 

Vid resor till Danmark är tåget däremot överlägset populärast som färdmedel. 

Huvudfardmedel 

T1D öllbelsplalsen 27"' 67"' 

Resarårendelmöle I ljilnslen 6% 49% 13% 

NöjelflitidsaUivileVsläkt 20% 76% 

0% 20% 40% 60% 60% 100% 120% 
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Figur 7: Färdmedelsfördelning vid resor från alla Skånes kommuner till resmål I Danmark. (RVU Skåne 2018) 

Utförandet av trafiken 
99 Pågatåg och 111 Öresundståg (delade med andra regioner) rullar i trafik för Skånetrafiken. All trafik 
utförs av trafikföretag som kör och bemannar tågen samt sköter underhåll, och som Skånetrafiken har 
avtal med efter offentlig upphandling. Fordonen ägs av Skånetrafiken eller genom samarbeten med 
grannregionerna. Planeringen av trafiken på kort sikt utförs av det trafikföretag som kör för 
Skånetrafiken, enligt de ramar som fastställts, och planeringen på lång sikt utförs av förvaltningen. 

Ansvar för infrastruktur 
Skånetrafiken eller andra delar av Region Skåne äger inte några järnvägar och väldigt lite annan 
spårinfrastruktur. Tågtrafik är därför beroende av de spår som Trafikverket äger och förva ltar, och 
möjligheterna att utveckla tågtrafiken begränsas av kapaciteten i spårsystemet och vilka andra 
tågoperatörer som vill utnyttja den. Utbyggnader av spårinfrastrukturen sker med finansiering från den 
budget som Regeringen årligen fastställer för Trafikverket, och de åtgärder som ska finansieras planeras 
in i det som kallas Nationell plan för transportsystemet. Utöver det förfogar Region Skåne över en 
summa statliga pengar, i en så kallad Regional Transportinfrastrukturplan (RTI). Där avgör Region Skåne 
vilka åtgärder som ska prioriteras. Stora åtgärder i järnvägens infrastruktur behöver finansieras i 
Nationell Plan, medan trimningsåtgärder och mindre objekt kan finansieras eller delfinansieras genom 
RTl -planen. I gällande RTl-plan för Skåne 2018-2029 har avsatts drygt en halv miijard till 
samfinansiering av åtgärder på järnvägen i Skåne. Utöver detta kan kommuner och i vissa enstaka 
fall Region Skåne bidra med egna medel. 
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4 Styrande program och strategier 

Region Skåne arbetar målstyrt. De strategiska valen för tågtrafiken i Skåne syftar till att tågtrafiken i så 
stor utsträckning som möjligt ska bidra till de övergripande mål för Reg ion Skåne som är fastställda i 
ett antal program som beslutats i Region Skånes politiska organ. Utvecklingen av tågtrafiken styrs 
också i viss delar av överenskommelser där Region Skåne förbundit sig till viss trafik i samband med 
investeringar i ny infrastruktur. 

Inom Reg ion Skåne finns en tydlig struktur med strategier och program som bryter ned och pekar ut 
hur de övergripande målen omvandlas till konkreta åtgärder för bland annat transportsystemet. 
Stru kturen visas i figuren nedan och de strategier och program som är relevanta för den här 
tågstrategin redovisas på de kommande sidorna. De mål som kommer ur dessa strategier och berör 
tågtrafiken redovisas i kapitel 6. 

De fem prioriterade stäOnlng1t1gand11na: 

stäne ska erbjiida framtidstro och 1i11Skvalilel 

SUne ska bli en stark h!11bil! tiMxlmo!cr 
Sl!lno ska dra nytta av sin flerk.!rnlga crtsstiuktur 

Sklne s~a utveclt.la margondagE-ns va~ardstjanster 

Slt.lne s~a vara glob.alt atbaklivt 

~----STRATEGIER FÖR DET FLERKÄRNIGA SKÅNE----~ 
Dar ~sisk plall!ring ar verkt)g far <it nä so!iar Mllbarlli:t, fol1ih.Ysa, a~a:l syssefsaltllilg, rnrilgsITllSU!vecl.rmg 
smt iooovatim mm. Fem i.QJekade str ngiomräden far det aer1r a-riga Sllrl!: 

Salsa på Sk3nes tillvalltlnotorer och regionala 
k.!rnar och utveckla dl!n 111!111.!rniga ortstrukturen 

Stlrlia tillgangligheten och binda samman Sk3ne 

Vaxa eftektiVt med en balanseia~ och hållbar 
markan~andning 

Skapa scdall Mllbara, attraktiva crtl!r ocb miljCer som 
erbjuder bllg llNskval~et 

StarkJ SUnes re\Mian inom aresimdSJegioren, sodra 
SVl!rige cch sodra Ostersjon 

STRATEGI FÖR E1T HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM I SKÅNE 2050 

Figur 8: Region Skånes strategier för transportsystemet I ett sammanhang. 

14 



Regionala Utvecklingsstrategin (RUS), även kallad "Det öppna Skåne" sätter upp mål om att 
sysselsättningen ska bli högre, kollektivtrafikens marknadsandel ska uppgå till minst 40 procent av den 
motoriserade trafiken, skåningarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna mellan olika gruppers hälsa, 
utbildning och sysselsättning ska minska. Andra viktiga målsättningar är att Skåne ska nå de nationella 
miljömålen, bli klimatneutralt och fossilbränslefritt. 

Regionplan (Strukturbild för Skåne) 
Den 1 januari 2019 trädde den nya Plan-och bygg lagen i kraft som innebär att Region Skåne ansvarar 
för att ta fram en regionplan. Regionplanen planeras vara antagen 2022. En regionplan ska utgöra ett 
stöd i de skånska kommunernas fysiska planering vad gäller de mellankommunala och regionala 
fysiska planeringsfrågorna. Det handlar även om att koppla samman kommunernas översiktsplaner med 
den regionala utvecklingsstrategin. Den är därmed en viktig del i att skapa förutsättningar för ny 
infrastruktur i Skåne och en bebyggelsestruktur som kopplar till kollektivtrafikens starka stråk. En 
föregångare till regionplanen, Strukturbild för Skåne, finns sedan 2010. Denna bygger på fem 
strategiområden som syftar till att uppnå ett hållbart Skåne med den fysiska planeringen som verktyg. 
Där finns tydliga mål om att kollektivtrafiken ska vara strukturbildande i Skåne och att Skånes 
flerkärnighet ska stärkas. 

Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 ("Transportstrategin") 
Transportstrategin sätter upp målen för hur transportsystemet och transporterna av människor och gods 
i Skåne måste utvecklas för att nå målen om hållbar utveckling och de mål som sätts i RUS. Strategin 
anger en politisk viljeinriktning för arbetet med Skånes transportsystem mot målåret 2050. Den visar 
även hur Skåne genom sina regionala förutsättningar inom transportsystemet kan bidra till att de 
globala och nationella målen uppnås. Transportstrategin syftar till att ange den strategiska inriktningen 
för kommande planperioder med nationell och regional infrastrukturplan. Strategin anger mål
sättningen för färdmedelsfördelningen i Skåne och riktlinjer för prioritering av åtgärder. Strategin tar sin 
utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030 och Strategier för Det 
flerkärniga Skåne och är en fördjupning som behandlar transportsystemets utveckling i ett 
övergripande och långsiktigt perspektiv. 

Regionalt Trafikförsörjningsprogram (TFP) 
TFP är det viktigaste dokumentet för kollektivtrafiken i Skåne på kort och medellång sikt. TFP sätter 
upp mål för kollektivtrafiken och löften till skåningarna om vilka utbudsnivåer som kan förväntas i olika 
typer av områden. TFP specificerar bland annat regionalt och delregionalt viktiga stråk, öppettider och 
basutbud. TFP bygger på Transportstrategi, Strukturplan och Regional Utvecklingsstrategi (RUS). I TFP 
för perioden 2020-2030 uttalas tydligt att "Tågtrafiken har en stor strukturbildande roll och utgör den 
naturliga grunden för kollektivtrafiksystemet i Skåne·: 

Posltionspapper inom Regionsamverkan Syd 
Sex regioner i Sydsverige (Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne) samverkar i den 
s.k. Regionsamverkan Syd, förkortat RSS. Inom RSS har ett gemensamt måldokument för storregional 
kollektivtrafik tagits fram, ett s.k. positionspapper. Syftet med ett positionspapper för kollektivtrafiken i 
Sydsverige är att förbättra den regionöverskridande kollektivtrafiken till gagn för större 
arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till högre studier och en ökad tillväxt. Fokus i positionspapperet 
ligger påförkortade restider mellan tillväxtmotorerna i Sydsverige. 

Trafikcharter för Greater Copenhagen 
Greater Copenhagen är ett samarbete mellan Region Själland, Region Hovedstaden, Region Skåne 
samt regionernas 79 kommuner, som under ett gemensamt varumärke arbetar för att öka tillväxt och 
sysselsättning i denna storstadsregion. Medlemmarna undertecknade 2018 ett dokument kallat 
Trafikcharter som föreslår en rad satsningar som ställer krav på lokala, regionala och nationella 
prioriteringar och investeringar i både Sverige och Danmark. 

Skånebilden 
Region Skåne och sju skånska kommuner har enats om ett antal utgångspunkter för planering och 
prioritering av satsningar på järnvägsinfrastruktur som är viktiga för hela Skåne. Överenskommelsen 
kallas Skånebilden och beskriver nödvändigheten i att satsa på den regionala transportinfrastrukturen 
för att Skånes utveckling som en attraktiv region för boende, företagande och turism ska kunna nås. I 
Skånebilden tar de undertecknande parterna ställning för att bygga en ny höghastighetsbana med 
början i Skåne samt dubbelspår på Västkustbanan och en HH-förbindelse, men framhåller också att 
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Skånebanan ska ha konkurrenskraftiga restider för att koppla Helsingborg och l<ristianstad till 
höghastighetsbanan i Hässleholm samt för att koppla ihop de två arbetsmarknadsregionerna i Skåne. 

Skånetrafikens verksamhetsplan (VP) 
De övergripande målen i Skånetrafikens verksamhetsplan är samma som i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet (TFP): En marknadsandel på 40 procent av de motoriserade resorna år 
2030 och 8 av 10 nöjda kunder. För att nå dessa pekar Verksamhetsplanen ut tre fokusområden: 

- I tid: Att förbättra den faktiska punktligheten, 
- Väl bemött: Leverera service över förväntan genom ett professionellt kundbemötande 
- Informerad: Leverera kundinformation i stört läge i rätt tid, enkelt tydligt och samstämmigt 

16 



5 Mål och förutsättningar 

5.1 Nedbrytning av mål och behov 

För varje delsträcka i tågsystemet så har ett flertal faktorer och mål betraktats för att bedöma vilket 
utbud som är nödvändigt för att nå de uppsatta målen. 

De mål somJJ.~ilktats per sträcka är: 
40 3 marknadsandel - det övergripande målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet (TFP), 
som i sin tur baseras på Transportstrategi för Skåne. Målen har tidigare brutits ned till stråknivå av 
konsultföretaget Sweco på uppdrag av Region Skånes avdelning för Regional utveckling. 
Restider För att nå de mål som TFP sätter upp om tillgängligheten till Regionala kärnor och de mål 
som satts upp i RSS Positionspapper, som i sin tur brutits nedtill delmål inom trafikgruppen i 
Regionsamverkan Syd (RSS). De trafikstrukturer som har tagits fram i arbetet i RSS för att nå målen i 
Positionspapperet har implementerats i detta dokument. Dessutom finns särskilda resmål framtagna för 
vissa specifika sträckor i samband med att åtgärdsvalsstudier genomförts 
Tillgänglighet - För att minska restider till regionala kärnor enligt mål i TFP. Här har tillgänglighet till 
framför allt Ystad varit viktigt för att nå målen i TFP. Trafikeringen på Ystadbanan och Österlenbanan 
bygger därför på förutsättningar från åtgärdsvalsstudien för banan som genomfördes 2018. 
Trafikeringen på Skånebanan bygger också på mål i den Avs som genomförts kopplat till ny stambana 
genom Hässleholm, samt Skånebildens mål om korta restider på Skånebanan. 
Internationell tillgänglighet - Restider och utbud i Öresundsregionen. Det arbete som gjorts i 
projektet sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen", baserat på den gemensamma 
Trafikcharter som överenskommits mellan medlemmarna i Greater Copenhagen-samarbetet, har varit 
en värdefull indata och referens till rekommenderad trafikering för 2035 och 2040. 
Behovet av turtäthet för att nå TFP:s mål om utbud har också vägts in i de framtagna förslagen, 
liksom behovet av turtäthet för att skapa ett tillräckligt attraktivt utbud för att nå målen, om detta på 
ett tydligt sätt har varit underdimensionerat. 

Marknadsandelen har varit det övergripande målet, men även de andra målen har tagit med i 
bedömningen av behov och avvägningen av vilken tågtrafik som ska eftersträvas. 
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Marknadsandelsmålet 
Från Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 ("Transportstrategin") kommer målet att 
kollektivtrafikens marknadsandel i Skåne ska uppgå till minst 40 procent av den motoriserade trafiken 
2030. I transportstrategin har en färdmedelsfördelning som anger en målb ild för persontransporter i 
Skåne tagits fram. Den uppsatta färdmedelfördelningen kan inte nås av en enskild part utan ett 
gemensamt arbete behöver göras för att få en överflyttning mot en ökad andel resor med hållbara 
färdmedel. För att kunna nå och hantera det resande som motsvarar målet avseende kollektivtrafik, 
krävs omfattande infrastruktursatsningar i Skåne. 

Målsättning 2030 

Antalet delresor 

Bil 
Nuläge Målsättning 2050 • Buss Antaletde~esor 2018 Antalet delresor 

Tåg 

• Cykel 

Gång 

Figur 9: Mål för färdmedelsfördelnlng I Skåne 2030 och 2050. Ur TraflkförsörJnlngsprogram för Skåne 2020-2030. Här 
anges målen för alla färdmedel, medan målet för kollektivtrafiken är att ha minst 40 3 av alla motoriserade resor, d.v.s 
att resandet med tåg och buss tillsammans utgör 403 av det totala resandet med tåg, buss och bil. Till 2050 ökar målet 
ytterligare, till strax över 50 3 av de motoriserade resorna. 

Eftersom förutsättningarna att nå målet varierar i olika delar av Skåne har också målen brutits ner till 
olika geografiska områden under arbetena med Transportstrategin och Trafikförsörjningsprogrammet 
2020-2030. Ambitionsnivån är allra högst satt i de större städerna medan landsbygden och mindre 
orter förväntas bidra i lägre grad till målet. I kapitel 6 redovisas en nedbrytning av målen till konkret 
tågresande per stråk . 

• Bil Malmö/lund/ 
Helsingborg • Buss 

• Tåg Överiga tätorter 
med stadsbuss 

• Cykel 
Tätorter utan 

• Gång stadsbuss 

Landsbygd 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 90% 100% 

Figur 10: Mål för färdmedelsfördelnlng 2030 nedbrutet på ortsstorlek. Ur Trafikförsörjnlngsprogram för Skåne 2020-
2030. 

De hållbara färdmedlen (gång, cykel, buss och tåg) ska enligt de fördelningar som är uppsatta i 
trafikförsörjningsprogrammet bära olika stora delar av resandet i olika sorters stråk. I och med att 
befolkningen i Skåne beräknas öka till 1,5 miljoner år 2030 och ha nått 1,8 miljoner år 2050 samt att 
antalet motoriserade resor per person förväntas vara konstant så innebär det ett ökat antal resor totalt. 
Det innebär att tågresandet behöver öka kraftigt för att målen ska nås. Resandet i tågtrafiken behöver 
öka med ca 100 % från 2019 till 2030 och med ca 60% från 2030 till 2040, för att tågtrafiken ska bidra 
med sina delar för att nå målen. 
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De restidsmål som ligger till grund för tågstrategin är en kombination av de mål som tagits fram inom 
Regionsamverkan Sydsverige (RSS) och de mål som tagits fram i åtgärdsvalsstudier för olika banor inom 
Skåne, tillsammans med Trafikverket och berörda kommuner. Restidsmålen uppfyller flera behov, 
såsom efterfrågan på snabba resor för arbetspendling, åtgärder för regionförstoring, bättre tillgänglighet 
från framförallt Östra Skåne till Skånes tillväxtmotorer och tillgänglighet mellan tillväxtmotorerna i 
Sydsverige. De restidsmål som har beaktats i denna tågstrategi Listas i tabellen nedan. 

Lund-Helsingborg 20 2040 65,17 195 km/h 

Lund-Kristianstad 35 2035 96,21 165 km/h 

er 

Helsingborg-Kristianstad 45 2035 107,03 143 km/h 

er 

Kristianstad 10 2035 29,54 177 km/h Deriverat från 

ovanstående 

Helsingborg-Hässleholm 35 2035 78,53 135 km/h Deriverat från 

ovanstående. Gäller 

snabb-/ direkttåg som 

år snabbaste vä . 

Malmö-Ystad 30 2040 69,35 (via Hie) 139 km/h Enligt Avs Ystadbanan. 

64,93 (via Övn) 130 km/h 

Ystad-Simrishamn 30 2040 41,9 84 km/h 

Helsingborg-Halmstad 30 2040 83,1 166 km/h Enligt RSS 

ositions a er. 

Hässleholm-Halmstad 55 2040 90,84 99 km/h Mål i RSS Positions-

papper är 70 minuter 

Kristianstad Halmstad. 

Malmö-Köpenhamn 30 2040 41,1 82 km/h Mål i RSS Positions-

papper är 35 minuter 

vilket motsvarar dagens 

restid. Ett mål att nå en 

restid på max 30 minuter 

förbättrar tillgänglig-

heten inom Greater 

Copenhagen och 

Köpenhamns flygplats 

enli t trafikchartern. 
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Tillgänglighetsmål 
I det regionala trafikförsörjningsprogrammet (TFP) så slås fast att Skånes flerkärnighet "skapar 
gynnsamma förutsättningar för Skåne att vara en sammanhängande och funktionell region avseende 
arbete, boende och utbildning, men det ställer också krav på en utvecklad tillgänglighet för att få en 
ökad interaktion mellan orterna. Kollektivtrafiken är och behöver fortsätta att vara en möjliggörare 
för människor att förflytta sig på ett ekonomiskt och hållbart sätt i Skåne, "Vidare beskrivs hur "En hög 
geografisk tillgänglighet mellan olika delar och orter i Skåne innebär en bättre tillgång till det utbud 
som finns gällande arbete, boende, utbildning, se;vice och kultur. De största utmaningarna för den 
geografiska tillgängligheten i Skåne återfinns framförallt i de sydöstra delarna av Skåne där avstånden 
till närmsta tillväxtmotor /ir lång och därmed den regionala kärnan Ystad som ligger närmre får en ännu 
viktigare funktion. "I övrigt beskrivs hur tågsatsningar bidrar både till ökade förutsättningar att nå 403 
marknadsandel, och till att förbättra den geografiska tillgängligheten. 

De mål som TFP har gällande tillgänglighet till och med kollektivtrafik är: 
• Andelen skåningar som kan ta sig med gång, cykel eller kollektivtrafik till sitt arbete ska öka. 
• Minst 923 av skåningarna ska erbjudas minst 10 dagliga (vardagar) resmöjligheter till någon 

av regionens tillväxtmotorer (Malmö, Lund, Helsingborg, Hässleholm/Kristianstad) med en 
restid på maximalt 60 minuter. 

e Minst 923 av skåningarna ska erbjudas minst 10 dagliga (vardagar) resmöjligheter till någon 
av regionens regionala kärnor (Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Kristianstad, 
Hässleholm, Ystad samt Trelleborg) med en restid på maximalt 45 minuter. 

Åtgärder som tydligt pekas ut för att ge effekter på den geografiska tillgängligheten kopplat till 
tillväxtmotorerna är minskade restider på Ystadsbanan och Österlen banan. Enligt TFP behöver dock 
samtliga regionalt viktiga stråk behöver ständigt utvecklas för att den geografiska tillgängligheten till 
tillväxtmotorerna i Skåne ska förbättras. 

Internationell tillgänglighet 
Enligt TFP så har den regionala kollektivtrafiken stor betydelse för den interregionala och 
internationella tillgängligheten. Det gäller kopplingen till järnvägsstationer med interregional tågtrafik 
och fjärrbussar samt till flygplatserna med inrikes och utrikes flygtrafik. I TFP understryks vikten av den 
regionala kollektivtrafiken för anslutningsresor, samt att när ny infrastruktur planeras och byggs ut är 
det viktigt att se både potentialen för såväl resor inom Skåne som till och från Skåne. 

I Trafikcharter för Greater Copenhagen uttrycks att tillgängligheten till Köpenhamns flygplats ska öka, i 
synnerhet med kollektivtrafik från hela Greater Copenhagen, Jylland och Fyn, Sverige och Nordtyskland. 
I trafikchartern påtalas också vikten av ny infrastruktur för ökad kapacitet över sundet och var en ny 
förbindelse ska lokaliseras: ·:,.på sikt förväntas Öresundsbron få kapacitetsproblem. för att säkra fortsatt 
tillväxt krävs också en ökad integration mellan Skåne och Själ/and En fast förbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör ger möjlighet att sprida integrationen till ett större område." Trafikchartern 
uttalar också att ett sammanhängande kollektivtrafiksystem i Greater Copenhagen ska främjas: "Det får 
maximalt ta en timme att ta sig till Malmö eller Köpenhamn från en given punkt i Greater Copenhagen, 
med tåg som huvudsakligt transportmedel. " 
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Mål om utbudsnivåer 
I TFP regleras det s.k. basutbudet, d.v.s. de öppettider och den turtäthet som minst ska eftersträvas i 
olika typer av stråk. I princip samtlig tågtrafik i Skåne trafi kerar det som klassas som regionalt viktiga 
stråk. För denna tågstrategi har förutsatts att mål på motsvarande nivå kommer att fortsätta gälla för 
tågtrafiken under perioden fram till 2040. 

Närtrafik - anropsstyrd Tätort <300 öppettider kl 9-14 9-14 

anropsstyrda dubbelturer 1 

Lokalt viktiga stråk Omfattar alla tätorter med 300-999 
06-18 06-18 invånare 

antal dubbelturer 7 7 

Omfattar alla tätorter med 1000-2999 Delregionalt viktiga 
stråk invånare öppettider kl 06-22 06-22 08-18 08-18 

antal dubbelturer 10 10 6 5 

Regionalt viktiga stråk Omfattar huvudlinjenätet och täcker 
därmed in alla kommunhuvudorter och öppettider kl 06-00 06-02 07-02 07-22 
tätorter större än 3000 invånare 

Stadstrafik Omfattar de skånska städerna med 
stadstrafik: Landskrona, Trelleborg, 
Ängelholm, Hässleholm, Eslöv och öppettider kl 06-20 06-20 09-15 

Ystad 

Stadstrafik i större Omfattar stadstrafik i de skånska 
städer/tillväxtmotorer tillväxtmotorerna. Avser städernas 

huvudlinjer i Malmö linjerna 1-8, 31-35, öppettider kl 06-00 06-02 07-02 07-22 Helsingborg linjerna 1-8, Lund linjerna 
1-6 samt Kristianstad linjerna 1-4 

Med öppettid a\ISes den målsättning för när trafiken bör vara illånfZ. 

Figur 11: Basutbud för kollektivtrafiken. Ur TraflkförsörJningsprogram för Skåne 2020·2030. 

21 



5.2 Förutsättningar i infrastrukturen 

Järnvägen i Skåne består av ett flertal banor som är sammankopplade till ett nät som har mer täckning 
i de befolkningstätare, västra delarna av Skåne. Banornas läge har till stora delar historiska ursprung. 
De olika delarna av järnvägen beskrivs ofta med banornas namn, som visas i bilden nedan. 

Sklmebanan 

o Järnvägsstation (urval) 

-- Enkelspår 

- Dubbelspår 

-Flerspår 

österlenbanan Simrishamn 

o 10 km 
Kalla: Trafikverket 2019. Bakgrundskarta: Lantmate~el och Eurogeographlcs. L__J 

Figur 12: De olika banorna i Skåne och deras namn. (Region Skåne, 2020.) 

Det som i första hand sätter begränsningar för Skånetrafikens tågtrafik är kapaciteten på järnvägarna i 
Skåne. Skåne har många banor som endast är enkelspåriga banor med mötesspår, vilket kraftigt 
begränsar hur många tåg per timme som kan ta sig fram på dem. Endast Södra stam banan är 
dubbelspårig i hela sin sträckning. Västkustbanan har till stora delar dubbelspår, men en flaskhals finns 
fortfarande på sträckan Maria-Helsingborg C och den beräknas inte vara bortbyggd före 2035. 
Begränsad kapacitet i driftplatserna (stationer etc.) är också en faktor som begränsar antalet tåg som 
kan köra på banorna. Dessutom finns en stor efterfrågan på att köra kommersiella persontåg och 
godståg, som konkurrerar om utrymmet på flera banor. Persontågen konkurrerar om kapaciteten på 
Södra stambanan och Västkustbanan medan godstågen främst kräver kapacitet på Skånebanan, Södra 
stambanan, Blekinge kustbana samt godsstråket genom Skåne (Söderåsbanan och Lommabanan). Rent 
praktiskt innebär detta att Skånetrafiken inte ensidigt kan bestämma hur många tåg som ska köras på 
respektive sträcka. Den enskilt största begränsande faktorn för hur många tåg Skånetrafiken kan köra är 
kapaciteten på Citytunneln genom Malmö, som enligt Trafikverkets regler har en maxkapacitet på 14 
tåg per timme av vilka ett eller två brukar avdelas till kommersiella fjärrtåg. 
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Utnyttjandet av nuvarande järnvägskapacitet är högt på många banor i Skåne. I Trafikverkets 
sammanställning över kapacitetsutnyttjandet 2019 har såväl viktiga delar av Södra stam banan som 
delar av Västkustbanan och Österlenbanan ett utnyttjande över 80 3 vilket innebär överhängande risk 
för störningar och längre restider än vad som annars hade varit fallet, samt att det är mycket svårt att 
köra fler tåg på banorna. Dessutom har flera andra banor ett utnyttjande upp mot 80 3 vilket också 
innebär risk för störningar. 

Helsing 

Simrishamn 

Figur 13 : Kapacitetsutnyttjande i dagens järnvägsnät i Skåne. (Trafikverket, 2020) 

För att kunna köra den tågtrafik som tågstrategin föreslår behövs en utbyggnad av banorna. Den nya 
infrastruktur som är inplanerad eller har förutsatts, som ger större effekter i robusthet eller kapacitet 
och därmed förutsättningar för ökad trafikering är, för tidsperioden fram till 2035: 

• Fyrspår Malmö - Lund, klart 2023 
• Dubbelspår Ängelholm - Maria, klart 2024 
• Etappvisa utbyggnader av Ystadbanan och Österlen banan fram till 2035 
• Dubbelspår Maria - Helsingborg C, klart ca 2035 
• Höghastighetsspår Hässleholm - Lund med anslutning till Södra Stambanan centralt i båda 

orterna, klart ca 2035 
• Spårtunnel Helsingborg - Helsing0r, förväntas inte klar förrän efter 2035 men utgångspunkt för 

denna strategi är att den står färdig före 2040 

Analyserna visar dock att järnvägen i Skåne behöver byggas ut ytterligare för att Skånetrafikens ska 
kunna köra den tågtrafik som krävs för att nå målen. För att kunna realisera de föreslagna trafikupplägg 
som redovisas i kapitel 10, behöver spårinfrastrukturen byggas ut för ännu mer kapacitet. Dessa 
utbyggnader handlar i första hand om spårkapacitet i Skåne, men åtgärder kan även behövas utanför 
Skåne såsom i Köpenhamnsområdet. De utbyggnader som behövs utöver de som listats här ovan 
redovisas i kapitel 11.4. 

Hur mycket tågtrafik som Skånetrafiken kan köra på banorna begränsas inte bara av infrastrukturen som 
spår och stationer, utan också av hur Trafikverket fördelar tillgänglig kapacitet till de olika 
tågoperatörerna. Dessa beskrivs närmare i kapitel 11.4. Särskilda regleringar kan också tillfälligt 
begränsa kapaciteten, såsom särskilda kontroller av resenärer på tågen och andra ingrepp som 
myndigheter kan besluta om. De gränskontroller som från tid till annan har funnits vid inresa till 
Sverige respektive Danmark har föranletts av särskilda situationer och måste enligt EU-reglerna vara 
tidsbegränsade. I grunden bygger den fria rörligheten för personer som reser mellan Sverige och 
Danmark på att fasta gränskontroller inte ska finnas. Tågstrategin utgår från att tågtrafiken över 
Öresund kan utföras utan gränskontroller. 
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5.3 Tågsystem i Skåne 

Skånetrafiken bedriver tågtrafik med två olika tågsystem och planerar för trafik med ett tredje. De olika 
systemen samverkar på flera av banorna genom sina olika stoppstrukturer och restider. Tillsammans 
med bytesmöjligheterna mellan tågsystemen på de större stationerna utgör de en viktig stomme i 
Skånetrafikens nät, särskilt inriktat på de regionala och delregionala resorna. Kommersiella fjärrtåg som 
snabbtåg och nattåg trafikerar också banorna i Skåne men omfattas inte av denna strategi. 

Pågatågen (inkl Krösatåg) 
Pågatågen är tågsystemet för en relativt lokal tillgänglighet, som i princip stannar på alla stationer. 
Trafikeringen sker nästan helt och hållet inom Skåne, men ett par linjer når även till närliggande orter i 
grannlän. I Norra Skåne finns också traifk med Krösatåg, i samarbete med Region Kronoberg. 
Krösatågen är besläktade med Pågatågen och är dess motsvarighet i framförallt Småland. På samma 
sätt som att Pågatåg når orter utanför Skåne, når Krösatåg fram till Hässleholm från Växjö. Syftet med 
Pågatågen är att erbjuda bekväma resor till och från såväl stora som mindre orter i de starka stråken, 
till arbete, studier och fritidssysslor samt för anslutning till Öresundståg och fjärrtåg. 

System 3 (beslut om riktigt namn inväntas) 
System 3 är arbetsnamnet på ett kapacitetsstarkt regionalt/delregionalt tågsystem som kompletterar 
Öresundstågen i starka stråk. Systemet planeras starta sin trafik 2024. System 3 är avsett att tillföra 
kapacitet i de stråk som är hårdast belastade samt har störst potential till resandeökning, inte minst 
mellan Malmö och Köpenhamn. Syftet med System 3 är att erbjuda bekväma, snabba resor med god 
komfort i de starka stråken mellan tillväxtmotorer, främst inom Skåne. 

ö resu ndståg 
Öresundståg är det storregionala tågsystemet som körs i samarbete med grannregionerna och förbinder 
viktiga orter i länen i Sydsverige samt Köpenhamn och Själland. Tågsystemets syfte är att erbjuda 
snabba och bekväma resor till arbete, studier och fritidssysslor i framför allt tillväxtmotorer och att 
knyta samman flera regioner. I Skåne är Öresundståg det snabbaste tågsystemet och stannar bara i 
stora orter. 
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Olika roller för de olika tågsystemen 
De mål som tågtrafiken i Skåne ska uppfylla är delvis motstridiga. Korta restider innebär snabba tåg 
med få stopp, medan en regional tillgänglighet innebär att tåg måste trafikera många stationer och 
mindre orter. En hög marknadsandel i de starka stråken innebär tåg med hög kapacitet, medan behovet 
av kostnadseffektivitet ställer krav på tågstorlekar som är anpassade till resandet. Att kombinera dessa 
egenskaper i samma tåg är ofta praktiskt omöjligt, så för att nå målen behöver kollektivtrafiknätet 
erbjuda olika typer av tåg som uppfyller dessa olika syften. Att utforma trafiken med utgångspunkt i att 
alla stationer ska få avgångar med dessa olika tågtyper blir dock mycket resurskrävande och skulle 
kräva en orimligt stor utbyggnad av infrastrukturen. 

Skånes tågstrategi bygger därför på en princip med parallella tågsystem med tydliga roller, som 
kompletterar varandra. Tack vare denna inriktning kan många olika mål nås med tågtrafiken; Kortare 
restider på många sträckor och hög kapacitet i de stråk där det behövs, samtidigt som de bidrar till 
lokal tillgänglighet och regional utveckling. 

Parallellt med de tre tågtyperna går snabbtågen, som är de kommersiella fjärrtågen som kopplar upp 
Skåne med resten av Sverige och kontinenten. Region Skåne driver eller styr ingen snabbtågstrafik och 
den behandlas inte i denna strategi, men dess existens är viktig för Skånes nationella och 
internationella tillgänglighet. 

Genom en struktur av detta slag, där flera olika snabba tågsystem samverkar, kan både målen om 
restider mellan större orter i Sydsverige, målen om marknadsandelar i Skåne och de regionalt 
utvecklande effekterna av Pågatåg på mindre orter uppnås. Principen stämmer också överens med vad 
som tagits fram i trafiksamarbetet i Regionsamverkan Sydsverige, och är därmed kompatibel med 
trafikuppläggen i Skånes grannregioner. 

Principen för de parallella tågsystemen visas schematiskt i figuren nedan. 

Princip för parallella tågtrafiksystem 

Kategori: 

Snabbtåg • • • Kommersiella tåg (SJ m fll 

Storregiontåg •8 ...... ----""e.----• ...... ----.. e.--""""'le• Öresundståg 

Regiontåg • • • • • • System 3 

Lokaltåg ••••••• • •••• Pågatåg 

Figur 14: Princip för parallella tågsystem. (Baserat på förlaga av Sweco/ Regionsamverkan Sydsverige) 
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6 Behov och trafik per sträcka 

I detta avsnitt redovisas de resandemål och behov av trafik som finns per delsträcka, uppdelat på de 
olika banorna och delsträckor av dessa. 

Resandetalen utgår från de mål för marknadsandelar som bestäms av Trafikförsörjningsprogram för 
Skåne samt Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne. I tidigare arbeten för bland annat underlag 
till trafikförsörjningsprogrammet så har konsultföretaget Sweco brutit ner målen till stråknivå och 
beräknat det antal resande som det motsvarar för aktuella år. Från dessa resandetal har sedan 
beräknats hur många tåg av respektive slag som behövs för att kunna erbjuda en tillräcklig kapacitet 
för dessa resande. 

Det är i det här sammanhanget viktigt att framhålla att det antal tåg som beräknats fram för att nå 
målen handlar om kapacitet; att tillhandahålla tillräckligt många sittplatser per timme för de resande 
som målet innebär. Dessa beräkningar har dock inte tagit hänsyn till vilket utbud som är nödvändigt för 
att attrahera dessa mängder resande. Att ett tåg i timmen är tillräckligt för att erbjuda sittplatser till ett 
visst cintal resande på en sträcka är ingen garanti för att detta enda tåg por timme skulle tinses som en 
attraktiv tidtabell av de potentiella kunderna. Restidsmålen är viktiga mål som kan innebära behov av 
fler tåg än vad som krävs av sittplatsskäl, eftersom det kan innebära att snabbare tåg med färre stopp 
behöver köras parallellt med de tåg som stannar på alla stationer. Tillräcklig kapacitet är därmed ingen 
garanti för uppnådda mål och för respektive stråk förs därför ett resonemang om utbudets nivå för att 
attrahera resande och nå restidsmål. 

Den trafik som de olika behoven ger upphov till per sträcka har sedan fogats samman och jämkats till 
ett totalutbud för Skåne, som redovisas i kapitel 4. 

För varje delsträcka så redovisas behovet av trafik för tre olika målår: 2030, 2035 och 2040. Dessa 
målår är utvalda för att de är en rimlig planeringshorisont, men också för att de naturligt sammanfaller 
med planerade färdigställanden av ny infrastruktur och Trafikverkets långtidsplanering. Valet av målår 
beskrivs närmare i avsnitt 2.3. 

De olika delsträckorna beskrivs i detta kapitel med namnet på banan och/eller de orter som 
delsträckan går mellan, för att göra benämningarna så enkal som möjligt. En karta med banornas namn 
finns i Figur 12 på sidan 22. 
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Södra stambanan Alvesta - Hässleholm och Hässleholm - Lund 
Infrastruktur 
Banan är en del av Södra stambanan Katrineholm - Malmö och sträcker sig från Alvesta via Hässleholm 
till Lund. 

Syfte med trafiken: Att knyta större och mindre orter i stråket med varandra och till Kastrup och 
Köpenhamn samt till och från trafik på andra banor och matande regionbusstrafik, för alla sorters resor. 

Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär ett behov av flera nivåer; Krösatåg, System 3 och Öresundståg. 

Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 

Alvesta - Nuläge 2030 2035 2040 
Hässleholm (2019) 
Antal resor per 7 500 15 000 20 000 25 000 
helgfri vardag 
enliqt mål 
Tåg som behövs 1 öresundståg 1 öresundståg 1 öresundståg 
per timme och 1 System 3· 1 System 3 1 System 3 
riktning i 1 Krösatåg 1 Krösatåg 1 Krösatåg 
höotrafik .. 

') För snabba resor till Almhult 

Hässleholm - Nuläge 2030 2035 2040 
Lund (2019) 
Antal resor per 20 soo· 46 000 60 000 75 000 
helgfri vardag 
enliqt mål 
Tåg som behövs 2 Öresundståg 2 Öresundståg 2 öresundståg 
per timme och 1 System 3 2 System 3 2 System 3 
riktning i 2 Pågatåg 2 Pågatåg 4 Pågatåg 
höotrafik 

·) Beror på fördelning mellan tåg till/från Hässleholm och tåg till/från Teckomatorp som delar resande 
mellan Eslöv och Lund. 

System 3-tågen är en viktig del för att skapa kapacitet och attraktiva restider på sträckan Älmhult
Malmö-Köpenhamn. Ur kapacitetssynpunkt behövs inte System 3 norr om Hässleholm redan 2030, 
fullånga öresundståg och Pågatåg/Krösatåg räcker för att ge tillräckligt antal sittplatser, men System 3 
är en viktig del i att uppnå kortare restider genom att resenärer slipper byte i Hässleholm. 
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Västkustbanan Halmstad - Helsingborg 
Infrastruktur 
Banan är en del av Västkustbanan Göteborg - Malmö och sträcker sig från Halmstad via Ängelholm till 
Helsingborg. 

Syfte med trafiken: Att knyta större och mindre orter i stråket med varandra och till Lund/Malmö samt 
Kastrup och Köpenhamn samt till och från trafik på andra banor och matande regionbusstrafik, för alla 
sorters resor. 

~§[Qv av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär ett behov av flera nivåer; Pågatåg, system 3 och Öresundståg. 

Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 

Halmstad Nuläge 2030 2035 2040 
Änqelholm · (2019) 
Helsingborg 
Antal resor per 6 500 13 000 17 000 27 000 
helgfri vardag 
enligt mål 
Tåg som behövs 2 Öresundståg 2 Öresundståg 2 Öresundståg 
per timme och 1 Pågatåg' 
riktning i 
höqtrafik 

·) För att upprätthålla lokala förbindelser Förslöv - Halmstad till dess att Pågatåg kan vända i Båstad. 

Båstad- Nuläge 2030 2035 2040 
Ängelholm - (2019) 
Helsingborg 
Antal resor per 3 500 5 500 7 000 8 500 
helgfri vardag 
enliqt mål 
Tåg som behövs 2 Pågatåg 2 Pågatåg 2 Pågatåg 
per timme och 
riktninq i höqtrafik 

Utöver detta är det av utbuds- och restidsskäl lämpligt att låta System 3-tågen från Malmö vända i 
Maria istället för på Helsingborg C. 

Inriktning är att på sikt låta Pågatågen vända i Båstad istället för i Förslöv. I Båstad kan byte till 
Öresundståg skapas och därmed behöver inte Pågatåg köras vidare till Halmstad för att kunna erbjuda 
resor från de mindre orterna i stråket till Laholm och Halmstad. Utbudet i högtrafik mellan Båstad och 
Halmstad kommer med denna inriktning att vara två Öresundståg/timme vilket bedöms som ett 
fullgott utbud. 
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Västkustbanan Helsingborg ~ Lund 
I nfrastru ktu r 
Banan äre-n del av Västkustbanan Göteborg - Malmö och sträcker sig från Helsingborg via Landskrona 
till Lund. 

Syfte med trafiken: Att knyta större och mindre orter i stråket med varandra och till Kastrup och 
Köpenhamn samt till och från trafik på andra banor och matande regionbusstrafik, för alla sorters resor. 

Behoy_av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär ett behov av flera nivåer; Pågatåg, system 3 och Öresundståg. 

Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 

Helsingborg - Nuläge 2030 2035 2040 
Lund (2019) 
Antal resor per 28 500 56 000 73 000 90 000 
helgfri vardag 
enligt mål 
Tåg som behövs 2 öresundståg 2 Öresundståg 2 Oresundståg' 
per timme och 2 System 3 2 System 3 4 System 3 
riktning i 2 Pågatåg 4 Pågatåg 3 Pågatåg 
höqtrafik 

')Varav vissa via HH-förbindelse 

Av utbuds-, kapacitets- och restidsskäl är det lämpligt att låta System 3-tågen från Malmö vända i 
Maria istället för på Helsingborg C. Av samma skäl kan även några Pågatåg från Malmö och 
Teckomatorp vända i Maria istället för på Helsingborg C 
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Skånebanan Helsingborg - Åstorp - Hässleholm 

I nf rastru ktu r 
Banan sträcker sig från Helsingborg (Ramlösa/Raus) via Åstorp till Hässleholm. Mellan Helsingborg och 
Åstorp har banan två sträckningar: Via Bjuv och via Kattarp. 

Syfte med trafiken: Att knyta orter i stråket med dels Helsingborg, dels Hässleholm och tågtrafiken på 
Västkustbanan respektive Södra Stambanan för alla sorters resor. Att knyta Helsingborg och nordvästra 
Skåne till snabbtåg på den framtida höghastighetsbanan i Hässleholm för tjänste- och fritidsresor. 

Behov av trafikslag: 
Typen av resande innebär i första hand Pågatågstrafik. Behovet av kortare restider mellan 
tillväxtmotorerna Helsingborg och Hässleholm/Kristianstad kan därefter motivera snabbare tåg som 
System 3 eller Öresundståg. 

Resande och behov: 
Baserat på de beräkninqar som qjorts kommer banan att ha följande mi'llresande: 

Helsingborg - Nuläge 2030 2035 2040 
Åstorp· (2019) 
Antal resor per 5 500 11 000 14 000 18 000 
helgfri vardag 
enliqt mål 
Tåg som behövs 2 Pågatåg 3 Pågatåg 2 Pågatåg 
per timme och 1 System 3" 
riktning i högtrafik 

') Helsingborg - Åstorp kan trafikeras dels via Ramlösa - Bjuv och dess mellanstationer, 
dels via Maria - Kattarp. 
") Via Kattarp 

Åstorp - Nuläge 2030 2035 2040 
Hässleholm (2019) 
Antal resor per 5 000 10 000 13 500 17 000 
helgfri vardag 
enliqt mål 
Tåg som behövs 1 Pågatåg 3 Pågatåg' 2 Pågatåg 
per timme och 2 System 3" 
riktninq i höqtrafik 

') Varav ett direkttåg över Kattarp för kortare restider Helsingborg Hässleholm. 
") För kortare restider Helsingborg Hässleholm/Kristianstad och koppling till Danmark via HH
förbindelse 

För att nå ett tillräckligt attraktivt utbud för pendling mellan Helsingborg och Hässleholm/Kristianstad 
så är halvtimmestrafik nödvändig i högtrafik. Ett tåg i timmen kan också kopplas med Pågatågslinjen 
mellan Hässleholm och Kristianstad för att erbjuda bytesfria resor i relationen. För att uppnå 
restidsmålen som satts upp inom Regionsamverkan Syd samt Sverigeförhandlingen så behövs upp till 
två tåg per timme med få stopp i relationen Kristianstad - Hässleholm Helsingborg. Detta kan 
kombineras med förbindelsen över till Danmark när HH-förbindelsen står klar för att bidra till målen om 
ökad integration över Öresund. Det tredje och fjärde tåget per timme är då naturligt ett System 3-tåg, 
som bidrar med kortare restider på hela sträckan och kapacitet Åstorp Helsingborg samt 
resmöjligheter utan byte Hässleholm/Kristianstad - Helsing0r. 
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Skånebanan Hässleholm - Kristianstad 
I nfrastru ktu r 
Banan sträcker sig från Hässleholm till Kristianstad. 

Syfte med trafiken: Att knyta orter i stråket med dels Kristianstad, dels Hässleholm och att knyta 
Kristianstad med tågtrafik på södra stambanan mot Lund/Malmö, samt att knyta samman de båda 
kärnorna i tillväxtmotorn Kristianstad/Hässleholm, för alla sorters resor. 

Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär ett behov av flera nivåer, både Pågatåg och Öresundståg men i 
förlängningen även System 3. 

Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 

Hässleholm - Nuläge 2030 2035 2040 
Kristianstad (2019) 
Antal resor per 9 000 20 000 26 000 33 000 
helgfri vardag 
enliqt mål 
Tåg som behövs 1 Öresundståg 1 Öresundståg 1 Öresundståg' 
per timme och 2 Pågatåg 1 System 3" 2 System 3" 
riktning i 2 Pågatåg' 2 Pågatåg 
höqtrafik .. 

')Förutsätter att trippelkopplade Pågatåg och Oresundståg kan köras till/från Kristianstad vilket kräver 
plattformar med 250 meters längd på Kristianstad C. 
")Varav 1 för restider mot Helsingborg samt förbindelse till Helsing0r. 
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Markaryds banan 

I nf rastru ktu r 
Banan sträcker sig från Hässleholm åt nordväst till Markaryd och vidare mot Halmstad. 

Syfte med trafiken: Att knyta orter i stråket med dels Hässleholm/Kristianstad och resten av tågtrafiken 
i Skåne, dels Halmstad, för alla typer av resor men med vikt på arbets- och skolpendling. Att knyta 
nordöstra Skåne och Blekinge mot Halland och Göteborg genom en koppling till Västkustbanan, för 
främst affärs- och fritidsresor. 

Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär Pågatågstrafik. Sträckningen, resandeunderlaget, restiderna och 
infrastrukturen gör att behov eller möjlighet att köra andra tåg inte finns under överskådlig tid. 

Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 

Hässleholm - Nuläge 2030 2035 2040 
Halmstad (2019) 
Antal resor per 1 000 2 000 2 500 3 000 
helgfri vardag 
enligt mål 
Tåg som behövs 1 Pågatåg 1 Pågatåg 1 Pågatåg 
per timme och 
riktninq i höqtrafik 

Utbudet med ett tåg i timmen i vardera riktningen på sträckan förväntas enligt beräkningarna räcka 
under överskådlig tid. Om trafiken kan köras som taktfast timmestrafik bedöms detta vara tillräckligt 
utbud för att möjliggöra arbetspendling och övriga resor i stråket. 
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Blekinge kustbana Kristianstad - Bromölla 

I nfrastru ktu r 
Banan sträcker sig från Kristianstad österut via Bromölla till Karlskrona i Blekinge. Banan är enkelspårig 
med mötesstationer. Den planerade utbyggnaden av godsjärnvägen Sydostlänken och flöden av 
godståg på denna mellan Älmhult och Karlshamn kommer att ta spårkapacitet på sträckan från 
Sandbäck, där den möter Blekinge Kustbana, fram till Karlshamn. 

Syfte med trafiken: Att knyta orter längs banan med varandra och till tillväxtmotorn 
Kristianstad/Hässleholm, för arbets- och studiependling samt fritidsresor, och att koppla till resten av 
Skånetrafikens utbud i Kristianstad. Att koppla större orter längs banan i med Malmö/Lund och 
Köpenhamn för arbets- och fritidsresor, samt att koppla nordöstra Skåne till Blekinge. 

Behov av trafikslag: 
Det finns behov att korta restiderna för tågtrafik till och från Blekinge. För Skånes del handlar behoven 
om kortare restider i pendlingsrelationer mellan målpunkter på båda sidor närmast regiongränsen, som 
tex. Bromölla - Karlskrona eller Kristianstad - Ronneby. Främst behöver detta åstadkommas genom 
förbättrad infrastruktur i Blekinge, men för att kunna dra nytta av sådan så behöver även 
stoppstrukturen ses över. För att uppnå efterfrågade restidsförbättringarna behöver utbudet 
differentieras tydligare, så att Öresundstågen endast stannar i de större orterna, medan de mindre 
orterna trafikeras endast av Pågatåg. Från Bromölla till resmål i centrala Kristianstad, Hässleholm och 
Malmö/Lund är restiderna relativt attraktiva, med restidskvoter under 1,2 och ibland nära 1. 

Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande antal resande om målen ska 
uppnås: 

Kristianstad - Nuläge 2030 2035 2040 
Bromölla (2019) 
Antal resor per 5000 12 000 16 000 20 000 
helgfri vardag 
enliqt mål 
Tåg som 1 öresundståg 1 Öresundståg 1 Öresundståg 
behövs per 1 Pågatåg 1 Pågatåg 1 Pågatåg 
timme och 
riktning i 
höqtrafik 

För att klara detta resande krävs t.o.m. 2040 två tåg per timme, och det är rimligt att fördela dem på 
olika tågsystem för att möta behovet av olika typer av resor. Ett Öresundståg och ett Pågatåg är därmed 
den trafikering som krävs under hela perioden 2030-2040. Pågatåget kan gå hela vägen till Karlskrona 
om önskemål för detta finns i Blekinge, men för Skånes del spelar det ingen roll för resande
utvecklingen då det i så fall till övervägande del förväntas handla om lokala resor i Blekinge. 
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Söderåsbanan 

I nf rastru ktu r 
Banan sträcker sig från Astorp till Kävlinge via Svalöv och Teckomatorp. 

Syfte med trafiken: Att knyta orter i stråket med dels Malmö/Lund samt orter på Skånebanan genom 
byte i Astorp för alla typer av resor men med vikt på arbets- och skolpendling. 

Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär Pågatågstrafik. Sträckningen, resandeunderlaget, restiderna och 
infrastrukturen gör att behov eller möjlighet att köra andra tåg inte finns under överskådlig tid. 

Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 

Åstorp - Lund Nuläge 2030 2035 2040 
(2019) 

Antal resor per Ingen 8 000 10 500 13 000 
helgfri vardag tågtrafik 
enligt mål 
Tåg som behövs 1 Pågatåg 1 Pågatåg 2 Pågatåg 
per timme och 
riktning i högtrafik 

Ett Pågatåg per timme är tillräckligt för att klara kapaciteten fram till 2040, men där är tågen i 
praktiken fullbelagda om resandeutvecklingen sker enligt mål. En frekvens på två tåg i timmen är 
nödvändigt för att klara kapaciteten från 2040, men också för att ge ett tillräckligt attraktivt utbud. En 
förutsättning är dock att resandeunderlaget finns i stråket. För att långsiktigt kunna planera för två tåg 
per timme på banan behöver kommunerna driva ortsutvecklingen så att resandeunderlaget är 
långsiktigt tillräckligt. 
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Råådalsbanan och Marieholmsbanan 

I nf rastru ktu r 
Banan sträcker sig från Helsingborg (Ramlösa/Raus) via Teckomatorp till Eslöv. 

Syfte med trafiken: Att knyta orter i stråket med dels Helsingborg, dels Eslöv/Lund/Malmö, för alla 
typer av resor men med vikt på arbets- och skolpendling. 

Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär Pågatågstrafik. Sträckningen, resandeunderlaget, restiderna och 
infrastrukturen gör att behov eller möjlighet att köra andra tåg inte finns under överskådlig tid. 

Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 

Helsingborg - Nuläge 2030 2035 2040 
Lund (2019) 
Antal resor per 5 000 8 000 10 500 13 000 
helgfri vardag 
enliot mål 
Tåg som behövs 1 Pågatåg 1 Pågatåg 2 Pågatåg 
per timme och 
riktning i högtrafik 

Ett Pågatåg per timme är tillräckligt för att klara kapaciteten fram till 2040, men där är tågen i 
praktiken fullbelagda om resandeutvecklingen sker enligt mål. En frekvens på två tåg i timmen är 
nödvändigt för att klara kapaciteten från 2040, men också för att ge ett tillräckligt attraktivt utbud. En 
förutsättning är dock att resandeunderlaget finns i stråket. För att långsiktigt kunna planera för två tåg 
per timme på banan behöver kommunerna driva ortsutvecklingen så att underlaget är långsiktigt 
tillräckligt. 

Förslag finns från Helsingborgs stad om att anlägga en station i Raus. Detta kräver att banans standard 
kan förbättras så att ett uppehåll inte innebär en restidsförlängning och att ett nytt uppehåll inte stör 
ordningen i vilken tågen ankommer och avgår Helsingborg C. 
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Lommabanan 
Infrastruktur 
Banan sträcker sig från Kävlinge via Lomma till Malmö (och passerar ej Lund). Banan kommer att 
byggas ut med fler stationer och mötesspår för att möjliggöra tätare trafik till ca 2026. 

Syfte med trafiken: Att knyta orter i stråket till Malmö samt till tågtrafik på andra banor för alla sorters 
resor men med vikt på arbetspendling. 

Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär Pågatågstrafik. Sträckningen, resandeunderlaget, restiderna och 
infrastrukturen gör att behov eller möjlighet att köra andra tåg inte finns under överskådlig tid. 

Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 

Kävlinge - Nuläge 2030 2035 2040 
Malmö (2019) 
Antal resor per Ingen 8 000 10 500 13 000 
helgfri vardag tågtrafik 
enliqt mål 
Tåg som behövs 1 Pågatåg/h' 2 Pågatåg/h 2 Pågatåg/h 
per timme och 
riktning i 
höqtrafik 

')Avtal finns dock om att köra 2 Pågatåg/h efter att banan är utbyggd i den s.k. etapp 2, omkring 2026. 

Två Pågatåg per timme innebär en överkapacitet i 2035 och 2040 för resorna i stråket, men behövs för 
att avlasta sträckan Malmö - Lund och ger ett attraktivt utbud för att attrahera resande i stråket enligt 
målen. Bedömningen är att en del av de resor som sker (Helsingborg - Landskrona-) Kävlinge - Lund 
- Malmö kan om ledas till tågen på Lommabanan. 

36 



Lund- Malmö 
Infrastruktur 
Banan är en del av Södra Stambanan och sträcker sig från Lund till Malmö. 

Syfte med trafiken: Att knyta orter i hela Skåne stråket till Malmö och Lund samt till tågtrafik på andra 
banor för alla sorters resor. 

Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande samt att så gott som all Skånetrafikens tågtrafik passerar sträckan 
innebär att trafiken består av alla nivåer: Pågatågen, system 3 och Öresundståg. 

Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 

Lund - Malmö Nuläge 2030 2035 2040 
(2019) 

Antal resor per 52 500 104 000 140 000 170 000 
helgfri vardag 
enligt mål 
Tåg som behövs 4 Öresundståg 4 Öresundståg 4 Öresundståg 
per timme och 3 System 3 4 System 3 4 System 3 
riktning i 6 Pågatåg 6 Pågatåg 7 Pågatåg 
höqtrafik 

Utbudet på sträckan Malmö-Lund består av summan av alla de tåglinjer som flätas samman på 
sträckan. Det är därför inte relevant att dimensionera ett särskilt utbud för sträckan, men att säkerställa 
att det sammanlagda utbudet har en tillräcklig kapacitet för resandet. I 2040 är det samlade 
kapacitetsutbudet Malmö-Lund egentligen inte tillräckligt för resandet, men sträckan bedöms avlastas 
genom att resandeflöden Kävlinge - Malmö i relativt stor utsträckning går via Lommabanan. 

Burlöv station byggs ut till en fyrspårsstation i samband med fyrspårsprojektet Malmö Lund. Det avtal 
som Region Skåne har med Burlövs kommun reglerar utvecklingen av stationen till en bytespunkt med 
pendlarparkering. Avtalet innebär också att Skånetrafiken ska trafikera stationen med merparten av de 
Öresunds- och Pågatåg som trafikerar sträckan. När avtalet skrevs fanns ännu inte planerna på System 
3, som kommer att ersätta några av de Öresundståg som avtalet syftar på. Utbudet av System 3 måste 
därför räknas med i trafikeringen av stationen. För att få ut regionala nyttar av investeringen i stationen, 
och göra den attraktiv som pendlarparkering för resenärer till Köpenhamn, Helsingborg och Älmhult 
behöver regionala tåg trafikera stationen. System 3 är det tågsystem som bäst uppfyller behoven och 
bedöms ha kapacitetsmässig möjlighet att angöra Burlöv. Tillsammans med Pågatågen innebär det här 
framtagna trafikeringen att Burlöv trafikeras av 8 tåg per timme 2030 och 10 tåg per timme 2040. 
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Malmö - Köpenhamn 
I nfrastru ktu r 
Banan sträcker sig från Malmö (Hyllie) till Pepparhalm. 

Syfte med trafiken: Att knyta Sverige och Skåne med Själland och Danmark, samt att skapa regionala 
förbindelser mellan Malmö och Köpenhamn, inte minst med koppling till flygplatsen (CPH Airport 
Kastrup), för alla sorters resor med fritidsresor som en viktig del. 

Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär att trafiken består av två nivåer: System 3 och Öresundståg. 

Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 

Malmö - Nuläge 2030 2035 2040 
Köpenhamn (2019) 
/\nt;:il resor rer 79 000 S9 000 77 soo 100 000 
helgfri vardag 
enlic:it mål 
Tåg som behövs 4 Öresundståg 4 Öresundståg 4 Öresundståg 
per timme och 4 System 3 5 System 3• 6 System 3" 
riktning i 
höqtrafik 

')Totalt 5 System 3-tåg som kommer från Helsingborg, Älmhult Kristianstad och Ystad som behöver gå 
över bron. Behövs för det totala kapacitetsbehovet över Bron 2035. 
')Totalt 6 System 3-tåg som kommer från Helsingborg, Älmhult Kristianstad, Ystad och Trelleborg som 
behöver gå över bron. Behövs för det totala kapacitetsbehovet över Bron 2040. 
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Kontinentalbanan i Malmö 

Infrastruktur 
Banan sträcker sig från Malmö (Hyllie) till Malmö C via Svågertorp, Persborg och Östervärn. 

Syft~_r:i1ed trafiken: Tåg från södra/sydöstra Skåne som av kapacitetsskäl inte kan gå genom 
Citytunneln leds via Kontinentalbanan till Malmö C (övre). Sträckan utgör även en del av den s.k. 
Malmöpendeln i Storstadsavtal mellan Staten, Region Skåne och berörda kommuner. Tåg från 
södra/sydöstra Skåne som ska vidare mot Köpenhamn kan också köras denna väg. Möjliggör kortare 
restider från Ystad och Trelleborg till Malmö C för främst arbetspendling, samt direktresor från samma 
orter till Kastrup och Köpenhamn för fritids- och arbetsresor. 

Trafikering med Pågatåg och öppettider på sträckan Hyllie - Malmö C (övre) regleras i särskilt avtal 
mellan Region Skåne och Malmö Stad. 

!iE:!hov av_ trafi!s_s.J~ 
Restider och typen av resande innebär att trafiken består av två nivåer: Pågatåg och System 3. 

Resande och behov: 
Pågatågstrafik till stationerna på Kontinentalbanan. övrigt resande ingår i resandet för Lomma-, 
Trelleborgs-, Ystad- och Österlenbanorna. 

Kontinentalbanan är en viktig led för godståg och den enda förbindelsen för gods mellan Södra 
stambanan samt Godsstråket genom Skåne och Öresundsbron respektive Trelleborgs och Ystads 
hamnar. Kontinentalbanan är därmed viktig för hela Sveriges godsförsörjning och godsexport och 
godstrafiken kommer i framtiden att behöva en större del av kapaciteten. Internationella snabbtåg kan 
också förväntas använda Kontinentalbanan då Citytunneln nått kapacitetstaket Den totala återstående 
kapaciteten för persontåg kan troligen inte klara alla tåg som önskas. En prioritering kan därför bli 
nödvändig mellan persontåg på Kontinentalbanan. 
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Trelleborgsbanan 

Infrastruktur 
Banan sträcker sig från Malmö (Lockarp) söderut till Trelleborg 

Syfte med trafiken: Att knyta Trelleborg och orter i stråket till Malmö/Lund och resten av 
Skånetrafikens nät för alla typer av resor. 

Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär i först hand ett behov av tät Pågatågstrafik. Denna kan 
kompletteras eller kombineras med tåglinje som ger bytesfri förbindelse till Danmark över Bron, för att 
knyta Ystad med CPH Airport och Köpenhamn för arbetspendling till Köpenhamn och anslutningsresor 
till flyg. 

Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 

Malmö - Nuläge 2030 2035 2040 
Trelleborq (2019)' 
Antal resor per 5 000 20 000 26 000 32 000 
helgfri vardag 
enliqt mål 
Tåg som behövs 3 Pågatåg 4 Pågatåg" 3 Pågatåg 
per timme och 1 System 3"' 
riktning i 
höqtrafik 

') Resandemålen förutsätter att det är tågtrafiken som står för en mycket stor del av det kollektiva 
resandet i stråket. Den tågparallella busstrafiken i stråket hade 2019 nästan lika mycket resande som 
Pågatågen. 
") 3 Pågatåg beräknas klara resandet precis, med full beläggning. Variationer i resandet mellan 
avgångar leder då till att vissa tåg får många stående. Därför, och för att få ett attraktivt utbud, är det 
rimligt att dimensionera med fyra tåg/timme i maxtimmen. 
'") Under förutsättning att kanal finns tillgänglig över bron 

I första hand är det Pågatågen som ska stå för trafikeringen på banan. Stommen är halvtimmestrafik en 
stor del av dygnet, för att uppnå ett attraktivt utbud som ger goda systemeffekter med andra linjer. Det 
tredje och fjärde Pågatåget körs endast i högtrafik och som direktturer. När underlaget blir större och 
infrastrukturen tillåter kan funktionen med direkttåg i peak kombineras med resmöjligheter över Bron. 
En av direktturerna per timme till Malmö C övre kan då bli en System 3-avgång som via 
Kontinentalbanan når Malmö C och sedan via Citytunneln når Bron och går över till Danmark. 

Stråket Malmö Trelleborg är ett stråk som inte har några utpekade mål för restider, vare sig i 
positionspapper eller åtgärdsvalsstudier. Banan har dock brister som leder till hastighetsnedsättningar 
vilket ger en mindre attraktiv resa för kunderna. Att rusta upp banan för att korta restiderna bör därför 
vara en inriktning för att nå målen om marknadsandelar i stråket. 
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Ystadbanan och Österlenbanan 

Infrastruktur 
Banan sträcker sig från Malmö (Lockarp) österut mot Ystad och sedan vidare mot Tomelilla och 
Simrishamn. 

Syfte med trafiken: Att knyta orter längs Skånes sydkust med varandra och till Malmö/Lund, för arbets
och studiependling samt fritidsresor. Att knyta den regionala kärnan Ystad med Malmö/Lund och 
Köpenhamn. Att möjliggöra/förenkla fritidsresor (turism) från Danmark till Ystad, Österlen och 
Bornholm. 

Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär i först hand ett behov av tät Pågatågstrafik, där vissa turer i 
högtrafik kan vara direktturer till Malmö. Denna trafik kan kompletteras med tåglinje som ger bytesfri 
förbindelse till Danmark över Bron, för att knyta Ystad med CPH Airport och Köpenhamn för 
arbetspendling till Köpenhamn, anslutningsresor till flyg och för fritidsresande från Danmark till Ystad 
(Bornholm) och Österlen. 

Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 

Malmö - Ystad Nuläge 2030 2035 2040 
(2019) 

Antal resor per 9 000 20 000 26 000 32 000 
helgfri vardag 
enliqt mål 
Tåg som behövs per 2 Pågatåg 3 Pågatåg 3 Pågatåg 
timme och riktning 1 System 3 1 System 3 1 System 3 
i höqtrafik 

Ystad - Nuläge 2030 2035 2040 
Simrishamn (2019) 
Antal resor per 2 500 5 000 7 000 8 500 
helgfri vardag 
enligt mål 
Tåg som behövs per 1 Pågatåg 2 Pågatåg· 2 Pågatåg· 
timme och riktning 
i högtrafik 

·i Varav 1 endast till Tomelilla, för utbud och restider, inte för kapacitet 

I första hand är det Pågatågen som ska stå för trafikeringen på banan. Det tredje och fjärde Pågatåget 
mellan Ystad och Malmö körs endast i högtrafik och som direktturer. När underlaget blir större kan 
funktionen med ett spjutspetståg/direkttåg i peak kombineras med resmöjligheter över Bron. 
Direktturen till Malmö C övre kan då bli en System 3-avgång som via Kontinentalbanan når Malmö c 
och sedan via Citytunneln når Bron och går över till Danmark. 

Restiderna är viktiga för att attrahera fler resande och nå målen om tillgänglighet. Region Skåne har 
tillsammans med Trafikverket genomfört åtgärdsvalsstudie för att utreda vilka åtgärder som är möjliga 
och lämpliga för att korta restider och öka kapacitet på Ystadbanan och Österlen banan. I det arbetet ha 
åtgärder föreslagits som kortar restiden Simrishamn Malmö till en timme, vilket skulle öka 
tågtrafikens attraktivitet avsevärt och öka tillgängligheten från Österlen till regionala kärnor. För att 
attrahera fler kunder att arbetspendla med tågen så är dock timmestrafik troligen för glest utbud, 
särskilt för arbetspendling och halvtimmestrafik i högtrafik till Simrishamn är därför eftersträvansvärt 
även om det inte behövs av kapacitetsskäl. Samtidigt innebär de restidsmål som sats upp för banan att 
ett snabbare tåg behöver trafikera sträckan Simrishamn Malmö med stopp endast på de större 
stationerna. I detta upplägg har restider prioriterats genom att ett direkttåg som trafikerar sträckan 
Simrishamn - Ystad Malmö en gång i timmen från 2035, med stopp på endast de större stationerna. 
Ett ordinarie Pågatåg samspelar med detta och trafikerar alla stationer en gång per timme. 
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7 Trafikstruktur 

Tågtrafiken som den har beskrivits sträcka för sträcka i föregående kapitel kan och bör inte vara 
isolerad enbart till de aktuella banorna, utan kopplas ihop som genomgående linjer där det är möjligt 
för att skapa fler resmöjligheter och en effektivare trafikproduktion. 

De olika faktorer som påverkar hur linjer kopplas ihop och delas av är främst: 

Lastbalansering 
De olika grenar av trafiken som kopplas ihop till sammanhängande linjer måste ha liknande 
resandemängder för att antalet tågsätt och turtätheten ska stämma överens. Annars kan halva linjen 
komma att köras med fler och längre tåg än vad resandet kräver, vilket leder till högre kostnader än 
nödvändigt för Skånetrafiken, och risk för att antalet tåg inte får plats på vissa banor. 

Symmetri 
För att linjeben ska kunna kopplas ihop till genomgående linjer så måste de passa med varandra 
tidsmässigt, så att det går att köra med en passande tidtabell. Många tåglinjer är fastlåsta i beroenden 
av att möta andra tåg på vissa ställen för att kunna hålla attraktiva restider och bra passningar till 
andra tåg. En viktig förutsättning för att kunna utnyttja infrastrukturen effektivt, och för att skapa ett 
system med goda bytesmöjligheter mellan tågen för att få ut störst kundnyttor, är därför att trafiken 
planeras med symmetri. Symmetri innebär att tågen är planerade så att de avgår från stationer 
samtidigt och därmed möts på sträckorna samtidigt, vilket gör det möjligt att planera in var mötesspår 
ska ligga för att ge kortast restider, och att anslutande busstrafik bara behöver passa en tid på de 
stationer där tågen möts, eftersom båda tågen är inne samtidigt. 

Infrastruktur vid stationerna - spårkapacitet och plattformar 
Alla stationer har inte plattformslängder som möjliggör att fullånga tåg (som kan bli över 240 meter 
långa) kan angöra. Detta begränsar möjligheterna att låta linjer med långa tåg fortsätta in på banor där 
stationerna har kortare plattformar. Förutsättningar och behov av längre plattformar redovisas i avsnitt 
11.3. 

För att utnyttja kapaciteten i framför allt de större stationerna så behöver Skånetrafiken så långt som 
möjligt undvika att tåg står stilla och vänder riktning på stationerna, eftersom detta tar mycket 
kapacitet i anspråk. Det som är effektivast ur kapacitetsperspektiv på stationerna är därför 
genomgående linjer, som endast stannar för av- och påstigande och sedan fortsätter. 

För att linjer ska kunna kopplas ihop krävs också att växlar och plattformsspår på stationerna ligger på 
ett sådant sätt att det går att nå de olika banorna som linjerna går på, helt utan tidsödande 
riktningsändring. 

Underhåll och service 
När tåglinjerna ska trafikeras så kopplas turerna ihop till så kallade fordonsomlopp, som utgör ett 
tågsätts uppdrag under ett eller flera dygn. För att kunna utföra underhållet på ett effektivt sätt och 
bibehålla kvalitet och komfort på tågen så eftersträvas att omloppen ligger på så sätt att de går att 
bryta för att ta in och ut tåg ur depåerna. Linjekonstruktionen kan underlätta detta genom att till 
exempel ha linjer som börjar och slutar på en station nära depån. 

U ppställn ingsmöjligheter 
Nattetid och under lågtrafik behövs betydligt färre tågsätt än under högtrafik. För att spara kostnader så 
körs färre tåg och de tåg som kör kortas ned så att de kör med färre tågsätt. De tågsätt som inte går i 
trafik eller tas in på depå parkeras då på uppställningsspår på olika platser i bansystemet. Genom att ha 
tåglinjer som börjar och slutar vid uppställningsplatser förenklas den operativa driften och kostnaden 
för trafiken hålls nere. 
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8 Beslutad utveckling av trafiken till 2022 
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Figur 15: Schematisk bild över planerad tågtrafik år 2020 (exklusive fjärrtåg och godståg). En linje Innebär ett tåg per 
timme I vardera riktningen I högtrafik. 

Som referens redovisas här den tågtrafik som redan är bestämd för år 2022. Kartan visar den trafik som 
Skånetrafiken har planerat att köra från december 2021, och innehåller beslutade satsningar med den 
nya Pågatågstrafik som då har startats eller ska startas på Lommabanan och Söderåsbanan. 
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9 Planerad utveckling av trafiken till 2025 
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Figur 16: Schematisk bild över möjlig tågtrafik år 2025 (exklusive fjärrtåg och godståg). En linje innebär ett tåg per 
timme I vardera riktningen I högtrafik. 

Som referens visas här ett troligt trafikupplägg för år 2025. Trafikeringen bygger på den kapacitets
studie som har genomförts av Trafikverket för att utnyttja järnvägskapaciteten på bästa sätt efter de 
utbyggnader av spårkapaciteten som väntas stå klara då; bla. fyrspår Malmö-Lund och dubbelspår 
Ängelholm - Maria. Dessutom samt en stomme på fyra tåg i timmen till Danmark. Här ses också att 
System 3-trafiken ersätter de tidigare insatstågen i Oresundstågssystemet. Det är i skrivande stund 
dock ännu inte beslutat att System 3 till Älmhult införs redan till 2025. 
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10 Målbilder för tågtrafik till åren 2030, 2035 och 2040 

Målbild 2030: 
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Figur 17: Schematisk bild över behov av tågtrafik för att nå målen år 2030. Exklusive fjärrtåg och godståg. En linje 
innebär ett tåg per timme I vardera riktningen i högtrafik. 
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Målbild 2035: 
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Figur 18: Schematisk bild över behov av tågtrafik för att nå målen år 2035. Exklusive fjärrtåg och godståg. En linje 
Innebär ett tåg per timme I vardera riktningen I högtrafik. 
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Målbild 2040: 
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Figur 19: Schematisk bild över behov av tågtrafik för att nå målen år 2040. Exklusive fjärrtåg och godståg. En linje 
innebär ett tåg per timme i vardera riktningen i högtrafik. OBS: Gröna linjer är översiktliga illustrationer av danska 
regionaltågstrafik. Denna strategi ger Inte förslag om stoppstrukturen på dansk sida. 
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11 Resursbehov 

I detta kapitel redovisas vad de respektive scenarierna innebär för 
• Trafikekonomin - förändring i trafikeringskostnader jämför med 2020 
• Fordonsbehov - förändring i antal tursatta tågsätt jämfört med 2020 
• Depåbehov 
• Infrastruktur - behov av utbyggnader i infrastrukturen jämfört med de åtgärder som ligger 

beslutade i nationella och regionala planer. 

11.1 Trafikekonomi 
Analysen är pågående och slutsatser som redovisas i remissversionen är preliminära. 

Den tågtrafik som presenteras i scenarierna 2030, 2035 och 2040 är mer omfattande än vad som körs i 
dagsläget. För att nå Region Skånes mål om marknadsandelar behöver betydligt fler resenärer kunna 
åka tåg i Skåne och produktionen i form av körda tåg och kilometer behöver då öka väsentligt. Den 
utökning av trafiken som målscenariot 2040 innebär jämfört med 2020 har beräknats översiktligt och 
prognosen för hur trafikproduktionen ökar är följande: 

• Pågatågen beräknas till omkring 20 miljoner fordonskilometer, en ökning med cirka 25 procent 
från 2020 års nivå. 

• Öresundståg och System 3 beräknas till omkring 25 miljoner fordonskilometer, en ökning med 
110 procent från 2020 års nivå. 

Denna prognos bygger på ett antal antaganden. För Pågatågen bedöms en produktion som utökas från 
dagens nivå, framförallt med trafik på Lomma- samt Söderåsbanan. För Öresundstågen och System 3 
bedöms en produktion behövas som sammanlagt är den dubbla gentemot dagens trafik. Trafiken i 
samtliga tre tågsystem körs med fullånga tåg i rusningstrafik och kortare tåg övriga tider enligt samma 
fördelning över tid som gäller i dag. Mindre justeringar har därutöver gjorts för att kompensera 
resandeökning generellt samt en annorlunda trafikering hos Öresundstågen. 

Prognosen har därmed osäkerheter som beror på ett antal faktorer som tillsammans kan påverka 
utfallet i stor grad. Mer detaljerade analyser behöver göras med hänsyn till i vilken utsträckning och 
ordning infrastrukturen färdigställs och den exakta utformningen på spår, stationer, depålokaliseringar 
samt vilka körplaner som är möjliga i förhållande till annan trafik på spåren. 

11.2 Fordonsbehov 
Analysen är pågående och slutsatser som redovisas i remissversionen är preliminära. Mer 
detaljerad analys och prognos för respektive målår planeras att färdigställas till slutversionen av 
tågstrategin. 

Behovet av fordon bygger på hur mycket trafik som ska köras med respektive tågsystem. Bedömningen 
av fordonsbehov i tågstrategin bygger på den trafik som presenteras i varje scenario. Det behov av 
tursatta fordon som respektive scenario medför är, liksom produktionsvolymerna, större än i dagsläget. 
En översiktlig bedömning har gjorts baserat på den framtida produktionen i förhållande till behoven i 
dagens trafikering. 

Pågatågen bedöms att knappt kunna hantera den framtida produktionen till 2040 med dagens 99 
fordon . Det är dock inte osannolikt att någon sträcka kan behöva framföras med andra fordon. 
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Öresundstågen bedöms klara av den framtida trafikeringen till 2040 med en flotta på cirka 90 fordon. 
Fordonsåtgången beror dock på hur trafiken utformas i de andra regionerna utanför Skåne, och behöver 
analyseras i förhållande till trafiken över hela Sydsverige. En sådan analys pågår inom Öresundståg AB. 

System 3 har i nu läget 18 fordon beställda vilket är långt ifrån vad som krävs för den trafik som ligger i 
de framtagna scenarierna. Flera faktorer kan påverka fordonsåtgången, inte minst depålokalisering och 
uppställningsmöjligheter, men i nuläget är bedömningen att fordonsflottan sannolikt behöver 
tredubblas till över 50 fordon till 2040. Antalet fordon är dock mycket svårt att analysera utan 
underliggande omloppsplaner. Detta blir extra komplicerat då Öresundståg och System 3 är olika 
delmängder av det som i dag är samma produktion. Att uttala sig detaljerat blir missvisande och därför 
utgår denna bedömning ifrån möjligheten att klara av framtidens trafik givet dagens kända 
fordonsflottor. 

11.3 Behov av underhållsdepåer och uppställningsspår 
Det behov av fordon som redovisas i avsnittet ovan medför också ett behov av depåer för underhåll, 
städning och annan service. 

Pågatågen underhålls i dagsläget i depån i Raus i södra Helsingborg och då fordonstypen förväntas vara 
i drift bortom 2040 och depån är väl fungerande i dag förutsätts att underhållsdepån för Pågatågen 
ligger kvar där. 

Öresundstågen kommer från och med december 2020 att underhållas i den nya depån i Hässleholm, 
med undantag för ett litet antal tågsätt som underhålls i den gamla depån i Köpenhamn under en 
övergångsperiod. Dessutom förekommer kompletterande service i Malmö. När Skånetrafiken tar över 
ansvaret för trafiken med öresundståg hela vägen till Österport bedöms underhållet av övriga tåg 
kunna fasas över till Hässleholm. Depån är nybyggd och dimensionerad för den aktuella tågtypen. 
Fordonstypen började tas i trafik år 2000 och utredning pågår om fordonsförsörjning för den framtida 
trafiken. Det kommer att behövas uppgraderade och livstidsförlängda fordon alternativ ett successivt 
fordonsutbyte från ca 2030, men placeringen av depån i Hässleholm är fortsatt mycket lämplig för att 
underhålla Öresundstågen. Depån är förberedd för att kunna anpassas till längre fordon och därför 
förutsätts det huvudsakliga underhållet av Öresundståg vara kvar i Hässleholm, med kompletterande 
service i Malmö. 

Upphandling av fordonen för System 3 pågår då denna strategi skrivs. För de 18 fordon som planeras att 
sättas i trafik i den första fasen bedöms underhåll kunna ske i befintliga depåer i Skåne (Helsingborg, 
Hässleholm eller Malmö). För det antal fordon som behövs för trafiken åren 2030-2040 så krävs utökad 
depåkapacitet för underhållet, antingen genom nybyggnad eller genom utbyggnad av befintliga depåer. 

Utöver depåer för reparation och underhåll, behövs också en tillräckligt stor kapacitet av 
uppställningsspår för fordonen för att kunna ställa upp dem nattetid, samt dagtid utanför högtrafik när 
kapacitetsbehoven för resande inte är lika stora som i de dimensionerande timmarna. Uppställningsspår 
behöver finnas vid alla stationer där tåglinjer börjar och slutar samt där fordon kopplas av och på för att 
justera kapaciteten. En viktig del är också möjligheten att vid de mer utnyttjade uppställningsplatserna 
kunna genomföra påfyllning av vatten och tömning av toaletter. Tillgången till uppställningsspår 
påverkar driftsekonomin i tågtrafiken då brist på uppställning medför behov att köra fordonen längre 
sträckor och därmed underhålla dem oftare. Behovet av uppställningsspår behöver därför kartläggas 
noggrant och vara en viktig förutsättning i utredningar vid om- och nybyggnation av bangårdar och 
stationer. 
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11.4 Spårinfrastruktur 
Analysen är inte helt avslutad och påverkas av föreslagen tågtrafik som kan förändras efter 
remissvaren . Slutsatser som redovisas I remissversionen och de rekommendationer som görs om 
ny infrastruktur är därför preliminära. 

Den utökning av trafiken som respektive scenario innebär medför också ett behov av utbyggd 
infrastruktur för att skapa tillräckligt kapacitet i järnvägssystemet. De investeringar som krävs för att 
kunna köra tågtrafik som i scenarierna redovisas nedan. 

Kapacitet i spår och driftplatser 
Konsultföretaget WSP har på Skånetrafikens uppdrag analyserat vilken kapacitet som finns i 
spårsystemet i Skåne och vad den föreslagna trafiken innebär för kapacitetsutnyttjandet. Den visar att 
kapaciteten i spåren, även med de åtgärder som är planerade och antagits genomföras till 2040, inte är 
tillräcklig. På flera sträckor blir utnyttjandet så högt att det slår i kapacitetstaket eller är nära det, vilket 
innebär risk för störningar, lägre restider och dålig punktlighet. 

Res,ulldlel dV a11dlys,e111d p1ese11Le1as, 11eda11. I y1die1111eua11 visd!l uL11yLLjd11uel per sträcka. G1öna !>ldpldJ 
är sträckor med ett utnyttjande upp till 60 3 vilket innebär att det finns möjlighet att köra fler tåg på 
sträckan. Gula staplar är sträckor med ett utnyttjande mellan 613 och 803 vilket innebär att sträckan 
blir störningskänslig och röda staplar är sträckor som har ett utnyttjande på över 81 3 vilket i praktiken 
innebär att det inte finns någon ledig kapacitet och att sträckan har hög störningskänslighet och låg 
medelhastighet. 

Kapacitetsberäknlngar Skåne 

"' '"' I "' 

:: l l l In I 0 !!6 0 .57 

I 

Figur 20: Diagram över kapacitetsutnyttjande per bansträcka 2040. (WSP, 2020) Gröna staplar är sträckor med ett 
utnyttjande upp till 60 3 vilket innebär att det finns möjlighet att köra fler tåg på sträckan. Gula staplar är sträckor med 
ett utnyttjande mellan 613 och 803 vilket innebär att sträckan blir störningskänslig och röda staplar är sträckor som har 
ett utnyttjande på över 81 3 vilket i praktiken innebär att det inte finns någon ledig kapacitet och att sträckan har hög 
störn ingskänslighet och låg medelhastighet. Observera att analysen som redovisas I remlssverslonen Inte har omfattat 
landanslutnlngar till Öresundsbron eller HH-tunneln . 

Grafen visar tydligt att de utbyggnader som är planerade för spårsystemet i Skåne, inklusive de åtgärder 
som inte är skarpt planerade men som har förutsatts till 2040, inte räcker till för att skapa tillräcklig 
kapacitet för den tågtrafik som behövs för att nå Region Skånes övergripande mål. 
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Illustrerat geografiskt blir det tydligare var kapacitetsutnyttjande är högt och behov finns att öka 
kapaciteten, vilket visas i figuren nedan. 
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Figur 21: Karta över kapacitetsutnyttjande i spårsystemet i Skåne 2040 med föreslagen trafik och planerade 
utbyggnader. (WSP, 2020) Observera att analysen som redovisas i remlssversionen inte har omfattat landanslutningar till 
öresundsbron eller HH-förbindelsen. 
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Fler åtgärder behövs därför i det Skånska järnvägsnätet för att möjliggöra den tågtrafik som Skåne 
eftersträvar. I kartan nedan visas var behov finns att bygga ut spåren (rosa linjer) samt var särskild 
tidtabellsoptimering behöver genomföras på befintliga spår, för all trafik på sträckan, för att säkerställa 
robust drift (gulsvartrandiga linjer). Driftplatser (stationer/bangårdar) som behöver byggas ut med mer 
spårkapacitet visas med rosa ringar. Kartan är schematisk och visar inte exakt placering av mötesspår 
och förbigångsspår. 
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Figur 22 : Behov av kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen I Skåne för att klara behovet av tågtrafik 2040. 
Infrastrukturbehoven redovisas I remlssverslonen exklusive landanslutnlngar till Öresundsbron och HH-tunneln . 
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Plattforms längder 
För att tåg ska kunna köras med flera tågsätt sammankopplande, så kallad multipelkoppling, krävs att 
plattformarna på stationerna är så långa att de minst motsvarar tågens längd. När linjer 
sammankopplas så är det därför en förutsättning att tågens längder inte blir längre än plattformarna 
någonstans på sträckan. Alla stationer i Skåne har en plattformslängd på minst 160 meter, vilket 
motsvarar ett dubbelkopplat Pågatåg eller Öresundståg. 

Den längsta tåglängd som planeras för i denna tågstrategi är drygt 240 meter, vilket motsvarar ett 
trippelkopplat Öresunds- eller Pågatåg. Tåglängderna i systemet begränsas naturligt av att Triangeln, 
som är en mycket central station i systemet har en plattformslängd på 250 meter. Stationen är byggd 
under jord i tät stadsmiljö med kulturhistoriskt värdefulla byggnader i närheten och förlängning av 
stationen bedöms därför inte som ett realistiskt alternativ till 2040. 250 meter blir därmed den 
dimensionerande längden för Skånetrafikens tåg, och den längd som plattformar på övriga stationer i 
systemet minst bör ha på sikt. 

I valet mellan ännu längre tåg än 250 meter och tätare trafik är Skånetrafikens val att köra tätare 
tågtrafik. Det har klara fördelar i och med att det ger ett bättre utbud mot kund och därmed bättre 
förutsättningar att öka det hållbara resandet. Det ger också bättre möjligheter att dra ned på utbudet i 
lågtrafik och därmed bättre anpassa utbudet till efterfrågan. Om plattformarna i stället förlängs för 
mycket långa tåg i högtrafik så blir kundmiljön lidande i lågtrafik. Långa plattformar ger ödsliga miljöer 
som kan upplevas som otrygga, samtidigt som kunderna får röra sig längs långa sträckor för att nå 
platsen där korta tåg stannar i lågtrafik. Uppställningsspår måste också byggas ut för att dimensioneras 
för längre tåg på många platser, för att möjliggöra avkoppling av tågsätt utanför peak. 

På de banor där plattformarna ännu inte är 250 meter kommer plattformsförlängning upp till 250 meter 
att i flera fall bli intressant i framtiden. Ett ökat resande ger fler kunder och mer bagage som ska få 
plats ombord, något som medför att tågen kommer att behöva vara längre på vissa tider. 

För att ge förutsättningar för långa tåg på de sträckor där det behövs, och i den ordning som 
kapacitetsbehoven uppstår, föreslås stationsplattformar behöva byggas ut till 250 meter på 
järnvägssträckor i Skåne i denna ordning: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Ystad banan 
Södra stambanan (Lund - Höör) 
Kristianstad-Hässleholm (Vinslöv) 
Skånebanan 
Råådalsbanan 
Västkustbanan norr om Helsingborg 

Förutsägbar kapacitet - en viktig förutsättning för ett långsiktigt hållbart utbud av tågtrafik 
En väl fungerande tågtrafik som är stabil över tid är av viktigt för att nå Region Skånes långsiktiga mål. 
En utmaning i detta är fördelningen av befintlig järnvägs kapacitet. Trafikverket beslutar om denna i 
perioder som endast omfattar ett år i taget och tågoperatörerna får lägga stora resurser på jobba med 
sina ansökningar om tilldelning. Trots det stora arbete som läggs ned både från tågoperatörerna och 
Trafikverket så bidrar det sällan till en bättre trafik för kunderna; Merparten av arbetet resulterar oftast i 
oförändrat utbud jämfört med föregående år. Även om en lösning har samma kapacitetsutnyttjande som 
året innan, och resulterar i lika många tåg på en sträcka så kan det ändå innebära skillnader i 
trafikeringsupplägg som medför negativa förändringar för kunderna. 

Region Skåne strävar efter att tågtrafiken ska vara strukturbildande, d.v.s. att samhället formas kring 
tåglinjerna och stationerna. Även den övriga kollektivtrafiken, i form av regionbusslinjer och 
stadsbusstrafik, formas och anpassas till stommen av tågtrafik. Trafiksystemet är komplext, och många 
linjer har kopplingar till varandra vilket innebär att de påverkas av förändringar i tågtrafiken. Varje 
förändring av tågtrafiken utlöser därmed en om planering av busstrafiken vilket tar kraft från annat 
förbättrings- och ändringsarbete och ett förändrat utbud för kunderna att anpassa sig till. För att skapa 
det bästa utbudet och en pålitlig trafikering med god kvalitet både inom tåg- och busstrafik, behövs 
därför bättre framförhållning och mer långsiktig planering av kapaciteten på järnvägen. För att kunna 
uppnå detta behöver Skånetrafiken kunna söka och avtala om spårkapacitet under längre perioder än 
ett år vilket inte är möjligt eller tillåtet i dag. 
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Samtidigt får offentligt finansierad trafik, som den Skånetrafiken kör, en relativt sett låg prioritet mot 
kommersiell trafik på järnvägen i Trafikverkets nuvarande tilldelningskriterier. Intresset för att köra 
kommersiella tåg på banorna har ökat de senaste åren och föNäntas öka ytterligare i och med 
färdigställandet av Fehmarn Bält-förbindelsen. Kommersiell trafik behöver ständigt anpassas till 
marknadsläget vilket innebär att de har större behov av att kunna förändra sitt utbud med kort varsel. 
Den osäkerhet som det skapar påverkar den regionala, offentligfinansierade trafiken som ofta får 
anpassas efter hur mycket kapacitet som återstår. Befintliga linjer och avgångar, särskilt i peaktid, löper 
därför varje år risk att strykas till förmån för satsningar på fjärrtåg och godstrafik. Region Skåne satsar 
genom Skånetrafiken överlägset mest på persontågtrafik i Skåne i form av fordon, depåer och trafik och 
jobbar genom Avdelningen för Regional utveckling aktivt med prioriteringen av investeringarna i 
infrastrukturen. Dessa satsningar blir förknippade med en stor osäkerhet när det inte går att förutsäga 
om de kommer att kunna användas som tänkt, och de riskerar att inte utnyttjas effektivt eller bli 
otillräckliga för Skånetrafikens behov. Samtidigt har Skåne ett klart och ökande behov av långväga 
snabba tågresor både inom Sverige och i framtiden till t.ex. Tyskland. Godstransporter på tåg är en 
viktig del av Region Skånes godsstrategi och livsviktigt för Skånes och Sveriges näringsliv. 

För att på ett effektivt sätt kunna realisera denna tågstrategi och få ut hela nyttorna av f{egion ~kånes 
investeringar finns ett tydligt behov av förändringar i Trafikverkets regelverk och processen för sökande 
och tilldelning av spårkapacitet. Både prioriteringskriterier och planeringsperioder behöver ses över och 
förändras, med målet att åstadkomma en mer långsiktigt hållbar planering av den regionala tågtrafiken, 
samtidigt som den ger kommersiella person- och godståg tillräcklig flexibilitet och kapacitet. 

Takttrafik - en viktig beståndsdel för kundfokus och för att förverkliga systemeffekterna 
För att uppnå de eftersträvade målen med parallella tågsystem krävs att byten mellan systemen kan 
ske på ett effektivt och kundvänligt sätt. Därför är det viktigt att tågens avgångar och ankomster i 
bytesnoder är samordnade så att de underlättar byten och håller väntetiderna korta. För att effektiva 
och kundvänliga byten ska kunna ske mellan alla tågsystemen i alla större noder krävs en planering 
som hanterar detta i helhet i trafiksystemet, och en infrastruktur som möjliggör en sådan trafik. 

Ett trafikupplägg av detta slag kallas allmänt för takttrafik och är en beprövad metod för att designa 
trafiksystemet utifrån kundens grundläggande behov. Takttrafik har tre viktiga beståndsdelar: 

• Avgångarna går på fasta minuttal. 
• Trafiken möts med jämna mellanrum på en given plats, så kallad symmetritid. 
• Linjer och trafikslag kopplas mot varandra i knutpunktsupplägg där symmetritiderna 

sammanfaller. 

Majoriteten av Skånetrafikens utbud är väl anpassat för att utvecklas mot takttrafik. Körs trafiken mer 
sällan än varannan timme eller oftare än var tionde minut så är nyttan av takttrafik begränsad, men för 
all trafik däremellan finns det ofta stora nyttoratt hämta. 

Takttrafik svarar också mot kundernas behov att ha en väl fungerande förbindelse genom hela resan. I 
ett system med takttrafik kan en resa företas mellan två godtyckligt valda punkter inom hela 
trafiksystemet och möjliggöra att byten kommer fungera i båda riktningar. Genom omsorgsfullt 
utformade knutpunktsupplägg skapas de bästa möjliga förutsättningarna i resans mest kritiska skeden 
vilket ger Skånetrafikens kunder tryggheten att återkommande resa med tågtrafiken. Därmed skapas en 
trafik som är tilltalande både för pendlare och sällanresenärer. 

Skånetrafikens erfarenheter av knutpunktsupplägg är goda och kommer främst från busstrafiken där 
resandeökningar på nära 403 har kunnat åstadkommas. I Schweiz, som har genomfört takttrafik i 
kollektivtrafiken i hela landet, är kollektivtrafikresandet det högsta i Europa. 

Takttrafik medför samtidigt utmaningar. Trafikupplägget blir mer statiskt vilket innebär att kortsiktiga 
förändringar blir svåra att genomföra, vilket i sin tur ställer krav på att uppläggen är noggrant 
genomtänkta och planerade från början. Enstaka skräddarsydda produkter som direkttåg eller tåg med 
avvikande uppehållsbild blir svårare att åstadkomma, men i gengäld ger systemet goda genomsnittliga 
restider i många relationer tack vara de goda bytesmöjligheterna. Infrastrukturen behöver anpassas för 
symmetri vilket kan medföra extra behov av investeringar och långa genomförandetider. Ett fungerande 
takttrafikupplägg ställer också höga krav på baskvaliteten eftersom punktlighet blir mycket viktigt. 
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12 Rekommendationer för genomförande 

Tågstrategin visar vilken tågtrafik som behövs för att nå Region Skånes mål som berör kollektivtrafiken. 
Att nå fram till de föreslagna trafikeringsutbuden kräver ett målmedvetet arbete och prioritering av 
resurser. 

De viktigaste aktiviteter för att uppnå tågstrategins mål är: 

Ett målmedvetet arbete för utbyggd infrastruktur: Behoven av spårkapacitet måste lyftas fram i 
Trafikverkets arbete med Nationell Plan och åtgärder i spårinfrastrukturen måste prioriteras i 
den regionala transportinfrastrukturplanen. Trimningsåtgärder behöver planeras och utföras 
löpande. 

Planeringen av fordonsanskaffning och underhållsanläggningar måste påbörjas långt innan 
behoven väntas uppstå för att kunna hitta ändamålsenliga och kostnadseffektiva lösningar. 

Budgetplanering och prioriteringar av satsningar över en längre tidsperiod måste ske löpande 
för att möjliggöra utvecklingen av trafiken. 

Alla förslag om utveckling av tågtrafiken måste jämföras med strategin och hur de bidrar till 
den planerade utvecklingen. Nya förslag och ideer för tågtrafik måste prövas mot målen och 
om de i förhållande till satsade resurser bidrar mer till målen än de åtgärder som pekas ut i 
strategin. 

Arbetet med att planera och bygga bostäder och stora arbetsplatser i stationsnära lägen 
behöver intensifieras för att skapa tillräckliga resandeunderlag, särskilt längs banor som i dag 
har lägre resandenivåer. 

Tågstrategin innebär ingen garanti för att den rekommenderade trafiken blir verklighet. Den är en 
vägvisare för vilken trafik som behöver köras och vilka investeringar som behöver göras för att nå de 
uppsatta målen för tågtrafiken. 
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Bilaga 1: Förteckning över avtal som påverkar 
utvecklingen av regional tågtrafik i Skåne 

Region Skåne har genom Skånetrafiken avtal med ett antal aktörer och intressenter som styr vilket 
trafikutbud som tågtrafiken ska ha på vissa sträckor. Där är den avtalade nivån om tågtrafik ofta en 
motprestation för bygge av infrastruktur, t.ex. att en kommun bygger en station för Pågatåg och får 
försäkran om att den kommer att trafikeras. Det kan också handla om avtal i trafiksamarbeten, där flera 
parter har kommit överens om en utbudsnivå på den gemensamma trafiken. 

Övergripande överenskommelser kring utveckling av infrastruktur 
Skånebilden en överenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner om nya 
stam banans dragning och anslutningar till denna. 
Sverigeförhandlingen - överenskommelse mellan Staten och ett antal kommuner och regioner 
om höghastighetsbanor, bostadsbyggande och andra storstadsåtaganden. 

Avtal kring_JJemensam tågtrafik: 
Avtal med övriga regioner i Sydsverige om öresundstågstrafiken. Avtalet reglerar bland annat 
linjesträckningar, turtäthet och öppettider för Öresundstågen. 
Avtal med Transportministeriet i Danmark om trafik till Köpenhamn, där Skånetrafiken tar över 
ansvaret för tågtrafiken Hyllie - Kastrup Köpenhamn H - Österport från december 2022. 
Avtalet reglerar turtäthet och öppettider för Öresundstågen. 
Avtal med Transportministeriet i Danmark om tågtrafik Hyllie - Ystad för koppling Köpenhamn
Bornholm. 
Avtal om Krösatågstrafik från Hässleholm till Älmhult (vidare till Växjö) 
Avtal om Pågatågstrafik in i Blekinge, Kronoberg och Halland 

Avtal om trafikering av stationer och sträckor 
Burlöv: Avtal om medfinansiering av pendlarstation i Burlöv innebär att Region Skåne ska 
trafikera Burlöv station med ett visst utbud när den nya stationen och fyrsr.året Malmö Lund 
står klart i december 2023. Avtalet specificerar att "huvuddelen av de 10 Oresunds- och 
Pågatåg som passerar Burlöv varje timme ska stanna vid stationen" när stationen är klar. 
Lommabanan: Enligt medfinansieringsavtal är inriktningen timmestrafik i fas 1, som planeras 
vara klar 2021 och halvtimmestrafik i fas två, som planeras vara klar 2026. 
Söderåsbanan: Enligt det medfinansieringsavtal som tecknats är inriktningen timmestrafik när 
banan öppnar för Pågatågstrafik 2022. 
Malmöringen (omförhandlas 2022): Avtal med Malmö stad om finansiering av trafik med 
Pågatåg på Kontinentalbanan som en förlängning av Pågatågslinjer norrifrån som annars har 
Hyllie som slutstation. Trafiken finansieras helt av Malmö stad. 
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Bilaga 2: Behov av utbyggd infrastruktur. 

Observera : Analysen är inte helt avslutad och påverkas av föreslagen tågtrafik som kan förändras 
efter remissvaren. Slutsatser som redovisas i remissversionen och de rekommendationer som görs 
om ny infrastruktur är därför preliminära. 

WSP har genomfört analyser av spårkapacitet för tågstrategin baserat på trafikeringen i scenario 

2040. Analyserna har lett fram till slutsatser om behov av åtgärder för ökad kapacitet i spår och 

driftplatser. 

I de kapacitetsstudier som gjorts har Trafikverkets basprognos för både godstrafik och långväga 

tågtrafik tagits med i bedömningen för att få en så korrekt bild av infrastrukturen och kapaciteten som 

möjligt. I de beräkningar som gjorts framgår det att det på flera ställen finns kapacitetsbrist om 

trafikeringen sker utifrån de målbilder som Region Skåne har och de basprognoser som finns för övrig 

trafik på spåren. Det kommer krävas åtgärder för att möjliggöra en ökad kapacitet på banorna och 

sannolikt kommer det också krävas någon form av prioritering för att samtliga åtgärder ska kunna 

genomföras. I detta arbete kommer det också krävas mer detaljerade analyser över vilka åtgärder 

som är mest lämpade att genomföra på varje driftplats och bandel, även lokaliseringen av flera av de 

åtgärder som pekats ut behöver studeras så att resultatet av åtgärderna ger mest effekt. 

Trafikverket planerar införandet av ERTMS är genomfört till 2035. ERTMS kan i sig ses som en 

kapacitetshöjande åtgärd och ett resultat av införandet av ERTMS på en bana kan att det ger 

möjlighet att köra tätare trafik på banan. Det finns dock ingen garanti att ERTMS i sig är direkt 

kapacitetshöjande utan ytterligare åtgärder kan behövas för att uppnå en kapacitetshöjning. WSP har 

utifrån varje banas teoretiska kapacitetsutnyttjande över dygnet, 2040, analyserat tänkbara åtgärder 

som ska leda till en högre kapacitet och möjliggöra för den önskade trafiken 2040: 

Skånebanan 

Kristianstad - Hässleholm 

Då gångtiderna ligger mellan 4-6 minuter och tåg per dygn uppgår till strax under 200 stycken 

rekommenderas dubbelspår. 

Hässleholm - Astorp 

Då gångtiderna ligger mellan 4-6 minuter och tåg per dygn uppgår till strax under 200 stycken 

rekommenderas dubbelspår. Slutsatsen stödjer åtgärdsförslag i AVS Skånebanan. 

Astorp - Helsingborg 

Införande av ERTMS är planerat år 2027 enligt Trafikverkets utrullningsplan. Då gångtiderna ligger 

mellan 4-6 minuter och tåg per dygn uppgår till över 100 stycken rekommenderas dubbelspår. 

Slutsatsen stödjer åtgärdsförslag i AVS Skånebanan. 

Astorp - Kattarp 
Införande av ERTMS är planerat år 2027 enligt Trafikverkets utrullningsplan. Trafikeringen är möjlig 

med tillgänglig infrastruktur. 

Ystadbanan och Österlenbanan 

Lockarp - Ystad 

Då gångtiderna ligger mellan 5-7 minuter och tåg per dygn uppgår till över 150 stycken 

rekommenderas mötesspår. 
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Ystad - Simrishamn 
Då gångtiden är 13 minuter för lokaltåg och tåg per dygn uppgår till över 110 stycken rekommenderas 

mötesspår. 

Rååbanan 
Eslöv - Teckomatorp - Helsingborg 

Då gångtiderna ligger mellan 9-12 minuter och tåg per dygn uppgår till 76 stycken rekommenderas 

mötesspår, vilket stödjer åtgärdsförslag i Avs Rååbanan. 

Godstråket genom Skåne 
Införande av ERTMS är planerat år 2027 enligt Trafikverkets utrullningsplan. 
Arlöv - Kävlinge- Teckomatorp 

Då gångtiden ligger mellan 6-7 minuter och tåg per dygn uppgår till över 100 stycken rekommenderas 

en fördjupad analys gällande partiellt dubbelspår och tidtabellsoptimering. 

Teckomatorp -Astorp 

Då gångtiden för godståg är 8 minuter, för lokaltåg 5 minuter och tåg per dygn uppgår till ca 100 

stycken rekommenderas en fördjupad analys gällande tidtabellsoptimering. 

Västkustbanan 
Helsingborg - Ramlösa 

Införande av ERTMS är planerat år 2027 enligt Trafikverkets utrullningsplan. Då gångtiden är 3 

minuter, tåg per dygn uppgår till över 400 stycken och Ramlösa har över 50 stycken korsande 

tågvägar, rekommenderas en fördjupad analys av driftsplatsen. 

Ramlösa - Kävlinge 

Införande av ERTMS är planerat år 2027 enligt Trafikverkets utrullningsplan. Då gångtiderna för 
snabb- och regionaltåg är 6 minuter, för lokaltåg 14 minuter och tåg per dygn uppgår till långt över 250 

stycken, rekommenderas fyrspår Landskrona- Kävlinge som är dimensionerande sträcka. Då Kävlinge 

har över 20 korsande tågvägar rekommenderas en fördjupad analys av driftsplatsen. 

Kontinentalbanan 
Lockarp - Trelleborg 

Införande av ERTMS är planerat år 2027 enligt Trafikverkets utrullningsplan. Gångtiderna ligger på 7-

8 minuter och tåg per dygn uppgår till långt över 100 stycken. Banan utmärks av mycket högt 

kapacitetsutnyttjande, varför en fördjupad analys rekommenderas gällande dubbel- eller partiellt 

dubbelspår. 

Södra stambanan 
Hässleholm - Älmhult 

Införande av ERTMS är planerat år 2025 enligt Trafikverkets utrullningsplan. Gångtider för snabbtåg 

är 20 minuter, för regionaltåg 23 minuter, för lokaltåg 31 minuter och för godståg 35 minuter. Tåg per 

dygn uppgår till över 200 stycken. Med tanke på den blandade trafiken med ett stort antal godståg 

rekommenderas ett förbigångsspår. 

Höör- Lund 

Införande av ERTMS är planerat år 2025 enligt Trafikverkets utrullningsplan. Gångtider för regionaltåg 

är 9 minuter, för lokaltåg 12 minuter och för gods 14 minuter. Tåg per dygn uppgår till över 300 

stycken. I Eslöv uppstår över 30 korsande tågvägar och rekommendationen är en fördjupad analys av 
driftsplatsen. 

I figuren på nästa sida visualiseras samtliga föreslagna åtgärder grafiskt. Illustrationen är schematisk 

och den exakta positionen på spåren samt anslutningar måste utredas i detalj för varje åtgärd. 
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Ramlösa 

Rydeback 

Glumslöv 

Landskrona 

Furulund 

Flädie 

Lomma 

Alnarp 

V Ingelstad 

OGrevle 

Trelleborg 

Göteborg 

Laholm 

Båstad 

Rosengård 

Persborg 

Växjö/Kalmar 

Teckenförklaring 

Simrishamn 

Befintlig järnväg (2040) 

Förslagna infrastruktur 
åtgärder 

Förslagna övriga 
åtgärder 

Regiongräns 
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Dnr: KS 000541/2020 – 315 
 
 

Projektplan för fördjupad översiktsplan för Torekov 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Godkänna projektplanen för FÖP Torekov. 
 
2. En tilläggsbudget om 680 tkr läggs till Samhällsbyggnads ram år 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 20 maj 2020 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Båstads kommun och be-
slutade samtidigt att en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Torekov ska tas fram (KF 2020-05-
20 § 85). En fördjupad översiktsplan är en ändring av översiktsplanen inom ett geografiskt 
område. 
 
För att skapa förutsättningar för ett effektivt arbete och tydliggöra ramarna för projektet med 
att ta fram FÖP Torekov har ett förslag på en projektplan tagits fram. I den redovisas bl.a. en 
projektorganisation inklusive förslag på politisk styrgrupp, vilka frågor som är aktuella att 
studera närmare i en FÖP, vilka underlag som behöver tas fram, budget, finansiering samt tid-
plan.  
 

Bakgrund 
Den 20 maj 2020 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Båstads kommun och be-
slutade samtidigt att en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Torekov ska tas fram (KF 2020-05-
20 § 85). En fördjupad översiktsplan är en ändring av översiktsplanen inom ett geografiskt 
område. Syftet är att en FÖP, genom ställningstaganden och avvägningar mellan olika intres-
sen, fungerar som ett strategiskt underlag för efterföljande planläggning och lovgivning. En 
FÖP arbetas fram enligt plan- och bygglagen (2010:900). När beslutet att anta FÖP:en har fått 
laga kraft ersätts översiktsplanen av FÖP:en inom det geografiska området. 
 
För att skapa förutsättningar för ett effektivt arbete och tydliggöra ramarna för projektet med 
att ta fram FÖP Torekov har ett förslag på en projektplan tagits fram. I den redovisas bl.a. en 
projektorganisation inklusive förslag på politisk styrgrupp, vilka frågor som är aktuella att 
studera närmare i en FÖP, vilka underlag som behöver tas fram, budget, finansiering samt tid-
plan.  
 

Aktuellt 
Den 20 maj 2020 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Båstads kommun och be-
slutade samtidigt att en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Torekov ska tas fram (KF 2020-05-
20 § 85). För att skapa förutsättningar för ett effektivt arbete och tydliggöra ramarna för pro-
jektet med att ta fram FÖP Torekov har ett förslag på en projektplan tagits fram. I den redovi-
sas bl.a. en projektorganisation inklusive förslag på politisk styrgrupp, vilka frågor som är ak-
tuella att studera närmare i en FÖP, vilka underlag som behöver tas fram, budget, finansiering 
samt tidplan.  
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I december 2019 mottog kommunen rapporten Torekov – byn vid havet som tagits fram av to-
rekovsborna inom projektet Torekovs framtid. Den innehåller 6 kapitel om olika aspekter av 
samhällsutvecklingen bl.a. bygga, bo och miljö samt stöd och omsorg. Enligt beslut i kommun-
fullmäktige (KF 2020-05-20 § 85) ska rapporten vara ett stöd vid framtagandet av FÖP Tore-
kov. Utöver denna rapport har flertalet frågor och utgångspunkter identifierats i projektplanen 
som viktiga att studera. Torekovsborna som författat rapporten kommer bjudas in som refe-
rensgrupp till arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 
 
Som politisk styrgrupp föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu), för en bred förank-
ring och en effektiv styrning. Under projektets gång kommer kommunfullmäktiges samtliga 
partigrupper att få information och insyn i projektet, via partiets gruppledare.  
 
Flera olika frågor är viktiga att ta hänsyn till i FÖP Torekov. Av dessa finns ett par frågor där 
kunskapsunderlaget är bristande. Det gäller bevarande och utveckling av Torekovs kulturhi-
storiska miljöer samt hur orten påverkas av klimatförändringar. Underlag behöver arbetas 
fram, vilket beskrivs närmare i projektplanen. Dessa underlag samt löpande utgifter relaterade 
till annonsering och dialog beräknas uppgå till en kostnad av 680 tkr. Finansiering finns ej 
inom befintlig budget. Där av skulle en tilläggsbudget behövas, om underlagen ska kunna tas 
fram. Förslagsvis genom en tillfällig utökning av Samhällsbyggnads ram år 2021. Enligt en pre-
liminär tidplan kan ett beslut om antagande tas sommaren 2022.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Med ett beslut att godkänna projektplanen kan arbetet med FÖP Torekov startas upp på ett 
effektivt och transparent sätt. Med ett förbättrat kunskapsunderlag i form av de utredningar 
som behöver tas fram ges FÖP Torekov förutsättningar att bli ett effektivt vägledande 
dokument för kommande beslut om samhällsutveckling, planläggning och lovgivning. 
 
Verksamhet 
Projektplanen underlättar för arbetet inom förvaltningen och för politiska beslut om FÖP 
Torekov. 
 

Ekonomi 
I projektplanen redovisas de underlag som bör tas fram i samband med uppstarten av 
projektet samt budget. Kostnaden beräknas till 680 tkr, varav 30 tkr bekostar annonsering och 
dialog. Finansiering finns ej inom befintlig budget. Därav skulle en tilläggsbudget behövas, för-
slagsvis en tillfällig utökning av Samhällsbyggnads ram år 2021. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ingen barnkonsekvensanalys har gjorts.  
 
Miljökonsekvensanalys 
Ingen miljökonsekvensanalys har gjorts under arbetet med projektplanen. FÖP Torekov kom-
mer inkludera en miljökonsekvensanalys (MKB).  
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Projektets bakgrund 
Torekov är en tätort med drygt 1000 invånare, belägen längst västerut på Bjärehalvön. Orten är 
ett gammalt fiskeläge vilket än idag präglar bebyggelsen och gatunätet, med hamnen som en 
viktig mötesplats. Under sommartid är Torekov en välbesökt semesterort. En betydande andel 
av bostäderna används som fritidsbostäder. Uppskattningsvis 800 av fastigheterna är för 
fritidsändamål och cirka 500 för permanentboende. I centrala Torekov är prisbilden hög vilket 
gjort att de permanentboende främst bosatt sig i nyare bostadsområden i utkanterna av orten, 
något som lett till en utspridd och gles bebyggelse. Torekovs befolkningsantal är vikande (1057 
invånare i juli 2020) och befolkningen blir allt äldre, vilket ställer särskilda krav på planeringen 
av bostäder, samhällsservice och kommunikationer.  

Den 20 maj 2020 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Båstads kommun och 
beslutade samtidigt att en fördjupad översiktsplan för Torekov ska tas fram (KF 2020-05-20 § 
85). I den nya översiktsplanen pekas Torekov ut som ett utvecklingsområde där insatser särskilt 
ska fokusera på att identifiera strategier för bevarande och utveckling av tätorten, 
vidareutveckling av Torekovs hamn och för att öka tillgängligheten i orten. Under arbetet med 
att ta fram översiktsplanen har behovet av att göra en mer grundlig analys av Torekov framträtt. 
Genom att göra en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Torekov kan ortens utveckling studeras 
närmre. Det handlar om att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling av Torekov genom att 
väga samman aspekter som kan vara såväl möjliggörande som begränsande och 
eftersträvansvärda, och att väga olika intressen mot varandra. Genom fysisk planering kan 
förutsättningar skapas som gör att Torekov kan vara en tillgänglig och levande by året runt med 
en mer varierad demografisk struktur.  

 

Vad är en fördjupad översiktsplan?  
I en fördjupad översiktsplan (FÖP) görs mer detaljerade ställningstaganden om 
markanvändningen jämfört med den kommunövergripande översiktsplanen. Syftet är att en 
FÖP, genom ställningstaganden och avvägningar mellan olika intressen, fungerar som ett 
strategiskt underlag för efterföljande planläggning och lovgivning. En fördjupad översiktsplan är 
inte juridiskt bindande utan fungerar vägledande för andra kommunala beslut och även vid 
överprövning. Eftersom den inte är bindande medför den heller inte några rättigheter eller 
skyldigheter för markägare och andra sakägare. En fördjupad översiktsplan arbetas fram enligt 
plan- och bygglagen (2010:900). När beslutet att anta FÖP:en har fått laga kraft ersätts 
översiktsplanen av FÖP:en inom det geografiska området. 

 

Översiktlig planering och beslut 
Fördjupad översiktsplan för Torekov 2007 
År 2007 antogs en fördjupad översiktsplan för Torekov, som är en fördjupning av då gällande 
översiktsplan från 1991. Dess syfte var att underlätta för ny bebyggelse och att tillvarata och 
utveckla kvaliteter i den befintliga miljön. Planen gav viss vägledning kring 
bebyggelseutveckling och gestaltning i olika delar av Torekov, verksamheter, grönstruktur, 
trafik, med mera. Mark för 400-500 nya bostäder med låg exploateringsgrad (markutnyttjande) 
pekades ut. Avsikten var att bostadstillskottet skulle ge ett tillskott av åretruntboende. 
Antagandet görs att om endast hälften av nybebyggelsen får permanentboende skulle det ge ett 
tillskott på runt 500-600 invånare. Sedan 2008 har dock befolkningen minskat med 62 personer 
till dagens 1057 invånare.  
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Under de tretton år som gått sedan FÖP Torekov antogs har förutsättningarna för planeringen 
ändrats, inte minst i form av de två nya översiktsplanerna som tagits fram sedan dess, ÖP 2008 
respektive 2020.  

 
Bild 1. Markanvändningskarta FÖP Torekov 2007, Torekov södra delen. Gula fält avser ny bostadsbebyggelse.  
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Översiktsplan 2008 respektive 2020  
I den gamla översiktsplanen från 2008 pekades flertalet olika markområden ut för ny 
bostadsbebyggelse, både i tätortens mer centrala och mer perifera lägen. Bebyggelsestrategin 
var att Torekov skulle utvecklas mot söder utifrån centrum. Bebyggelsen skulle knyta ihop 
samhället och ge förutsättningar för en befolkningsutveckling. ÖP08 pekade ut mark för 400-
500 nya bostäder med en begränsad exploateringsgrad (markutnyttjande). Det är i linje med vad 
som pekades ut i FÖP Torekov från 2007. 

Den 20 maj 2020 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Båstads kommun. Den har 
ett starkt fokus på hållbar markanvändning. Den nya översiktsplanen bygger på andra strategier 
än vad den äldre översiktsplanen gjorde och utpekad markanvändning skiljer dem åt markant. 
Dess övergripande strategi är att fokusera ny bostadsbebyggelse till centrum- och 
kollektivtrafiknära lägen och särskilt Båstad/Hemmeslöv, Grevie och Förslöv pekas ut. 
Samhällena ska byggas rundare och mer sammanhållna. Översiktsplanen värnar om kommunens 
natur- och kulturmiljövärden, jordbruksmark och har en restriktiv hållning till fortsatt 
bostadsbebyggelse på landsbygden och i kustnära lägen.  

Översiktsplanens strategier ska ligga till grund för den fortsatta planeringen och för en ny FÖP 
Torekov.  

 
Bild 2. Utvecklingsstrategin i gällande översiktsplan från 2020.  
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Bild 3. Markanvändningen i ÖP2020, Torekov södra delen. Mörkbruna fält avser ny stadsbygd (bostäder).  
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Torekovs framtid 
Kommunledningen i Båstads kommun kontaktade i juni 2019 byn med en förfrågan om att 
torekovsborna själva skulle ge sin syn på Torekovs framtid. Torekovs turist- och badförening 
tackade å torekovsbornas vägnar ja. Under 2019 har projektet Torekovs framtid pågått. 
Slutrapporten Torekov – byn vid havet presenterades och överlämnades till Båstads kommun i 
december 2019. Rapporten är ett viktigt underlag till den fördjupade översiktsplan som nu ska 
tas fram och kommunfullmäktige har beslutat att den ska ligga till grund för en fördjupad 
översiktsplan för Torekov (KF 2020-05-20 § 85).  

 
Bild 4. Rapporten Torekov – byn vid havet.  

 

Syfte och mål 
Syftet med en fördjupad översiktsplan är att studera hela Torekovs utveckling utifrån ett 
strategiskt perspektiv med Båstads kommuns nya översiktsplan som utgångspunkt. 

Målet är att skapa planeringsförutsättningar som kan möjliggöra för Torekov att vara en 
tillgänglig, hållbar och levande by året runt med en mer varierad demografisk struktur. 

Då detta är en långsiktig plan bör tidshorisonten vara år 2040.  

 

Avgränsningar 
FÖP Torekov avgränsas till sitt innehåll till att omfatta frågor som är möjliga att reglera och 
påverka genom fysisk planering. Därmed syftar inte FÖP Torekov till att beskriva eller på annat 
vis peka ut exempelvis utvecklingsprojekt eller privata/kommunala satsningar och åtgärder 
vilka inte kan regleras i den fysiska planeringen.  

FÖP Torekov avgränsas geografiskt till att omfatta tätorten Torekov med omnejd. Hallands 
Väderö ingår inte.  
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Bild 5. Ungefärlig geografisk avgränsning av FÖP Torekov.  

 

Projektorganisation 
Planavdelningen på Samhällsbyggnad kommer att arbeta fram FÖP Torekov. Översiktsplanerare 
Klara Harmark-Peters driver arbetet tillsammans med planchef Olof Selldén samt med stöd av 
samhällsbyggnadschef Roger Larsson. På grund av Klaras planerade föräldraledighet förutsätter 
tidplanen för FÖP Torekov att en annan person kan ta över och driva arbetet under den tiden, 
förslagsvis planchef Olof Selldén.  

Under arbetet kommer även kommunens andra verksamhetsområden vara viktiga att stämma 
av med och få underlag från. Detta gäller exempelvis frågor som rör väg- och annan teknisk 
infrastruktur, kollektivtrafik, vård och omsorg, gata/park, landskaps- och kulturmiljövård, 
arkitektur, klimatanpassning och risk- och sårbarhetsfrågor. En viktig aspekt är frågor rörande 
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vatten- och avlopp, därför behöver NSVA i ett tidigt skede engageras i projektarbetet. Även 
Båstadhem bör involveras.  

 

Styrgrupp  
Arbetet föreslås ledas av en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) 
med ordinarie ledamöter: Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Kerstin Gustafsson 
(M), Bo Wendt (BP), Inge Henriksson (BP).  

Genom att KSau fungerar som projektets styrgrupp ges en bred politisk förankring och en 
effektiv styrning. Kommunfullmäktiges alla partigrupper föreslås ta del av arbetet med FÖP 
Torekov genom återkommande information.  

 

Referensgrupp 

Som referensgrupp till den fördjupade översiktsplanen föreslås arbetsgruppen till rapporten 
Torekov – byn vid havet, med kontaktpersoner Åsa Ragnarsson och Kenneth Lennartsson. 
Gruppen har mycket god lokalkännedom ett brett kontaktnät i Torekov. 

 

Förvaltningens organisation  
Kärnorganisationen 

Vissa tjänstepersoner behöver engageras mer i arbetet med FÖP Torekov än andra. Några 
nyckelpersoner som kan ingå i en arbetsgrupp är: 

Projektledning: Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare; Olof Selldén, planchef. 

Samhällsbyggnad: Roger Larsson, samhällsbyggnadschef; Catharina Arehög, bygglovschef. 

Teknik och service: Jan Bernhardsson, chef Teknik och Service; Susanna Almqvist, 
exploateringsingenjör, Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör. 

Hållbar utveckling: Carolina Holgersson-Ivarsson, hållbarhetsstrateg. 

Den breddade organisationen 

En bredd inom Båstads kommuns tjänstemannaorganisation behöver involveras i arbetet med 
FÖP Torekov, så att så mycket sakkunskap och så många perspektiv kan tas tillvara som möjligt, 
samt för att förankra arbetet i förvaltningen. Här listas några personer/funktioner, som dock 
inte alla behöver vara lika delaktiga i alla skeden av projektet.  

Projektledning: Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare; Olof Selldén, planchef 

Samhällsbyggnad: Roger Larsson, samhällsbyggnadschef; Catharina Arehög, bygglovschef; 
Michaela Sundström; miljöchef.  

Teknik och service: Jan Bernhardsson, chef Teknik och Service; Hans Paganus, fritidschef; Marie 
Eriksson, chef gata/park; Susanna Almqvist, exploateringsingenjör; Ingemar Lundström, 
projekt- och utredningsingenjör, Alexander Ejwertz Johanzon, gatu- och trafikingenjör.  

Hållbar utveckling: Carolina Holgersson-Ivarsson, hållbarhetsstrateg; Jessica Arvidsson, 
utvecklingsledare. 
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Barn och skola: Inga-Britt Henriksson, chef barn och skola; Margaretha Ekelund-Svensson, 
biträdande chef barn och skola. 

Bildning och arbete: Helene Steinlein, kulturstrateg. 

Vård och omsorg: Christin Johansson, vård- och omsorgschef. 

Övrig kommunledning: Christofer Thorén, säkerhetschef.  

Huvudsakliga frågor och innehåll 
Inför arbetet med FÖP Torekov har ett antal frågor och utgångspunkter identifierats. 
Knäckfrågan är vem planerar och utvecklar vi Torekov för?  

 
Bild 6. Sammanställning av viktiga frågor att belysa och ta hänsyn till i projektet. 

Torekovs framtid 
Rapporten Torekov – byn vid havet från projektet Torekovs framtid ska vara ett underlag till stöd 
för FÖP Torekov (KF 2020-05-20 § 85). Den innehåller olika inriktningsmål och strategier, dock 
är inte alla av karaktären att de kan hanteras inom ramen för en FÖP. Efter en genomgång av 
rapporten har följande frågor bedömts möjliga att studera i en FÖP: 

Planeringsfrågor: Planberedskap för bostäder, förtätning av samhället, markreserv för framtida 
behov, hur bostäder kan integreras med verksamheter och service.  

Bebyggelse: Gestaltning av bebyggelse, lokalisering av bebyggelse, förtätning av samhället, 
boendeformer, kulturhistoriska värden och bevarandefrågor.  

Klimatet: Klimatförändringars påverkan. 
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Demografi: Främjandet av åretruntboende och hur flyttkedjor kan möjliggöras. 

Det offentliga rummet: Centrum- och mötesplatsutveckling, integrering av utblickar mot havet, 
tillgänglighet. 

Hamnen och havet: Utvecklingen av hamnområdet, de marina och kulturhistoriska värdenas 
synliggörande, användningen av hamnplan, hänsyn till klimatförändringar.  

Grönstruktur: Hur grönstrukturer, havet och naturområden kan tillgängliggöras, biologisk 
mångfald, utvecklandet av grönstråk och platser för vistelse i det gröna.  

Samhällsservice/kommersiell service: Behovet av olika typer av samhällsservice i Torekov, 
lokalisering av service och servicefunktioner, service i relation till kollektivtrafik. 

Näringsliv: Utbudet av lokaler för näringsidkare, verksamhetsmark.  

Kollektivtrafiken: Kollektivtrafikens utveckling.  

Fritid och rekreation: Utveckling av platser och funktioner i anslutning till havet/hamnen, hur 
olika typer av mötesplatser kan möjliggöras, utvecklingen av området runt Torekovs IP och 
Flytermossen, ridleder.  

Transporter: Utvecklingen av det lokala cykelvägsnätet, parkeringsplatser och 
uppställningsplatser, tillgängligheten för olika transportmedel och gående i centrala Torekov.  

 

Underlag 
För att den fördjupade översiktsplanen ska kunna fungera vägledande för kommande 
planläggning och beslut, behöver dess ställningstaganden vara så välgrundade som möjligt. Det 
finns en del redan framtaget underlag, men vad gäller ett par frågor skulle det delvis behöva 
kompletteras och/eller fördjupas. Underlagen bör tas fram i projektets början så att de kan 
arbetas in i samrådshandlingen. 

Klimatförändringar: Havsnivåhöjningens och den ökade nederbördens konsekvenser i form av 
erosion och översvämning. Viss bebyggelse och infrastruktur (vägar och teknisk infrastruktur 
för t.ex. VA) så väl som viktiga rekreations- och naturvärden, så som stränder och hamnar, 
riskerar att påverkas.  

Havsnivåhöjning - ställningstaganden om vilka värden som ska skyddas och vilka åtgärder som 
är lämpliga behöver göras. En analys saknas om hur havsnivåhöjningen i kombination med höga 
vågor och skyfall påverkar översvämningsrisken och vilka markområden som kommer 
översvämmas vid en storm, samt effekterna på erosion.  

Ökad nederbörd – i framtiden blir skyfallen vanligare och kraftigare, men kunskap om vilka 
markområden och samhällsfunktioner och därmed vilka värden som lär översvämmas är 
bristfällig. En skyfallskartering kopplad till en analys av dess konsekvenser bör göras. 

Bevarande- och bebyggelseutvecklingsplan för Torekovs historiska kärna: Syftet är att identifiera 
viktiga kulturhistoriska och arkitektoniska värden och miljöer, samt formulera strategier för hur 
dessa ska bevaras eller utvecklas i relation till sin omgivning. Befintlig bevarandeplan från 1990 
behöver ses över och utökas.  
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Befintligt underlag att arbeta vidare utifrån 
Stranderosionsutredning Båstad kommun (Sweco, 2017): På uppdrag av Båstads kommun har 
Sweco gjort en översiktlig utredning av erosions- och översvämningsrisker för kommunens kust 
(vid ett 100-årshögvatten år 2015 respektive ett extremhögvatten år 2100). Rapportens 
översvämningsanalys används som underlag i gällande översiktsplan. Utredningen visar utsatta 
kuststräckor där havsnivåhöjningen riskerar bli som mest påtaglig med konsekvenser för 
bebyggelse, tekniska anläggningar, miljö och andra värden kopplade till rekreation och turism. 
Konsekvenserna för bland annat Torekovs kust kan bli påtagliga. Dock har inga 
ställningstaganden gjorts om vilka värden som ska skyddas och vilka strategier som är lämpliga 
för att göra det.  

Strategi för klimatanpassning av Torekovs och Båstads hamn (Sweco, 2019): En genomgång av 
hamnarnas utsatthet för höjda havsvattennivåer samt förslag på strategier av olika omfattning 
för att mildra effekterna av översvämningar och skydda utsatta platser. Endast de två 
hamnområdena är studerade, ej övriga delar av tätorterna. Rapporten ger förslag på strategier, 
men kommunen och hamnarna behöver besluta vad man anser vara rimligt beroende på vilka 
värden som ska skyddas och för vilken havsnivå (i vilket tidsperspektiv).   

Stranderosion och geologi, kust (SGU:s kartvisare): I karttjänsten från Sveriges geologiska 
undersökning finns information/bedömningar om bland annat jordarter, aktuella och framtida 
erosionsförhållanden samt vattenytans läge vid höjd havsnivå. 

Kulturmiljövårdsprogram (Båstads kommun, 2000): Programmet ger en kort redogörelse för 
Torekovs historia och utveckling. Ställningstaganden om bevarandevärden och utveckling av 
kulturhistoriska miljöer saknas.  

Bebyggelsetradition och byggnadsvård i Torekov (Båstads kommun, 1990): Till bevarandeplanen 
gjordes en inventering av byggnader och viktiga miljöer i Torekov och den innehåller 
ställningstaganden kring byggnadselement och utformning. Dock är planen 30 år gammal och 
bebyggelsen har förändrats sedan dess. I den äldre FÖP Torekov från 2007 står det att 
bevarandeplanen behöver aktualiseras och utvidgas.  

 

Underlagens omfattning 
Vad gäller klimatförändringar bör utredningen - som studerar vattenståndhöjningens, vågornas 
och skyfallens konsekvenser för markanvändningen – omfatta kustlinjen längs Torekovs tätort, 
enligt den geografiska avgränsningen för FÖP Torekov som görs.  

 

Budget 
FÖP Torekov arbetas fram av personal vid Samhällsbyggnad, vilket inte medför någon 
tillkommande kostnad. Underlagen avseende klimatförändringar samt bevarande- och 
utvecklingsstrategi för centrala Torekov behöver dock tas fram externt, på grund av begränsade 
personalresurser men också då viss sakkunskap saknas internt.  

En mindre budgetram för utgifter kopplade till annonsering, dialogmöten och kommunikation 
bör också finnas. Här följer en ungefärlig kostnadsuppskattning.  
 

• Analys av klimatförändringar för Torekov:    350 tkr.  
• Bevarande- och bebyggelseutvecklingsplan för centrala Torekov:  300 tkr.  
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• Löpande utgifter relaterade till dialog m.m.:    30 tkr.  
            Totalt: 680 tkr.  

Observera att beloppen är en uppskattning.  

 

Arbetsprocessen 
Framtagandet av en fördjupad översiktsplan regleras i plan- och bygglagen (2010:900). Det 
finns två formella tillfällen för allmänheten, myndigheter med flera att inkomma med 
synpunkter; under samråd respektive granskning. Utöver det planeras olika informella tillfällen 
för dialog, så att torekovsbor och andra berörda kan ge sina idéer och förslag. Nu befinner vi oss 
vid uppstarten av projektet.  

 
Bild 7. Processen enligt plan- och bygglagen för framtagandet av FÖP Torekov.  

 

Tidplan 
Tidplanen är preliminär och kan påverkas av faktorer som idag är svåra att överblicka, så som 
personella och ekonomiska resurser, politiska beslut och mängden synpunkter på planförslaget. 
Ett beslut om antagande skulle kunna ske sommaren 2022. 

 
Bild 8. Översiktlig tidplan med uppstart hösten 2020 och antagande sommaren 2022. 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Överenskommelse om fastighetsreglering, Torekov 98:1 och 
Bergkvara 13 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2020-07-21 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000482/2020 – 200 
 
 

Överenskommelse om fastighetsreglering, Torekov 98:1 och Bergkvara 13 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering berörande 
fastigheterna Torekov 98:1 och Bergkvara 13.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Bergkvara 13 är belägen i Torekovs samhälle och berörs av detaljplanen för Berg-
kvara 2 m.fl. som antogs den 23 maj 2005.  

 
 
Teknik och service kontaktades i samband med att ägarna till fastigheten sökt bygglov för 
kompletterande byggnation och meddelats att byggrätten redan till fullo nyttjats.  Byggrätten 
är kopplad till fastighetens area och begränsas oavsett fastighetens storlek till max 200 kvm 
byggarea. Detaljplanen som antagit för området medger en utökning av fastigheten Bergkvara 
13 liksom skett med grannfastigheten Bergkvara 2.  
 
Teknik och service har efter önskemål från ägarna till fastigheten Bergkvara 13 upprättat ett 
förslag till överenskommelse om fastighetsreglering i syfte att genomföra gällande detaljplan.  
Ägarna till Bergkvara 13 betalar erforderlig lantmäteriförrättning och ersätter kommunen med 
787 kronor kvadratmetern för den mark som överförs från kommunens fastighet Torekov 
98:1. 
 

Konsekvenser av beslut 



 
 

 

2 (2) 

 

 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut medför inga konsekvenser för samhället. 
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga konsekvenser för versksamheten. 
 

Ekonomi 
Marken som omfattas av av överenskommelsen har värderats till 787 kr/kvm vilket är ett 
genomsnittligt, marginaliserat värde baserat på marktaxeringsvärden i det geografiska 
området. Ett marginalvärde om 40 % har använts då marköverföringen bär ett visst värde av 
tillkommande byggrätt.  
Kommunen kommer således erhålla en intäkt för marköverlåtelsen om ca 205 tkr. Intäkten 
kommer kommunen tillhanda när lantmäteriförrättning vunnit laga kraft.  
 
 
 
Teknik och service 
 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. Toiny och Christina Böös 
2. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 

3. NSVA, Lina Falk 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering 
 
 
 



 
ÖVERENSKOMMELSE/ANSÖKAN OM 

FASTIGHETSREGLERING 
 

Toiny Böös (450512-4117), Slånvägen 6, 269 78 Torekov, ägare av fastigheten Båstad 
Bergkvara 13 till ½ del och Christina Böös (490422-4369), Slånvägen 6, 269 78 
Torekov, ägare av fastigheten Båstad Bergkvara 13 till ½ del, i följande text kallad 
fastighetsägarna. 

Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad, ägare av fastigheten Båstad Torekov 
98:1, i följande text kallad kommunen. 

 

Följande överenskommelse om fastighetsreglering träffas mellan ovanstående parter 
avseende reglering av mark mellan fastigheterna Båstad Torekov 98:1 och Båstad 
Bergkvara 13 i syfte att genomföra del av gällande detaljplan för området. 

 

1. Ca 260 m2 av fastigheten Båstad Torekov 98:1 ska genom fastighetsreglering 
överföras till fastigheten Båstad Bergkvara 13. Båda parter är medvetna om att 
angivna antal kvadratmeter mark kan komma att ändras när 
lantmäterimyndigheten mätt in området. Båda parter medger en sådan avvikelse 
från vad som avtalats.  

 

 
 

2. Markområdet överförs så som det återfinns vid tecknande av denna 
överenskommelse. 

 



3. Kommunen gör härigenom fastighetsägarna medvetna om att det i anslutning till 
deras nya fastighetsgräns i sydöst ligger Va-ledningar. Vid  åtgärder såsom 
plantering av häck, alternativt anordnande av staket eller andra fasta 
installationer som kan begränsa åtkomsten till ledningarna, ska NSVA först 
konsulteras.  

 

4. I ersättning för markområdet ska fastighetsägarna betala 787 kr/kvm överförd 
mark till kommunen. Kommunen fakturerar fastighetsägarna denna ersättning 
när lantmäterimyndigheten tagit beslut i förrättningen och ersättningen ska vara 
kommunen tillhanda innan lantmäteriförrättningen vinner laga kraft.  

 

5. Tillträde till marken sker när ersättning erlagts och förrättningen vunnit lag kraft. 

 

6. Kommunen ansöker om förrättning hos lantmäterimyndigheten för att 
genomföra vad denna överenskommelse omfattar, vilket härigenom biträds av 
fastighetsägarna.  

 

7. Fastighetsägarna bekostar förrättningen.  

 

8. Denna överenskommelse är bindande mellan parterna under förutsättning att 
den godkänns av kommunstyrelsen. 

 

9. Tvist avseende tolkning av detta avtal avgörs av svensk domstol. 

 

10. Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar och båda 
parterna erhåller varsitt. 

 

 

 

Torekov 2020-07-   Båstad 2020- 

Fastighetsägarna   För kommunen 

 

......................................................  ………………………………………………… 

 

……………………………………………………  ………………………………………………….

      

  



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Köpeavtal för Förslöv 2:101 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-07-21 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000479/2020 – 200 
 
 

Köpeavtal för Förslöv 2:101 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom kommunen överlåter fastigheten Förs-
löv 2:101 till Gösta Bengtsson Förslöv AB (559240-4510). 
 
2. Godkänna överlåtelse av upprättat markanvisningsavtal för Förslövs ängar, fastigheten Förs-
löv 2:4, område 2, från Byggnads AB Gösta Bengtsson till Gösta Bengtsson Förslöv AB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling för området Förslövs Ängar 
och genom efterföljande process ingått markanvisningsavtal med Byggnads AB Gösta Bengts-
son, 556108-1869. 
 
Genom markanvisningsavtalet har både Byggnads AB Gösta Bengtsson och Båstads kommun 
åtagit sig vissa förpliktelser.  
 
Byggnads AB Gösta Bengtsson har fullföljt de åtaganden som uppställts i markanvisningsavta-
let för att Båstads kommun ska överlåta marken, varför förslag till köpeavtal har upprättats. 
Köpeavtalet innehåller villkor för överlåtelsens fullgörande.  Köpeavtalet tecknas med det bo-
lag som bildats för byggnation av bostäderna inom fastigheten, Gösta Bengtsson Förslöv AB. 
 
Gösta Bengtsson Förslöv AB ska erlägga överenskommen köpeskilling och starta byggnation av 
hyresrätter inom fastigheten Förslöv 2:101 för att marken ska övergå i bolagets ägo. 
Med anledning av att ett nytt bolag tar över de åtaganden som följer av köpeavtalet föreslår 
teknik och service det lämpligt att även kvarvarande åtaganden i markanvisningsavtalet kopp-
las till bolaget.  Att en överlåtelse av markanvisningsavtalet är möjlig framgår av p 4.2.6 i det-
samma.     
 

Bakgrund 
Den 12 februari 2020 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förslag till markavisningsav-
tal- för Förslövs ängar, fastigheten Förslöv 2:4, område 2. Markanvisningsavtalet ingicks 
Byggnads AB Gösta Bengtsson.  
 
Den 15 januari 2020 togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området Förs-
lövs Ängar, skulle tilldelas Riksbyggen BONUM/Veidekke/Liljewall arkitekter (område 1) och 
Byggnads AB Gösta Bengtsson (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling.  
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckna mar-
kanvisningsavtal med kommunen.  
 
Den 4 oktober 2019 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till in-
bjudan till markanvisningstävling för området Förslövs ängar och uppdrog förvaltningen att 
genomföra markanvisningstävling.  
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas köpeavtal med angiven part i syfte att genom-
föra vad som angivits i insänt tävlingsbidrag, vilket innebär att Gösta Bengtsson Förslöv AB ska 
uppföra de bostadshus med tillhörande anläggningar som återfinns i erhållet bygglov för fas-
tigheten Förslöv 2:101.  
 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Genom godkännande av förevarande förslag till beslut säkrar kommunen en intäkt för aktuell 
marköverlåtelse, kvartal 3 2020, om ca 1,7mkr.  
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. Byggnads AB Gösta Bengtsson, Kristoffer Bengtsson 
2. Gösta Bengtsson Förslöv AB, Kristoffer Bengtsson 
3. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
4. NSVA, Lina Falk 

 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Förslöv 2:101 
 
 
 



Köpeavtal 
Parter 

Säljare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad säljaren. 

Köpare: Gösta Bengtsson Förslöv AB (559240-4510), Fabriksvägen 2, 286 95 Eket, nedan kallad 
köparen. 
 

 

§ 1  Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom fastigheten Båstad Förslöv 2:101, i följande text kallad fastigheten, till 
köparen under nedan angivna villkor i §§ 2-15.   

 

 

§ 2  Köpeskilling 

För fastigheten ska köparen erlägga en köpeskilling motsvarande 850 kronor/nyttjad BTA inom 
fastigheten. Nyttjad BTA motsvarar de antal BTA som återfinns i beviljat bygglov för fastigheten. 

 

§ 3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling erläggs den 1 oktober 2020. Betalning sker mot faktura utställd av 
säljaren. Säljaren ska till köparen kvittera att köpeskilling kommit denne tillhanda så att köparen kan 
söka lagfart. 

 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheten när köpeskilling har erlagts i enlighet med § 3. 



§ 5  Köpebrev 

Säljaren upprättar och överlämnar köpebrev till köparen när byggnadsskyldigheten i § 10 har 
uppfyllts. 

 

§ 6  Markområdets skick 

Fastigheten överlåts fria från belastningar (gravationer, nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter 
mm.), men för övrigt i befintligt skick.  

Den västra delen av fastigheten har fyllts upp med rena massor från närområdet. Packningsprov har 
gjorts och köparen har dels godkänt uppfyllnaden, dels tagit del av resultatet från packningsprovet.  

Det är köparens ansvar att skaffa sig kännedom om geotekniska förutsättningar, planbestämmelser 
mm. som är av betydelse för planerad byggnation.  

 

§ 7  Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheten innan tillträdesdagen och köparen för skada på fastigheten 
efter tillträdesdag. 

 

§ 8 Förorening  

I det fall förorening påträffas inom fastigheten av den art som omöjliggör planerad användning ska 
köparen ges rätt att frånträda köpet, alternativt omhänderta föroreningen mot nedsättning av 
köpeskillingen. Om förorening påträffas ska säljaren omedelbart meddelas och ges full insyn i 
hanteringen för att nedsättning av köpeskilling ska kunna göras gällande. 

 

§ 9 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten fram 
till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren.  

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten efter 
tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

  

§ 10 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträder fastigheten men inte påbörjat byggnation inom fastigheten senast 12 
månader efter att bygglov lämnats faller detta avtal. För att byggnation ska anses påbörjad ska 
köparen har gjort stadigvarande grundläggningsåtgärder inom fastigheten för minst 50 % av planerad 
byggnation.  

 

§ 11  Vatten och avlopp 

I köpeskillingen ingår inte avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Avgiften debiteras 
köparen av NSVA enligt för det tillfället gällande Va-taxa.  

 

§ 12   Övriga villkor 

1. I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå.  

2. I det fall detta avtal faller, faller även köparens option på fastigheten som följer av ingånget 
”Markanvisningsavtal Förslöv Ängar, fastigheten Förslöv 2:4, område 2.” 

3. Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts 
av kommunstyrelsen. 

§ 13  Ändringar och tillägg 



Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen mellan 
parterna och godkänts av kommunstyrelsen.  

 

§ 14  Överlåtelse av avtal 

Köparen medges utan speciellt godkännande från säljaren att transportera detta köp till av köparen 
helägt bolag som bildats för förvaltning av bostadsprojektet. Säljaren ska delges innehållet i 
transportköpet innan det genomförs. 

 

§ 15 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall avgöras i allmän domstol. 

 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2020-    Eket 2020-  

För säljaren    För köparen 

 

…………………………………………………………                              ………………………………………………………… 
Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande  

 
 
…………………………………………………………   …………………………………………………………..                           
Jan Bernhardsson, teknik och servicechef     
 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 

 

………………………………………………………… 

 

……………………………………………………….... 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Köpeavtal för Västra Karup 1:133 
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Datum: 2020-07-21 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000480/2020 – 200 
 
 

Köpeavtal för Västra Karup 1:133 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Västra Karup 1:133 varigenom mar-
ken säljs till Memet AB (556958-5002) för en köpeskilling om 500 000 kr.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
I Västra Karup har kommunen nyligen styckat av fastigheten Västra Karup 1:133 i samband 
med att kommunen ingått köpeavtal med Memet AB avseende överlåtelse av 5 000 kvm mark 
för verksamhetsändamål.  Vid uppföljning av uppställda villkor i ingånget köpeavtal står det 
klart att köparen inte uppfyllt byggnadsskyldigheten som följer av köpeavtalets § 9 och köpe-
avtalet har således fallit.  
 
Kommunen har återbetalat köpeskillingen om 500 tkr till Memet AB så som avtalat.  
Köparen har påbörjat beredning av tomten och har fortsatt för avsikt att bebygga den. De 
byggnadsritningar som köparen beställt av anlitad arkitekt har inte levererats som avtalat var-
för planerad byggnation är kraftigt försenad.  
 
Med anledning av den situation som uppstått har teknik och service upprättat ett nytt förslag 
till köpeavtal som företrädare för Memet AB har godkänt och undertecknat. Det nya köpeavta-
let har precis som föregående försetts med ett villkor om byggnadsskyldighet. Byggnation ska 
ha påbörjats senast 6 månader efter att köparen tillträtt fastigheten, annars faller avtalet.    
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Föreslagen försäljning är en del av genomförandet av upprättad detaljplan från 1981. Det är 
positivt för Västra karups samhälle med en etablering som kan generera arbetstillfällen.  
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga nya konsekvenser för verksamheter. 
 

Ekononomi 
Försäljningen genrerar intäkter till kommunen om ca 500 000 kronor. Intäkterna beräknas 
vara kommunen till kvartal 3 2020. Återbetalning av tidigare erlagd köpeskilling belastar för 
närvarande kommunens exploateringsbudget med 500 tkr.  
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Teknik och service 
 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. Memet AB, Mehmet Qerimaj 
2. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
3. NSVA, Lina Falk 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat förslag till nytt köpeavtal för Västra Karup 1:133 
 
 
 



 

Köpeavtal 
Parter 

Säljare: Båstads kommun (org.nr 212000-0944), nedan kallad säljaren 

Köpare: Memet AB (org.nr 556958-5002) nedan kallad köparen. 

 

 

§ 1  Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom fastigheten Båstad Västra-Karup 1:133, i följande text kallad 
fastigheten, till köparen under de villkor som härefter anges.   

 

 

§ 2  Köpeskilling 

För fastigheten ska köparen till säljaren erlägga en köpeskilling motsvarande 500 000 kronor.  

 



§ 3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling ska erläggas senast 30 dagar efter att detta avtal ingått mellan 
parterna. Säljaren fakturerar köparen överenskommen köpeskilling. 

 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheten när köpeskilling enligt § 3 har erlagts. 

 

§ 5  Markområdets skick 

Fastigheten överlåts för övrigt fri från kända belastningar (gravationer, nyttjanderätter, 
servitut, ledningsrätter mm.) och i befintligt skick. 

Anslutning till el och Va finns vid fastighetsgräns.   

Säljaren har inte genomfört någon miljöteknisk undersökning inom fastigheten. 

Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten.  

 

§ 6  Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheten innan tillträdesdagen och köparen för skada på 
fastigheten efter tillträdesdag. 

I det fall köparen inte tar hänsyn till avtalad tillträdesdag och påbörjar åtgärder på fastigheten 
är köparen skyldig att återställa markområdet på säljarens uppmaning om köpet inte 
fullbordas.  

I det fall förorening skulle upptäckas inom fastigheten 3 månader efter tillträde ska säljaren 
stå för sanering till nivån ”mindre känslig markanvändning”.  

Om kostnad för sådan sanering överstiger intäkten från överenskommen köpeskilling har 
säljaren rätt att häva avtalet. 

 

§ 7 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på 
fastigheten fram till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren.  

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på 
fastigheten efter tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

  

 

§ 9 Byggnadsskyldighet 

Köparen ska ha påbörjat byggnation senast 6 månader efter att tillträde har skett. För att 
byggnation ska anses påbörjad ska köparen har gjort stadigvarande grundläggningsåtgärder 
inom fastigheten (exempelvis gjutit bottenplatta).  

I det fall byggnation inte påbörjats inom 6 månader från tillträdesdagen räknat, faller detta 
avtal.  

 

 



§ 10   Övriga villkor 

I köpeskillingen ingår inte anslutning till kommunala vatten och avloppstjänster, inte heller 
anslutning till elnät ingår.  

Köparen har åtkomst till fastigheten från befintlig lokalgata. Önskar köparen angöra 
fastigheten söderifrån är köparen själv skyldig att anordna ny tillfartsväg.  

Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts 
av kommunstyrelsen. 

I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå.  

 

§ 11  Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen 
mellan parterna samt godkänts av kommunstyrelsen.  

 

§ 12 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall slutligt avgöras i allmän domstol. 

 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2020-    Båstad 2020-  

För säljaren    För köparen 

 

……………………………………………………………                            ……………………………………………………… 
Johan Swanstein  
 
 
……………………………………………………………  ……………………………………………………….       
Jan Bernhardsson     
 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 

 

…………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………. 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Uppdatering av köpeavtal avseende del av Hemmeslöv 5:14 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-07-23 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000378/2019 – 200 
 
 

Strategiskt förvärv norr om nya stationen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna reviderat förslag till köpeavtal för del av fastigheten Hemmeslöv 5:14.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har ingått köpeavtal med Båstad Tuvelyckan AB avseende 7 000 kvm mark 
inom fastigheten Hemmeslöv 5:14, Tuvelyckan etapp II. I avtalet har kommunen åtagit sig att 
söka om fastighetsbildning så snart arbetet med detaljplanen för området påbörjats. Att detalj-
planearbetet påbörjats är en förutsättning för att lantmäterimyndigheten ska handlägga ansö-
kan. Att ansökan om lantmäteriförrättning görs senast 6 månader efter att köpeavtalet teck-
nats mellan parterna är en annan förutsättning som måste uppfyllas. 
 
Med anledning av att detaljplanearbetet har försenats och köpeavtalet ingicks redan i juni 
2019 faller förutsättningarna för att lantmäterimyndigheten ska kunna fullfölja kommunens 
ansökan och köpeavtalet måste revideras och ingås på nytt av Båstads kommun och Båstad 
Tuvelyckan AB.  
 
Innehållet i det reviderade avtalet motsvarar innehållet i det föregående undantaget att kartbi-
lagan som utvisar markområdets läge har uppdaterats att överensstämma framtaget planför-
slag.  
 
Båstad kommun och Båstad Tuvelyckan AB är överens om att det reviderade avtalet i alla delar 
ersätter det föregående som ska makuleras.    
 
Bakgrund 
Den 4 juni 2019 beslutade kommunstyrelsen godkänna upprättade förslag till köpeavtal avse-
ende 7 000 kvm mark för allmänt ändamål samt 3, 8 ha mark för verksamheter. Beslut om 
planbesked för Tuvelyckan II och delar av Stationsområdet togs i samband med att köpeavta-
len godkändes.  
 

Aktuellt 
Avdelningen för samhällsbyggnad arbetar med att ta fram planhandlingar för samråd. Samråd 
förväntas ske kvartal 4 2020. 
 
Konsekvenser av beslut 
Genom att godkänna förevarande förslag till beslutvidhåller kommunen möjligheten att 
förvärva mark för allmänt ändamål såsom; LSS och förskola. Behovet av mark i strategiska 
lägen för nämnda typer av ändamål är viktig för kommunen, även om behovet att bygga finns 
just nu.  
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Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga direkta konsekvenser för verksamheten bortsett en 
framtida skyldighet att sköta marken i avvaktan på byggnation.  
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut kommer att resultera i en kostnad om uppskattningsvis 
2 910 000 kronor som belastar exploateringskonto 8102 under 2021.  
Kommunens driftsbudget kommer att behöva utökas att omfatta underhåll av förvärvad 
tomtmark från och med 2021.  
 
 
 
Teknik och service 
 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. Båstad Tuvelyckan AB, Anders Börjesson och Andreas Granlund 
2. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
3. NSVA, Sara Borglin och Lina Falk 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:14 
 
Samråd har skett med: 
Lantmäterimyndigheten, Båstad Tuvelyckan AB och avdelningen för samhällsbyggnad.  
 
 



Köpeavtal 

 

Parter 

Säljare: Båstad Tuvelyckan AB (556968-7675), nedan kallad säljaren 

Köpare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad köparen. 

 

Bakgrund 

Båstads kommun har av säljaren erhållit ansökan om planbesked för etapp två av 
bostadsområdet ”Tuvelyckan”. Inom det område som säljaren avser planlägga och i ett senare 
skede exploatera finns ett påtagligt behov av att säkra utrymme för olika typer av 
servicefunktioner av kommunal karaktär, i förevarande fall förskola och särskilt boende (LSS).  

 

 

§ 1  Köpeobjekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom ca 7 000 kvadratmeter av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:14, 
till köparen under nedan angivna villkor. Den preliminärt bestämda omfattningen och 
lokaliseringen av köpeobjektet framgår av röd markering i kartbilden nedan och benämns i 
följande text, markområde 1 och 2.  

 

 

§ 2  Köpeskilling 

Köparen ska till säljaren erlägga en köpeskilling motsvarande 275 kronor/kvm för markområde 
1 och för markområde 2 en köpeskilling motsvarande värdet av tillskapad byggrätt. Värdet av 
byggrätten inom område 2 har genom detta avtal bestämts till 1 400 kronor/kvm BTA.  

Markområde 1 omfattar mark som genom planläggning prövas för ändamålet förskola. 
Markområde 1 är ca 6 000 kvm stort och uppskattas kunna inrymma en byggrätt om 1800 kvm 
(motsvarande sex avdelningar). 



Markområde 2 omfattar mark som genom planläggning prövas för ändamålet särskilt boende 
(LSS). Markområde 2 är ca 1 000 kvm stort och uppskattas inrymma en byggrätt om 900 kvm 
BTA.  

Köpeskillingen ska beräknas med utgångspunkt i lagakraftvunnen detaljplan för området.  

 

§ 3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling ska erläggas senast 30 dagar efter att detaljplanen för området 
har vunnit laga kraft.  

 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder markområde 1 och 2 när detaljplan för området Tuvelyckan, etapp två, har 
vunnit laga kraft, köpeskilling har erlagts och erforderlig fastighetsbildning har genomförts.   

 

§ 5  Markområde 1 och 2s skick 

Markområde 1 och 2 överlåts fritt från belastningar (gravationer, nyttjanderätter, servitut, 
ledningsrätter mm.).  

 

§ 6  Skada 

Säljaren svarar för skada på markområde 1 och 2 innan tillträdesdagen och köparen för skada 
på markområde 1 och 2 efter tillträde. 

I det fall förorening skulle upptäckas inom markområde 1 och 2, oavsett före eller efter 
tillträdet, ska säljaren stå för sanering till nivån känslig markanvändning.  

 

§ 7 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för markområde 1 och 2, inklusive fastighetsskatt, som belöper på 
markområde 1 och 2 fram till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren.  

De intäkter och kostnader för markområde 1 och 2, inklusive fastighetsskatt, som belöper på 
markområde 1 och 2 efter tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

  

§ 8 Lantmäteriförrättning 

För köpets fullbordan krävs fastighetsbildning.  

Köparen skall ansöka hos lantmäterimyndigheten om fastighetsbildning. Markområde 1 och 2 
ska överföras genom fastighetsreglering till köparens fastighet Båstad Hemmeslöv 5:9, 
alternativt avstyckas till två nya fastigheter.  

Fastighetsbildning ska genomföras med utgångspunkt i lagakraftvunnen detaljplan, jämte 
detta köpeavtal. Säljare och köpare är överens om att godta avvikelser från vad som avtalats 
i 1 § avseende köpeobjektets läge och omfång.  

Detta avtal ska biläggas ansökan om fastighetsbildning och säljaren bistår härigenom ansökan.  

Köparen står den kostnad som uppkommer kopplad till fastighetsbildning.  

 

§ 9 Övriga villkor 

1. Säljaren ansvarar för att det aktuella markområde 1 och 2 omfattas av initierad 
planläggning för ”Tuvelyckan, etapp två”. 



2. Säljaren ansvarar för att vidhålla ansökan om att påbörja planarbete och står samtliga 
kostnader som uppstår vid planläggning, provtagning, undersökning och utbyggnad av 
allmänna nyttigheter inom planområdet. Köparen förvärvar byggklar tomtmark.  

3. De två markområden som omfattas av detta köpeavtal får inte fyllas upp med massor 
eller nyttjas som upplag av säljaren eller annan innan köparen tillträder. De ska 
överlåtas avstädade från lös egendom och med de egenskaper som jordbruksmark kan 
förväntas ha.  

4. Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det 
godkänts av kommunstyrelsen. 
 
 

§ 10 Återgångsklausul 

I det fall detta avtal inte kan genomföras ska vardera part stå sina egna kostnader och 
eventuellt erlagda prestationer ska återgå.  

 

§ 11  Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen 
mellan parterna samt godkänts av kommunstyrelsen.  

 

§ 12 Tillämplig lag och tvister 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall slutligt avgöras i allmän domstol 
med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

 

 

Detta köpeavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2020-    Båstad 2020-  

För säljaren    För köparen 

 

………………………………………………………                                ……………………………………………………… 
    Johan Olsson Swanstein 

 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………….                            
    Jan Bernhardsson 

 

Ovanstående namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 

 

……………………………………………………… 

 

………………………………………………………. 



Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt 
revisionsberättelse och granskningsrapport 



Tjänsteskrivelse 
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Datum: 2020-07-16  Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: VN 000072/2020-905 

 

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt  
revisionsberättelse och granskningsrapport 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 
 
2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019 läggs till handlingarna. 
 
 
Bakgrund 
Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet Medelpunkten. Verksam-
hetens mål är att kommunerna ska få en effektiv hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt  
som ekonomiskt. Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination 
från föreskrivare i medlemskommunerna. 
 
Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhetsberättelse för  
år 2019 samt även revisionsberättelse.  
 
För år 2019 redovisar kommunförbundet Medelpunkten ett positivt resultat på +2,0 mkr. 
 
I revisionsberättelsen nämns det att direktionen sammantaget bedöms ha bedrivit sin verksamhet 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisionen tillstyrker att 
direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen 
för år 2019 godkänns. 
 

 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning 2019 för kommunalförbundet Medelpunkten 
Revisionsberättelse Medelpunkten 
Granskning av årsredovisning 2019, revisionsrapport Medelpunkten 



2020-06-30 

Dnr: VN 000072/2020-905
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Förvaltningsberättelse för Medelpunkten 

Om Medelpunkten och vårt uppdrag 

Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, efter att tidigare varit ett aktiebolag, med syfte 
att ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för kommuner i Nordvästra Skåne. 
Medelpunkten ger sedan 1 januari 2018 service åt de 11 kommunerna i Nordvästra Skåne som också 
är samarbetskommunerna inom Familjen Helsingborg. 

Verksamhetens mål är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv hjälpmedelsförsörjning såväl 
professionellt som ekonomiskt. 

Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt fullgoda 
hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel är 
knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. I Skåne styrs 
ansvarsförhållandet mellan kommunerna och Region Skåne i särskilt avtal. Med hjälpmedel avses i 
detta sammanhang medicintekniska hjälpmedel som fordrar särskild kompetens för bedömning och 
utprovning, anpassning eller träning och som inte är normala konsumtionsvaror. Kommunerna kan 
hyra eller köpa av ett utvalt sortiment hjälpmedel samt få hjälpmedel kontrollerade, 
rekonditionerade och reparerade. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger möjlighet till 
återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med full funktion. 

Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från förskrivare i 
medlemskommunerna. Hjälpmedelskonsulenterna är behjälpliga vid utprovning samt vid övrig 
konsultation i hjälpmedelsfrågor. Hjälpmedelsteknikerna utför förebyggande underhåll, reparationer 
samt rekonditioneringar och anpassningar av hjälpmedel. 
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Förbundschef har ordet 

2019 vill vi se som ett mycket utvecklande år för Medelpunkten. Vi summerar året med ett gott 
ekonomiskt resultat, med uppfyllda mål och framförallt med en härlig positiv anda av att alla 
medarbetare åstadkommit detta tillsammans! 

Efter ett händelserikt 2018 med flytt till nya lokaler, inträdandet av vår elfte medlemskommun samt 
att vi tog hem sänghanteringen i egen regi klev vi in i 2019. Verksamheten hade växt både organiskt 
samt genom utökningen av antalet medlemskommuner. Under 2019 var det därför viktigt att vi 
arbetade med stabilitet i verksamheten samt att fortsätta den vidareutveckling som påbörjades året 
innan. För att få stabilitet har stort fokus lagts på att sätta organisationen på plats, rätt bemanning 
och rätt kompetens på respektive avdelning. Flytten som genomfördes var mer påfrestande än vad 
man kanske kunde förutse. Under året har vissa anpassningar av lokalen gjorts för att förbättra och 
förenkla flöden. Men det har varit nödvändigt för verksamheten att göra dessa investeringar för att 
kunna arbeta på rätt sätt. Vår säng- och tvättavdelning har vi arbetat extra hårt med i syfte att både 
leverera bättre kvalitet och service till samtliga kommuner och brukare men samt att förbättra 
arbetsmiljön för våra medarbetare. Förbättringar och effektiviseringar är viktigt för att följa med i 
samhällets utveckling och det arbetet kommer fortsätta under 2020 på samtliga avdelningar, vi ska 
inte jobba hårdare utan smartare! Våra medarbetare har många års erfarenhet i yrket och 
tillsammans står vi för orden ansvarstagande, uppträdande och innovationstänk. 

Året började intensivt med rekrytering av två nyckelpositioner, förbundschef samt ekonomiansvarig. 
Detta gjordes samtidigt som nya medlemmar i direktionen och presidiet introducerades i 
verksamheten. Tillförordnad förbundschef tillsattes där jag som servicechef fick ansvaret att försöka 
axla rollen. Under våren genomfördes en extern rekrytering av presidiet och under sommaren 2019 
avslutades processen och jag som tillförordnad förbundschef fick fortsatt förtroende. Rekryteringen 
av ekonomiansvarig pågick under våren och efter att ha haft en vakans på tjänsten i några månader 
var ny ekonom på plats i maj månad. I samband med rekrytering av förbundschef justerades 
organisationen med en administrativ chef och detta var också en intern lösning. Allt för att ha 
möjlighet att arbeta så effektivt som möjligt och nyttja rätt kompetens till rätt uppgifter i ledningen. 

I och med att vi gjorde en övergripande omorganisering så såg vi även över hela verksamhetens 
personal för att på bästa sätt skapa ett väl fungerande och behovsanpassat ledarskap till alla våra 
olika avdelningar. I produktionen, allt som rör den dagliga driften, kompletterade vi organisationen 
med nya ansvarsroller, samordnare och arbetsledare. Dessa roller ansvarar för den dagliga driften 
inom respektive avdelning och ska tillsammans se till så att vi kan leverera så bra som möjligt efter 
dagens behov och förutsättningar. Med detta så fick vi ledare med operativ erfarenhet och rätt 
kompetens med närheten till medarbetaren som genererat en laganda inom grupperna. 

När jag nu summerar mitt första år som förbundschef så ser jag med glädje tillbaka på ett intensivt år 
med mycket arbete men också många positiva händelser och förändringar. Till sist, allt arbete vi alla 
utför, alla effektiviseringar och förändringar gör vi för att förbättra servicen mot 
medlemskommunerna och då även underlätta vardagen för samtliga brukare! Nu avslutas 2019 med 
ett bra resultat och med goda förutsättningar att bli ännu bättre, vi ser framemot nya möjligheter 
och mål! 
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Vår organisation 

1,0 åa 

hffHM'IJW. 
1,0 aa I 

Service 

Organisationen består av tre grenar - administration, service och produktion och 37,1 medarbetare, 
en utökning med 2,5 åa jämfört med 2018. Under året har några förändringar genomförts. En 
utökning med ledarroller i service- och produktionsdelen som utökades med samordnare och 
arbetsledare. Ledarroller med operativ kompetens och närhet till medarbetarna, deras ansvar är den 
dagliga driften på respektive avdelning. Administrationsavdelningen utökades med en ny roll 
- kundtjänst. Kundtjänst har förbättrat den externa servicen men även underlättat internt. 
Ekonomiansvarig tog i slutet av året över lageravdelningen i syfte att komplettera lagerarbetet med 
ekonomiskt tänk i varje arbetsmoment. 

Medarbetare 

Medarbetarundersökningen genomfördes i december 2019 och svarsdeltagande var 78%. Resu ltatet 
var positivt då det är väldigt nära verksamhetens mål. I jämförelse med 2018 har mätvärdet 
förbättrats från 76 till 79. 2019 har varit ett år med förändringar samt hög arbetsbelastning i hela 
verksamheten och det visar sig i undersökningen. Glädjande är att frågan om man trivs på 
Medelpunkten får väldigt högt betyg. Skattningen på frågor som rör befogenheter, kompetenser, 
förväntningar och återkoppling ligger även dessa högt. 

Sjukfrånvaron ligger på en relativt låg nivå men vi kommer under 2020 arbeta vidare med 
korttidsfrånvaron och ha tätare uppföljningar och samtal med de medarbetare som har frekvent 
korttidsfrånvaro. Långtidsfrånvaron som vi haft under 2019 är ej arbetsrelaterad. 

Verksamheten har drabbats av tre arbetsskador av olika karaktär under 2019. En anställd halkade på 
en plastbit som låg på golvet med mindre ryggskada som följd, medarbetaren var efter en kort 
sjukskrivning helt återställd. En tekniker arbetade med ett verktyg som gick sönder till följd att 
medarbetaren fick en skada på insidan av ögonlocket. Medarbetaren är inte helt återställd men 
skadan ska inte ge några bestående men enligt läkares bedömning. Tredje olyckan var en mindre 
skärskada som läkte på kort tid. Vi arbetar intensivt med ordning och reda bl.a. för att undvika 
fallolyckor. Teknikerns skada samt skärskadan var svåra att förutse. För att undvika liknande skador 
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framöver har händelserna diskuterats och verktyg med synbart slitage kontrolleras och byts ut vid 
behov. 

Antalet övertidstimmar har under 2019 ökat något jämfört med tidigare år. Säng- och 
rekondavdelningen har haft en hög belastning under året och det visar sig i antalet övertidstimmar. 
Under året har processer och rutiner setts över för att förbättra det dagliga arbetet med målet att 
undvika övertidstimmar i möjligaste mån. 

Generellt: 

Den 31december2019 hade Kommunalförbundet Medelpunkten 42 medarbetare. Av dessa var 38 
personer tillsvidareanställda och 4 var anställd på vikariat/tillfälliga anställningar. I början av 2020 går 
en medarbetare i pension och kompetensöverföring till nyanställd är påbörjad. 

Medeltal anställda 
med fördelning på Antal Kvinnor Antal män 
kvinnor och män 

2019 2018 2019 

Direktion och 
14 15 8 

förbundschef 

Verksamheten exkl 
11 9 25 

förbundschef 

Totalt Medelpunkten 

2018 

6 

18 

Sjukfrånvaro kort 
<14dagar 

2019 2018 

3% 2,6% 

Sjukfrånvaro lång 

2019 2018 

4,2% 2,8% 

Ledningsgrupp samt direktion och förbundschef anger antal faktiska individer vid årsskiftet. Övriga 
grupper har beräknats genom att betalda närvarotimmar under perioden har ställts i relation till en 
inom verksamheten normal årsarbetstid (2080 h). I närvarotimmar ingår beta ld semester, 
sjukfrånvaro (betald) och kompledighet men ej övertidstimmar. 

Medelåldern för tillsvidareanställda vid årets slut var 49 år. Medelåldern för kvinnor var 48 år och för 
män 49 år. 

Tabellen nedan visar hur många anställda som troligen går i pension under de närmaste 10 åren. 
Anställda som uppnår 65 års ålder: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 0 1 3 0 3 1 1 1 0 

Personalkostnader 

Den totala personalkostnaden för 2019 uppgick till 21313 mkr vilket är 27,2 % av Medelpunktens 
totala kostnader för 2019. 

Medellön 

Medellönen beräknat på alla anställda inkl. förbundschef är för 2019 (december) 32 029 kr. Kvinnors 
medellön är 33 481 kr och för män 31 512 kr. 
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Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för 2019 var totalt 7,2 % för hela verksamheten. För män var det 7,2 % och för kvinnor 
7,4 %. Den korta sjukfrånvaron ligger på 3 % och icke arbetsrelaterad långtidssjukskrivning är 4,2 %. 
Total sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp visas i tabellen nedan. 

Personalomsättning 

Ålder 

-29 

30-49 

50-

Procent 

4,15 % 

4,14% 

10,54 % 

Under 2019 har fyra medarbetare valt att avsluta sina anställningar på Medelpunkten. Två 
medarbetare arbetade på administrationen (förbundschef samt ekonom) och två i produktionen 
(tekniker). Förbundschef rekryterades internt och under våren genomfördes processen med att 
tillsätta ekonomiansvarig. För att lösa vakanser och sommarledighet i produktionen anställdes sex 
feriearbetare och två av dessa har även fortsatt sin anställning under hösten 

Den politiska ledningen 

Under året har direktionen haft sammanträde vid sex tillfällen, däremellan har presidiet 
beredningsmöten varje månad med undantag av juli, då verksamheten följs upp och diskuteras. 

Andra förhållanden som är av betydelse för styrning av Medelpunktens verksamhet 

Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen 
ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de uppdrag som fullmäktige i 
medlemskommunerna har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Direktionen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. I januari 2019 tillträdde en ny direktion då det 
under 2018 var valår och ny mandatperiod påbörjades. Av 22 ledamöter och ersättare så fortsatte 8 
sitt uppdrag och 14 nya ledamöter och ersättare tillträdde. Under årets första direktionsmöten gavs 
information om verksamheten, organisationen, ekonomisk styrning, prismodeller och hur det dagliga 
arbetet med hjälpmedel fungerar. 

Medelpunktens förväntade utveckling 

Under de kommande åren förväntas produktsortimentet utökas med fler hjälpmedel, bland annat 
kopplade till utvecklingen av välfärdsteknologin. Medelpunkten förväntas också ta ett större ansvar 
för att bevaka den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt kunna erbjuda fler typer av 
hjälpmedel. 

Även antalet invånare med behov av hjälpmedel förväntas fortsätta att öka. Sammantaget innebär 
detta ökade krav på Medelpunktens sätt att fungera. Behovet av att kunna tillhandahålla fler 
produktområden ställer krav på mer utrymme och lagerplatser och de förändrade leveransbehoven 
ställer krav både på förändrade interna arbetssätt och krav på smidiga logistik- och 
transportlösningar. 
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Viktiga förhållanden - icke finansiella upplysningar 

Upphandlingar 

En stor del av Medelpunktens uppdrag är att tillsammans med Kommunförbundet Skåne göra 
upphandlingar av hjälpmedel. Arbetet med upphandlingarna innebär arbete med att inventera 
marknaden inför upphandling för att kunna ställa tydliga och rimliga krav i förfrågningsunderlaget, 
arbete med att gå igenom inkomna anbud och sen göra en utvärdering. När upphandlingen är klar 
påbörjas sen arbetet med utbildning och visning av de upphandlade produkterna. 
Under 2019 har upphandling gjorts av: 

• Madrasser 
• Individuellt formade sitsar 

Händelser av väsentlig betydelse under eller efter räkenskapsåret 

I början av året tillsattes ny tillförordnad förbundschef, det var en intern lösning där servicechef fick 
ansvaret som förbundschef. Under våren genomfördes en extern rekrytering av presidiet och under 
sommaren 2019 avslutades processen och tillförordnad förbundschef fick fortsatt förtroende som 
Förbundschef. 

Inga händelser efter räkenskapsåret. 
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Uppföljning av mål 

Service 

Medelpunkten har en hög servicenivå och ett gott bemötande 

I december skickade Medelpunkten ut en kundundersökning i form av en enkät som går ut till 
samtliga förskrivare i våra medlemskommuner (ca 300 förskrivare). 114 förskrivare svarade vilket är 
bra i jämförelse med tidigare år. Förskrivarna svarade på 10 frågor i allt från bemötande till 
leveranser och kvalitet samt finns det möjlighet att lämna en kommentar. Positivt är att vi når vårt 
årsmål, resultat 4,03 och mål 4 (max 5,0). 2018 var resultatet 3,5. Medelpunkten får väldigt höga 
betyg (4-4,5) på frågor som rör service och bemötande. Frågor som drar ner resultatet och som 
verksamheten kommer arbeta med/analysera under 2020 är leveranstider, kvalitet och hantering av 
avvikelser. I fritextfältet har det inkommit många positiva kommentarer om kundtjänst som infördes 
under 2019. 

Vi har även jobbat med direkt återkoppling hur förskrivare och brukare upplevt en utprovning eller 
en teknikers insats vid tex en reparation. Här har vi återigen fått väldigt positiva resultat. Ett kvitto 
på den goda servicekultur vi har och ständigt vill utveckla i verksamheten. 

Vi nlr milen genom att Mätetal Utfall Mllvärde 

Vi anpassar och utvecklar våra arbetssätt • Kundnöjdhet 4 4 
för att ge god service 

• Andel som är nöjd eller mycket nöjd 
100 % 90% VI uppmuntrar till delaktighet, har ett gott efter en service 

bemötande och ger god information I • samband med utprovningar och service Andel som är nöjd eller mycket nöjd 
100% 90% 

efter en efter en utprovning 

Utveckling 

Vår kunskap och omvärldsbevakning sprids till kommunerna 

Medelpunktens konsulenter har även under detta året arbetat med att sprida kunskap vidare till 
kommunerna. Detta görs genom arrangerade utbildningar och produktvisningar. Verksamhetsåret 
2019 innehöll hela 36st tillfällen då förskrivare erbjöds utbildning. Detta är en ökning från tidigare år 
och går i linje med vad förskrivare tillsammans med konsulenter ser ett behov av. 

Under året har vi också jobbat med omvärldsbevakning. Detta genom deltagande i olika forum och 
konferenser där erfarenhetsutbyte i nätverkande med andra hjälpmedelskollegor. Även mässbesök 
är något våra konsulenter har bevakning på. Allt för att förstärka kompetensen i sin egen yrkesroll 
som konsulent men också för att sprida kunskap vidare till förskrivare genom de olika forum vi har 
avsett för just detta. En särskild kanal för denna kunskapsspridning är vår verksamhetsgrupp. 
Verksamhetsgruppen är representanter för förskrivarna från alla medlemskommuner. Denna grupp 
träffades enligt plan var sjätte vecka under 2019. 

VI nlr milen genom att Mätetal Utfall Mllvärde 

VI sprider kunskap och Information genom • Antal arrangerade utbildningar och 
att arrangera utbildningar, visningar och 36 24 
tillfällen för informationsutbyte 

produktvisningar 
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Arbetsmiljö 

Medelpunkten är en arbetsplats där vi känner engagemang och trivsel 

Se även text under avsnittet medarbetare 

VI når milen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi har en arbetsmiljö där medarbetare 
trivs, är inspirerade och känner Medarbetarindex 79 80 
engagemang 

• Kort sjukfrånvaro 2,9% lägre än 3 % 

< Lång sjukfrånvaro 4,3% lägre än 3 % 
Vi har en arbetsmiljö som främjar hälsa • och förebygger ohälsa och olycksfall Antal arbetsskador 3 0 

( Andel övertidstimmar i förhållande 
1,4% 1% 

till arbetad tid 

Effektivitet 

Vi är effektiva och ger snabb service 

Verksamhetens uppsatta mål på våra tekniker gällande reparationer och monteringar där vi ska 
åtgärda dessa inom 10 arbetsdagar når vi inte målvärdet på. Vi inleder nu analysering av detta för att 
se var vi brister eller om där är annat som ligger till grund för att vi inte kommer upp i målvärdet som 
är satt på 90%. Det vi dock ser när vi blickar tillbaka i tidigare årsredovisningar är att historiskt har vi 
legat ganska konstant kring ca 65-70%. 

Andel recirkulerade hjälpmedel som utlevereras når vi inte riktigt ända fram till målvärdet på. Vi har 
under 2019 fortsatt jobba med den utveckling och effektivisering av rekonditioneringens start till 
utleverans. Vi har sett över flöde och rekonditioneringsresultat på objekten. Allt för att höja 
kvaliteten på det vi skickar ut. Utbildning för att bredda kompetensen hos våra tekniker är också 
inledd, detta för att vi inte ska vara så sårbara vid eventuell frånvaro eller annat. Fokus har också 
lagts på att rekonditionera rätt produkter efter behov för stunden. Detta arbetsleds nu på ett helt 
annat sätt än när vi gick in i 2019. Medelpunkten håller en god leveransprecision för året, även om vi 
är något under det satta målvärdet. Mätetalet andel utprovningar inom 15 arbetsdagar: Rutinen för 
bokningar har ändrats för att förenkla arbetet men gav konsekvensen att vi nu saknar möjligheten att 
på ett korrekt sätt följa upp mätetalen. 

VI når milen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Reparationer och monteringar åtgärdas • Andel reparationer och monteringar 
67% 90% 

inom 10 arbetsdagar som åtgärdas inom 10 arbetsdagar 

Minst 80% av utleveranserna är Andel utleveranser som är 
73% 80% 

recirkulerade hjälpmedel recirkulerade hjälpmedel 

Tid för utprovning erbjuds inom 15 - Andel utprovningar som erbjuds 
arbetsdagar inom 15 arbetsdagar 

90 % 

Minst 95% av beställda hjälpmedel ur • Andel beställningar ur 
hyressortimentet levereras inom 10 hyressortimentet som levereras till 94% 95 % 
arbetsdagar kund inom 10 arbetsdagar 
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Ekonomi 

Vi uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning 

Målet är att så mycket av våra hjälpmedel som möjligt ska vara i bruk och uthyrda. Målvärdet för att 
våra rollatorer ska ha varit i bruk hos mottagare minst 90% av tiden fram till skrotning överträffas 
med råge (94%) vilket ger både ekonomiskt och miljömässigt positiva effekter. Avseende rullstolar så 
landar vi precis på målvärdet (90%). Redan 2018 uttrycktes att uthyrningsgraden borde kunna nå upp 
till 95% under 2019 vilket även visade sig stämma. Även här landade vi exakt på målvärdet. 

P.g.a. ändrad prismodell kan vi inte längre använda MP-index som mätetal. Detta har därmed inte 
följts upp under året. 

VI nir milen genom att Mätetal Utfall Milvärde 

• Andel tid som rollator varit i bruk 
94% 90 % 

Hjälpmedel är I bruk hos mottagare mer hos mottagare vid skrotning 

än 90% av sin livslängd • Andel tid som rullstolar varit i bruk 
hos mottagare vid skrotning 

90% 90% 

Minst 95% av våra tillgängliga hjälpmedel • Andel uthyrda hjälpmedel 95% 95% är uthyrda 

Verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt - MP-index 109 
hållbart sätt 

Miljö 

Vi minskar vår förbrukning av bensin och diesel med 10% 

Antal förbrukade liter per bil - kommer inte följas upp då det inte visar om verksamheten optimerat 
rutterna och till följd genererat en minskad drivmedelsförbrukning. 

Antal genomförda eco-driving utbildningar: Då verksamheten haft ett arbetsamt år på samtliga 
avdelningar har det inte varit möjligt att genomföra detta under 2019. 

VI nir milen genom att Mätetal Utfall Milvärde 

Rutter och körningar planeras för att - Antal förbrukade liter/ bil 
optimera minska antalet körda kilometer 

- Antal genomförda Eco-
Kunskapen ökar om miljövänligt körande 

drivingutbildningar 
15 
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Medelpunktens ekonomi 

Fe må rsutveckli ng 

Resultatutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 

Intäkter 

Varav försäljning 

Varav hyror 

Varav månadsavgift 

Verksamhetskostnader 

Avskrivningar 

Finansiellt netto 

Redovisat resultat 

Balansutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 

Balansomslutning 

Eget kapital 

Soliditet% 

Kommentarer till resultaträkning 

Intäkter 

2019 

80427 

23935 

30943 

17 799 

-63 270 

-14 679 

-498 

1980 

2019 

67 557 

15 656 

26 

2018 

74609 

22830 

43223 

0 

-62 507 

-13127 

-433 

-1458 

2018 

65509 

13675 

21 

2017 

66 759 

21056 

38656 

0 

-54 902 

-11286 

-211 

360 

2017 

54 628 

13934 

25 

2016 

66 747 

21169 

38928 

0 

-52 787 

-10 811 

-205 

2 944 

2016 

51477 

16 520 

32 

2015 

65079 

18947 

39491 

0 

-49 006 

-10 632 

-163 

5278 

2015 

51610 

18853 

37 

Årets totala intäkter blev 80 427 tkr vilket var betydligt mer än budgeterat (70 970 tkr). Hyrorna 
utgör +2,4 mkr vilket består i såväl en felkalkylering i samband med den nya prismodellen som en 
högre ökning av hyreshjälpmedel än förväntat. Även försäljningsintäkterna var betydligt större än 
budgeterat, +2,2 mkr. Dessa är väldigt svåra att budgetera eftersom Medelpunkten inte får in 
förväntade inköpsvolymer från medlemskommunerna i förväg. 

Kostnader och resultat 

Den ökade försäljningen gav ökad inköpsvolym vilket påverkade kostnaderna för inköp. Den högre 
uthyrningen genererade en högre inköpsvolym av hyreshjälpmedel som i sin tur ledde till högre 
avskrivningar än budgeterat. Detta gjorde att årets kostnader blev nästan 2 mkr högre än budgeterat. 

Resultatet för 2019 var +1,98 MSEK vilket är 182 % högre än budgeterat. 
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Kommentarer till balansräkning 

Tillgångar 

Vid årets slut uppgick Medelpunktens totala tillgångar till 67 557 tkr, fördelade på 46 513 tkr i 
anläggningstillgångar och 21 044 tkr i omsättningstillgångar. De totala t illgångarna har därmed ökat 
med 2 048 tkr från värdet vid årets början (65 509 tkr). Detta är en betydligt mindre ökning än vad vi 
hade 2018 (+10,9 mkr). 

Den största tillgångsökningen avser hjälpmedel för uthyrningsändamål, som under året har ökat med 
1 770 tkr till 42 997 tkr (motsvarande ökning 2018 var 4 591 tkr) . Anläggningstillgångarna för eget 
bruk har minskat med 693 tkr till 3 516 tkr. 

Omsättningstillgångarna har under året ökat med 970 tkr till 21 044 tkr. Främsta förk laringen till 
ökningen är kassa och bank som ökat med 2 104 tkr till 6 935 tkr samtidigt som kundfordringarna 
minskat med 1 062 tkr. 

Skulder och eget kapital 

De lång- och kortfristiga skulderna uppgick vid årets slut till totalt 51 901 tkr. Av dessa är 30 000 tkr 
en långfristig bankskuld. Övriga skulder, 21 901 tkr, avser checkkredit, leverantörsskulder och 
upplupna skulder. 

Medelpunktens egna kapital var vid årets början 13 675 tkr. Med räkenskapsårets bokförda överskott 
på 1 980 tkr landar det utgående egna kapitalet på 15 656 tkr. 

Soliditet 

Vid 2019 års slut är soliditeten 26,1 % (20,9 % 2018), beräknat som %-andelen eget kapital (15 656 
tkr) i relation till de totala tillgångarna (67 557 tkr). 

Balanskravsutredning 

Balanskravet innebär enligt kommunallagen att kommunal verksamhet måste budgeteras med ett 
resultat överstigande noll samt att det sammanlagda, justerade, resultatet under varje treårsperiod 
måste överstiga noll. Med justerat resultat menas här årets resultat efter borträkning av eventuell 
realisationsvinst. 

För Medelpunkten har de senaste tre årens bokförda resultat, realisationsvinster borträknade, varit: 
2 945 tkr (2016), 359 tkr (2017), -1 458 tkr (2018). 

Resultatet för 2019 är +1 980 tkr. 

För vart och ett av de tre närmaste åren (2020-2022) är det budgeterade resultatet över noll. 
Därmed förväntas kravet på resultatmässig balans bli uppfyllt. 
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God ekonomisk hushållning 

För Medelpunkten är målet att tillhandahålla hjälpmedel med tillhörande service till 
medlemskommunernas brukare på ett mer priseffektivt sätt än vad kommunerna hade gjort i egen 
regi. Det innebär att begreppet god ekonomisk hushållning här tolkas som att anskaffade resurser 
utnyttjas effektivt och att verksamhetens intäkter överstiger kostnaderna. En ökad effektivitet kan 
medföra att Medelpunkten kan sänka medlemskommunernas prisnivå. 

I Medelpunktens förbundsordning anges att det egna kapitalet ska ökas från nuvarande nivå till exakt 
16 000 tkr. Till dess detta mål uppnås ska verksamheten således generera verksamhetsöverskott. 
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Resultaträkning 

Not Utfall 2019 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall i %av 
budget 

Verksamhetens intäkter 80427 74609 75 970 106 

Verksamhetsintäkter 1 79844 74 338 75 620 106 

Övriga intäkter 2 583 271 350 167 

Verksamhetens kostnader -77949 -75 634 -74 788 104 

Materialkostnader 3 -31386 -31179 -29 366 107 

Övriga externa kostnader -10 571 -11428 -10 215 103 

Personalkostnader -21313 -19 340 -21217 100 

Avskrivningar 4 -13 854 -13 127 -13 490 103 

Utrangeringar -825 -560 -500 165 

Verksamhetens nettokostnader 2478 -1025 1182 48 

Verksamhetens resultat 2478 -1025 1182 48 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -498 -433 -480 104 

Resultat efter finansiella poster 1980 -1458 702 282 

Årets resultat 1980 -1458 702 282 
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Balansräkning 

Anläggningstillgångar 

Egna materiella anläggningstillgångar 

Hjälpmedel 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager 

Fordringar 

Kassa och Bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital 

Avsättningar 

Skulder 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 

För egna skulder och avsättningar 

Företagsinteckningar 

Ansvarsförbindelser 

Not 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2019-12-31 2018-12-31 

3S16 4 208 

42997 41227 

46S13 4S43S 

4166 4 238 

9943 11005 

693S 4830 

21044 20073 

67SS7 6SS08 

lS 6S6 13676 

0 0 

Sl 901 51833 

67 SS7 6SS09 

2019-12-31 2018-12-31 

0 0 

0 0 

0 0 
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys årsredovisning 

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat 

Justeringar för poster som inte Ingår I kassaflödet 

övriga rörelsekostnader 

Av- och nedskrivningar(+) 

Reavinst(-) I Reaförlust (+) 

Erhållen ränta(+) 

Erlagd ränta (-) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Minskning(+) I Ökning(-) av lager 

Minskning(+) I Ökning(-) av kortfristiga fordringar 

Ökning(+)/ Minskning(-) av kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

tnvesteringsverksomheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Flnonslerlngsverksomheten 

Ökning(+) I Minskning(-) av långfristiga skulder 

Medlemsavgift 

Återbetalt överskott 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde (beräknat) 

Likvida medel vid årets slut 

Likvida medel vid årets början 

2019 

2478 

6 

14679 

17163 

-498 

16665 

-72 

1062 

51 

17706 

-15 618 

-15 618 

17 

0 

17 

2105 

6935 

4 830 

2018 

-1025 

13 687 

12 662 

-179 

12483 

-90 

-1274 

905 

12024 

-20 659 

-20659 

9981 

1200 

11181 

2546 

4 680 

2134 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KRL) 
och i enlighet med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Tillämpade 
principer är i huvudsak desamma som för år 2018. Vissa justeringar har dock gjorts för att anpassa 
årsredovisningen till den nya kommunala bokförings- och redovisningslag som trädde i kraft 2019. 

Under året har Medelpunkten bedrivit inköp och försäljning endast i svenska kronor. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Utgifter avseende tjänster har periodiserats om beloppet överstiger 10 tkr och nyttan har bedömts 
vara under en period överstigande 3 år. 

Lagerförda artiklar värderas till nyanskaffningspris. De utgörs av huvudhjälpmedel (avsedda för 
försäljning) samt tillbehör och reservdelar. Tillbehör som medföljer uthyrda huvudhjälpmedel 
debiteras materialkostnader vid utleverans och krediteras lagret. Tillbehör som återlämnas debiteras 
lagret först efter genomförd rekonditionering till nyskick, med motsvarande kreditering av 
materialkostnader. 

Skulder anges till deras fulla värde. 

Materiella anläggningstillgångar 

Medelpunktens har två kategorier av anläggningstillgångar; de för eget bruk samt de för 
uthyrningsändamål. De senare utgörs av olika hjälpmedel. 

Samtliga anläggningstillgångar värderas till ursprungligt anskaffningspris efter avdrag för månatliga 
avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Dessa 
är följande: 

Datorer och IT-utrustning samt Kognitionshjälpmedel 3 år 

Rollatorer samt madrasser och sittdynor 4 år 

Maskiner, anläggningar Inventarier, verktyg, installationer och fordon 5 år 

Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 5 år 

Manuella rullstolar 7 år 

Arbetsstolar och lyftar 8 år 

Sängar och sänglyftar 9 år 

Förbättringar i hyrd fastighet - under som längst den tid som återstår av kontraktstiden 
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Noter 

Not 1 Verksamhetsintäkter 

Försäljning av hjälpmedel 

Ersatta kostnader 

Hyresintäkter 

Intäkter från service och tillsyn 

Intäkter från frakter 

Intäkter från transporter 

Månadsavgift medlem 

Summa Verksamhetsintäkter 

Not 2 övriga intäkter 

Leverantörsviten 

Bidrag och avgifter 

Övrigt 

Summa övriga intäkter 

Not 3 Materialkostnader 

Kostnad för sålda varor 

övriga materialkostnader 

Summa materialkostnader 

Not 4 Avskrivning 

Avskrivningar av maskiner och inventarier 

Avseende maskiner och andra tekniska anläggningar 

Avseende inventarier och verktyg 

Avseende datorer 

Avseende fordon 

Avseende förbättringar i hyrd fastighet 

Summa avskrivningar maskiner och Inventarier 

20190101- 20180101-
20191231 20181231 

23 936 22 830 

970 204 

30943 43 222 

4 636 3 079 

0 1503 

1560 3500 

17799 0 

79844 74338 

49 

483 276 

51 -5 

S83 271 

-21963 -20 816 

-9 423 -10 363 

-31386 -31179 

-122 -157 

-278 -295 

-10 -7 

-389 -328 

-118 -72 

-917 -859 

19 

Årsredovisning 2019 



Avskrivning av hjälpmedel 

Rollatorer 

Manuella rullstolar 

Sängar och sänglyftar 

Arbetsstolar 

Hygienhjälpmedel 

Kognitionshjälpmedel 

Lyftar 

Madrasser och sittdynor 

Övrigt 

Summa avskrivning av hjälpmedel 

Summa avskrivningar 

-2 637 -2460 

-4 312 -3 987 

-862 -833 

-846 -769 

-857 -822 

-271 -213 

-412 -373 

-1221 -1329 

-1 519 -1482 

-12 937 ·12 268 

.13 8S4 ·13127 
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Noter till balansräkning 

Not 5 Egna materiella anläggningstillgångar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Utgående anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Periodens avskrivningar enligt plan 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 6 Materiella anläggningstillgångar hjälpmedel 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Utgående anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Periodens avskrivningar enligt plan 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Redovisat värde vid periodens slut 

2019-12-31 2018-12-31 

8180 6387 

224 3168 

-1375 

8404 8180 

-3 971 -4 409 

1297 

-917 -859 

-4888 -3971 

3516 4209 

108 655 98124 

21919 28690 

-6 858 -7 462 

-13494 -10 697 

110222 108655 

-67 422 -61482 

-513 -4 248 

373 511 

13 274 10065 

-12 937 -12 268 

-67 225 -67 422 

42997 41233 
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Not 7 Varulager 

Huvudhjälpmedel 

Tillbehör 

Reservdelar 

Summa varulager 

Not 8 Fordringar 

Kundfordringar 

Skattekonto 

Förutbetalda kostnader 

Övriga fordringar 

Summa fordringar 

Not 9 Kassa, bank och checkkredit 

Kassa 

Bankmedel 

Beviljat kreditbelopp 

Outnyttjat kreditbelopp 

Summa Kassa och bank 

Not 10 Eget kapital 

Vid årets början 

Inbetald medlemsavgift 

Återbetalt till medlemskommunerna 

Periodens resultat 

Periodens utgående kapital 

Not 11 Avsättningar 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

Övriga avsättningar 

Summa Avsättningar 

4166 

4166 

8 334 

6 

1603 

9943 

6935 

10000 

9998 

693S 

13 676 

1980 

15656 

4 238 

4238 

9 568 

127 

1156 

154 

llOOS 

4830 

10000 

9981 

4830 

13934 

1200 

-1458 

13676 
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Not 12 Skulder 

Långfristiga skulder 

Banklån 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Momsskuld 

Personalens källskatt 

Kortfristigt banklån 

Interimsskulder 

Upplupna löner och semesterlöner 

Sociala avgifter 

Beräknad pensionskostnad inkl löneskatt 

Upplupna hjälpmedelskostnader 

Upplupna räntekostnader 

Övriga poster 

Summa skulder 

30000 30000 

7 659 7496 

77 57 

329 292 

9 998 9981 

1104 1163 

752 731 

985 945 

509 731 

255 254 

233 183 

51901 51833 

23 

Årsredovisning 2019 



Underskrift 

Datum: 

Alexander Kolind 

Ordförande, Helsingborg 

Boris Svensson 

2:e vice ordförande, Klippan 

Ulrika Thulin 

Ledamot, Örkelljunga 

Peter Kovacs 

Ledamot, Höganäs 

lsabella Dzanko 

Ledamot, Åstorp 
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Revisorerna 

Revisionsberättelse år 2019 

Till 

Direktionen samt 

Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, 
Ängelholm och Örkelljunga 

Vi har granskat Kommunalförbundet Medelpunktens (222000-1594) verksamhet under år 
2019. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att 
ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll. Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar: 

• Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamåls
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i 
allt väsentligt vara rättvisande. Förbundet uppvisar ett positivt resultat för verksam
hetsåret. 

• Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Samtliga tre finansiella mål för år 2019 är 
uppfyllda. 

• Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
delvis är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. 

Ansvarsfrihet 
Vi tillstyrker att direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2019 godkänns. 

Vi åberopar följande för vår bedömning: 

Vi har genomfört övergripande granskningar, som innebär läsning av protokoll och 
sammanträffanden med representanter för förbundets ledning. 



Följande rapporter har avlämnats under året, för vilka vi har haft biträde vid upprättandet av 
PwC; 

• Granskning av delårsrapport 
• Granskning av årsredovisning 

Helsingborg den 15 april 2020 

Bengt Jöf)so/ 
uts~dd förtr ndevald 
revisor 

! :(·/:, ~ J-~v/ ~ 
( 

Alf-Erik Bondesson 
utsedd förtroendevald 
revisor 
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Innehållsförteckning 

Inledning 

Iakttagelser och bedömningar 

Bedömningar utifrån revisionsfrågor 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat 

kommunens årsredovisning för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31. Uppdraget ingår 

som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Lämnar arsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om 

verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi 

bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag 

och kommunal redovisning och god redovisningssed . 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mäl fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushallning? 

Vi bedömer att resultatet är delvis är förenligt med de finansiella mål som direktionen 

fastställt i budget 2019. 

Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda 

verksamhetsmålen i budget 2019. 

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. fl' 

2 



pwc 

Inledning 
Bakgrund 

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om 

räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning. 

Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas 

bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av 

revisionsberättelsen. 

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens 

upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL) 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

• Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning rf 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast "Vägledning 

för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial. 

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 

till den finansiella rapporteringen. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2020-03-31. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av Ekonomi och lagerchef samt Administrativ 

chef. f-
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Iakttagelser och bedömningar 

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunalförbundets 

verksamhet. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och 

ekonomisk ställning. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för 

kommunalförbundet som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om kommunalförbundets förväntade 
utveckling. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden 

samt sjukfrånvaron. 

Förvaltningsberättelsen innehåller om andra förhållanden som är av betydelse för 

styrningen och uppföljningen av förbundets verksamhet. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning 

bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunalförbundets ekonomiska 

ställning. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter 

balanskravsjusteringar och resultatet med justering för förändring av 

resultatutjämningsreserven. r 
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Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller inte en driftredovisning i eget avsnitt men det framgår hur 

utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 

lnvesteringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning i eget avsnitt. 

lnvesteringsredovisningen omfattar inte en samlad redovisning av kommunalförbundets 

investeringsverksamhet. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 

2019. 

God ekonomisk hushållning 

Direktionen har fastställt ett måldokument för perioden 2020-2022 innehållande ett anta l 

finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019. 

Andel tid som rollator varit i 94% (målvärde 90%) Godkänd 
bruk hos mottagare vid 
skrotning 

Andel tid som rullstolar varit i 90% (målvärde 90%) Godkänd 
bruk hos mottagare vid 
skrotning 

Andel uthyrda hjälpmedel 95% (målvärde 90%) Godkänd 

Av redovisningen framgår att samtliga finansiella mål uppfylls. 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning av kommunalförbundets verksamhetsmål. 

Direktionen har, utöver de ekonomiska målen, fastställt 5 övergripande mål för 

verksamheten utifrån områdena: service, utveckling, arbetsmiljö, effektivitet och miljö. 

Under dessa finns totalt 15 framgångsfaktorer för att mäta om målen uppfyllts. 6 av N 

6 



pwc 

framgångsfaktorerna bedöms vara helt uppfyllda, 4 som delvis uppfyllda och 2 som ej 

uppfyllda. Resterande 3 framgångsfaktorer har inte kunnat mätas alls. 

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i 

det finansiella perspektivet. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis 

är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. 

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt kommunalförbundets intäkter och kostnader 

för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse 

med föregående år lämnas för varje delpost. Årets resultat uppgår ti ll 1 980 tkr (-1 458 
tkr).Resultatet medför en positiv avvikelse mot budget med 1 278 tkr. Av lämnade 

resultatkommentarer redogörs för budgetavvikelserna. 

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Vid granskningen av resultat- och balansräkningen för kommunen har följande 

väsentliga avvikelser/förbättringsområden noterats: 

• Lagerartiklar klassificeras felaktigt som anläggningstillgångar. Detta har vi noterat vid 

tidigare års granskningar och vi vet att Medelpunkten har svårt att särskilja 

lagerprodukter från anläggningstillgångar i sitt system Sesam. 

• Lagret värderas inte alltid efter lägsta värdets princip (LVP). Det leder till en felaktig 

"uppskrivning" av lagret. Kommunalförbundet bör tillse att samtliga artiklar i lagret 

alltid värderas enligt LVP. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. 

Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen.}-
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Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen. 

Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade 

redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. tv 
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 

Revisionsfråga 

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens 
utfall, 
verksamhetens 
finansiering och 
den ekonomiska 
ställningen? 

Är årsredovis-
ningens resultat 
förenligt med de 
mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Är räkenskaperna 
i allt väsentligt 
rättvisande? 

Kommentar 

Uppfyllt 

Kommunalförbundet Medelpunkten lever 
upp till kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans. Vi bedömer att 
förvaltningsberättelsen innehåller den 
information som ska ingå enligt lag om 
kommunal redovisning och god 
redovisningssed . 

Finansiella mål 
Uppfyllt 

Arets resultat är förenligt med god 
ekonomisk hushålln ing. 

Verksamhetsmål 
Delvis uppfyllt 

Direktionen lämnar en bedömning 

avseende måluppfyllelsen för 

verksamhetsmålen. Dessa bedöms med 

hjälp av 15 olika framgångsfaktorer. 6 av 

framgångsfaktorerna bedöms vara helt 

uppfyllda, 4 som delvis uppfyllda och 2 

som ej uppfyllda. Resterande 3 

framgångsfaktorer har inte kunnat mätas 

alls. Vi bedömer därmed att målet för god 

ekonomisk hushållning avseende 

verksamhetsmålen som delvis uppfyllt. 

Uppfyllt 

Vi bedömer att räkenskaperna i a llt 
väsentligt är rättvisande. 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
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2020-04-15 

Projektledare 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Medelpunkten enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av överenskommelse från den 18 
november 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport 

10 
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Datum: 2020-09-01 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000891/2019 – 900 
 
 

Kommunstyrelsens beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Beslutsloggen för september 2020 godkänns. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det en rutin 
för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde bifogas en förteckning 
över de fattade beslut som ska verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 



KS beslutslogg - September 2020

Ärenderubrik Beslutsinstans Dnr Beskrivning	av	ärendet Status Prioritering
1 Översyn	av	näringslivspolicy §	183,	KS	2017‐06‐07	 000652/2017 Översyn	av	näringslivspolicyn Hösten	2020. 1
2 Båstads	kommuns	
näringslivsorganisation

§	163,	KS	2017‐06‐07 000321/2017			 Ärendet	återremitterat	i	juni	‐17.	
Förvaltningen	får	följande	
uppdrag:	A)	Förtydliga	samtliga	
beslutspunkter	för	hur	det	
kommunala	ansvaret	rörande	
näringslivsfrågor	ska	utformas.	
B)	Tydliggöra	förslaget	angående	
gränsdragningen	samt	inhämta	
synpunkter	från	tillväxtrådet.

Hösten	2020. 1

3 Väckt	ärende	‐	Lägesrapport	
avseende	arbetet	med	
näringslivsorganisationen	och	
näringslivspolicyn

§	24,	KS	2020‐01‐15 000048/2020 Centerpartiet	väcker	ett	nytt	
ärende	på	sammanträdet.	De	
önskar	en	lägesrapport	avseende	
arbetet	med	
näringslivsorganisationen	och	
näringslivspolicyn.	Rapporten	ska	
presenteras	i	kommunstyrelsen.	

Hösten	2020. 1



KS beslutslogg - September 2020

4 Uppdrag	med	anledning	av	
fastighetsutredningen/optimal	
fastighetsorganisation

§	102,	KS	2016‐04‐27 000593/2016 Beslut	i	KS	2019‐08‐21	att	arbeta	
vidare	med	förslag	nr	6	i	KPMG:s	
utredning.	Till	det	uppdraget	
läggs	även	ett	uppdrag	att	utreda	
hur	en	koncernledningsstruktur	
för	Båstads	kommun	ska	kunna	
utformas.	I	uppdraget	redovisas	
hur	de	affärsdrivande	bolagen	ska	
kunna	styras	med	en	gemensam	
koncernmoder	”Båstads	kommun	
AB”	och	där	andra	eventuella	
kommunala	bolag	ska	kunna	
inordnas.	Kommande	förslag	
baseras	på	benchmarking	från	
andra	kommuner.	Förslaget	till	
ny	struktur	tas	fram	i	samråd	
mellan	Båstads	kommun	och	
Båstadhem.				

KS	beslutade	2020‐05‐12	att	ge	
förvaltningen	och	Båstadhem	i	
uppdrag	att	upphandla	en	konsult	för	
att	ta	fram	förslag	till	ny	
bolagsstruktur.	Uppdraget	ska	vara	
klart	under	2020.

1

5 Väckt	ärende:	Strategiskt	ägande	av	
Båstads	kommuns	fastigheter

§	133,	KS	2018‐05‐02 000446/2018 Thomas	Andersson	(L)	väcker	ett	
nytt	ärende	på	sammanträdet,	
mot	bakgrund	av	diskussionerna	i	
ärendet	som	gäller	
igångsättningsbeslut	av
vård‐	och	omsorgsboendet	i	
Förslöv.	Han	yrkar:	I	samband	
med	framtagande	av	förslag	till	
förvaltning	av	kommunens	och	
Båstadhems	fastigheter	ska	också	
underlag	för	beslut	om	strategiskt	
ägande	av
kommunens	fastigheter	tas	fram.

Kommer	att	hanteras	i	utredningen	
ovan.

1
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6 Utredningsuppdrag	fastigheten	
Plommonet

§	304,	KS	2017‐12‐06 001313/2016 Teknik	och	service	tar	fram	status	
för	byggnad	och	kostnader	för	
återställning.	Finns	även	med	i	
förskoleutredningen.

Förvaltningen	kommer	att	begära	
beslut	om	planuppdrag	för	att	kunna	
möjliggöra	andra	ändamål	på	
fastigheten.

1

7 Försäljning	av	Hamnen	3 §	153,	KS	2018‐06‐07 001506/2016 Försäljning	av	fastigheten	
Hamnen	3	i	Torekov	till	
Båstadhem	AB	och	förvaltning	av	
fastigheten	till	dess	försäljning	är	
genomförd.

Frågan	kommer	att	utredas.	
Försäljning	av	fastigheten	är	inte	
aktuellt	för	tillfället.	Inventering	av	
underhållsbehov	pågår.	Båstadhem	
förvaltar	fastigheten.

1

8 Väckt	ärende	‐	Tillfällig	och	
permanent	återvinningsanläggning

§	235,	KS	2019‐10‐09 000763/2019 Bjärepartiet	väckte	ett	nytt	
ärende	på	KS	angående	tillfällig	
och	permanent	
återvinningsanläggning.

Pilotprojektet	med	ny	
återvinningstjänst	är	igång	under	
2020.

1

Ärenden	som	nu	föreslås	strykas	
från	beslutsloggen:
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Datum: 2020-09-01 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000880/2019 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna delgivningar: 
 
a). Protokoll från extra bolagsstämma med NSR AB 2020-05-11. 
 
b). Protokoll från extra bolagsstämma med Vera Park Circularity AB 2020-05-11. 
 
c). Protokoll från styrelsemöte 4 med NSR AB 2020-06-12. 
 
d). Protokoll från styrelsemöte 4 med Vera Park Circularity AB 2020-06-12. 
 
e). Protokoll från extra styrelsemöte, möte 5, med NSR AB 2020-07-08. 
 
f). Färdtjänststatistik 2020 halvår 1. 
 
g). Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2020-08-20 - Driftsbudget 2021 för  
samhällsbyggnad - myndighetsnämnden. 
 
h). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-08-24 - Åtgärdsplan för en  
ekonomi i balans 2020. 
 
i). Protokollsutdrag från kommunstyrelsens socialutskott 2020‐08‐26 - Uppföljning avseende 
individ- och familjeomsorgen. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 



NSRAB 
Protokoll fört vid extra bolagsstämma per capsulam med aktieägarna i Nordvästra Skånes 
Renhållnings Aktiebolag (NSR AB) den 11 maj 2020 i Helsingborg. 

Närvarande aktieägare/ ombud Antal aktier/ röster 

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

Summa deltagare 

Övriga närvarande: 

Lars-Inge Persson VD 

Pia Trollehjelm 
Johan Olsson Swanstein 
Peter Danielsson 
Peter Schölander 
Ronny Sandberg 
Liss Böcker 

= Aktier/ röster 

Martina Troedsson, Styrelsesekreterare NSR AB 

§ 1 Bolagsstämmans öppnande 

Peter Danielsson förklarar bolagsstämman öppnad. 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman 

Beslutas 
att välja Peter Danielsson till ordförande vid stämman samt 
att uppdra åt Martina Troedsson att föra protokollet. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

385 
320 
2 578 
574 
345 
798 

5000 

Ovan angivna förteckning över närvarande aktieägare/ ombud uppläses. 
Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman. 

Beslutas 
att godkänna förteckningen som röstlängd. 

§ 4 Godkännande av dagordning 

Beslutas 
att godkänna den föreslagna dagordningen. 

_1?) /Th 'Q 
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§ 5 Val av justeringspersoner 

Beslutas 
att ordföranden för bolagsstämman jämte Pia Trollehjelm, Johan Olsson 
Swanstein, Peter Schölander, Ronny Sandberg och Liss Böcker justerar 
stämmoprotokollet. 

§ 6 Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

VD Lars-Inge Persson informerar om att stämmohandlingarna har delgetts 
ägarkommunerna och dess ombud. 

Beslutas 
att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 

§ 7 Val av styrelseledamöter, suppleanter samt ordförande och vice 
ordförande 

Föreligger förslag från Bjuvs Kommunfullmäktige. 

att utse Mikael Henrysson till ny styrelseledamot i NSR AB efter Anders 
Månsson. 

att utse Jörgen Johnsson till ny styrelsesuppleant i NSR AB efter Niklas 
Svalö. 

Beslutas 
att intill nästa ordinarie årsstämma fastställa följande styrelse: 

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter Kommun 

Mikael Henrysson {SD) Jörgen Johnsson (M) Bjuv 
Jessica Andersson (S) Claes Wastensson (M} Båstad 

Eva Holm (C) 1. Arvid Straube {C) Helsingborg 
2. Sven Rydström (S) 

Eva Ingers (S) 1. Sven Rydström (S) Helsingborg 
2. Arvid Straube (C) 

Liselotte Reimer (SD) 1.Sven Rydström (S) Helsingborg 
2. Arvid Straube (C) 

Bo Lambertsson Persson (M) 1.Arvid Straube (C) Helsingborg 
2. Sven Rydström (S} 

Gustaf Wingårdh {M) Pia Möller (M) Höganäs 
Bitten Mårtensson (S) Åsa Holmen (L) Åstorp 
Robin Holmberg (M) Lennart Nilsson (C) Ängelholm & 
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0 N5a· 
att konstatera följande uppgifter om valda personalrepresentanter: 

Ordinarie 
Jann Thomasen, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 

Suppleanter 
Dennis Samuelsson, Transport 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

att utse Eva Holm till styrelsens ordförande för samma period. 
att utse Eva Ingers till styrelsens vice ordförande för samma 
period . 

§ 8 Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och 

suppleant 

Helsingborgs stad genomförde en upphandling av revisorstjänsten under 
2019. Kommunfullmäktige i Helsingborg beslutade 2019-04-23 att utse KPMG 
AB till revisionsföretag för perioden 2019-2022. 

Huvudansvarig revisor är Johan Rasmusson. 

Helsingborgs kommunfullmäktige beslutade 2019-01-22 att utse Aina Modig 
Lindell till ordinarie lekmannarevisor samt Kenth Wilhelmsson till suppleant för 
2019-2023. 

Beslutas 

att fastställa, Johan Rasmusson, KPMG AB, till revisor 

att fastställa Aina Modig Lindell till lekmannarevisor och Kenth Wilhelmsson till 
suppleant. 

§ 9 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

Inget övrigt ärende har anmälts till stämman. 

§ 10 Stämmans avslutande 

Beslutas 
att förklara den extra bolagsstämman avslutad . 
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Vid protokollet: 

14 rlr))? ·-; rcec/5sa 7 
Martina Troedsson / 
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Peter Schölander 

~~~ 
Liss Böcker 
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Vera Park Circularity AB 

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Vera Park Circularity AB 

2020-05-11, 15:00-15:30 på NSR:s huvudkontor, Hjortshögsvägen l, Helsingborg 

Närvarande aktieägare/ ombud Antal aktier/ röster 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB genom Eva Holm 1000 

Summa deltagare Aktier/ röster 1000 

Övriga närvarande: 

Övriga: Lars-Inge Persson, sekreterare/VD 

§1 Bolagstämmans öppnande 

Styrelsens ordförande Eva Holm förklarar bolagsstämman öppnad. 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman 

§3 

§4 

Beslutas 
att välja Eva Holm till ordförande vid stämman samt 
att uppdra åt VD Lars-Inge Persson att föra protokollet. 

Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ovan angivna förteckning över närvarande aktieägare/ ombud uppläses. 

Beslutas 
att godkänna förteckningen som röstlängd. 

Godkännande av dagordning 

Beslutas 
att godkänna den utsända dagordningen. 

§ 5 Val av justeringsperson 

Beslutas 
att ordföranden för bolagsstämman justerar stämmoprotokollet. 



§ 6 Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

VD Lars-Inge Persson informerar om att stämmohandlingama har delgetts 
ägarkommunerna och dess ombud. 

Beslutas 
att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 

§ 7 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Föreligger moderbolagets förslag till styrelseledamöter och personliga 
suppleanter samt uppgift om personalorganisationernas representanter. 

Föreligger förslag från Bjuvs kommunfullmäktige. 

att utse Mikael Henrysson till ny styrelseledamot i NSR AB och Vera Park 
Circularity AB efter Anders Månsson. 

att utse Jörgen Johnsson till ny styrelsesuppleant i NSR AB och Vera Park 
Circularity AB efter Niklas Svalö. 

Beslutas 
att intill nästa ordinarie bolagsstämma fastställa följande styrelse: 

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter Kommun 

Mikael Henrysson (SD) Jörgen Johnsson (M) Bjuv 
Jessica Andersson (S) Claes Wastensson (M) Båstad 

Eva Holm (C) 1. Arvid Straube (C) Helsingborg 
2. Sven Rydström (S) 

Eva Ingers (S) 1. Sven Rydström (S) Helsingborg 
2 . Arvid Straube (C) 

Liselotte Reimer (SO) 1.Sven Rydström (S) Helsingborg 
2 . Arvid Straube (C) 

Bo Lambertsson Persson (M) 1.Arvid Straube (C) Helsingborg 
2. Sven Rydström (S) 

Gustaf Wingårdh (M) Pia Möller (M) Höganäs 
Bitten Mårtensson (S) Åsa Holmen (L) Åstorp 
Robin Holmberg (M) Lennart Nilsson (C) Angelholm 
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§8 

§9 

att konstatera följande uppgifter om valda personalrepresentanter 

Ordinarie 

J ann Thomasen, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 

Suppleanter 

Dennis Samuelsson, Transport 
Lotta Lewis Jonsson, Akademikerna 

att utse Eva Holm till styrelsens ordförande för samma period. 
att utse Eva Ingers till styrelsens vice ordförande för samma 
period. 

Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Helsingborgs stad genomförde en upphandling av revisorstjänsten under 2019. 
Kommunfullmäktige i Helsingborg beslutade 2019-04-23 att utse KPMG AB till 
revisionsföretag för perioden 2019-2022. 

Huvudansvarig revisor är Johan Rasmusson. 

Helsingborgs kommunfullmäktige beslutade 2019-01-22 att utse Aina Modig 
Lindell till ordinarie lekmannarevisor samt Kenth Wilhelmsson till suppleant för 
2019-2023. 

Beslutas 
att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt ovan. 

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

Inget övrigt ärende har anmälts till stämman. 

§ 10 Stämmans avslutande 

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

Beslutas 
att förklara extra bolagsstämman avslutad. 

Helsingborg 2020-05-11 



Protokoll Styrelsemöte 4/2020 med styrelsen i NSR AB 

Fredag 2020-06-12, kl. 09.30 -11:00- NSR, Hjortshögsvägen 1, Helsingborg. Biosalen. 

Närvarande Ledamöter: 
Helsingborg 

Båstad 

Höganäs 

Ängelholm 

Åstorp 

Bjuv 

Eva Holm 
Eva Ingers 
Bo Lambertsson Persson 
Liselotte Reimer 

Jessica Andersson 

Gustaf Wingårdh 

Robin Holmberg 

Bitten Mårtensson 

Närvarande Suppleanter: 
Helsingborg 

Båstad 

Höganäs 

Ängelholm 

Åstorp 

Bjuv 

Arvid Straube 
Sven Rydström 

Claes Wastensson 

Lennart Nilsson 

Åsa Holmen 

Jörgen Johnsson 

Anmält förhinder; Mikael Henrysson (Bjuv), Pia Möller (Höganäs) 

Personalrepr: 

Övriga: 

Lennart Jensen, Unionen 
Jann Thomasen, Transport 
Dennis Samuelsson, Transport 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Lars-Inge Persson, tf. VD 
Dragana Damljanovic, Ekonomichef under § 36 
Martina Troedsson, Sekreterare 



Mötets Öppnande 
§ 31 Ordförande Eva Holm förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 

närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
§ 32 att godkänna föreslagen dagordning 
§ 33 att ordföranden jämte Bitten Mårtensson justerar protokollet 
§ 34 att godkänna styrelseprotokoll 2/2020 & 3/2020 

§ 35 Nya medlemmar 
Ordförande Eva Holm hälsar Mikael Henrysson som ny ledamot och Jörgen 
Johnsson som suppleant välkommen till styrelsen. De representerar Bjuvs 
kommun. 

§ 36 Ekonomiska rapporter 
Ekonomichef Dragana Darnljanovic informerar om resultatet till och med april 
2020. Resultatet för NSR-koncernen visar ett resultat på minus 9 miljoner till 
och med april 2020. Vilket är 2 miljoner sämre än budgeterat. 

Det ekonomiska resultatet för 2020 bedöms uppgå till minus 20 miljoner. 
Resultatavvikelsen kommer till största del att påverka renhållningskollektiven. 

Beslutar att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 37 Status VD rekrytering 
Ordförande Eva Holm berättar om den process som har påbörjats för rekrytering 
av ny VD. Intervjuer har hållits men av olika anledningar så föll personerna bort. 
Processen har nu börjat om igen med nya intervjuer. 

Önskemål lämnas på att kontinuerligt uppdatera resten i styrelsen hur processen 
fortlöper. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 38 Utökat presidium i VD rekrytering 
Ordförande Eva Holm berättar att tre ifrån styrelsen är beslutat att ingå i 
presidiet i VD rekryteringen - Eva Holm, Anders Månsson och Robin Holmberg. 
Då Anders Månsson har avgått saknas en person och förslaget är att välja in en 
annan ledamot. 

Ordet lämnas fritt att nominera styrelsemedlem. Ett förslag presenteras och det 
är att Jessica Andersson ersätter. 

Beslutar 
att Jessica Andersson ersätter Anders Månsson 

J 2 



att delegera uppdraget i rekryteringsprocessen till Eva Holm, Jessica Andersson 
samt Robin Holmberg. 

§ 39 Marknadsrapporter 
a) Information om producentansvar 

VD Lars-Inge Persson informerar om regeringens beslut för fastighetsnära 
insamling. På tidigare möten har det berättats att producenterna kommer få det 
fulla ekonomiska ansvaret för att kommunicera, påverka beteendeförändringar, 
samla in, återvinna och att samråda med kommunerna. Senast 1januari2021 ska 
60 % har fastighetsnära insamling. Per 2025 ska motsvarande siffra vara 100 %. 

Den 31 mars var sista ansökningsdagen för att bli tillståndspliktigt 
insamlingssystem gällande förpackningar och tidningar. Två ansökningar har 
lämnats in från FTI samt TMR till Naturvårdsverket. Dock har inte FTI lämnat in 
för tidningar. 

Lars-Inge Persson berättar att varken FTI eller TMR uppfyller kraven på 
fastighetsnära insamling av förpackningar och har blivit underkända. Som det 
ser ut nu så kommer det inte att träda i kraft per 1 januari 2021. NSR kommer 
därmed att göra budget precis som vanligt för 2021. 

b) VD rapport 

VD Lars-Inge Persson berättar att NSR har löst Corona på ett utmärkt sätt och 
varje vecka sker avstämningsmöte med chefer för att veta exakt läge med 
personalbortfall. Varannan vecka sker avstämningsmöte med Helsingborgs stad. 

VD Lars-Inge Persson berättar att det sker mycket på anläggningen. Ett nytt avtal 
med Biond är på gång. 

VD Lars-Inge Persson informerar att Helsingborgs stad har problem med 
sommar praktikanter då det är svårt att hitta jobb för dem. NSR gör en god insats 
och tar in 36 praktikanter under sommaren som fördelas på olika avdelningar. 

Vidare berättar VD Lars-Inge Persson att ett nytt ägardirektiv är på gång som 
ska börja gälla från 2021, där bland annat styrelsen har fått komma med 
synpunkter och förslag på det nya. Ett första utkast är klart. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 40 Verksamhetsrapporter 
a.) Information om massahantering 
VD Lars-Inge Persson berättar om massahantering vilket är nästa stora 
investering för NSR att ta på sig. Det framgår i NSR:s konsortialavtal att parterna 
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är skyldig att lämna allt sitt avfall till bolagets anläggningar men också att 
parterna verkar för att dess upphandlade entreprenörer ska lämna det avfall som 
blir följden av ett uppdrag från part vid bolagets anläggningar. I avtalet står det 
också att så långt det är möjligt, att använda bolaget vid planering och köp av 
tjänster som avser hantering av förorenade massor. Utifrån detta är detta nästa 
stora koncession där NSR måste bli bättre på. 

Målsättningen är att NSR ska vara ett nationellt kunskapscentrum inom 
behandling och hantering av förorenade massor då vi besitter kunskapen att 
hjälpa till. Ett annat mål är att öka avsättningen för renade och lätt förorenade 
jordar och att minimera mängden förorenade massor som deponeras. 

NSR behöver ta in stora volymer till sluttäckning under 2020-2027. Koncessionen 
behöver vara uppbyggd på ett sätt som att tekniken utvecklas under ett antal år 
för att gradvis öka andelen massor som renas och återvinns. Målbild 2027 är att 
säkra en långsiktig och stabil intäkt till NSR och att 80 % av de inkommande 
massorna ska återlämnas till marknaden. Arbetssättet inkluderar dels att 
etablera kontakt med olika förvaltningar inom ägarkommunerna och att 
regelbundet ha möten och diverse samordningsforum. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 41 Styrelseresa 
Ordförande Eva Holm berättar att det inte blir någon styrelseresa 15-16 oktober, 
utan ersätts av ett heldagsmöte torsdagen den 15 oktober. 

§ 42 Övriga frågor 
Inga andra frågor diskuterades. 

§ 43 Mötets avslutande 
Ordförande Eva Holm tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2020-06-12 

Vid protokollet 

dd16Jt? 7i«da-07 
Martina Troedsson / 

Ju~-~~~~ p 
~-~~ 
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... Eva Holm Bitten Mårtensson 
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Protokoll Styrelsemöte 4/2020 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 
Fredag 2020-06-12, kl. 09:00 -09:30 - på NSR, Hjortshögsvägen 1. Biosalen. 

Närvarande Ledamöter: 

Helsingborg 

Båstad 

Höganäs 

Ängelholm 

Åstorp 

Bjuv 

Eva Holm 
Eva Ingers 
Bo Lambertsson Persson 
Liselotte Reimer 

Jessica Andersson 

Gustaf Wingårdh 

Robin Holmberg 

Bitten Mårtensson 

Närvarande Suppleanter: 
Helsingborg 

Båstad 

Höganäs 

Ängelholm 

Åstorp 

Bjuv 

Arvid Straube 
Sven Rydström 

Claes Wastensson 

Pia Möller 

Lennart Nilsson 

Åsa Holmen 

Jörgen Johnsson 

Anmält förhinder; Mikael Henrysson (Bjuv), Pia Möller (Höganäs) 

Personalrepr: 

Övriga: 

Lennart J ensen, Unionen 
J ann Thomasen, Transport 
Dennis Samuelsson, Transport 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Lars-Inge Persson, tf. VD 
Dragana Damljanovic, Ekonomichef under § 35 
Martina Troedsson, Sekreterare 
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§ 31 Mötets Öppnande 

Ordförande Eva Holm förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
§ 32 att godkänna föreslagen dagordning 
§ 33 att ordföranden jämte Bitten Mårtensson justerar protokollet 
§ 34 att godkänna styrelseprotokoll 2/ 2020 & 3/2020 

§ 35 Ekonomiska rapporter 

Ekonomichef Dragana Damljanovic informerar om resultatet till och med april 

2020 för Vera Park Circularity AB. Det internationella arbetet står stilla. Vera 

Park Circularity AB beräknas inte få några intäkter i år vilket är en avvikelse på 

minus 5 miljoner mot budget. 

Beslutar 

att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 36 Information om pågående aktiviteter 

VD Lars-Inge Persson berättar att på föregående möte så presenterades det hur 
det ligger till med de aktiviteter som finns på Vera Park Circularity. 

Såsom det sades på förra mötet så är utmaningen att ha en ekonomi i balans från 
2022. Coronakrisen har ställt till det och när det gäller de internationella 
aktiviteterna har Vera Park Circularity valt att ej jobba med affärsutveckling just 
nu utan se till de projekt vi redan har och lösa de aktiviteter vi redan har på gång. 

VD Lars-Inge Persson berättar att GAIA just nu tillverkar förkläden till 
sjukvården. Vera Park har också jobbat intensivt med ruttoptimering för att 
samla in avfall på ett bra sätt för att undvika onödiga körningar. Detta har 
möjliggjort OnDemand tömning vilket fortlöper såsom var tänkt. 
Utvecklingsprojekt har drivits även av NSR:s personal och de är beredda att köra 
igång när möjlighet finns. 

Beslutar 

att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 37 Övriga frågor 

Inga andra frågor diskuterades. 
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§ 38 Mötets avslutande 

Ordförande Eva Holm tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2020-06-12 

Vid protokollet 

;:/lJ,11i1Ja 'TradifDfJ 
Martina Troedsson / 

Justeras 

c-cefi/t 
Evjfiolm 
_..., 

3lft~d("_,.((4_ 
Bitten Mårtensson 
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Protokoll Extra Styrelsemöte. Möte 5/2020 med styrelsen i NSR AB 
Onsdag 2020-07-08, kl. 16:00-17:00- Rådhuset, Helsingborg 

Närvarande Ledamöter: 
Helsingborg 

Båstad 

Höganäs 

Ängelholm 

Åstorp 

Bjuv 

Eva Holm 
Eva Ingers 
Bo Lambertsson Persson 
Liselotte Reimer 

Jessica Andersson 

Bitten Mårtensson 

Mikael Henrysson 

Närvarande Suppleanter: 
Helsingborg 

Båstad 

Höganäs 

Ängelholm 

Åstorp 

Bjuv 

Arvid Straube 
Sven Rydström 

Claes Wastensson 

Pia Möller 

Lennart Nilsson 

Åsa Holmen 

Anmält förhinder; Jörgen Johnsson (Bjuv), Gustaf Wingårdh (Höganäs), Robin Holmberg 
(Ängelholm) 

Personalrepr: 

Övriga: 

Lennart Jensen, Unionen 
Jann Thomasen, Transport 
Dennis Samuelsson, Transport 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Martina Troedsson, Sekreterare 
Maria Höjer, HR ansvarig, NSR AB 
Jörgen Fransson, Personaldirektör Helsingborgs stad 
Anita Otterheim Hjalmarsson, senior konsult, Rekryteringsbolag Lisberg 



Mötets Öppnande 
§ 44 Ordförande Eva Holm förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 

närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
§ 45 att godkänna föreslagen dagordning med ändring av att godkännande av 

föregående protokoll flyttas till nästa möte och ersätts av Val av justeringsperson. 
§ 46 att ordföranden jämte Liselotte Reimer justerar protokollet 

§ 47 Information om rekryteringsprocess och presentation av slutkandidat till 
posten som ny VD 
Jörgen Fransson, Personaldirektör Helsingborgs stad och Anita Otterheim 
Hjalmarsson från rekryteringsföretag Lisberg berättar om den 
rekryteringsprocess som har ägt rum. Efter genomförda intervjuer och 
avstämningsmöten presenteras kandidat Ulf Molen som förslag till ny VD för 
NSR AB och dotterbolaget Vera Park Circularity AB. 

§ 48 Beslut om förordnande 
Ordförande Eva Holm frågar om någon har något att erinra mot ovan förslag 
och lämnar ordet fritt. 

Beslutar 
att godkänna Ulf Molen som ny VD från 1oktober2020 för NSR AB och Vera 
Park Circularity AB. 

§ 49 Övriga frågor 
Inga andra frågor diskuterades. 

§ 50 Mötets avslutande 
Ordförande Eva Holm tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2020-07-08 

Vid protokollet 
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Från: Christin Johansson

Till: Henrik Andersson

Datum: 2020-08-21 16:00

Ärende: Vd: VB: Färdtjänststatistik 2020 halvår 1 [2020BÅM5951]

Bifogade filer: Båstad 2020 H1 NKI.pdf; Båstad 2020 H1.pdf

Förmodar att färdtjänsten inte ligger hos oss, inte sett ngr pengar till detta. Ska detta kanske också skickas någon annanstans?
Brukar det gå upp som delgivning till nämnden?
Christin

Christin Johansson
Vård- och omsorgschef
Vård och omsorg

christin.johansson@bastad.se
Direkt: 0431-770 39
Växel: 0431-770 00
Webb: http://www.bastad.se
Twitter: @bastad.se
Post- och besöksadress: Vångavägen 2, 269 82  BÅSTAD

>>> "Båstads kommun" <Bastads.Kommun@bastad.se> 2020-08-21 14:06 >>>

Från: Adam Pénzes <Adam.Penzes@skanetrafiken.se>
Skickat: den 21 augusti 2020 13:29
Till: bastads.kommun@bastad.se <bastads.kommun@bastad.se>
Ämne: Färdtjänststatistik 2020 halvår 1

Hej,
 
Här kommer statistiken för 2020 halvår 1. Tacksam om det sprids till alla relevanta instanser.
 
Materialet kommer även att presenteras och diskuteras på en generell nivå på tjänstemannarådet nu i september.
 
OBS! Vänligen observera punkterna nedan.
 
 
Med vänliga hälsningar,
 
Adam Pénzes
Verksamhetscontroller Serviceresor

Skånetrafiken
Postadress: 281 83 Hässleholm

Besöksadress: Andra Avenyen 7

Telefon: 0451-28 86 35

Besök oss på  skanetrafiken.se
Följ oss i vårasociala kanaler
 
 
 
 
 
Generell information

Materialet kommer vara under utveckling under 2020. Innebär att den kan se annorlunda ut i kommande utskick, både visuellt och
innehållsmässigt. Detta arbete görs tillsammans med er för att i förlängningen förbättra samhällsnyttan och ekonomin. I detta arbete tar
vi tacksamt emot förslag på förbättringar från er.
Vi arbetar med en översyn av kategoriseringen av kundärenden. Från och med i sommar kommer vi ha fler och tydligare kategorier som
kommer kunna ge en bättre bild av vilka typer av kundkontakter vi har. Detta innebär tyvärr att historiken kommer endast kunna
presenteras med de gamla kategorierna som finns i detta utskick.
Var noga med att titta på skalorna i diagrammen, speciellt vid jämförelse mellan kvinnor och män. Alla skalor sätts automatiskt av Excel
utefter det enskilda diagrammets data.
Vill ni att jag presenterar informationen, eller om ni har frågor på materialet, så får ni gärna kontakta mig.
Andel nöjda i diagrammet för ”nöjda kunder” visar andelen svarande som gav betyg 4-5 på en femgradig skala på respektive fråga. Var
också observant på antal svarande eftersom en liten andel svarande av kommunbefolkningen inte resulterar i statistiskt säkerställd

mailto:christin.johansson@bastad.se
http://www.bastad.se
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1k95Dm-0004qh-5O&i=57e1b682&c=otWssUce7ZXG8fEEM470a42hBOiwjW9acMCpmn4hiqvMPq4zhTnb4OgUWpsZIJ-2QDef-XpG94Ui5P0jTo9klzjsbbcAQBLqjGgm59coxqd2MBKA92nyE2ABGGmy-H5uIWKp5GEUO_QPquW6jMF3j16s-E_kY6kWKAP8Egcly65zYi513UfSZMJasXu9AqdISc1B4KNdX259USBxBAhJsooYd94KGJmHr6rJw7SDV1M
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1k95Dm-0004qh-5O&i=57e1b682&c=LBIov4qQ1uq9dcad2DeBRlqf3l2797lOeJGb4QdiUcnvXmeNDdU0ilxmagP8HLnbRn61Dtk_Bu_S37SsWzWx29emwjNI5juCxLasns-v-O_HdT_IczMEqfTFHsZb1-Vz1lHAU13NfX7F8HkeRwWRta97lXfIGApEhGkjO2wOKNyc3RFJ1S8y2wPrLF8LzCxvUBenYhFCkDBED6R09gOnjdLHvSBOt1_YwLbNKuzEjTcIOkGjXHEMIf0LVPg0fv93


information.
Graferna kan se märkliga ut för nyanslutna kommuner. De är endast tillförlitliga fr.o.m. datumet som samarbetet trädde i kraft.

 
Specifika påpekanden

Fördelad kostnad på sida 7 ska inte förväxlas med det faktiskt fakturerade beloppet då beräkningarna skiljer sig åt i dagsläget.
Kostnaden bör ses som underlag till hur stor kostnadspåverkan Corona haft på era transportkostnader.
Dippen i punktlighet under augusti 2017 på sida 5 berodde på ett systemfel. De resande ska inte ha påverkats, utan endast statistiken.
Kundärenden som visas på sida 8 visar antal kundkontakter vi haft fördelat på vad kontakten avsåg. Kategorin för ”regelverk” kan
därmed t.ex. innehålla allt från frågor kring informationsbroschyrer till regler för husdjur osv.
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Andel nöjda kunder*

Vilket sammanfattande betyg vill du ge för hela resan om du tänker på
beställning, upphämtning och avlämning?

Vilket sammanfattande betyg vill du ge själva resan, det vill säga från
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Period Antal resta kilometer, 

direkt färdväg

Fördelad kostnad Kostnad per rest 

kilometer

Prisdifferens 

2019/2020

2019 180 252                             2 921 091,79          16,21                      

jan 10 315                               160 493,69              15,56                      

feb 10 471                               157 056,58              15,00                      

mar 12 658                               205 456,33              16,23                      

apr 13 687                               228 751,90              16,71                      

maj 14 379                               236 773,65              16,47                      

jun 13 017                               214 099,27              16,45                      

jul 10 826                               186 752,24              17,25                      

aug 15 412                               271 374,49              17,61                      

sep 20 881                               333 466,31              15,97                      

okt 20 398                               319 985,79              15,69                      

nov 20 354                               319 145,57              15,68                      

dec 17 853                               287 735,96              16,12                      

2020 66 629                               1 252 350,69          18,80                      15,98%

jan 19 194                               322 976,63              16,83                      8,14%

feb 19 470                               341 565,05              17,54                      16,96%

mar 13 513                               260 032,90              19,24                      18,56%

apr 2 877                                  78 852,50                27,41                      64,02%

maj 5 195                                  120 914,11              23,28                      41,35%

jun 6 380                                  128 009,50              20,06                      21,99%

Totalsumma 246 880                             4 173 442,48          16,90                      

Kommun

Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby
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MN § 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-20 

Dnr MN 000031/2020 - 906 

Sida 

21av25 

Driftsbudget 2021 för samhällsbyggnad - myndighetsnämnden 

Beslut Myndighetsnämnden godkänner förvaltningens förslag till besparingar för 
driftsbudget 2021 och översänder förslaget till kommunstyrelsen. Nämnden 
konstaterar att samtliga förslag till besparingar ligger inom ramen för 
förvaltningens delegation. 

Beskrivning av ärendet Samtliga verksamhetsområden har inför budgetarbetet 2021 fått uppdraget att 
ta fram underlag på besparingar och effektiviseringar motsvarande en procent 
och två procent. Uppdraget har även innehållit förslag på utökning 
motsvarande en procent. Förvaltningen har arbetat fram föreliggande 
förslag (bilaga). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-08-03, med 
tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 
Ekonomichef Elisabet Edner 
Ekonom Marcus Åberg 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-08-03 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-731 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Myndighetsnämnden 

Driftsbudget 2021 för samhällsbyggnad - myndighetsnämnden 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden godkänner förvaltningens förslag till besparingar för driftsbudget 
2021 och översänder förslaget till kommunstyrelsen. Nämnden konstaterar att samtliga 
förslag till besparingar ligger inom ramen för förva ltningens delegation. 

Sammanfattning 

Samtliga verksamhetsonu·åden har inför budgetarbetet 2021 fått uppdraget att ta fram 
underlag på besparingar och effektiviseringar motsvarande en procent och två procent. 
Uppdraget har även innehållit förslag på utökning motsvarande en procent. Förvaltning
en har arbetat föreliggande förslag (bilaga). 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 
Ekonomichef Elisabet Edner 
Ekonom Marcus Åberg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag på åtgärder SB-MN 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016.11.24 )«__ 

c 0 



Myndighetsnämnd - Samhällsbyggnad 2021-2023 
OBS-= utökning av kostnadsbudget och +är minskning av kostnadsbudget 

Myndighetsnämnd - Samhällsbyggnad, 1% motsvarar en besparing på 2.9 tkr 

Besparingar/Effektiviseringar: Myndighetsnämnd SB 

År Mål/Förslag till åtgärd Åtgärder för att nå målet 
2021 Minska fortbi ldningsinsatser Minska budgeterat belopp per anställd 
2021 
2021 

1 otalt 

Myndighetsnämnd - Samhällsbyggnad, 2% motsvarar en besparing på 58 tkr 

Besparingar/Effektiviseringar: Myndighetsnämnd SB 

År Mål/Förslag til l åtgärd Åtgärder för att nå målet 

2021 Minska fortbildningsinsatser Minska budgeterat belopp per anställd 
2021 
2021 
2021 

I otalt 

Myndighetsnämnd - Samhällsbyggnad, 1% motsvarar en utökning på 29 tkr 

Utökning: Myndighetsnämnd SB 

År Mål/Förslag till åtgärd Åtgärder för att nå målet 
2021 Översyn lönelidning 
2021 
2021 
2021 

1ota1t 

Belopp 

Belopp 

Belopp 

Konsekvenser för Kräver politiskt 
Område måluppfyllelse beslut 

29 000 bygglov och miljö Negativt som attraktiv arbe Nej 

L'.'I UUU 

0 Återstår 

Konsekvenser för Kräver politiskt 

Område måluppfyllelse beslut 

58 000 bygglov och miljö Negativt som attraktiv arbe Nej 

.'.)öUUU 

0 Återstår 

Konsekvenser för Kräver politiskt 

Område måluppfyllelse beslut 

29 000 bygglov och miljö Positivt som attraktiv arbet:Ja, KSPU 

'.'f uuu 
-58 000 Återstår 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-24 

Dnr VN 000082/2020 - 900 

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2020 

Sida 

7av14 

Beskrivning av ärendet Av Tertial 1 framkom ett prognostiserat underskott för 2020 som uppgår till -
12 600 tkr. Därefter har prognosen försämrats till - 17 300 tkr. Försämringen 
av prognosen hänför sig i huvudsak till Coronarelaterade kostnader samt vissa 
andra kostnader. Totalt beräknas - 13 600 tkr vara det underskott som behöver 
omhändertas för att långsiktigt åstadkomma en budget i balans. Försämringen 
av prognosen är i huvudsak kostnader av engångskaraktär och bärs inte med 
till 2021. Åtgärder har vidtagits och föreslås som innebär kostnadsminskningar 
för innevarande år med 2 646 tkr. Nämnden kommer för 2020 ha ett fortsatt 
underskott. Åtgärderna innebär att nämnden genom vidtagna åtgärder kan 
uppnå en budget i balans för 2021. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-08-14, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Vård- och omsorgsnämnden godkänner redogörelsen samt föreslagna 
åtgärder och översänder underlag samt beslut till kommunstyrelsen. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar ärendet. 

Yrl~ande Irene Ebbesson (S): Bifall med följande tillägg: Vård- och omsorgsförvaltningen 
uppdras att fortlöpande vid varje sammanträde rapportera om risk- och 
konsekvensanalyser avseende kvalitetspåverkan i verksamheten samt 
ekonomiskt utfall av vidtagna sparåtgärder. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner redogörelsen samt föreslagna 
åtgärder och översänder underlag samt beslut till kommunstyrelsen. 

2. Vård- och omsorgsförvaltningen uppdras att fortlöpande viq varje 
sammanträde rapportera om risk- och konsekvensanalyser avseende 
kvalitetspåverkan i verksamheten samt ekonomiskt utfall av vidtagna 
sparåtgärder. 

Justerandes signaturer U td ragsbestyrkande 

i«_ 
' 
lfi: 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-08-14 
Handläggare: Christin Johansson 
Dnr: VN 000082/2020-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2020 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redogörelsen samt föreslagna åtgärder och 
översänder underlag samt beslut till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

Av Tertia11 framkom ett prognostiserat underskott för 2020 som uppgår till - 12 600 tkr. Där
efter har prognosen försämrats till - 17 300 tkr. Försämringen av prognosen hänför sig i hu
vudsak till Coronarelaterade kostnader samt vissa andra kostnader. Totalt beräknas - 13 600 
tkr vara det underskott som behöver omhändertas för att långsiktigt åstadkomma en budget i 
balans. 

Försämringen av prognosen är i huvudsak kostnader av engångskaraktär och bärs inte med till 
2021. Åtgärder har vidtagits och föreslås som innebär kostnadsminskningar för innevarande 
år med 2 646 tkr. Nämnden kommer för 2020 ha ett fortsatt underskott. 

Åtgärderna innebär att nämnden genom vidtagna åtgärder kan uppnå en budget i balans för 
2021. 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har sedan flera år tillbaka ett underskott i sin verksamhet. Åtgär
der har genom åren vidtagits för att åstadkomma en budget i balans. Som exempel kan nämnas 
att flera öppna mötesplatser med sociala aktiviteter har stängts, översyn och åtstramning i 
vägledningsdokument samt neddragning av chefsbefattningar. Trots vidtagna åtgärder har 
nämnden ett fortsatt underskott. Vård- och omsorgsnämnden följer upp ekonomin vid varje 
sammanträde genom bland annat att följa vissa nyckeltal. 

Aktuellt 
Av tertial 1 framgår avvikelser i relation till budget. Prognosen har därefter försämrats ytterli
gare och uppgår f n till - 17 300 tkr. De stora avvikelserna utgörs av bland annat externt köp av 
korttidsvård och andra externa köp av boendeplatser, överskridande bland vissa enheter såväl 
inom Hemvård som på särskilt boende. Dessutom finns utgifter relaterat till Coronapandemin, 
bl a skyddsutrustning. Del av de överskridande som finns på enhetsnivå kan härledas till åt
gärder med anledning av pandemin. Till exempel är det nödvändigt att isolera vissa vård- och 
omsorgstagare i samband med att de varit på sjukhuset, liksom vid inflyttning. Pandemin har 
också inneburit att vi inte har kunnat dubbelbelägga rum på korttidsvården. 
Omständigheterna under 2020 är exceptionella med en pandemi som ställt stora krav på Vård 
och omsorg. Samtidigt som insatser och satsningar har vidtagits för att motverka smitta och 
smittspridning har också pandemin försvårat möjligheterna att kunna vidta vissa åtgärder. 
Vård- och omsorgsnämnden kommer att återsöka medel för Coronarelaterade kostnader hos 
Socialstyrelsen. Det är dock i dagsläget okänt om kommunen kommer att få samtliga medel 
som kommer att sökas. Den första ansökan kommer att göras 2020-08-31. 



2 (3) 

Åtgärder för budget i balans 
Av bilaga framkommer åtgärder för att åstadkomma en budget i balans. Av tabellen kan utläsas 
effekterna för innevarande år och effekterna för 2021. 
Som utgångspunkt för budget i balans är det prognostiserade underskottet i T1 samt ytterli
gare 1 000 tkr av det underskott som uppstått därefter. Den stora andelen av det ökande un
derskottet därefter kan härledas till kostnader kopplat till pandemi, dessa kostnader bedöms 
vara av engångskaraktär och bedöms inte bäras över till 2021. 

Risk och konsekvenser 
Bil, lokal och utbildningsinsatser; Delvis genomfört, innebär mindre konsekvenser för verk
samheten. Fem kontorsplatser kommer att erhållas i kommunhuset varpå Citadellet kan av
vecklas för vård och omsorg. 
Socialt innehåll; Ger effekt innevarande år då verksamheten inte kunna genomföras utifrån 
pandemin. Det hade varit önskvärt att budgeten kvarstod för att möjliggöra fortsatt satsning på 
hälsofrämjande insatser. Utifrån rådande ekonomiska läge bedöms det dock ej möjligt. 
Minskat köp av extern korttidsvård; Prognos T1 innehåller kostnader för köp av extern 
korttidsvård. En förklaring till det stora antalet köpta korttidsplatser är dels avsaknad av bo
endeplatser samt att det till följd av pandemin inte varit möjligt att dubbel belägga på rummen. 
Åtgärden bedöms kunna genomföras utan konsekvenser för verksamheten. 
Mottagningsteam; Mottagningsteamet har varit framgångsrikt och har möjliggjort en hem
tagning från sjukhus av god kvalite med fokus på rehabilitering. Det är viktigt att erfarenheter 
från mottagningsteamet tillvaratas när Hemvården utvecklar sitt arbete med mottagande ute 
inom respektive hemvårdsområde. En arbetsgrupp kommer att tillsättas för att utveckla ruti
ner och samarbeten som ska säkra en fortsatt god hemgång. Beslutsärende 2020-08-
LSS verksamhet; Genomgång av schema och bemanning håller på att göras för att möjliggöra 
neddragning inom verksamheten för 2021. På grund av vissa förändringar i verksamheten kan 
kostnader minskas för innevarande år, dessa får dock inte någon effekt för nästkommande år. 
Översyn av hemvårds- och boendepeng; Uppdragsbeskrivning är formulerad om hur förslag 
på ny ersättning ska tas fram. Som grund är det viktigt med en analys av dagens kostnader och 
bemanning. En jämförelse med omvärlden ska göras. Berörda enhetschefer ska involveras i 
arbetet. Förslaget ska också beakta att korttidsvården får en "möjlig" ersättning samt att anta
let demensplatser utökats på Skogsliden. Enligt tidplan ska nämnden under oktober samman
trädet få information för att därefter kunna fatta beslut om nytt ersättningssystem på samman
trädet i november. För att kunna bedöma konsekvenserna för vård- och omsorgstagare och 
medarbetare behöver analys och förslag tagits fram. 

Bedömning 
Mot bakgrund av det aktuella läget bedöms inte vård och omsorgsnämnden kunna vidta ytter
ligare åtgärder som bedöms kunna ge effekt för innevarande år. Det bedöms finnas en hög 
kostnadsmedvetenhet i hela organisationen. De föreslagna åtgärderna beräknas dock att lång
siktigt skapa en budget i balans. Detta under förutsättning att ett nytt ersättningssystem beslu
tas som möjliggör besparingen. Analys och konsekvenser av föreslagna neddragningar av er
sättning för hemvård och särskilt boende kommer att kunna utvecklas ytterligare när utred
ningen och förslaget är klart. Om förslaget visar alltför omfattande konsekvenser av 
neddragningen har nämnden möjlighet att ånyo värdera andra alternativ för besparingar. 

Bedömningen om hur utvecklingen kommer att vara under resterande del av året är svårt att 
bedöma. Hur pandemin utvecklas har en stor betydelse också för det ekonomiska resultatet. 



Christin Johansson, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 

Samråd har skett med: 
Ekonomiavdelningen 

3 (3) 



Förslag på åtgärder 
Besparing 1 st larmbil 
M ottagningsteamet 
Minskat köp av korttidsvård 
Uppsägning Citadellet 
Utbildningsinsatser 
Stöd och omsorg 
Kontor Ängahällan 
Socialt innehåll 
översyn rehabresurser 
Besparing hemvårds- och boendepeng 

Summa åtgärder ekonomi i balans 2020 

Åtgärder för att nå målen 
Redan vidtagit 
Förslag till beslut på VN den 24 augusti 
Coronarelaterade kostnader samt öppnat Haga Park i april 
Redan vidtagit 
Mer webbaserat 
Översyn av budget och bemanning 
Uppsagt 
Redan vidtagit 

översyn samt risk- och konsekvensanalys under hösten 2020 

Effekt 2020 Helårseffekt 2021 
-50 -100 

-1 246 -2 646 
-3 500 

-390 
-600 -400 
-355 -600 
-195 -452 
-200 -364 

-570 
-4 578 

-2 646 -13 600 



	
Kommunstyrelsens	socialutskott	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 	
Sammanträdesdatum 
	

Sida 
	

2020‐08‐26 1 av	1

	

Justerandes	signaturer	 Utdragsbestyrkande	
	
	
	
	

	

	

KS	§	57	 	 Dnr	KS	000341/2020	‐	700	

Uppföljning Individ och familj 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Ärendet	har	tillkommit	med	anledning	av	att	en	handlingsplan	upprättades	som	

en	följd	av	den	lex	Sarah	utredning	som	genomfördes	hösten	2019	och	som	
sedan	skickades	till	IVO.	Handlings‐planen	upprättades	för	att	komma	tillrätta	
med	de	brister	som	uppdagades	i	samband	med	utredningsförfarandet.	
Handlingsplanen	med	åtgärdsförslag	var	en	del	av	utredningen	till	IVO	–	
inspektionen	för	vård	och	omsorg.	

	
	 Arbetet	med	att	åtgärda	brister	pågår	fortlöpande,	där	vissa	delar	starkt	har	

påverkats	av	utbrottet	av	pandemin.	Detta	gäller	inte	minst	de	
utbildningssatsningar	som	var	planerade	under	våren	2020.	Ny	planering	
föreligger	till	hösten	men	gör	att	handlingsplanens	åtgärder	har	försenats.					

	
Underlag	till	beslutet	 Tjänsteskrivelse	från	IoF‐chef	Lena	Täringskog,	daterad	2020‐08‐14,	med	

tillhörande	bilaga.						
	
Beslut	 Kommunstyrelsens	socialutskott	beslutar:	
	

1. Ta	till	sig	uppföljningen	av	hur	verksamhetens	arbete,	kopplat	till	
handlingsplanens	aktiviteter	samt	revisionens	synpunkter	fortlöper	och	
lägga	den	till	handlingarna.	

2. Även	fortsättningsvis	efterfråga	och	följa	verksamhetens	resultat.				

	
	
	

	



 Tjänsteskrivelse  
	

180813\h:\scanner\tjänsteskrivelse	uppföljning	av	handlingsplan.docx\ha	
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Datum:2020‐08‐14	 Till: Socialutskottet	
Handläggare:	Lena	Täringskog	
Dnr: KS	000341/2020‐700 
	
	
	
Uppföljning	av	handlingsplan		för	individ	och	familjeomsorg	
	
Förslag till beslut 
 
Socialutskottet	beslutar:	
	
Att	ta	till	sig	uppföljningen	av	hur	verksamhetens	arbete,	kopplat	till	handlingsplanens	aktivite‐
ter	samt	revisionens	synpunkter	fortlöper	och	lägga	den	till	handlingarna	
	
Att	även	fortsättningsvis	efterfråga	och	följa	verksamhetens	resultat	
	
Sammanfattning av ärendet 
	
Ärendet	har	tillkommit	med	anledning	av	att	en	handlingsplan	upprättades	som	en	följd	av	den	
lex	Sarah	utredning	som	genomfördes	hösten	2019	och	som	sedan	skickades	till	IVO.	Handlings‐
planen	upprättades	för	att	komma	tillrätta	med	de	brister	som	uppdagades	i	samband	med	ut‐
redningsförfarandet.	Handlingsplanen	med	åtgärdsförslag	var	en	del	av	utredningen	till	IVO	–	
inspektionen	för	vård	och	omsorg.	
	
Arbetet	med	att	åtgärda	brister	pågår	fortlöpande,	där	vissa	delar	starkt	har	påverkats	av	ut‐
brottet	av	pandemin.	Detta	gäller	inte	minst	de	utbildningssatsningar	som	var	planerade	under	
våren	2020.	Ny	planering	föreligger	till	hösten	men	gör	att	handlingsplanens	åtgärder	har	förse‐
nats.	
	
	
	
	
Lena	Täringskog	
Chef	individ	och	familj	
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Handlingsplan för planerade åtgärder inom Individ- och familjeomsorgen i 

Båstads kommun 

Under 2017- 2019 har ett antal missförhållanden uppmärksammats inom individ- och 

familjeomsorgen, missförhållanden som fått konsekvenser för såväl medborgare, 

verksamhet, medarbetare och inte minst ekonomi. Bristerna har uppmärksammats av 

IVO genom tillsyn av myndighetsutövning 2017 och stödboende 2019, samt av 

organisationen genom Lex Sarah anmälningar vilket föranlett att vi är i en pågående 

tillsyn av IVO. Det pågår även en granskning av kommunrevisionen, med anledning av 

detta. På uppdrag av utbildningsnämnden har en handlingsplan tagits fram, som berör 

alla ovanstående perspektiv. Handlingsplanen utgår från verksamhetens olika delar och 

har ett tydligt förebyggande perspektiv. 

I nuläget har vi en situation som kräver extra åtgärder för att vända verksamheten till en 

mer framåtsyftande organisation. Vi försöker bygga strukturer i bemanning, system och 

administration samt ekonomi, samtidigt som vi aktivt är i en nedmontering av boende och 

ska hantera omplaceringar/avveckling av såväl klienter, personal och lokaler. 

En försvårande omständighet är osäkerheten kring de ekonomiska resurserna - att 

vända en verksamhet förutsätter medvetna satsningar på personal, kunskapsutveckling 
och system. 

Avsaknad av ledningssystem, rutiner och riktlinjer påverkar handläggarnas 

arbetssituation i hög grad - arbetet med att skapa detta påbörjas nu med stöd av konsult. 

Detta är ett långsiktigt arbete som sedan ska underhållas löpande i takt med förändringar 

i lagstiftning, reglementen mm. Samtidigt ska ett nytt verksamhetssystem 

implementeras, som kommer att påverka handläggningen och kommunikationen med de 

vi är till för på ett mycket positivt sätt. 

Medarbetare och ledarskap 

En central del i socialsekreterarens introduktion och fortsatta arbete, är betydelsen av 

det nära ledarskapet. Vi vill vara en kunskapsbaserad organisation som vilar på 

socialtjänstlagens grund och därför ska enhetschefer i en ny organisation ha 

socionomutbildning och egen erfarenhet av myndighetsutövning och ledarskap. Detta 

stärker organisationen vid eventuell frånvaro och ger en tydlig roll för ledaren. 

Kompetens hos socialtjänstens personal är en nyckelfråga i myndighetsutövning, efter 

avslutad socionomutbildning som är en generalistutbildning har man inte de färdigheter 
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som behövs vilket i sin tur ställer krav på en bra introduktion. Socialstyrelsen har via 

Kunskapsguiden skapat ett bra introduktionsprogram, som kommer att praktiseras för 

nya socialsekreterare som rekryterats. Utöver detta ska vi under 2020 i en 

kompetensutvecklingsplan analysera behov av kompetenshöjande åtgärder. 

Socialsekreterarna har fortlöpande behov av kompetensutveckling, för att möta klienter 

med en bredd av komplexitet. Att erbjuda detta inom ramen för anställningen är också 

ett 

verktyg för att bibehålla de medarbetare enheten har. Vi behöver därutöver utveckla 

kravställande och introduktion av nya handläggare. 

Planerad åtgärd: 

Upprätta en kompetensutvecklingsplan där grundutbildning i BBIC ingår samt även utbildning 

för 

BBIC-utbildare. 

Mottagningsenheten 

Mottagningsenhetens syfte är att ta emot alla nyansökningar och orosanmälningar som 

inkommer, även av akut karaktär. En väg in ska stå för tillgänglighet och service och 

förenkla för medborgaren att ganska omgående få stöd. Enheten har också en viktig roll i 

att göra skyddsbedömningar och förhandsbedömningar och ska vara bemannat utifrån 

möjlighet till att agera snabbt då det finns risk för att barn far illa exempelvis. Det är 

viktigt att kunskapen kring såväl barn/unga, vuxna samt ekonomiskt bistånd finns i 

gruppen, samt att det finns möjlighet till handledning i svåra ställningstagande. 

Enhetschef för enheten är rekryterad med uppdrag att vidareutveckla metod för 

samverkan med öppenvård, så att serviceinsatser snabbt kan sättas in utan fördröjning. 

Planerad åtgärd: 

För att säkerställa en rättssäker handläggning av inkomna ärenden så finns behov av utökning 
av socialsekreterare med barn och unga kompetens. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvården är den enhet som har haft de största förändringarna under det 

gångna året. En hel arbetsgrupp har bytts ut och "gamla brister" har uppdagats som 

fordrat kartläggning för att analysera vad som behöver åtgärdas. Ett eftersatt område är 

familjehemssekreterarens och barnsekreterarens roller - för att komma tillrätta med 
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tidigare brister och en stor arbetstyngd måste enheten stärkas upp med en 

socialsekreterare omgående för att undvika sjukskrivningar. 

Planerad åtgärd: 

Förstärkning av 1,0 tjänst tillsätts omgående. Eftersom det finns en strategisk plan att ingå i en 
gemensam familje- och jourhemsenhet som ska startas inom ramen för Familjen Helsingborg 

görs satsningen i form av en tidsbegränsad anställning. 

Behovsprövade insatser som kan beviljas för barn och unga är 

kontaktperson/kontaktfamilj och behandlingsinsatser, vilka är viktiga redskap och 

stödjande framgångsfaktorer i tidiga insatser för barn och unga som har en social 

utsatthet. Dessa behöver utvecklas i nära samverkan med skolan, för att främja 

skol närvaron. 

Barnets delaktighet och barns tillgång till information ska förbättras, så att det motsvarar 

barnkonventionens artiklar. 

Planerad åtgärd: 

"Koll på soc" är en webbplats för barn om socialtjänsten och vad den kan erbjuda barn som 

behöver stöd och skydd, denna information ska vi ge barn och unga som får insatser. 
Uppdatering av individ- och familjeomsorgens hemsida ska göras och där ska länk till 

ovanstående publiceras. 

Rutin för myndighetsutövning med fokus på barns delaktighet framarbetas under 2020. 

Öppenvårdsinsatser 

Öppenvårdsinsatser kan innebära allt från stöd i ett tidigt skede för att minimera risk för 

framtida svårigheter, till insatser som riktar sig till en viss målgrupp som redan har 

påtagliga problem. Insatsen är oftast frivillig och kan ges till barnet och/eller till 

vårdnadshavare så att det indirekt kommer barnet tillgodo. Vissa insatser kan barn få 

utan vårdnadshavares samtycket.ex. samtalskontakt enligt Socialtjänstlagen. 

Det finns också möjlighet att ge öppna insatser till barn och familjer som en service utan 

utredning och beslut, vilket har prövats i många kommuner med mycket goda resultat. 

Individ och familjeomsorgen behöver utveckla det förebyggande arbetet, för att möta 

barns och ungas behov i ett tidigt skede och därmed skapa förutsättningar för att de 

frivilliga insatserna kan användas i högre omfattning. Detta inbegriper även 

föräldrastöd/föräldrautbildning. 
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Planerad åtgärd: 

Att aktivt planera för en utbyggd öppenvård i samverkan med skola, elevhälsa och 

fritidsverksamhet. Ökad samverkan kring barn och unga med funktionsnedsättning, för att 
skapa goda förutsättningar för barnets utveckling enligt Socialstyrelsens modell. Utveckla 

föräldrautbildningarna. 

Placeringar i heldygnsvård 

Under de senaste åren har en ökning av placeringar skett med undantag för 2018, då det 

var en markant minskning. Det finns med all säkerhet en koppling mellan den 

minskningen och de brister som senare uppdagades inom verksamheten. Med ett ökat 

förebyggande arbete så är målet att successivt minska placeringarna över tid. 

Vi kommer att följa utvecklingen över tid, genom den statistik som tas fram i samverkan 

med ekonomienheten. 

Planerad och pågående åtgärd: 

Stöd boendet Skutan avvecklas i början av 2020, vilket föranleder omplacering av en alternativt 
två boende. För att tillgodose behovet av stöd till de barn som flyttat ut i egen lägenhet i Båstad, 

bibehålls 2 medarbetare från Skutan att utföra detta stöd. Övrig personal har i dagsläget inte 
den kompetens som krävs inom individ och familjeomsorg, men kommer att omplaceras till 
annan verksamhet. 

Placeringar kommer alltid ske i upphandlad verksamhet, med ytterst få undantag pga specifikt 
dokumenterade behov som kräver särskild kompetens. Uppföljning ska genomföras enligt 
lagkrav. 

Verksamheten har svårigheter och saknar tid för att rekrytera kvalitativa 

familjehem/jourhem, och har svårt att hinna med uppföljningen av insatsen. I den lilla 

kommunen blir det en ensam roll som ställer stora krav på den enskilde handläggaren. 

Planerad åtgärd: 

Att medverka i samverkan kring en gemensam familjehems- och jourhemsverksamhet, som 

planeras tillsammans med övriga kommuner i Nordvästra Skåne. Verksamheten kommer att 
erbjuda stöd till familjehem även under helger. Planerad start 2020 . 
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Att köpa Familjerätt från Helsingborgs stad där även stöd till barn erbjuds. Möjligt att göra 

under 2020, insats är motsvarande den resurs vi har idag för funktionen. 

Samverkan 

Samverkan med andra aktörer är en central uppgift för socialtjänsten, då barns och ungas 

situation berörs av våldsutsatthet, hemlöshet, ekonomiskt bistånd och missbruk. När det 

gäller barn med funktionsnedsättning och eller psykisk ohälsa är samverkan med LSS och 

socialpsykiatri ovärderlig. 

Planerad åtgärd: 

Under 2020 ska samverkan mellan skola, fritid, LSS och socialpsykiatri samt BUP öka -
utgångspunkten är individens behov. Arbetet som gäller samverkan med polis, utbildning, fritid 

och socialtjänst kompletteras med att representant från socialpsykiatri/LSS bjuds in. 

Vuxenenhet/missbruks- och beroendevård 

Nationell statistik visar att frivilliga vård- och behandlingsinsatser enligt 

socialtjänstlagen till vuxna personer med missbruksproblematik minskar. Samtidigt ökar 

andelen som vårdas enligt LVM kraftigt. Psykisk ohälsa är vanligt bland personer med 

beroendeproblematik vilket kan kräva vård, stöd och behandling från flera myndigheter 

och verksamheter. Detta innebär att vissa personer med beroende behöver hjälp med att 

samordna dessa åtgärder. 

Pågående åtgärd: 

Genom statliga medel för psykisk hälsa har en psykiatrisamordnare anställts from 1 januari 
2020, placerad inom socialpsykiatrin/vård och omsorg med uppdraget att samordna 
aktiviteter från såväl skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Inom ramen för dessa medel 

finansieras även en nätverksutbildning för en person inom vårt Förebyggande arbete. 

Planerad åtgärd: 

För att ha möjlighet att erbjuda vård och stöd till personer med missbruksprob/em förstärks 
öppenvården med en behandlare, med huvuduppdrag våldsutsatta samt missbruk. Avtalet 

avseende stödsamtal med Helsingborgs stad sägs upp och kan i framtiden finansiera del av 
utökningen. Lång uppsägningstid gör dock att detta inte är möjligt under 2020. 

Stöd till våldsutsatta och våldsutövare 
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En viktig del i socialtjänstens arbete med våldsutsatta handla om att ställa rätt frågor, för 

att upptäcka våldsutsatthet. 

Planerad åtgärd: 

Under 2020 ska vi introducera/vidmakthålla en standardiserad bedömningsmetod, för att 
dessa frågor inte ska glömmas bort i utredningsarbetet. Gäller frågor till såväl vuxna som till 

barn och unga. 

Ekonomiskt bistånd 

Enligt nationell statistik har vi en låg kostnad för ekonomiskt bistånd i Båstad. Av 
erfarenhet vet vi att denna insats är konjunkturkänslig och påverkas av ökad 
arbetslöshet och av att exempelvis Arbetsförmedlingens uppdrag förändras. Ett utökat 
samarbete med Arbetsmarknadsenheten kan skapa förutsättningar för att flödet mellan 
enheterna går snabbare och därmed kan ledtiden till självförsörjning bli kortare. Detta är 

inte minst viktigt ur ett klientperspektiv, för en ökad självkänsla och meningsfull tillvaro. 
Det motverkar också att barnen i familjen ser ekonomiskt bistånd som ett 

normaltillstånd i sitt framtida vuxenliv. 

Planerad åtgärd: 

Samverkan med AME för en förbättrad process från ansökan till åtgärd. 

Vi har en intention att i samband med införande av Life care - Procapitas nya modul, ha 
möjlighet att digitalisera ansökningsprocessen i samverkan med IT-enheten. Det kan förkorta 
handläggningstiden samt ge en bättre arbetsmiljö för socialsekreteraren. En handläggartjänst 

kopplad till nyanlända tas bort from årsskiftet men behöver ersättas med ny medarbetare som 

kan arbeta såväl med vuxen som ekonomiskt bistånd, för en minskad sårbarhet vid enheten. 
Här finns också en plan att tillsammans med AME ingå i en ESF-ansökan för att öka 
socialsekreterarnas kunskap kring digitalisering och vilken nytta den kan göra i vår verksamhet. 
Det är Familjen Helsingborg som står för ansökan och egeninsatsen är tid. 

Hemlöshet 

Arbetet med hemlöshet ska bli mer proaktivt, för att förhindra vräkning och mer 

omfattande åtgärder. 

Planerad åtgärd: 

Hemlösa med missbruk och samtidig psykisk ohälsa är en särskilt utsatt grupp, där vi 
tillsammans med socialpsykiatrin inom vård och omsorg har ett intresse av att titta på metoder 
som används av andra kommuner tex. Bostad först eller boendeinsatsen Vård kedja . 
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Samverkan med Båstad hem ska vara förstahands/ösningen gällande lägenheter, för att slippa 

onödigt dyra bostads/ösningar. Regelbundna möten där vi framställer de behov som finns, ska 
skapa förutsättningar för nya lösningar som t.ex. genomgångsboenden. 

Verksamhetsfrågor 

Verksamheten saknar ledningssystem och ett systematiskt kvalitetsarbete, det saknas 

rutiner och de rutiner som finns är inte längre aktuella samt saknas processbeskrivningar 

på alla de flöden som ingår i verksamhetens uppdrag. Särskilt uppmärksammade är 

brister vad gäller rutin för klagomål, orosanmälan samt skyddsbedömningar. 

Påbörjad åtgärd: 

Konsu/t/process/edare kommer tillsammans med respektive personalgrupp arbeta fram rutiner 
och processer som ett stöd i arbetet. Utvecklingsarbetet påbörjas i januari enligt upprättad 

plan. 

Brister i dokumentation och i hantering av inkomna och upprättade handlingar påverkas i 

hög grad av ett verksamhetssystem som inte stödjer handläggningsprocessen, vilket 

försvårar utredningsarbetet och medverkar till långa utredningstider och felaktigheter. 

Genomförd samt pågående åtgärd: 

Inköp av ny version av verksamhetssystemet, som utvecklats till att ett verktyg i 
utredningsarbetet som minimerar risk för fel och skapar nya möjligheter till digitala kontakter 

med klienter och samarbetspartners på ett enklare sätt. Plan för implementering kommer att 
upprättas inom kort. 

Verksamheten har i dagsläget få kontrollpunkter, vilket gör att brister inte upptäcks i tid. 

Detta gäller till exempel utredningstider. 

Planerad åtgärd: 

Egenkontroller genomförs varje månad genom slumpvis urval av ärenden genomgår kontroll. 

Verksamhetsp/anen kompletteras med mätbara mått och aktiviteter som kan följas upp 

systematiskt och redovisas fortlöpande för politisk nämnd. 

Ekonomi 

Tillsammans med ekonomienheten har ett antal brister kartlagts varav vissa redan har 

åtgärdats, medan andra förbättringar kommer att ske successivt. Kostnader har inte 
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förts där de hör hemma, vilket innebär att det finns vissa felkällor i det material som har 

redovisats. Detta kommer att åtgärdas inför 2020. 

Planerad åtgärd: 

Ett antal nya rutiner kommer att tillskapas som tex.: 

Rutin för återsökning från Migrationsverket 
Rutin för bokföring av placeringar SoL, L VU, L VM etc. 
Rutin utbetalningar ekonomiskt bistånd - två ledskontroll 
Rutin försäkringsersättning 
Rutin för kontroll av att placeringar är upphandlade 
Rutin för placeringskostnader där moms 6 % kan återsökas 
Rutin för föräldrars underhållsskyldighet vid placering 

Bevakning av statsbidrag kommer att ske året runt, liksom utlysta medel från 

Länsstyrelsen, Boverket eller genom kommunalförbundet som hanterar vissa 

statsbidrag. 

Det totala antalet tjänster inom verksamheten ökar inte, men kräver en 

budgetfinansiering för att en långsiktigt stabil organisation ska vara möjlig. 

Omvärldsbevakning 

loF kommer att delta aktivt i de nätverk som finns mellan kommuner i Skåne, i första 

hand i Familjen Helsingborg. I dessa nätverk arbetar man gemensamt fram förslag till 

utvecklings- och förbättringsområden, där den lilla kommunen har stor nytta av andra 

kommuners resurser och möjligheter. 
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