
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 

Datum: Onsdagen den 13 januari 2016 

Tid och plats: Astrakanen, kl. 10:00 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016 Daniel Kling KS 2 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016 Daniel Kling KS 3 

3.  Delgivningar kommunstyrelsen 2016 Daniel Kling KS 4-83 

4.  Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2016 Daniel Kling KS 84-91 

5.  Informationsärenden kommunstyrelsen 2016 
 
A) Investeringsplaner fastighet och gata. Muntlig information från 
Dennis Karlsson, Båstadhem, och trafikingenjör Andreas Jansson.   

Daniel Kling KS 92-93 

6.  Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 Daniel Kling KS 94-98 

7.  Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2016  Johan Lindén KS 99-106 

8.  Skrivelse från det Kommunala Handikapprådet angående bristande 
tillgänglighet i Hamnområdet 

Sven-Inge Granlund KS 107-110 

9.  Motion - Utreda vad det skulle kosta kommunen att behålla spåret 
mellan Båstad och Förslöv för att trafikera sträckan med en spårvagn 
i egen regi 

Henrik Andersson KS 111-115 

10.  Inriktningsdokument för Förslövs utveckling  Olof Selldén KS 116-120 

11.  Arbetsordning för kommunfullmäktige från och med 1 januari 2015 Catharina Elofsson KS 121-123 

Båstad den 5 januari 2016 

Bo  Wendt  
Ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2016-01-05 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000007/2016 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 
Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 --  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsper-
sonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justerings-
personen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde.  
 
Aktuellt 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en le-
damot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valpro-
tokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera 
det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkom-
mande sammanträde. 
 
Förslag till beslut 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Carolin Gräbner (SD). 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Thomas Andersson (L). 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 19 januari kl. 09.00.  
 
 
 
Båstad den 5 januari 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Datum: 2016-01-05 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000008/2016 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 
Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 --  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

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

Förslag till beslut 
Dagordningen godkänns.  
 
 
 
Båstad den 5 januari 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Datum: 2016-01-05 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000004/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 
Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Anmälda delgivningar  
 

Samråd har skett med: 
- 
 

 
Delgivningar kommunstyrelsen 2016-01-13 
 
1. Tidsplan budgetprocess 2016. KS 001096/2015-906. 

2. Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM - 2015-12-03. KS 000525/2015-900. 
3. Styrelseprotokoll nr 8 från NSR – 2015-11-20. KS 000187/2015-500. 

4. Styrelseprotokoll nr 10 från Båstadhem – 2015-12-10. KS 000350/2015-900. 

5. Styrelseprotokoll nr 9 från Båstadhem – 2015-11-30. KS 000350/2015-900. 

6. Ekonomirapport för januari till november 2015. KS 000461/2015-906. 

7. Helsingborgs stads Mark- och boendeprogram med riktlinjer för markanvisning och exploa-
teringsavtal. KS 000820/2015-200. 

8. Inkommen synpunkt angående hyreshusen vid Bjärehemmet i Västra Karup. KS 
001512/2015-200.  

 

Förslag till beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad den 5 januari 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Tidsplan budgetprocess 2015 (polit iska möten): 

Våren 2016 

3-4:e mars Politisk planerings- och omvärldskonferens, (lunch-lunch). Nämndernas 

arbetsutskott, LG 

• Gemensam omvärldsanalys från LG presenteras 

• De politiska måldirektiven och satsningarna, jämförs med LG:s omvärldsanalys som tagits 

fram den 21:e jan och lO:e feb. Finns och var finns avvikelser? Hur hanteras dessa? 

• Ev. extern föreläsare. 

• Presentation på en övergripande nivå: Hur väl har vi nått våra mål under 2015? Är vi på väg i 

rätt riktning? Baserat från uppföljningen i årsredovisningen. Lägger grunden och skapar 

"nulägeskännedom" hos politiken inför diskussionerna kring nya måldirektiv. 

Frågeställningar: Vilka mål har vi haft och hur är statusen där? Vilka mål vill politiken 

prioritera framöver, vilka satsningar är de beredda att göra för att nå dessa och när i tiden 

ska/kan de nås? Måldirektiv från politiken till tjänstemännen tas fram under och efter denna 

konferens. Vilken ambitionsnivå ska vi ha på de olika målen? Ska vi exempelvis vara nr 10 

inom äldreomsorg eller nr 50? 

• Eventuella förändringar i nämndsmålen som framkommer behöver beslutas på KS veckan 

efter, dvs behöver dukas på bordet i KS den 9:e mars och KF den 23:e mars. 

9, 23:e mars Ev. beslut KS och KF om revidering av nämndsmål 

26:e april Budgetdag med politik, Heldag 09:00-15:00 (Nämndernas arbetsutskott) 

• Förvaltningen presenterar underlag till fortsatt beredning av budgetdirektiv 

• Driftsramar/investeringsramar, Skatteprognoser, ev. lånebehov 

• Befo lkningsprognos? 

• Övrig info 

9:e maj Budgetberedning (Förmiddag 9-12) 

Slutbehandla: 

• Förslag till budgetdirektiv/ramar 

• Investeringar (VA, skattefinansierade, Statlig medfinansiering, exploatering) 

• VA-taxa 

• Målstyrning (ekonomiska prioriteringar, resu rsstyrning, l<F-mål, nämndsmål, 

servicedeklarationer) 

18:e maj 

25:e maj 

8:e juni 

22:e juni 

Prel. extra Budgetberedning 

KSAU: Förslag till budgetdirektiv: Drifts- och investeringsramar, mål samt VA-taxa 

KS: Förslag till budgetdirektiv: Drifts- och investeringsramar, mål samt VA-taxa 

l<F - Beslut om budgetdirektiv: Drifts- och investeringsramar, mål samt VA-taxa 

Sid 1 

5

5



Hösten 2016 

S:e september 

l:e september 

15:e september 

20:e september 

VN: Diskussion om nämndsplan 

KS: Diskussion om nämndsplan 

MN: Diskussion om nämndsplan 

UN: Diskussion om nämndsplan 

14:e sept Budget beredning 

2015-12-03 

• Avstämning av det ekonomiska läget. Har det skett något som påverkar ramarna sedan juni

beslutet. Skatteprognos Augusti. 

lO:e oktober VN: Beslut om nämndsplan 

12:e oktober KS: Beslut om nämndsplan 

13:e oktober MN: Beslut om nämndsplan 

18:e oktober UN: Beslut om nämndsplan 

20:e akt Budgetberedning 

• Träff mellan Budgetberedning och Nämndernas arbetsutskott . Nämndernas arbetsutskott 

presenterar innehållet i sina nämndsplaner. 

26:e akt 

9:e nav 

23:e nav 

KSAU: Förslag till Budget 2017 och plan 2018-2019 

KS: Förslag till Budget 2017 och plan 2018-2019 

KF - Beslut om Budget 2017 samt plan 2018-2019 

Sid 2 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 

KS § 38 dnr. KS 108/15-903 

Budgetberedning - Förslag om utökad budgetberedning med 
en representant från varje parti i kommunstyrelsen 

9 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (FP) har väckt ett ärende om utökad budgetberedning. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Notering 

Utskott/presidium 

Thomas föreslår att budgetberedningen ska utökas så att varje parti som finns 
representerat i kommunstyrelsen också är representerade i budgetberedningen. 

I kommunstyrelsens reglemente§ 30 står: "Arbetsutskottet utgör kommunens 
budgetberedning. Budgetberedningen kan utökas med fler personer om styrelsen 
så beslutar. Budgetberedningen har ingen självständig beslutanderätt utan är ett 
beredande organ till kommunstyrelsen." 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson daterad 2015-01-09, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Budgetberedningen utökas så att alla partier som är representerade i kommun
styrelsen har en representant i budgetberedningen. 

2. Partiernas representant i budgetberedningen ska vara antingen ordinarie eller 
ersättare i kommunstyrelsen. 

De partier som inte är representerade i arbetsutskottet ombeds att meddela kansliet 
vilken person som ska sitta med i budgetberedningen. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

,.n , -· (··· 0 4 I I :; I ,. 1 ,.~· 

Kommunledningskontoret 
' ·.- l.. j 

on~S. .. ~\;>.~.~s\ 
.~~~.$. .. ~ .. ~~~ ........ 

Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM 

Tid och plats: 

Närvarande: 

2015-12-03 kl 13:00 -14:40, Ingrid/Marie, kommunhuset 

För arbetsgivaren: 
Katarina Pelin, kommunchef 
Marianne Malm, HR-chef 
Suzanne Skoglöf, HR-specialist 

Arbetstagarrepresentanter: 
Ingrid Pihlsgård, Kommunal 
Berit Herven, Kommunal 
Ola Andersson, Vision 
Anna Persson, Lärarförbundet 

Sekreterare: 
Marianne Fredriksson 

1 (2) 

Mötet inleds med att HR-specialist Suzanne Skoglöf presenterar sig samt att de fackliga repre
sentanterna presenterar sig för Suzanne. 

§ 57. Val av justerare 
Att justera dagens protokoll utses Anna Persson, Lärarförbundet och Ola Andersson, Vision. 

§ 58. Föregående protokoll 
Protokollen från 2015-10-22 läggs till handlingarna. 

§ 59. Arbetsmiljö 
Hälsostatistik redovisas vid nästa Cesam. 

Marianne M informerar om arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud som planeras för 
2016. 

§ 60. Personal 
Suzanne Skoglöf har börjat som HR-specialist. Suzanne vikarierar under hela 2016 för Ulrika 
Lindblad som är föräldraledig. 

Cecilia Rooth tillträder 2016-01-11 som HR-specialist. Cecilia efterträder Anna Höckert som slu
tar vid årsskiftet. 

Rekrytering av vård- och omsorgschef pågår. 

§ 61. Ekonomi 
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-25 beslut om budget 2016. Bjärepartiets förslag antogs 
med stöd av Sverigedemokraterna. 

8
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Invånarantalet ha sjunkit med 50 personer vilket påverkar ekonomin negativt. 

§ 62. Organisation 
Kommunhusets reception har flyttat till ny disk i entreen. Kundcenter är under införande. Rekry
tering av samordnare och kundcenterpersonal pågår. 

§ 63. Ärenden aktualiserade av fackliga företrädare 
Ola Andersson, Vision, informerar om MBL §§ 11 och 14 avseende individ och familj. 

§ 64. Ärendelista kommunstyrelsens arbetsutskott 
KS au:s ärendelista från 2015-10-28 och 2015-11-18 gås igenom med bland annat följande punk
ter: 

• Begäran om att tillsätta en oberoende utredning med anledning av Vård- och omsorgs
chefens avgång. 

• Svar på förslag från (SD) om att kommunen ska värna om bygdeskolorna. 

§ 65. Övriga frågor 
• Sammanträdesdatum för Cesam 2016 fastställs till: 11/2, 10/3, 28/4, 2/6, 15/9, 27 /10 

och 8/12. 
• Marianne M informerar om bruttolönevadrag. Förmånsportalen kommer inte att införas 

i nuläget. Dock finns möjlighet till bruttolöneavdrag för ögonlaseroperation. HR
avdelningen håller på att ta fram ett avtal och kommer att gå ut med information, trolig
en före jul. 

Anna Persson 
Lärarförbundet Vision 
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~ärvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunsty ·· elsen 

2015 -E- 17 

. Dn~~~??~~~~ 
~~ ... ...... .. .. ... .. .. ..... .. 

Protokoll Styrelsemöte 8/ 2015 med styrelsen i NSR Produktion AB 
fredag 2015-11-20, kl. 09:00-11:00 
på Helsingborgs nya ÅVC 

Kenneth Lantz, Berner Lundgren, Anders Månsson, Lars-Johan Forsberg, 
Peter Knutsson, Bo Lambertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, 
Gustaf Wingårdh, Reino Persson, Christer Hansson och Robin Holmberg. 

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

Personalrepr: 

Övriga: 

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

Kim Olsson, VD samt Eva-Lena Diilow, sekr. och Mats Örth, Ekonomichef 
under § 79-80. 

Anmält förhinder: "Kursiv text" 

§ 78 Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande· enligt ovan. 

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning 
att ordföranden jämte Jessica Andersson justerar protokollet 
att godkänna styrelseprotokoll 7/ 2015. 

1 (5) 
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§ 79 Ekonomiska rapporter 
Resultat ackumulerat september 2015 

Ekonomichef Mats Örth informerar om resultatet t.o.m. september 2015. 
Resulta,tet för NSR-koncernen visar på en vinst om 9 miljoner kronor, vilket är 3 
miljoner kronor bättre än budget. 
Resultatet för NSR Produktion visar på en vinst om 4,6 miljoner kronor och NSR AB 
en vinst om 8,7 miljoner kronor. 

Hittills har investeringar för 45 Mkr genomförts under året där 28 Mkr avser ÅVC 
Helsingborg och 8 Mkr avser Lakvatten. 

Helårsprognosen för NSR koncernen avseende årets resultat före boksluts
dispositioner visar på ett överskott på 10 miljoner kronor, vilket är ca 3 miljoner 
kronor bättre än budget. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 80 Budget 2016 och treårsplan 2016-2018 
Förslag till budget 2016 och treårsplan 2016-2018 presenterades på föregående 
styrelsemöte 2015-10-16. Därefter anordnades en separat frågestund om budgeten för 
styrelsen 2015-11-09. Budget och treårsplanen har även presenterats för ekonomiska 
och tekniska delegationerna. 

Beslutas 
att godkänna föreslagen budget 2016 och treårsplan 2016-2018. 

§ 81 Marknadsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om marknadssituationen gällande biogas. 
Under många år har man jobbat med att öka insamling av matavfall och livsmedels
avfaU till biogasproduktion för att nå ett hållbart system, men om nu inte infrastruk
turen följer denna utveckling så blir det tufft för biogasanläggningarna att få sålt sin 
gas. Tex har Skånetrafiken gjort en ny upphandling där de valt_ att handla upp bussar 
som går på andra drivmedel än biogas. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

2 (5) 
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§ 82 Information om nuläge för Koncessionsupphandlingar 
VD Kim Olsson informerar om att: 

Avtal påskrivet med OX2 angående biogasanläggning. Start 1 januari 

Avtal med externa kunder till pappersanläggning är uppsagda per 31 december 
och vi kommer att bala NSR' s plastförpackningar istället. 
Förhandling pågår med TMR. Beräknad start 31 mars. 

Koncessionsupphandling FA pågår. Start av koncession beräknad till 1 februari 

Förhandlingar med Öresundskraft om sorteringsplatta genomförd. Styrelsens 
villkor om oförändrad påverkan av miljö, personal och ekonomi uppfyllda. 
Start 1 februari. 

Öresundskraft betalar en koncessionsavgift för befintliga kunder med 
osorterat verksamhetsavfall. NSR driver vidare sorteringen med upphandlad 
entreprenör. Kostnaden för sortering och krossning delas med Öresundskraft. 
Modern anläggning under tak byggs för att minska risk för brand och påverkan 
på lakvatten. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 83 Verksamhetsrapporter 

a) Korrigering av tidigare föreslagna öppettider ÅVC. 
VD Kim Olsson informerar om att: 

I Båstad blir det två halvdagar istället för en heldag och det planeras inte för mer 
öppettid på sommaren då statistiken inte stödjer ett ökat behov. 

Bjuvs besöksstatistik stödjer inte möjlighet att öka öppettiden så där blir ingen 
korrigering. 

VD Kim Olsson informerar även om att det nu är en fullständig enighet mellan Bjuv 
och Åstorps kommun att bygga en gemensam Å VC, nu ska en lokaliseringsutredning 
påbörjas. 

b) Tillsynsmyndighet 
VD Kim Olsson informerar om NSRs sårbara relation gentemot Länsstyrelsen. 
Kim återkommer till styrelsen hur NSR kommer att gå vidare med detta. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

3 (5) 
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§ 84 Information om Höganäs kommuns' utredning angående eventuell uppsägning av 

konsortialavtal. 
VD Kim Olsson informerar om att det varit ett ägarmöte där man tog upp den 
ekonomiska konsekvensanalysen som tagits fram. Ägarna beslutade att Höganäs får 
ett kvartal till på sig innan de måste ta ställning i frågan nu när de har nya uppgifter. 

Elin Ask, SLF Helsingborg Stad har fått i uppdrag att se över konsortialavtalet, detta 
ska rapporteras till ägarsamrådet den 10 maj 2016. Elin kommer att skicka ut en 
kallelse till 1-2 representanter från varje ägarkommun som ska jobba med detta 
tillsammans under våren. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 85 Utvecklingsprojekt 
VD Kim Olsson informerar om strategiprocessen 2016 då ett nytt ägardirektiv har 
tagits fram. 

Under våren ska styrelsen arbeta in detta i affärsplanen som ska vara klart till juni 
2016. Affärsplanen ligger sedan till grund för företagets budgetarbete inför budget 
2017. 

Beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 86 Anmälningar 
VD Kim Olsson informerar om Avfalls Sveriges höstmöte där han och styrelsens 
ordförande Kenneth Lantz samt vice ordförande Berner Lundgren närvarade. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 87 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

§ 88 Avslutning 
Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

4 (5) 
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Helsingborg 2015-11-20 

Vid protokollet 

ftvctVtV1QUs~ 
Eva-Lena Diilow 

5 (5) 
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N ärv aran de: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Protokoll Styrelsemöte 8/ 2015 med styrelsen i NSR AB 
fredag 2015-11-20, kl. 09:00-11:00 
på Helsingborgs nya ÅVC 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 -12- 1 7 
Dnr .... .......................... .. 

Kenneth Lantz, Berner Lundgren, Anders Månsson, Lars-Johan Forsberg, 
Peter Knutsson, Bo Lambertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, 
Gustaf Wingårdh, Reino Persson, Christer Hansson och Robin Holmberg. 

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

Personalrepr: 

Övriga: 

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

Kim Olsson, VD samt Eva-Lena Diilow, sekr. samt Mats Örth, Ekonomichef 
under § 85-86 och Cecilia Holmblad, Renhållningschef under § 91 . 

Anmält förhinder: "Kursiv text" 

§ 84 Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning 
att ordföranden jämte Jessica Andersson justerar protokollet 
att godkänna styrelseprotokoll 7/ 2015. 

1 (5) 
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§ 85 Ekonomiska rapporter 
Resultat ackumulerat september 2015 

Ekonomichef Mats Örth informerar om resultatet t.o.m. september 2015. 
Resultatet för NSR-koncernen visar på en vinst om 9 miljoner kronor, vilket är 3 
miljoner kronor bättre än budget. 
Resultatet för NSR Produktion visar på en vinst om 4,6 miljoner kronor och NSR AB 
en vinst om 8,7 miljoner kronor. 

Hittills har investeringar för 45 Mkr genomförts under året där 28 Mkr avser Å VC 
Helsingborg och 8 Mkr avser Lakvatten. 

Helårsprognosen för NSR koncernen avseen?e årets resultat före bokslutsdisposit
ioner visar på ett överskott på· 10 miljoner kronor, vilket är ca 3 miljoner kronor bättre 
än budget. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 86 Budget 2016 och treårsplan 2016-2018 
Förslag till budget 2016 och treårsplan 2016-2018 presenterades på föregående 
styrelsemöte 2015-10-16. Därefter anordnades en separat frågestund om budgeten för 
styrelsen 2015-11-09. Budget och treårsplanen har även presenterats för ekonomiska 
och tekniska delegationerna. 

Beslutas 
att godkänna föreslagen budget 2016 och treårsplan 2016-2018. 

§ 87 Marknadsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om marknadssituationen gällande biogas. 
Under många år har man jobbat med att öka insamling av matavfall och livsmedels
avfall till biogasproduktion för att nå ett hållbart system, men om nu inte infrastruk
turen följer denna utveckling så blir det tufft för biogasanläggningarna att få sålt sin 
gas. Tex har Skånetrafiken gjort en ny upphandling där de valt att handla upp bussar 
som går på andra drivmedel än biogas. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 88 Information om nuläge för Koncessionsupphandlingar 
VD Kim Olsson informerar om att: 

Avtal påskrivet med OX2 angående biogasanläggning. Start 1 januari 

Avtal med externa kunder till pappersanläggning är uppsagda per 31 december 
och vi kommer att bala NSR' s plastförpackningar istället. 
Förhandling pågår med TMR. Beräknad start 31 mars. 

Koncessionsupphandling FA pågår. Start av koncession beräknad till 1 februari 

Förhandlingar med Öresundskraft om sorteringsplatta genomförd. Styrelsens 
villkor om oförändrad påverkan av miljö, personal och ekonomi uppfyllda. 
Start 1 februari. 

Öresundskraft betalar en koncessionsavgift för befintliga kunder med 
osorterat verksamhetsavfall. NSR driver vidare sorteringen med upphandlad 
entreprenör. Kostnaden för sortering och krossning delas med Öresundskraft. 
Modern anläggning under tak byggs för att minska risk för brand och påverkan 
på lakvatten. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 89 Verksamhetsrapporter 

. a) Korrigering av tidigare föreslagna öppettider ÅVC. 
VD Kim Olsson informerar om att: 

I Båstad blir det två halv dagar istället för en heldag och det planeras inte för mer 
öppettid på sommaren då statistiken inte stödjer ett ökat behov. 

Bjuvs besöksstatistik stödjer inte möjlighet att öka öppettiden så där blir ingen 
korrigering. 

VD Kim Olsson informerar även om att det nu är en fullständig enighet mellan Bjuv 
och Åstorps kommun att bygga en gemensam ÅVC, nu ska en lokaliseringsutredning 
påbörjas. 

b) Tillsynsmyndighet 
VD Kim Olsson informerar om NSRs sårbara relation gentemot Länsstyrelsen. 
Kim återkommer till styrelsen hur NSR kommer att gå vidare med detta. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 90 Information om Höganäs kommuns utredning angående eventuell uppsägning av 
konsortialavtal. 
VD Kim Olsson informerar om att det varit ett ägarmöte där man tog upp den 
ekonomiska konsekvensanalysen som tagits fram. Ägarna beslutade att Höganäs får 
ett kvartal till på sig innan de måste ta ställning i frågan nu när de har nya uppgifter. 

Elin Ask, SLF Helsingborg Stad har fått i uppdrag att se över konsortialavtalet, detta 
ska rapporteras till ägarsamrådet den 10 maj 2016. Elin kommer att skicka ut en 
kallelse till 1-2 representanter från varje ägarkommun som ska jobba med detta 
tillsammans under våren. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 91 Renhållningen 
a) Förslag till mindre justeringar av renhållningstaxor. 
Renhållningschef Cecilia Holmblad informerar om vad som generellt har justerats i 
renhållningstaxan för 2016. 
De har förtydligat texter samt layout. Samlat abonnemang för villahushåll och fri
tidshus under samma rubrik och sett över återvinningspremier. 

b) Redovisning av utredning av kostnad och taxejämförelse. 
Renhållningschef Cecilia Holmblad redogjorde för de slutsatser som tagit fram avse
ende skillnader i kostnader och taxor mellan renhållningskollektiven i NSRs ägar
kommuner. Skillnader i servicegrad och boendestruktur förklarar kostnadsavvikelser 
mellan kommuner medan den rätten att miljöstyra taxor förklarar variationen mellan 
kommuner i taxor för enskilda abonnemang. 

c) Nils Holgersson rapport. 
Rapporten ~r inte klar, redovisas på nästa möte. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 92 Utvecklingsprojekt 
VD Kim Olsson informerar om strategiprocessen 2016 då ett nytt ägardirektiv har 
tagits fram. 

Under våren ska styrelsen arbeta in detta i affärsplanen som ska vara klart till juni 
2016. Affärsplanen ligger sedan till grund för företagets budgetarbete inför budget 
2017. 

Beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
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§ 93 Anmälningar 
VD Kim Olsson informerar om Avfalls Sveriges höstmöte där han och styrelsens 
ordförande Kenneth Lantz samt vice ordförande Berner Lundgren närvarade. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 94 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

§ 95 Avslutning 
Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Helsingborg 2015-11-20 

Vid protokollet 

t{)i4(aWA l1lo'\,V 
Eva-Lena Diilow 
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BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

BÅSTADHEM 

PROTOKOLL nr 10 - 2015 
fört vid sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB torsdagen den 10 december 2015. 

Tid och plats: kl 13.45-16.30, Båstadhem AB 

Närvarande styrelseledamöter: Hans Grönqvist (BP) 
Kjell Andersson (BP) 
Ann-Margret Kjellberg (S), fram till kl 15.15 §87 
Ingemar Nilsson (SO) 
lb Nilsson (C) 
Allan Sunnergren (MP) 
Erik Helbl (BP), ej tjg 
Irene Ebbesson (S), tjg fr kl 15.15 §88 
Joakim Gräbner (SD), ej tjg 
Jan Ahlström (M), tjg 
Torgny Brenton (M), ej tjg 

Övriga närvarande: Robert Falk, vd Båstadhem AB 

Sekreterare: 

Beslut: 

Lisbeth Nilsson, ekonomichef Båstadhem AB 

Ursula Lindblom, ekonomiassistent Båstadhem AB 

§ 81 Sammanträdets öppnande 
Sammanträdet öppnades av ordförande Hans Grönqvist som hälsade alla välkomna. 

§ 82 Val av justerare 
Protokollet skall justeras av lb Nilsson. Beslutades att protokollsjustering sker kl 16.00 torsdag 
17 december på Båstadhems kontor. 

§ 83 Fastställande av dagordning 
§ 85 utgick och enkäten från AktivBo presenterades före styrelsemötets början. Fortsatt 
förhyrning av vård paviljongerna Åsliden tillagt som beslutsärende under§ 90 Övriga frågor. 

§ 84 Föregående protokoll 
Föregående protokoll nr 8 för mötet 22 oktober - § 65 rättelse av att suppleanter är ansvariga 
för beslut när man deltager som tjänstgörande. Inga anmärkningar på protokoll nr 9 för mötet 
30 november. 
1. Protokollen lades till handlingarna. 
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Beslut: 

Beslut: 

§ 85 VD-rapporter 
Fastigheten Jv9 såld 
Såld till Benjamin Rolf med tillträde den 7 december. 
Bjärehemmet - annexhusen 
Båstadhem har erhållit startbesked för rivningen som väntas vara klar till årsskiftet. 
Trapphusboendet 
Anbudsförfarande pågår och ska vara klart 18/12. 
Malens Trygghetsboende 
Första spadtaget togs den 10 december. 21av45 lägenheter är bokade. 
Troll bäcken 
Ansökan om bygglov lämnad i december. Anbudsförfarandet väntas vara klart i mars 2016. 
Hyresgäst-enkäten 
Feedback till hyresgästerna lämnas i samband med hyres-aviseringen. 
Extrastämma 17 december 
På grund av att Fredrik From avsagt sig uppdraget blir Jan Ahlström ordinarie styrelseledamot 
och uppdraget som suppleant tas över av Christer Linden. 
Sophantering Vårliden 
Rationalisering då fyra soprum ersätts med ett sophus. 
Uthyrning Ängahällans lokaler 
En process för eventuell uthyrning av Ängahällans lokaler till privat förskoleverksamhet 
påbörjad. 

§ 86 Ekonomichef-rapporter 
Redovisning av försäljningen Jv9 
Nästan 600 000 kr vinst vid försäljningen. 
Ny omsättning/offert lån 
Förfrågan lämnad endast till Kommuninvest då deras ränta är den enda negativa. 
AGL räknar med att Båstad hems lånekostnad 2016 blir en miljon lägre jämfört med 2015. 
Marknadssituation 
Av de lägenheter som annonseras idag är det endast en utan sökande. Just nu har Båstad hem 
ovanligt låg omsättning. 
Demografi Båstad 
Kön till lägenheterna i Båstad fördelas rätt jämnt över de olika åldersgrupperna. 
Hyresförhandling 
Hyresförhandlingen för 2016 är klar och landade på en ökning med 0,27%. Underlaget från 
presentationen bifogas protokollet. 
Budget 
Förslag till budget för 2016 delades ut. 
1. Styrelsen antog budgeten enligt förslaget. 
Moms 
Genom att aktivera fiberinstallationen som en inventarie har Lisbeth Nilsson yrkat på och 
fått ca 1,4 miljoner kronor tillbaka i moms. 
Pågående projekt 
Redovisning av pågående projekt och de som under året har aktiverats som komponenter. 
Fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4 
Lisbeth Nilsson redogjorde för situationen för fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4 i 
Förslöv som har ett stort renoveringsbehov. Efter diskussion föreslogs att Robert Falk och 
Lisbeth Nilsson ska ge förslag på olika lösningar till nästa styrelsemöte. 
1. Styrelsen beslöt enligt förslag. 
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Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

§ 87 Arbetsordning 2016 
Arbetsplan för 2016 bifogades med kallelsen. Ändring skall göras under "Verkställande 
direktörens uppgifter" lO:e punkten ändras från 1 december till decembermötet. 
1. Styrelsen beslöt godkänna arbetsordningen med ändring enligt ovan. 

§ 88 Affärsplan 2015-2018 
Affärsplan för 2015-2018 bifogades kallelsen. Jan Ahlström förvånad över att möjligheten att 
tillhandahålla bostadsrätter inte finns med i affärsplanen och vill att detta läggs till under 
punkt ett och tre. Ingemar Nilsson föreslog att man skulle lägga till att Båstadhem ska 
förhandla fram option på markköp i anslutning till norra stationen. 
1. Styrelsen beslöt godkänna affärsplanen med ovanstående tillägg. 

§ 89 Konstnärlig utsmyckning eller liknande ändamål Malens Trygghetsboende 
Föreslogs att Robert Falk och Lisbeth Nilsson tar fram förslag på vattenkonstverk och 
presenterar dessa vid nästa styrelsemöte. 
1. Styrelsen beslöt enligt förslag. 

§ 90 Övriga frågor 
Båstads kommun vill se en fortsatt förhyrning av vård paviljongerna vid Åsliden för Bildning
och arbetes räkning för anvisningsboende för ensamkommande barn. Förutom att 
vård paviljongerna är en del av ett försäkringsärende som ska avslutats så fort som möjligt, 
påverkas fastigheten negativt ur moms- och skattehänseende med ändrad inriktning. 
1. Styrelsen beslöt säga nej till förfrågan från Bildning- och Arbetes räkning. 

§ 91 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Hans Grönqvist förklarade sammanträdet avslutat. 

Båstad 2015-12-10 

Hans Grönqvist 
Ordförande 

Ursula Lindblom 
Sekreterare 

aJ~ 
lb Nilsson 
Juste rare 
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BÅSTADHEM 

PROTOKOLLnr9-2015 
fört vid extra sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB måndagen den 30 november 2015. 

Tid och plats: kl 8.30-9.15, Båstad hem AB 

Närvarande styrelseledamöter: Hans Grönqvist (BP) 
Ann-Margret Kjellberg (S) 
Kjell Andersson (BP) 
Ingemar Nilsson (SD) 
Allan Sunnergren (MP) 
Erik Helbl (BP),tjg 

BÅSTADS KOMMUN 

Lars Casteborn (BP),ej tjg 
Irene Ebbesson (S),ej tjg 
Torgny Brenton (M), tjg 

Kommunstyre lsen 

2015 -12- 18 
onr~(.~ .. '9.~~~S ~ 
~ ... $. .:: .. ~~~ .. 

Övriga närvarande: Robert Falk, vd Båstadhem AB 

Sekreterare: 

Beslut: 

Lisbeth Nilsson, ekonomichef Båstadhem AB 
Niklas Örning, fastighetschef Båstadhem AB 

Ursula Lindblom, ekonomiassistent Båstadhem AB 

§ 76 Sammanträdets öppnande 
Sammanträdet öppnades av ordförande Hans Grönqvist som hälsade alla välkomna. 

§ 77 Val av justerare 
Protokollet skall justeras av Ingemar Nilsson. Beslutades att protokollsjustering sker kl 
11.30 torsdag 10 december på Båstad hems kontor. 

§ 78 Fastställande av dagordning 
Utskickad dagordning fastställdes. 

§ 79 Malens Trygghetsboende 
Underlag för beslut att sänka åldersgränsen på Trygghetsboendet skickades med 
kallelsen. Styrelsen vill avvakta med beslut tills frågan angående 
gemensamhetslokalen blir besvarad. 
1. Styrelsen avvaktar med att sänka åldersgränsen. 
2. Vd Robert Falk och ekonomichef Lisbeth Nilsson får i uppdrag att kontakta Vård och 
Omsorg angående gemensamhetslokalen. 
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§ 80 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Hans Grönqvist förklarade sammanträdet avslutat. 

Båstad 2015-11-30 

~ 
Hans Grönqvist 
Ordförande 

Sekreterare 

Ingemar Nilsson 
Juste rare 

24

24



BÅSTADS KOMMUN 
f(omrnunsry re l ~e n 

2015 -12- 1 6 

Ek • • • b 2Q 1 ,-Dn~S~.\:>.~\J~~~ . onom1rapport Januar1-novem er :J. .. ':\...9.~~::: .. ~~:G.: :::s. 

Prognos årets resultat 
Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse 

Februari +13,6 +3,5 -10,1 

Mars +13,6 +1,3 -12,3 

Apri l +13,6 +1,8 -11,8 

Maj +13,6 -2,5 -16,1 

Augusti +13,6 -6,0 -19,6 

September +13,6 -3,7 -17,3 

Oktober +13,6 -2,7 -16,4 

November +13,6 +2,3 -11,3 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på +2,3 
(-2,7) mkr, en negativ avvikelse mot budget med -11,3 
(-16,4) mkr. 

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt -23,5 (-24,2) mkr inklusive 

Prognostiserade avvikelser -11,3 (-16,4) 

Kommunfullmäktige 
KF - skolpeng bo/grsk 

KF - skolpeng gymn 
KF - hemvårdspeng 

KF - boendepeng 
Reserv för demografi 

Valnämnd, Överf, Kom rev 
MN - myndighetsnämnd 

MN - samhällsskydd 
KS- kommunstyrelse 
KS- kommunledning 

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

KS- samhä llsskydd 
KS- bildning & arbete 

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

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

VN - vård- och omsorgsnämnd 
VN - vård & omsorg 

Finansförvaltning 

Kommunfullmäktige -22,7(-23,1) 

KF - Kommunfullmäktige +0,6 (+0,6) 
Fullmäktige har under 2015 haft låga kostnader för be
redningar. Under 2015 har det enbart funnits en fast 
beredning och få tillfälliga beredningar, jämfört med 
tidigare år då det fanns fasta beredningar. 

KF - Skolpeng, barnomsorg/grundskola -7,6 

(-7,6) 
Det prognostiseras bli ca 139 (142) fler barn och elever 
i snitt 2015 än vad det budgeterats för. När budget 
2015 gjordes kunde det inte förutses att inflyttningen 
av barn och elever skulle bli så kraftig. Antalet barn och 

utnyttjad demografireserv. Avvikelsen för finansför
valtningen beräknas uppgå till +12,2 (+7,8) mkr. 

Verksamhetsområdenas negativa avvikelser beror 
främst på stora underskott inom hemvårds- och boen
depeng med -7,8 respektive -6,6 mkr samt skolpeng 
barnomsorg/grundskola med -7,6 mkr. 

Det prognostiserade resultatet på +2,3 mkr innebär att 
balanskravet inte kommer att uppfyllas, då det balans
kravsjusterade resultatet uppgår till -2,1 mkr. Detta 
förutsatt att komunfullmäkte inte beslutar att nyttja 
medel från pensionsreserven. 

Prognosen innebär att inget av de två, av fullmäktige 
beslutade, finansiella målen kommer att uppfyllas. 
Överskottet uppgår endast till 0,3 procent och investe
ringarna täcks inte fullt ut av skattemedel. 

elever med skyddad identitet har fortsatt öka under 
året och ligger i år på en betydligt högre nivå mot 2014. 
Av de 139 barn och elever som är utöver budget är 16 
av dessa asylsökande och Skolpengen får en schablo
nersättning per barn från Migrationsverket som täcker 
kostnaden för skolpeng per elev. 

Skolpeng, gymnasium-1,3 (-1,3) 
Prognosen för köp av gymnasieplatser beräknas bli ca 
-2,0 tkr. Underskottet beror på att det prognostiseras 
totalt bli 19 fler gymnasieelever än vad det budgete
rats, -1,5 mkr, och att eleverna har gjort dyrare utbild
ningsval än budgeterat, -0,5 mkr. Skolpengens intäkter 

becäkn"' bli ca ~ BÅSTADS 
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+O, 7 mkr mer än budgeterat. Detta beror främst på att 
bidragen från migrationsverket avseende skolgång för 
asylsökande ungdomar inte är budgeterade samt efter
släpningar av bidrag från 2014. 

Hemvårdspeng-7,8 (-7,8) 
För köp av hemvårdstimmar prognostiseras det en av
vikelse på -8, 7 mkr, vilket beror på att det befaras bli i 
snitt 2 100 fler hemvårdstimmar per månad än vad det 
finns budget för under 2015. Intäkterna för omvård
nadsavgifterna beräknas överstiga budget med 
+0,9 mkr. 

Boendepeng -6,6 (-7,0) 
Prognostiserad avvikelse mot budget avser köp av ex
terna korttidsplatser samt högre beläggning än budge
terat på Bjärehemmet och Skogsliden. 

Överförmyndare -0,7 (-0,7) 
Antal ärenden är fortsatt högt och flera ärenden är 
komplicerade. En del av de som behöver god man eller 
förvaltare har inte möjlighet att betala sin del av denna 
kostnad och då betalar kommunen detta. Bidrag från 
immigrationsverket söks. 

Myndighetsnämnd -0,6 (-0,6) 

MN - Myndighetsnämnd -0,1 (-0,1) 
Nämnden är ny och ledamöterna har utbildats och ef
ter omvalet så behöver den nya nämnden också få ut
bildning i de fackområden som nämnden har som an
svar. 

MN - Samhällsskydd -0,5 (-0,5) 
Miljöavdelningen prognostiserar en avvikelse mot 
budget på -0,4 mkr främst på grund av att ingen inven
tering av enskilda avlopp har utförts under första terti
alet. Räddningstjänstens tillsynsarbete prognostiserar 
en avvikelse på -0,1 mkr. 

Kommunstyrelsen -2,3 (-3,5) 

KS - Kommunstyrelse -0,6 (-0,6) 
Ksau före omvalet bestod av ordföranden och vice ord
föranden, men ej oppositionsrådet. Vardera ledamot i 
Ksau, förutom kommunalrådet, har arvode om 25 pro
cent av heltid. Samma arvode har även oppostionsrå
det. De som har ett fast arvode om 25 procent har även 
rätt till sammanträdesersättning. 

KS - Kommunledningskontor -0,1 (-0,6) 
Staben prognostiserar ett avvikelse mot budget 
på -0,2 mkr på grund av planerad dubbelbemanning. 

Kostnader för färdtjänst som köps från Skånetrafiken 
och avgifter till olika förbund kommunen ingår i har i 
och med utebliven inflationskompensation tidigare år 

ökat och saknar täckning inom budget. Därav väntas en 
negativ avvikelse om ca -0,1 mkr uppstå. Ekonomiav
delningens övriga verksamhet kommer täcka upp för 
underskottet inom färdtjänst och förbundsavgifter i 
och med att en delvis personalvakans uppstått under 
året vid rekrytering av ny ekonom till verksamhetsom
rådet vård och omsorg samt genom en allmän ekono
misk återhållsamhet. Totalt prognostiseras en positiv 
avvikelse för ekonomiavdelningen med +0,1 mkr. 

KS - Teknik och service +0,4 (+0,2) 
Mindre avvikelser finns inom de olika verksamheterna 
men sammantaget prognostiseras en positiv avvikelse 
på 0,4 mkr. Fritid prognostiserar en positiv avvikelse 
som beror på att det betalts ut mindre bidrag än bud
geterat till föreningsverksamheter då det är lägre antal 
barn och ungdomar i föreningarna. Måltidsverksam
heten prognostiserar en negativ avvikelse på grund av 
minskade intäkter. Lokalvård prognostiserar en positiv 
avvikelse som beror på lägre personalkostnader än 
budgeterat samt nytt städavtal. 

Inom VA verksamheten beräknas +1,0 mkr kunna av
sättas till VA-regleringsfond. 

KS - Samhällsbyggnad ±0,0 (-0,3) 
På totalen håller Samhällsbyggnad budgeten för 2015. 
Under hösten har det beviljats ett flertal stora bygglov, 
bland annat för ett trettiotal parhus i Torekov, flerbo
stadshus och affärslokaler i Båstad vilket bidragit till 
större intäkter än förväntat, inte bara för bygglov utan 
även för kommunens kart/GIS- och i viss mån plansi
dan. Dessa lov har genererat behov av bygglovskartor 
och har gett intäkter i form av planavgifter i bygglovs
skedet. Mot bakgrund av det beräknas bygglov och 
kart/GIS att tillsammans dra in +0,8 mkr mer än för
väntat vilket mer än väl tar ut plansidans beräknade 
underskott på -0,5 mkr som är föranlett av en övertro 
på planintäkter. Utöver det har det visat sig att kostna
derna för kommunens bostadsanpassning inte kommer 
att överskrida sin budget lika mycket som förväntat 
vilket innebär att prognosen i dagsläget ligger 
på -0,3 mkr. Fortfarande gäller dock att plansidan och 
bostadsanpassning under en mängd av år har varit och 
är underbudgeterade. 

KS - Samhällsskydd +0,5 (+0,5) 
Prognosen är att folkhälsa visar en positiv avvikelse på 
+0,2 mkr på grund av att avtalet med Ängelholm om 
gemensam folkhälsostrateg upphörde vid halvårsskif
tet. Prognosen för krisberedskap är en positiv avvi
kelse mot budget med +0,3 mkr på grund av att tjäns
ten som säkerhetssamordnare inte återbesatts med an
ledning av den ovisshet som rått kring nästa års bud
get. 
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KS- Bildning & arbete -2,6 (-2,7) 
Vuxenutbildningen prognostiserar en negativ avvikelse 
om -0,6 mkr. Fritt sök i Skåne Nordväst har lett till ökat 
antal sökande elever till gymnasial vuxenutbildning, 
som medfört ökade kostnader för köp av utbildnings
platser. Arbetsmarknadsenheten prognostiserar ett 
överskott om +0,6 mkr, hela summan avser verksam
heten utväxling och ska därmed kopplas till försörj
ningsstöd. Individ och familj vuxna prognostiserar en 
negativ avvikelse om -1,6 mkr. Avvikelsen inom vuxna 
orsakas främst utav ökade kostnader för kvinnofrid, 
som prognostiserar ett underskott om -0, 9 mkr. Insti
tutionsplaceringar och öppna insatser boende beräk
nas gå med ett underskott om -0, 7 mkr, underskotten 
inom Individ och familj vuxna täcks till en viss del utav 
överskott inom familjehemsvård och kontaktpersoner. 

Försörjningsstöd beräknas gå med ett underskott 
om -1,0 mkr vid årets slut. Prognosen förbättras efter 
november då utfallet för kvartal 4 2015 inte beräknas 
bli så högt som det tidigare prognostiserats med. 

Utbildningsnämnd -1,6 (-1,3) 

UN - Utbildningsnämnd -0,1 (-0,1) 
Utbildningsnämndens beräknade negativa avvikelse 
beror på ökade sammanträdesersättningar till ledamö
terna i nämnden och att nämnden beslutade tillsätta ett 
arbetsutskott. 

UN - Barn & skola +0,2 (+0,2) 

Barn & skola ram +0,3 ( +0,3) 
Verksamhetsövergripande prognostiserar en positiv 
avvikelse om + 1,5 mkr. Lokalkostnaderna för barnom
sorg prognostiserar dock en negativ avvikelse 
om -60 tkr, som beror på omstrukturering på grund av 
mögelskada och vårdnadsbidrag en negativ avvikelse 
om -160 tkr, på grund av ökat antal ansökningar av 
vårdnadsbidrag. Den positiva avvikelsen inom verk
samhetsövergripande beror främst på tilläggsbelopp 
barnomsorg och grundskola som prognostiserar 
+0,8 mkr samt på grund av tillfälligt ej tillsatta tjänster. 
Den positiva avvikelsen finansierar den negativa avvi
kelsen inom grundsärskola och specialskola, som be
räknas få en negativ avvikelse om -1,5 mkr. Kultursko
lan prognostiserar en positiv avvikelse om +0,3 mkr på 
grund av att tjänster inte ersatts fullt ut vid tjänstledig
het. 

Resultatenheter -0,1 (-0,1) 
Prognosen är osäker på grund av svårigheter att rekry
tera pedagoger. En liten enhet som Sandlyckeskolan 
har svårt att bedriva en verksamhet som lever upp till 
skolans styrdokument på grund av att de inte får till
räckligt med resurser för att hjälpa elever med sär
skilda behov. Skolpengen är inte anpassad till små en-

heter för att kunna bedriva verksamhet på ett bra sätt. 
Tidigare överskott används även till att hjälpa barn och 
elever som är i behov av särskilt stöd då tilldelat till
läggsbelopp inte räcker till. 

UN - Bildning & arbete -1,7 (-1,4) 

Bildning & arbete ram -1, 7 (-1,4) 
Gymnasiesärskolan prognostiserar en positiv avvi
kelse, då kostnaderna för köp av gymnasiesärplatser 
beräknas bli 1,1 mkr lägre än vad det är budgeterat för. 
Gymnasium ramfinansierat prognostiserar en positiv 
avvikelse på +0,4 mkr som beror på lägre kostnader för 
skolskjutsar, inackorderingsbidrag och 1:1 datorer. In
divid och familj barn och unga prognostiserar en nega
tiv avvikelse på -3,2 mkr. Avvikelsen beror främst på 
långa och vårdkrävande placeringar i HVB-hem, även 
kontaktpersoner och familjehemsvård för barn och 
unga prognostiserar en negativ avvikelse. 

Vård- och omsorgsnämnd +0,7 (+1,2) 

VN -Vård & omsorg +0,7 (+1,2) 

Resultatenheter -4,1 (-4,6) 
Hemvården står för -2,9 mkr av den totala avvikelsen i 
resultatenheterna och vård- och omsorgsboende står 
för -1,2 mkr. Boende har mottagit stimulansmedel 
uppgående till 1160 tkr som är inkluderat i totalen. 

Fyra av åtta hemvårdsgrupper prognostiserar en posi
tiv avvikelse, de fyra grupperna med negativ prognos 
jobbar med att få balans mellan intäkter och kostnader. 
Prognoserna kalkylerar dock att denna balans inte 
kommer att uppnås vid bokslut 2015. En negativ faktor 
i samtliga grupper är att kostnaderna för bilar har ökat 
(-0,2 mkr). Generellt sett, i samtliga hemvårdsgrupper, 
har det varit svårt att rekrytera vikarier under somma
ren vilket lett till extra kostnader för extrapass utförda 
av befintlig personal. Total kostnad för insatta extra
pass i hemvården uppskattas till 450 tkr. Intäkter för 
sommarvistelser har fakturerats och bokförts i oktober 
månad, hemvårdens andel uppgår till ca 1,5 mkr. Dessa 
intäkter var högre än tidigare prognostiserat (ca 
1,1 mkr var medtaget i september prognos), dock får 
det inte genomslag i totalen på grund av en justerad 
negativ prognos för en av hemvårdsgrupperna 
(-1,0 mkr ). Korttiden på Skogsliden prognostiserar en 
positiv avvikelse då de har haft hög beläggning och 
bemanningen har kunnat hållas på en bra nivå 
( +0,4 mkr). Åsliden prognostiserar en negativ avvikelse 
som beror på engångskostnader i samband med över
lämnandet till extern utförare (-0,4 mkr). Två boende 
prognostiserar negativa avvikelser beroende på omfat
tande punktinsatser, vilket uppgår till ca -2,6 mkr i 
prognostiserad avvikelse. Bjärehemmet prognostiserar 
en positiv avvikelse 
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som delvis kan förklaras med en högre ersättning per 
dygn samt högre beläggning än budgeterat ( +0,5 mkr). 

Övriga enheter +4,8 ( +5,8) 
Centralt bestående främst av Administration, Led
ningsresurser, Verksamhetsförändringar och Utbild
ning har en positivt prognostiserad avvikelse på 
5,3 mkr. Prognosen beror bland annat på öronmärkta 
pengar för verkställighet av insatsen "Bostad med sär
skild service 9:9" som ej kan verkställas i år, budgete
rat till 2,9 mkr, samt på prestationsbaserade medel för 
2014 som ej används (0,8 mkr) och lägre kostnad för 
utbildning än budgeterat (0,5 mkr). Prognosen beror 
även på upphandling av nytt verksamhetssystem för 
dokumentation som beräknas bli färdigt under 2016, 
budgeterat till 0, 7 mkr, samt rekryteringssvårigheter 
som har försenat uppstarten av ett demensteam, bud
geterat till 1,0 mkr. Ett tillbakadraget beslut angående 
JV9, ett försök att samla Vård och omsorgs kontorsytor 
till ett ställe, resulterar i en negativ avvikelse om 
ca -0,8 mkr. Stöd och Omsorg har en negativt progno
stiserad avvikelse på -2,9 mkr, och detta beror främst 
på att "Köp av plats SOL" prognostiserar en negativ av
vikelse på -2,4 mkr då omständigheter kräver köp av 
en dyrare boendeplats än budgeterat, samt köp av yt
terligare en plats utöver budget. Servicelägenheter LSS 
prognostiserar en negativ avvikelse som beror på att 
två beslut om insatsen "Bostad med särskild service 
9:9 "ej har kunnat verkställas på en gruppbostad, pro
gnosticerad avvikelse om ca -1,2 mkr. Detta har istället 
verkställts på "Servicelägenheter LSS". 

Hälso- och sjukvård har totalt sett 1, 1 mkr positiv pro
gnostiserad avvikelse, som till viss del är hänförlig till 
avsaknad av vikarie under sommarledighet för Rehab. 
Resultatet påverkas även negativt av svårigheten att 
rekrytera sjuksköterskor till sommarvikariat, samt 
högre kostnad för bilar än budgeterat. Svårigheten att 
rekrytera resulterade i extra ersättning för uppskjuten 
semester och extrapass, samt även vikariat utförda av 
bemanningsföretag. HSL har mottagit stimulansmedel 
för ökad bemanning uppgående till 540 tkr, och natt
patrullen har mottagit 300 tkr. 

Finansiering +15,9 (+11,5) 

Finansförvaltning +12,2 (+7,8) 
Största anledningen till överskottet beror på en positiv 
budgetavvikelse på grund av olika engångsposter till 
ett netto av drygt +8,1 mkr. Engångsposterna består av 
+ 14,4 mkr överskott från avslut av olika exploaterings
projekt samt en utrangeringskostnad till följd av för
väntad rivning av Backaskolan på -6,4 mkr. 

En annan stor anledning till det prognostiserade över
skottet är att AFA Försäkrings styrelse beslutat om att 

återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner 
och landsting för försäkringarna AGS-KL och Avgiftsbe
frielseförsäkring. Båstads kommuns återbetalade pre
mie beräknas uppgå till drygt +5,3 mkr. 

Det låga ränteläget som innebär låga räntekostnader på 
rörliga lån uppskattas ge en positiv budgetavvikelse 
beträffande kommunens räntekostnader för långfris
tiga lån. Avskrivningskostnader för nya anläggningar 
under året förväntas bli lägre än budgeterat med an
ledning av förskjutningar av investeringsverksamheten 
till senare på året och i vissa fall till nästkommande år. 
Sammantaget uppskattas en positiv budgetavvikelse 
avseende räntekostnader och avskrivningskostnader 
uppstå om drygt +5,4 mkr. 

Pensionskostnaderna väntas överstiga budget 
med -6,5 mkr. Av dessa avser -4,0 mkr kostnader för 
ingångna överenskommelser om särskild avtalspens
ion. Resterande del av underskottet beror på ökade 
kostnader jämfört med budget främst för utbetalningar 
av avtalspensioner men även för förmåns- och avgifts
bestämda pensioner. 

Prognosen för skatteintäkterna pekar på en negativ 
budgetavvikelse på ca -3,0 mkr. 

Resterande del av den positiva avvikelsen gentemot 
budget på +2,9 mkr utgörs enligt prognos av outnytt
jade reserver, bland annat medel som under 2015 står 
till KS förfogande (1,5 mkr). Efter Jordbruksverkets av
slag på Östra Karups ansökan om bidrag för renovering 
av bygdegården så uppstår inte kostnaden för kommu
nens medfinansiering på 762 tkr under 2015. 

Demografireserv +3,7 (+3,7) 
Demografireserven ska täcka eventuellt ökade kostna
der till följd av ökade volymer kopplade till demo
grafiska förändringar inom hemtjänst och äldreboende 
samt grundskole- och gymnasieverksamhet. 

Investeringar +11,7 (+15,0) 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. 

KS - Kommunledningskontor -0,2 (-0,4) 
Kundtjänstdisk och möbler, inför start av kundtjänst, är 
inköpt för 110 tkr. Medel för dessa finns i budget 2016. 
En avvikelse på -130 tkr utgör stolar till Arorna samt 
ljudanläggning till sessionssalen. Dessa poster är inte 
budgeterade. Ökade kostnader för virusskydd, integ
rationer och uppgraderingar vägs till största delen upp 
av lägre investeringar i byten av gamla pc, nyinköp av 
programvaror samt senareläggning av projekt e
handel. 
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KS- Teknik & service +8,3 (+11,8) 

Skattefinansierad verksamhet inklusive medfinan
siering till statlig infrastruktur -7,1 (-3,6) 
Den största avvikelsen beror av inköp av markområdet 
Killeröd 11:12 samt reglering av tidigare köp av mark 
norr om väg 115 vid verksamhetsområde i Östra 
Karup. Dessa poster har inte varit budgeterade. Projekt 
beträffande ombyggnation av värme och ventilation i 
Östra Karup som ska utföras under 2016 har till viss 
del påbörjats under 2015 med borrning för bergvärme. 
Totalkostnaden för projektet har stigit då halva skolan 
måste utrymmas och moduler har fått ersätta dessa 
klassrum. Projekteringskostnaden har även blivit dy
rare än budgeterat. Vidare har ventilationsprojektet i 
A-huset på Strandängsskolan blivit betydligt dyrare då 
man stött på "gömda" problem som har varit tvingande 
att åtgärda för att komma vidare. 

Stationsprojekten i Båstad samt Förslöv pågår med full 
fart och är inne i sin slutfas. Stationen i Förslöv kom
mer att bli dyrare än budget medan stationen i Båstad 
håller sig motsvarande summa under budget. 

Avgiftsfinansierad verksamhet +15,4 ( +15,4) 
För VA-verksamheten prognostiseras en positiv avvi
kelse mot budget på + 15,4 mkr beroende på försening
ar i projekt samt lägre kostnader än budgeterat. Pro
jektet Öllövsstrand prognostiseras bli mer kostsamt än 
budgeterat. Projektet avvaktar kommunstyrelsens be
slut för om budgetering mellan projekt. Utbyggnaden av 
Va-ledningar längs Inre Kustvägen pågår. Dock är det 
osäkert när Trafikverket fakturerar oss för projektet 

och det är troligt att så sker först 2016. Tilläggsanslag 
på 3 mkr har erhållits för att lägga om ledningar i Järn
vägsgatan i Grevie i samband med Trafikverkets asfal
tering. 

KS- Samhäl lsbyggnad +1,0 (+1,0) 
Upphandling av mätutrustning skjuts till 2016 vilket 
ger en positiv budgetavvikelse på +0,4 mkr. Några pro
jekt är mindre kostsamma än beräknat, +0,2 mkr, samt 
några projekt som ej påbörjas på grund av tidsbrist el
ler att investeringen skulle medföra obudgeterade 
driftskostnader, +0,3 mkr. 

KS - Samhällsskydd +0,1 (+0,1) 
Uppgradering verksamhetssystem miljö skjuts upp till 
år 2016. 

VN -Vård &omsorg+2,5 (+2,5) 
Upphandling av nyckelfri hemvård och trygghetstele
foner hinner inte bli klara förrän 2016. 

Befolkning 
Den 30 november uppgick antalet invånare till 14 369 
(14 402) vilket är en minskning med 52 personer se
dan årsskiftet (14 419). Motsvarande uppgift för janu
ari-november 2014 är en ökning med 156 personer till 
14 431. 

Minskningen innevarande år beror på ett positivt in
flyttningsnetto på +49 samt ett negativt födelsenetto 
på -101. Det flyttade ut 877 personer och 926 flyttade 
in och det föddes 99 barn och 200 personer avled. 
Uppgifterna är hämtade från Tekis Kid. 
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1 Om programmet 
Helsingborgs stad har en tydlig vision om att år 2035 vara en skapande, pulserande, 
global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag. För att 
förverkliga denna vision krävs strategiska ställningstaganden för stadens långsiktiga 
utveckling och tydliga riktlinjer för hur vi möjliggör för mer kreativitet och 
nytänkande. Mark- och boendeprogrammet prioriterar stadens utbyggnad och slår 
fast viljeinriktningar för bostadsförsörjning samt beskriver hur vi arbetar med 
markanvisning. Genom att ha tydliga prioriteringar och viljeinriktningar skapar vi en 
transparent, hållbar och inkluderande utbyggnad av Helsingborg. 

Programmet riktar sig till Helsingborgs stads organisation, byggherrar, 
fastighetsutvecklare och stadens invånare. När det i programmet står vi, våra eller 
staden avses de som ingår i Helsingborgs stads organisation. Programmet syftar också 
till att vara stadsövergripande och vill involvera och inspirera kring Helsingborgs 
utveckling. När det i programmet står Helsingborg avses därför de som bor, lever och 
verkar i hela kommunen och dess geografiska område. 

2 Våra övergripande ambitioner 
Vi vill utveckla spännande och attraktiva boende- och näringslivsmiljöer med god 
arkitektur. Här ska det finnas ett hem för alla och kreativa mötesplatser för 
företagsamma människor. Vi stärker fastighetsutvecklarnas möjligheter att vara en 
del av stadens utveckling genom tydliga prioriteringsgrunder och öppenhet i 
planeringsprocessen. Våra prioriteringar ska också vara tydligt kopplade till vad som 
är ekonomiskt motiverat. 

Helsingborgs stad har pekat ut åtta övergripande strategiska mål som omfattar alla 
verksamheter. Av dessa åtta är följande särskilt relevanta för mark- och 
boendeprogrammet: 

Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv 

Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad 

I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn och unga 

Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor 

Helsingborgs stad ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor 

Mark- och boendeprogrammet tydliggör Helsingborgs stads viljeinriktningar och 
prioriteringar för att utveckla bostäder, offentlig service och mark för näringsliv. Det 
förtydligar också hur vi gemensamt arbetar med utvecklingen av stad och landsbygd. 
Det gör vi genom att tydliggöra vilka steg som ska tas för att uppnå visionen om 
Helsingborg 2035 och ambitionerna i översiktsplanen. Programmet anger även 
riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Kortfattat kan programmet 
delas in i tre delar som beskriver staden vi vill bygga, våra prioriteringar av 
utbyggnad i olika områden samt så arbetar vi tillsammans för att uppnå det. 
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Hur programmets innehåll ska implementeras och följas upp beskrivs i kapitelet 
Ansvar och uppföljning. Bostads byggande och utveckling av mark för näringsliv 
påverkar budget och investeringsplaner för flera kommunala bolag och förvaltningar 
eftersom det kopplas samman med utbyggnad av infrastruktur, skolor samt annan 
samhällsservice. 

3 Koppling till andra styrdokument och underlag 
Utöver visionen om Helsingborg 2035 finns det även andra styrdokument och 
underlag som relaterar till mark- och boendeprogrammet på olika sätt. Nedan 
beskrivs kortfattat de styrdokument som har störst betydelse och relevans för mark
och boendeprogrammet. 

Mark- och boendeprogrammet utgår från stadsutvecklingen som fastställts i 
Helsingborgs översiktsplan 2010. Här redovisar vi stadens utbyggnads- och 
förtätningsområden på en övergripande, kommunal nivå. Översiktsplanens strategier 
är att: 

• Stärka utvecklingen i stationsnära lägen 

• Växa resurseffektivit genom förtätning 

• Bli ett regionalt nav 

• Främja dynamiskt näringsliv 

• Utveckla samtida identitet och attraktivitet 

Arbetet med att ta fram Stadsplan 2017, ändring av översiktsplanen för centralorten, 
har påbörjats och kommer att fokusera på förtätning av staden, vilket är en av 
huvudstrategier för hur Helsingborg ska växa. Förtätning handlar om fler bostäder 
och arbetsplatser, mer service, grönska och infrastruktur - allt det som behövs i en 
stad. Syftet med Stadsplan 2017 är att: 

• Visa var vi kan förtäta och med vad 

• Öka attraktiviteten i centralorten 
• Minska det ekologiska fotavtrycket 

• Visa på utvecklingen fram till 2035 

Områdes beskrivningar är inget politiskt beslutat styrdokument utan en årlig analys 
av utvecklingen i kommunens tio delområden. Till exempel går det att följa 
bostads byggande, befolkningsutveckling och inkomstnivåer. Områdes beskrivningarna 
ligger till grund för uppföljningen av mark- och boendeprogrammet. 

Staden gör en befolkningsprognos varje år som innehåller en kommunprognos på 
längre sikt samt en delområdesprognos på kortare sikt. Befolkningsprognosen, som är 
politiskt förankrad, används som underlag för planeringen av stadens olika 
verksamheter. 
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Perspektiv Helsingborg är korta rapporter och sammanställningar som beskriver 
Helsingborg och dess utveckling utifrån olika teman, exempelvis flyttningar och 
befolkningsutveckling. 

Det kommande Livskvalitetsprogrammet fokuserar på folkhälsa och miljön vi lever 
i, och anger stadens viljeinriktningar och prioriteringar från 2016 till 2024. Syftet med 
programmet är att skapa förutsättningar för att invånarna i Helsingborg ska kunna 
uppleva god livskvalitet. 

Det kommande Näringslivsprogrammet beskriver Helsingborgs stads prioriteringar 
för att stimulera tillväxt och företagsamhet. Med programmet vill vi visa näringslivet 
och andra intressenter våra prioriteringar och inriktningar för näringslivsutveckling. 

Helsingborgs Grönstrukturprogram är ett vägledande underlag i planeringen för 
den långsiktiga utvecklingen av stadens grönstruktur. Det bidrar till att uppnå såväl 
nationella som lokala miljö- och folkhälsomål. Strategierna för det fortsatta arbetet 
med vår grönstruktur är att höja kvaliteten på nuvarande grönområden, anlägga nya 
parker och natur i bristområden, skydda befintliga värdefulla grönområden och 
överbrygga barriärer. 

3.1 Regionala mål och samarbeten 
Det finns ett flertal mellankommunala och regionala mål och samarbeten som är 
relevanta för bostadsförsörjning och stadsutveckling i Helsingborg. Vårt arbete ligger i 
linje med det som pågår på internationell, nationell och regional nivå, och vi är med 
och driver utvecklingen framåt. I programmet prioriterar vi därför 
stadsutvecklingsprojekt som är regionalt lättillgängliga och stödjer de strategier som 
fastställts i Strukturbild för Skåne samt i Regional utvecklingsstrategi - Det öppna 
Skåne 2030. Genom att koncentrera utbyggnaden till de regionala noderna stärker vi 
utvecklingen av en integrerad, sammanhängande och tillgänglig bostads- och 
arbetsmarknad. 

Regional utvecklingsstrategi 
Det öppna Skåne 2030 heter den regionala utvecklingsstrategi som Region Skånes 
regionfullmäktige antog i juni 2015. Den ska utgöra en gemensam målbild för Skåne 
med sikte på år 2030. Målsättningen med utvecklingsstrategin är ett öppet Skåne som 
välkomnar pluralism, fler människor, nya ideer och som kännetecknas av hög tolerans 
och stor delaktighet i gemensamma samhällsfrågor. I Skåne ska alla erbjudas goda 
livschanser. Såväl ett öppet landskap som urbanisering ska främjas. 

Skåne utgör en naturlig del i Öresundsregionen. Helsingborg är utpekad som 
tillväxtmotor i den regionala utvecklingsstrategin och har därmed en central roll i att 
driva utvecklingen och generera synergieffekter för hela Skåne. I avsnittet Staden vi 
vill bygga beskriver vi hur vi med helhetssyn och framförhållning kan skapa 
förutsättningar för attraktiva stadsdelar som utvecklas utifrån sina unika 
förutsättningar. 
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Strukturbild för Skåne 
Inom arbetet med Strukturbild för Skåne har ett antal strategier för det flerkärniga 
Skåne tagits fram för att koppla samman det regionala utvecklingsarbetet med den 
kommunala översiktsplaneringen. I strukturbilden lyfts fem strategier fram för 
Skånes utveckling: 

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

• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne 

• Växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvändning 

• Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder hög 
livskvalitet 

• Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige och södra 
Östersjön 

Strukturplan för Skåne Nordväst och gemensam planstrategi 
Tillsammans med de övriga tio kommunerna i Skåne Nordväst har vi tagit fram en 
strukturplan för vår gemensamma utveckling. Där lyfts bland annat vikten av att 
nyttja vår befintliga infrastruktur på bästa sätt. Till exempel betonas betydelsen av att 
utveckla stationsorter och stationslägen som är regionalt viktiga. Det är en 
prioritering som stärks genom Mark- och boendeprogrammets tydliga fokus på 
utvecklingen runt Helsingborgs regionala noder och stationsorter. 

Gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör 
Vi har även tillsammans med Helsingörs kommun enats om en gemensam planstrategi 
som identifierar flera gemensamma utvecklingsområden samt unika kvaliteter som 
stärker våra två städer. 

Skånebilden 
De skånska regionala kärnorna har tillsammans med Region Skåne enats om ett antal 
utgångspunkter för framtida infrastruktursatsningar som är viktiga för hela Skåne. 
För Malmö, Lund och Helsingborg kompletteras Skånebilden med åtgärder för 
tillgänglighet och kapacitet i städerna. 

3.2 Nationella mål och lagar 
Det nationella målet för bostadspolitiken är en långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som 
svarar mot behoven. Ramarna för bostadsmarknaden och bostadspolitiken sätts av 
regering och riksdag genom beslut om lagar och andra regelverk. 

Vi har identifierat några nationella mål som särskilt betydelsefulla för våra 
prioriteringar i Mark- och boendeprogrammet: 

• Fortsätta utvecklingsarbetet med stadsdelar med brett utanförskap i 
samverkan med boende, fastighetsägare och berörda kommuner. 

• Underlätta för studenters och ungas boende. 

• En väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektor. 
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Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska varje 
kommun ha riktlinjer för bostadsförsörjningen. Kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjningen ska innehålla mål för bostads byggande och utveckling av 
bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå uppsatta mål, samt en beskrivning av 
hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Varje kommun ska även anta riktlinjer för markanvisningar enligt lag (2014:899). 
Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller 
upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. 

4 Staden vi vill bygga 
Helsingborg är en framåtriktad stad med stark befolkningstillväxt och utveckling av 
nya bostäder och mark för näringsliv. Här finns god arkitektur, bostadsområden med 
hög kvalitet och ett dynamiskt näringsliv. Vi vill fortsätta att växa och utvecklas med 
varierade och nyskapande bostäder utifrån varje områdes demografiska 
sammansättning ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta gör vi med omtanke och 
eftertanke, tillsammans med fastighetsägare, fastighetsutvecklare, invånare och andra 
som vill bidra till att bygga och utveckla vår stad och varje områdes fulla potential. 

4.1 Attraktiva, hållbara och levande boendemiljöer 
Attraktiva boendemiljöer ska finnas i alla delar av Helsingborg, så väl i centrum som i 
övriga områden, i tätorter och på landsbygden. En blandad stad möjliggör för större 
närhet till stadens kvaliteter. Närhet till exempelvis kollektivtrafik, service, arbets
och mötesplatser, skolor samt grön- och rekreationsområden bidrar till 
helsingborgarnas upplevelse av livskvalitet och stärker stadens attraktivitet. 

Vi ser efterfrågan på bostäder i ett större regionalt sammanhang där vi delar såväl 
arbets- som bostadsmarknad med övriga Skåne, Halland och Köpenhamnsregionen. 
Tack vare ökad rörlighet och förbättrad kollektivtrafik är de regionala 
tillväxtmotorerna, Malmö, Lund och Helsingborg, sammankopplade med varandra. Ett 
attraktivt Helsingborg stärker därför utvecklingen i hela regionen, inte minst i 
grannkommunerna i Familjen Helsingborg. 

Så gör vi: 
• Vi prioriterar stadsutveckling som stärker stadens attraktionskraft och som 

genom närhet till högkvalitativ kollektivtrafik är regionalt lättillgänglig. 

• Vi ska synliggöra lediga bostäder i Helsingborg, privata och kommunala, på 
den regionala bostadsmarknaden. 

Vi eftersträvar långsiktigt hållbar markanvändning samtidigt som vi arbetar med 
förtätning för att utveckla den attraktiva och pulserande staden. Därför är ambitionen 
att främst växa inom befintliga strukturer och hushålla med värdefull jordbruksmark, 
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samt att använda den mark som exploateras på bästa sätt. Dessutom uppmuntrar vi 
experimentlusta, kreativitet, hållbara materialval och energilösningar. 

Så gör vi: 
• Vi prioriterar projekt som bidrar till att förtäta staden och utvecklar stadens 

kvaliteter. Det gäller för både bostadsområden, nya näringslivsetableringar 
och befintliga verksamhetsområden. Förtätning ska ske utifrån platsens 
förutsättningar och potential och vi eftersträvar en hög exploateringsgrad. Att 
bebyggelse går upp i höjd är en av flera möjligheter att uppnå detta. 

• Vi ska uppmuntra och stimulera hållbart och energieffektivt byggande. 

• Vår målsättning är att minst 75 % av den tillåtna byggrättens bruttoarea ska 
utnyttjas när fastigheter exploateras för bostadsändamål. Fribyggartomter 
omfattas inte av denna riktlinje. 

4.2 Ett hem för alla 
Vi vill utveckla spännande boendemiljöer med bostäder som människor behöver och 
vill ha. Utvecklingen ur ett socialt hållbarhetsperspektiv har starka kopplingar till 
bostads byggandet. Därför ska det finnas ett hem för alla med god tillgänglighet, 
variation i pris, storlek, läge och upplåtelseform. Det finns ett stort antal större projekt 
med bostadsbyggande över lång tid som ger goda förutsättningar för balanserad 
bostadsförsörjning under kommande tioårsperiod. Vi kan skapa förutsättningar för en 
bra vardag för stadens invånare genom att tidigt i planeringsprocessen identifiera 
önskvärd samhällsservice och inkludera den i detaljplaner. God framförhållning ger 
större flexibilitet inför framtida behov. Det är gruppen unga som förväntas öka mest i 
Helsingborg under de kommande åren. Samtidigt som det är en viktig grupp för 
stadens långsiktiga utveckling är det ofta också de unga som har svårast att ordna 
egen bostad. Därför är det en prioriterad fråga för staden att frigöra passande 
bostäder, yteffektiva och prisvärda, för den gruppen. 

Så gör vi: 
• Vi gör bostäder tillgängliga för unga och de som har svårt att efterfråga nya 

bostäder. Vi ska möjliggöra för större omsättning i det befintliga beståndet 
med hjälp av nyproduktion för att på så vis få igång flyttkedjor. Då kan 
billigare lägenheter i det befintliga beståndet bli tillgängliga för fler. För att få 
bättre kunskap om hur flyttkedjorna ser ut gör vi fördjupade analyser av 
effekterna av nyproduktion av bostäder. 

• Vi ska ha god framförhållning när vi planerar, så att skola, vård och omsorg 
utvecklas i takt med övriga staden. Behov av och plats för olika typer av 
samhällsservice, exempelvis skola, omsorg, mötesplatser, bibliotek och 
kultur, ska säkerställas tidigt i våra planprocesser. 

• Vi ska underlätta för personer som av olika skäl har svårare att få egen bostad 
så att dessa personer kan etablera sig på bostadsmarknaden och hitta 
passande bostadsalternativ. 
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En attraktiv och levande stad är en stad där alla får plats och där det uppstår en 
blandning av boendemöjligheter. Vi vill stimulera rörligheten i staden genom att 
minska barriäreffekter och möjliggöra en fysiskt och socialt mer sammanhållen stad. 
På vissa platser kan det krävas särskilda kommunala satsningar för att möjliggöra för 
hållbar stadsutveckling. Vi har idag områden som har ett ensidigt bostads bestånd och 
samtidigt ser vi att en stor andel av flyttningarna inom staden sker inom vissa 
definierade stadsområden. Därför är det viktigt att skapa en större variation i våra 
områden. Det stärker även vår ambition att skapa blandade och integrerade 
stadsdelar. 

Så gör vi: 
• Vi prioriterar projekt som kompletterar det befintliga utbudet av bostäder i 

området. På så sätt stärker vi ett varierat och differentierat byggande på alla 
platser i staden med ambitionen att utveckla trygga bostadsmiljöer där 
människor vill bo och som är attraktiva att besöka. 

• Vi synliggör förutsättningar, utveckling och utmaningar i stadens områden i 
den årliga områdes beskrivningen samt följer upp och beskriver 
bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen. 

• Målet är att alla ska ha en bostad. På vägen dit ska staden vid behov erbjuda 
tillfälligt boende och fortsätta samordna insatser utifrån individuella behov 
för att på sikt kunna helt arbeta bort den ofrivilliga bostadslösheten. 

4.3 En plats för företagsamma människor och företag 
Helsingborg ska vara en intressant plats för företagsamma människor och möta 
näringslivets behov. Ett varierat utbud av etableringsmöjligheter är en stark drivkraft 
för att attrahera företagsamma människor och företag. Att näringslivet erbjuds lägen 
och lokaler som uppfyller deras krav är viktigt för hela stadens utveckling. Samtidigt 
strävar vi efter funktions blandning som innebär att bostäder utvecklas tillsammans 
med arbetsplatser och andra, icke störande verksamheter. Detta skapar en levande 
stadsmiljö med bra tillgänglighet och stort kund- och medarbetarunderlag. 

Så gör vi: 
• Vi vill stärka utvecklingen av en levande stadsmiljö och prioriterar därför 

centrala och stationsnära lägen för etableringar av kunskaps- och 
tjänsteföretag, service och handel. 

• Vi prioriterar verksamheter som stärker och utvecklar stadens näringsliv och 
bidrar till sysselsättningsutveckling samt effektiv markanvändning. 

• Eftersom det på sikt kommer att bli ont om mark för mindre 
verksamhetstomter väljer vi att under kommande år lägga ett särskilt fokus 
på att säkra tillgången på denna typ av mark. 

• Minst 25 % av den tillåtna byggrättens bruttoarea ska utnyttjas när 
fastigheter exploateras som verksamhetsområde. 
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Under de närmaste åren kommer ett stort antal kontorsbyggnader att byggas i de 
centrala delarna av staden. Det kan därmed förväntas att en del av de lägenheter som 
tidigare omvandlats från bostäder till kontor nu åter kommer att byggas om till 
bostäder. 

Så gör vi: 
• Vi ska möjliggöra för fler bostäder i de centrala delarnas befintliga 

bostads bestånd genom att uppmuntra och prioritera återställande av 
bostäder som tidigare byggts om till kontor. 

• Vi prioriterar nya kontors byggnader i de centrala delarna av staden och i 
stationsnära lägen. För att maximera täthet och antal arbetsplatser ser vi 
gärna att det byggs mer på höjden. 

5 Våra prioriteringar 
Prioriteringsordningen tydliggör hur planeringen av större stadsutvecklingsprojekt 
eller näringslivsetableringar bidrar till utvecklingen av kommunens olika delar och 
säkerställer den långsiktiga bostadsförsörjningen. Genom att kraftsamla i utvalda 
geografiska områden och se till att bygga färdigt dessa områden innan vi påbörjar ett 
nytt område bidrar vi till att stora och långsiktiga investeringar används på bästa sätt. 
Det möjliggör samtidigt ett bättre driv i utvecklingen av Helsingborgs större 
stadsutvecklingsområden. Ett annat viktigt syfte är att stärka kopplingen till 
utbyggnaden av infrastruktur, skolor och annan samhällsservice. Vi vill kunna 
tillgodose både den ökade efterfrågan på olika typer av bostäder och etablerings behov 
för ett diversifierat och dynamiskt näringsliv. 

Helsingborg befinner sig i en period av stark befolkningstillväxt och kraftigt 
bostads byggande. Vi ser redan idag en utmaning i att få fram byggbar mark i centrala 
lägen. För att kunna fortsätta växa och attrahera nya invånare är det viktigt att 
framtagna detaljplaner bidrar till uppfyllelse av stadens mål för bostadsproduktionen 
med blandade bostadstyper och upplåtelseformer . 

. För Helsingborgs framtida utveckling är det viktigt att vi möjliggör för flera olika 
typer av bostadsområden. Därför ska vi i vår prioritering ta hänsyn till områdets 
struktur, innehåll och identitet. Här är områdes beskrivningarna ett viktigt underlag. 

5.1 Regionala noder 
I enlighet med översiktsplanen ska en stor del av utbyggnaden koncentreras runt de 
regionala noderna Knutpunkten (centralstationen), Maria station och Ramlösa station. 
Vi fortsätter förtäta runt noderna för att förstärka stadens kvaliteter, växa 
resurseffektivt och utveckla en positiv identitet i de olika stationsområdena. 

Knutpunkten med H + 
H + är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg under modern tid. Fram till 
2035 ska det centralt belägna hamn- och industriområdet utvecklas och staden ska 
växa med fler invånare, företag och mötesplatser. H+ kommer även att binda samman 
flera av stadens centrala delar. H+ är ett av stadens högst prioriterade 
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stadsutvecklingsprojekt. Projektet är indelat i fyra geografiskt avgränsade 
delområden - Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck. I 
området finns en rad utmaningar som påverkar utbyggnadstakten de närmaste åren. 

Maria stationsområde 
Området utvecklas med en tät kvartersstruktur och närhet till naturen. I Maria 
stationsområde planerar vi för flerbostadshus, enfamiljshus samt service och 
centrumfunktioner. Vi ser även en stor potential i utveckling och förtätning av 
verksamhetsområdet i Berga. En större skola planeras i områdets norra del. Maria har 
fortsatt hög utvecklingspotential. Under de kommande åren kan ungefär 1000 nya 
bostäder tillkomma och området i sin helhet kan rymma upp till 2000 nya bostäder. Vi 
prioriterar fortsatt hög takt i utbyggnaden av Maria. 

Ramlösa station 
Området runt Ramlösa station har förutsättningar att växa och utvecklas till en 
blandad stad, med plats för näringsliv, service och bostäder. Närheten till Ramlösa 
station erbjuder högkvalitativ kollektivtrafik både för resor inom staden och hela 
regionen. Eftersom läget är komplext med hög andel trafik och väg där farligt gods 
transporteras så bedöms utbyggnad av området med bostäder kunna ske först på 
längre sikt. 

5.2 Större utvecklingsområden och förtätning 

Förtätning i centralorten 
Vi vill att Helsingborg fortsätter att växa inåt. Vi vill därför stärka möjligheten för en 
kvalitativ förtätning. Inom befintlig bebyggelse och på tillgänglig mark i centralorten 
ska det skapas plats för fler bostäder, arbetsplatser, samhällsservice, grön- och 
rekreationsområden. Detta gör vi för att få en tät och attraktiv stad samt att undvika 
att ta jordbruksmark i anspråk. Även om detta är en generell prioritering är det en av 
de viktigaste för stadens långsiktiga utveckling och förtätningsprojekt i befintlig 
bebyggelsestruktur prioriteras högt. Det finns dock ett antal utmaningar kopplade till 
denna ambition. Stadens tillgång på byggbar mark inom centralorten är begränsad. 
Det innebär att vi måste intensifiera sökandet efter lämpliga förtätningsprojekt och då 
är andra fastighetsägare än staden viktiga aktörer. Det innebär också att det blir andra 
ekonomiska kalkyler för staden och att en mindre del av kostnaden för utbyggnad av 
exempelvis gator och avlopp kommer att bäras av de enskilda projekten. I stället 
kommer de att belasta stadens investeringsbudget. 

Drottninghög 
DrottningH är ett samverkansprojekt mellan stadens förvaltningar och 
Helsingborgshem och ska utveckla Helsingborgs äldsta miljon programsområde till en 
hållbar del av staden. Under de kommande tjugo åren förändras Drottninghög genom 
förtätning, nya kopplingar och nya mötesplatser. 

Fredriksdal 
Det råder ett högt förtätningstryck inom Fredriksdal. Vi arbetar med att undersöka 
förutsättningar för förtätning och säkra kvaliteter i grönområdena. Vi vill även 
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möjliggöra starkare kopplingar inom bostadsområdena och till målpunkter utanför 
programområdet. 

Närlunda 
Närlunda ska upprustas och utvecklas. Närlunda ska bli en attraktiv, centralt belägen, 
hållbar och levande stadsdel. En upprustning av befintliga lägenheter kombinerat med 
ny exploatering av bostäder, men även en utveckling av befintlig grönska, 
mötesplatser, rekreation samt service ska medverka till detta. 

Norra infarten 
Norra infarten är en stadsdel nära centrum som ska utvecklas till blandad stad med 
kontor, verksamheter, bostäder, service och högkvalitativ kollektivtrafik. Området ska 
ha en stark identitet och fungera som attraktiv infart till Helsingborg med tydliga 
stråk, mötesplatser, en kvalitetshöjande förtätning och en flexibel markanvändning. 

Folkparken 
Folkparken har ett unikt läge med förutsättningar för en förvandling till ett levande 
och öppet bostadsområde i nära samspel med naturen. 

Elineberg 
Elinebergs centrum har ett intressant läge nära både Ramlösa station, 
servicefunktioner och naturmiljön på Landborgen. Vi vill därför pröva att förtäta 
området med bostäder. Vi vill också att utemiljö, platser och stråk ska skapa bättre 
samband mellan funktionerna och utgöra varierade mötesplatser. 

5.3 Befintliga och nya stationssamhällen 
Våra stationssamhällen kan i stationsnära lägen inrymma såväl bostadsutbyggnad 
som besöks-, kunskaps- och personalintensiv verksamhet samt icke störande 
verksamheter. Ödåkra och Rydebäck är redan idag attraktiva utvecklingsorter som 
erbjuder sina invånare många boendekvaliteter. Tillsammans med Påarp kommer 
dessa två orter att stå för ett stort antal nya bostäder och näringslivsetableringar 
under de närmsta tio åren. 

5.4 Mark för näringslivet 
I Helsingborg finns ett antal områden som lämpar sig väl till medelstora och stora 
verksamheter med och utan industrispår. Sådana områden är Långeberga, Tostarp 
och Uteslutningen. Områden med potential för främst små- och medelstora 
verksamheter finns i Mörarp, Ödåkra samt kan utvecklas i området väster om 
Långebergavägen. Förutom nyexploatering vill vi underlätta för förtätning av 
befintliga områden som Väla Södra och Ättekulla. Norra Filborna och Östra 
Långeberga är områden som vi vill spara för framtiden och som därmed inte är 
prioriterade de kommande tio åren. Exploatering av dessa förutsätter delvis nya 
trafiklösningar och kommer att hanteras i Stadsplan 2017. 
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6 Befolkningsutveckling och byggande fram till 
2035 

I tabellen nedan visas antalet bostäder i nu kända projekt. Siffran för antalet bostäder 
i kända projekt ligger på en låg nivå jämfört med förväntad befolkningstillväxt fram 
till 2035. Befolkningen förväntas växa med cirka 40 000 personer fram till 2035 vilket 
utifrån dagens boendetäthet på 2,1 personer per bostad motsvarar ungefär 20 000 
bostäder, alltså i genomsnitt 5000 per femårsperiod (se tabell s.15). 

Det finns alltså ett glapp mellan bostads behovet, på omkring 1000 bostäder årligen, 
och de bostäder som finns i framtagna planer. Därför är arbetet med att hitta lämpliga 
förtätningsprojekt i centralorten en avgörande fråga för stadens långsiktiga 
bostadsförsörjning. En detaljerad redovisning av bostadsbeståndet och en prognos 
över befolkningsutvecklingen och nya bostäder finns på delområdesnivå i 
områdes beskrivningarna. 
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6.1 Prioriterade utbyggnadsområden och utbyggnadstakt 

Region :ita noder 

Större utvecklinosomr.tden 
och lörtölnlng 

Befintl iga och nya 
stotlonssamhällen 

Byrir med möjlighete r ti ll god 
kollektivtrafik 

1 vng ortalmng I centnlonen 600 
14 Rydebock 150 

170vnga 100 
staUonssamh:illen 

Mark för näringsliv 

'HctJöm ning av va ll som ii r möj ligt att gcnomförn utithi n pägåcmfo p l mtpru c~ss lfön.l ig~t eller pågående <.JctJljphincrJ, infn.istruktu rutbyggnad 
och n111 rknad.s lä1;c. Rectiim ningcn 1 respektive period eruncta r s ir. pil v.nd dct.1ljplnner, plnnprogram och Ö\'f'rs ikt.splan hf'sk1ivcr :;;om hn.li t:idspntcntial. 

n lfostmlsht:hov: Hostat.ls bchov uti fn1n bcfulkn ingsprognos LO 15 och antagande om summa bucn<lctäthct som idag. 

12 Övrig förtä tning i centralorten omfattar projekt som exempelvis Ångfärjan, Kv. Norrland, Hings torp och Lampan. 

17 Ovrir,:-i .c; tnlion.c;.c;n mhfi ll cn omfatta r Kattnq), Mörnrp, V:ilhikrn och G:m tofhl. 

18 Övriga orte r omfattar Uumstcn, Hittarp/ IÅ!nhJ. Vcgl· lUtv" lingcJ m·h Haus. 
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7 Så arbetar vi tillsammans 
Vi vill arbeta med tydlighet och öppenhet i frågor omstadens utveckling för att kunna 
berätta om det arbete som sker, och samtidigt erbjuda en mångfald av aktörer att vara 
med och driva stadens utveckling. Genom att tydligt visa var vi prioriterar ny 
bebyggelse under de kommande åren är det lättare för invånare och 
fastighetsutvecklare att få en bild av hur utvecklingen kommer att se ut. Vi vill skapa 
förutsättningar för att fler ska kunna ha inflytande över stadens utveckling och ta ett 
gemensamt ansvar för vår stad. För att få en ökad variation av bostäder och 
boendemiljöer ser vi gärna en mångfald av fastighetsutvecklare i staden, både nya och 
redan etablerade. 

De senaste åren har utbyggnadstakten av bostäder successivt ökat. Större delen av det 
som producerats har byggts enligt nya detaljplaner som har tagits fram i nära 
samarbete med fastighetsutvecklare. Vi ser detta som ett viktigt arbetssätt för att 
fortsätta den positiva utvecklingen och vill därför fortsätta att utveckla våra 
samarbetsformer och stärka dialogen för att utveckla vår stad. 

Så gör vi: 

• Vi tar fram detaljplaner efter behov och i nära samarbete med 
fastighetsutvecklare. Detaljplanerna ska ge flexibilitet i utformningen av 
bebyggelsen samtidigt som den övergripande strukturen, helhetstanken och 
ambitionen tydligt framgår för området. 

• Vi visar tydligt vilka planeringsförutsättningar som gäller och som kan 
komma att styra utformningen av detaljplanen för ett område. 

• Vi erbjuder variation i fastighetsstorlekar för att öppna upp för både stora 
och små fastighetsutvecklare. 

• Vi publicerar och offentliggör exploateringsmöjligheter som staden erbjuder 
så att både nya och befintliga fastighetsutvecklare kan hitta passande 
projekt. 

• Vi tar initiativ till stadsdels förnyelse oavsett vem som är markägare. 

Vi står för kompetent, tydlig, rättssäker och förutsägbar myndighetsutövning så att vi 
med ett guidande förhållningssätt och god dialog kan underlätta för företag att 
utveckla den bästa byggnaden på den mest lämpliga platsen. 

Så gör vi: 

• Vi säkerställer en effektiv, god och tillgänglig service som underlättar för 
företag och företagare. 

• Det är viktigt att detaljplaner och planbestämmelser för 
verksamhetsområden är flexibla och kan möta de olika behov som kan uppstå 
över tid. 
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8 Riktlinjer för markanvisning 
Översiktsplanens övergripande mål för stadens utveckling är tillsammans med de 
viljeinriktningar som framgår av mark- och boendeprogrammet om öppenhet, 
transparens och dialog vägledande för markanvisningarna för bostadsexploatering 
samt exploatering av mark för näringslivet. Riktlinjerna för markanvisningar är 
framtagna i enlighet med lagen (2014:899) om kommunala markanvisningar. 

Riktlinjerna gäller inte för våra fribyggartomter som i stället förmedlas genom vår 
kommunala tomtkö. 

Staden avser att förhandla om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för 
bebyggelse genom markanvisning. Markanvisningen sker genom att en 
överenskommelse träffas mellan staden och en fastighetsutvecklare, i form av ett avtal 
som antingen ger möjlighet till marköverlåtelse eller markupplåtelse. 

Vi använder oss av olika förfaranden för markanvisning: 

Samverkansförfarande 
1. Vi bjuder in fastighetsutvecklare att anmäla intresse för ett specifikt område 

utan befintlig detaljplan eller där ny detaljplan ska tas fram. Kommunen utser 
en eller flera intressenter och tecknar ett markanvisningsavtal inför 
gemensamt framtagande av en detaljplan. 

2. Vi erbjuder i vissa fall samverkansavtal som formaliserar långsiktiga 
samarbeten. 

Anbudsförfarande 
I de fall där det finns befintlig och aktuell detaljplan bjuder kommunen in 
fastighetsutvecklare att skicka in anbud enligt vissa, av kommunen uppsatta, kriterier. 

Direktanvisning 
Kommunen tilldelar en markanvisning till en särskild fastighetsutvecklare. 

Markanvisningstävling 
Kommunen vänder sig till fastighetsutvecklare med en tävling om att få erhålla 
markanvisning och utveckla kommunal mark. 

8.1 Så här arbetar vi med markanvisning för bostäder 

Samverkansförfarande 
• Inför bostadsexploatering av stadens mark utannonserar staden aktuellt 

område och gällande förutsättningar i syfte att låta fastighetsutvecklare göra 
en intresseanmälan. Intressenter lämnar in förslag i form av en enkel 
beskrivning av ambitionsnivå och referensmaterial. Därefter tecknas 
markanvisningsavtal. Tillsammans med utvald/a intressent/er tar vi sedan 
fram ett förslag till detaljplan för området. Sedan tecknas markupplåtelse
eller marköverlåtelseavtal. Inom ramen för samverkansförfarandet hanterar 
vi både markanvisningsavtal och samverkansavtal. Samverkansavtal avser 
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samarbeten mellan Helsingborgs stad och fastighetsutvecklare som inte är 
knutna till ett geografiskt område. 

Anbudsförfarande 
• Inför bostadsexploatering av stadens mark av detaljplanelagda 

markområden, utannonserar staden aktuell fastighet och gällande 
förutsättningar i syfte att låta fastighetsutvecklare lämnar ett anbud för att 
erhålla markanvisning. Utvärderingen av inkomna intresseanmälningar görs 
enligt angivna kriterier som framgår i samband med varje utannonsering. 
Kriterierna varierar och kan i vissa fall endast bestå av priset på marken 
medan bedömningen i andra fall grundas på exempelvis volymskisser och 
illustrationer med tillhörande beskrivningar. Vilka kriterier som används 
beslutas från fall till fall av mark- och exploateringsenheten. 

Direktanvisning 
Direktanvisning innebär att en fastighetsutvecklare väljs ut av kommunen utan 
föregående jämförelseprocess med andra intressenter. Vi tillämpar direktanvisning i 
följande undantagsfall: 

• Om ingen lämnar intresseanmälan eller anbud inom utannonserad tid. 

• Om någon avstår från given markanvisning och det inte finns någon annan 
som lämnat in ett anbud. 

• Kommunstyrelsen kan även i särskilda fall ta beslut om att använda 
direktanvisning som metod för marktilldelning. 

Markanvisningstävling 
• I särskilda fall där staden bedömer att läget för exploatering är unikt och där 

intresset för marken är stort kan markanvisningstävlingar användas. 
Förfarandet vid markanvisningstävlingar liknar i grund och botten 
anbuds förfarandet. Skillnaden är att kraven på inlämnat material ofta är 
större och att det finns ett större fokus på gestaltningsfrågor. 

8.2 Så här arbetar vi med markanvisning för näringsliv 
Vid anvisning av mark för verksamheter hanteras varje förfrågan enskilt utifrån 
verksamhetsutövarens behov och tillgänglig mark. På samma sätt som för 
bostadsexploatering kan staden utlysa markanvisningstävlingar i särskilda fall när 
exempelvis läget för exploatering är unikt och intresset för marken är stort. 

Markprissättning 

• Huvudprincipen för våra marköverlåtelseavtal är att priset baseras på 
marknadsvärdet utifrån inkomna anbud och/eller utifrån oberoende 
värderingsunderlag. 

• Tomträttsupplåtelser sker mot en årlig kostnad på marknadsvärdet, där 
grunderna för betalning av kostnaden är bestämda i 13 kap Jordabalken. 
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Särskilda villkor 
• Utgångspunkten för stadens marköverlåtelser är att tillträde sker först i 

samband med att grundläggningsarbeten påbörjats. Principen gäller för 
stadens bostadsexploatering, med undantag för fribyggartomter, samt för 
exploatering av verksamheter. Syftet är att undvika försäljning av stadens 
mark där byggnation inte kommer igång. Tidplan för när byggnation ska 
påbörjas, samt färdigställas, regleras i respektive avtal. 

• Staden har rätt att utkräva vite om byggnation inte färdigställts i enlighet med 
avtalet. 

8.3 Våra handläggningsrutiner och grundläggande villkor 
Stadens mark- och exploateringsenhet leder och samordnar arbetet med 
markanvisningar. Beslut i fråga om markanvisning fattar mark- och 
exploateringsenhetens chef, på delegation av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
fattar beslut i fråga om marköverlåtelse, markupplåtelse, samt direktanvisning. 

• Helsingborgs stad ska se till att en mångfald av fastighetsutvecklare har 
möjlighet att verka i kommunen. Vid bedömningar tas hänsyn till 
fastighetsutvecklarens ekonomiska stabilitet, referensobjekt, konkurrens på 
marknaden och det aktuella områdets förutsättningar och behov. 

• Staden premierar eller villkorar energieffektivt och hållbart byggande. 

• När en marktilldelning skett, och en fastighetsutvecklare utsetts, tecknas i en 
del fall ett markanvisningsavtal som är gällande under en begränsad tid. 
Under rätt förutsättningar tecknas ett marköverlåtelseavtal innan dess att 
tidsfristen har löpt ut. Marköverlåtelseavtal kan även tecknas utan att föregås 
av markanvisningsavtal. Vi skriver våra marköverlåtelseavtal först när 
byggnationen har påbörjats (grundläggningsarbete eller liknande). 

9 Riktlinjer för exploateringsavtal 
Riktlinjerna för exploateringsavtal är framtagna i enlighet med 6 kap 39 §plan- och 
bygglagen. För att förtydliga riktlinjerna nedan definieras följande viktiga begrepp: 

Exploateringsavtal är ett avtal som reglerar genomförande av en detaljplan på mark 
som inte, eller delvis inte, ägs av kommunen. 

När vi avser att ingå exploateringsavtal 
• Staden avser teckna exploateringsavtal om genomförande av en detaljplan då 

annan än Helsingborgs stad äger all, alternativt en del av, mark som avses 
exploateras. Detta avtal gäller inte mellan en kommun och staten om 
utbyggnad av statlig transportinfrastruktur. 

• Staden avser att ingå exploateringsavtal i varje del av kommunen för att 
säkerställa genomförandet av en detaljplan. 

HELSINGBORG 

49

49



MARK- OCH BOENDEPROGRAM 

DNR 00245/2014 
SID 21(22) 

Så här bereder vi frågor om exploateringsavtal 
• Stadens mark- och exploateringsenhet leder och samordnar arbetet med 

exploatering för bostäder och verksamheter. Kommunfullmäktige, via 
kommunstyrelsen, fattar beslut om exploateringsavtal. Kommunstyrelsen får, 
om det föreligger skäl i det enskilda fallet, frångå riktlinjerna när det krävs för 
att på ett ändamålsenligt sätt kunna genomföra en detaljplan. 

• Så snart arbete med en detaljplan påbörjas avseende exploatering av 
privatägd mark, påbörjar Helsingborg stad avtalsförhandlingar i syfte att 
teckna exploateringsavtal med fastighetsutvecklare för att säkerställa 
genomförandet av aktuell detaljplan. Inför detaljplanens antagande ska 
förhandlingarna vara slutförda och exploateringsavtalet ska tecknas i 
samband med att detaljplan antas. Staden kan komma att teckna ramavtal, 
vilket är ett avtal som tar upp övergripande förutsättningar och vilket tecknas 
före exploateringsavtalet med fastighetsutvecklare innan dess att arbete med 
detaljplan påbörjats. 

• Den huvudsakliga principen för exploateringsavtal är att det ska reglera 
åtgärder som utgör förutsättningar för genomförandet av detaljplanen genom 
att fördela kostnader och intäkter samt andra förhållanden som kan vara av 
betydelse mellan Helsingborgs stad och fastighetsutvecklare. 

• Utgångspunkten för kostnadsfördelningen är att fastighetsutvecklaren åläggs 
åtagande om att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar 
och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och 
avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att 
detaljplanen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Principen är 
att staden anlägger, och fastighetsutvecklaren bekostar, den allmänna 
platsmarken som hör till området. Samtliga kostnader för utredningar samt 
planläggning avses finansieras av den fastighetsutvecklare som har nytta av 
planen. Kostnadsfördelningen baseras i grunden på plan- och bygglagens 
bestämmelser. De åtgärder som ingår i fastighetsutvecklarens åtagande ska 
stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen. 

• I det fall att författningsförslaget om värdeåterföring antas avser Helsingborg 
stad att använda sig av värdestegringsersättning i de exploateringsavtal som 
tecknas. Värdeåterföring innebär att de fastighetsägare som gynnas av en 
offentlig investering återför delar av detta värde till samhället. 
Värdeåterföring i exploateringsavtal är villkorad av att investeringen ska 
anses vara nödvändig för exploateringen. 
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10 Ansvar och uppföljning 
Stadens nämnder och bolag ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sitt 
uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, 
reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar. Nämnder, förvaltningar 
och bolag ska ta hänsyn till mark- och boendeprogrammet i sin egen planering och 
uppföljning av mål och resultat i syfte att koncernen arbetar gemensamt för att uppnå 
stadens ambitioner inom mark- och bostadsförsörjning. 

Avdelningen för strategisk samhällsutveckling på stadsledningsförvaltningen är 
dokumentansvarig. Detta innebär att avdelningen ansvarar för tidplan, revidering och 
uppföljning av programmet. Genom årliga områdesbeskrivningar följer vi 
utvecklingen i kommunens delområden. 

De regler som presenteras i mark- och boendeprogrammet börjar gälla för nya avtal 
som sluts efter att kommunfullmäktige har godkänt programmet. Befintliga avtal 
gäller även efter det att programmet har antagits. 
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HELSINGBORG 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
8 december 2015 

Kf § 204 Dnr 00245/2014 

Antagande av mark- och boendeprogram 2016-2019 

Ärendet 
Stadsledningsförvaltningen har tillsammans med stadsbyggnads
förvaltningen tagit fram förslag på mark- och boendeprogram med riktlinjer 
för markanvisning och exploateringsavtal för Helsingborgs stad. Programmet 
ska gälla under perioden 2016-2019 och bygger på ambitionerna i visionen 
om Helsingborg 2035 och Helsingborgs översiktsplan ÖP 2010. 

Mark- och boendeprogrammet prioriterar stadens utbyggnad och slår fast 
viljeinriktningar för bostadsförsörjning samt beskriver hur staden arbetar 
med markanvisning. Programmet riktar sig till Helsingborgs stads 
organisation, byggherrar, fastighetsutvecklare och stadens invånare. 
Programmet gäller för stadens samtliga nämnder och helägda bolag och ska 
revideras en gång varje mandatperiod. Programmet ska involvera och 
inspirera ovanstående parter att delta i stadens utveckling. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 24 november 2015 att 
föreslå kommunfullmäktige att anta mark- och boendeprogrammet med 
riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal samt att gällande 
markanvisningspolicy och riktlinjer för bostadsförsörjning upphör att gälla. 
Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå kommunfullmäktige att ge 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda och föreslå möjliga objekt för 
byggnation av 1 500 bostäder, som kan genomföras under perioden 2016-
2020. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige i mars 2016. 

Jäv 
Magnus Jälminger (M) anmäler jäv och deltar inte i vare sig handläggningen 
eller beslutet. Daniel Nilsson (M) ersätter. 

Yrkanden under sammanträdet 
Christian Orsing (M), Marcus Friberg (MP), Lars Thunberg (KD), Jonny Cato 
Hansson (C), Peter Danielsson (M) och Maria Winberg Nordström (L) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar: 

att tredje punkten i andra punktstycket under kapitel 4.2 
ändras till "Målet är att alla ska ha en bostad. På vägen dit ska 
staden vid behov erbjuda tillfälligt boende och fortsätta 
samordna insatser utifrån individuella behov för att på sikt 
kunna helt arbeta bort den ofrivilliga bostadslösheten." samt 
att följande punkt läggs till i första punktstycket under 
kapitel 7 "Vi tar initiativ till stadsdelsförnyelse oavsett vem 
som är markägare". 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
('yy) 6 

20(80) 
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Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

att andra punkten under kapitel 8.3 ändras till "Staden 
premierar eller villkorar energieffektivitet och hållbart 
byggande." 

Sammanträdesprotokoll 
8 december 2015 

Ingela Andersson (S), Bengt Lindahl (SD), Ingrid Mattiasson Saarinen (V) och 
Ali Shibl (S) yrkar att mark- och boendeprogrammet ska antas i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag (protokollsbilaga 1, § 204). 

Behandling av yrkanden 
Ordföranden ställer förslaget från Christian Orsing (M) med flera mot 
förslaget från Ingela Andersson (S) med flera och finner att kommun
fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget från Christian Orsing (M). 

Omröstning begärs och kommunfullmäktige fastställer att förslagen ska 
prövas på följande sätt: Den som bifaller förslaget från Christian Orsing (M) 
med flera röstar Ja. Den som bifaller förslaget från Ingela Andersson (S) med 
flera röstar Nej. 

Omröstningslista 
Omröstningen utfaller med 33 Ja-röster mot 32 Nej-röster. 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget från Christian Orsing 
(M) med flera. 

Se protokollsbilaga 2, § 204. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta mark- och boendeprogrammet med riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal med följande ändringar: 

att tredje punkten i andra punktstycket under kapitel 4.2 
ändras till "Målet är att alla ska ha en bostad. På vägen dit ska 
staden vid behov erbjuda tillfälligt boende och fortsätta 
samordna insatser utifrån individuella behov för att på sikt 
kunna helt arbeta bort den ofrivilliga bostadslösheten." samt 
att följande punkt läggs till i första punktstycket under 
kapitel 7 "Vi tar initiativ till stadsdelsförnyelse oavsett vem 
som är markägare". 
att andra punkten under kapitel 8.3 ändras till "Staden 
premierar eller villkorar energieffektivitet och hållbart 
byggande." 

att stadens markanvisningspolicy, antagen den 22 februari 2012, upphör att 
gälla i samband med antagandet av mark- och boendeprogrammet; 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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HELSINGBORG 

Ordförandes signatur 

/")"y)j 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
8 december 2015 

att stadens riktlinjer för bostadsförsörjning, antagna den 26 februari 2014, 
upphör att gälla i samband med antagandet av mark- och 
boendeprogrammet; samt 

att stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda och föreslå möjliga 
objekt för byggnation av 1 500 bostäder, som kan genomföras under 
perioden 2016-2020. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige i mars 
2016. 

Beslutet ska skickas till 
Remissinstanser som lämnat yttrande 
Stadens nämnder och bolag 
Stadsledningsförvaltningen, avdelningen för strategisk samhällsutveckling 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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HELSINGBORG 

Ordförandes signatur 

<'Yn s 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
8 december 2015 

Protokollsbilaga 1, § 204 

2015-12-()8 

Yrkande i ärende 11 "Antagande av mark- och baendeprograrn 2016-2019" 

Socialdemok raterna ställer sig i huvui;lsak positiva till större delen av innehållet i mark· ocll 

bo.endeprogrammet. 

Däremot fin ns det ett antal förändringar som programmet skulle vara betjänt av. Des~a ändringar 

lamnades in i S<1mband med kommunst'(relsens sammanträde den 24 november och är bilagda 
ärendet. 

Med anledning av ovanst<tende yrkar vi på: 

- att komplettera rnark- och boendeprogrammet enligt 1 nl ~mnad bilaga. 

För den scdaldemokratlska i<om1nunfullmäktlgegruppen. 

Justerandes signatur 
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HELSINGBORG 

Ordförandes signatur 

'Yr)S 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

HELSINGBO RG 

Mark- och 
boendeprogram 
med 

riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 

Inklusive Socialdemokraternas förs lag pa ändringar 

PROGRAM p . i'< p 

Sammanträdesprotokoll 
8 december 2015 

R OD2.W201'1 

heisingborg.se 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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tilr;re 
HELSINGBORG 

Ordförandes signatur 

ran.s 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

lsingborgs d1 1tyrdokum ot 

Aktiver nde 
sy rtil l fut nJr111~ , .. h Y!Vt'( kl i ni; 

POl.IC Y 

RtKll t 

~r. u.hnrr.<tr rJCh an "'f 

BHlutat av: Komm1,mfullmaklllr!' 
Dawm: 8 d mber 201 5 §XX 
Revideras av: Kommunfullmalltige 
Dokumentets giltigh t: 2016·201 9 
Ookum~ntet gäller fl3f : Al l ~ n "' er . styrelser och förvaltrnnl:Jl!r 
Dokumentansvarig: Avdelning n fo r , tr I 1sk s mhallsu eckl'ng id 
stadsrednl qsförvaltninqen .. ... .,. ·-··- ·- ... - ... .. • 

Sammanträdesprotokoll 
8 december 2015 

t.1.l'Jl~ oc ! Dtc ~Df ""00AA>f 
C~R .}'J l >t'20•11 

S'D 2'2'' 
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billrir"r 
HELSINGBORG 

Ordförandes signatur 

rrns 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
8 december 2015 

Om programmet.. 

2 Våra övergripande ambitioner 

3 Kopplir.g till andra styrdokument och underlag . 

3.1 Regional a mal ocl1 samarbeten . 

3.2 Nationella mål och lagar .. 

4 Staden vi vill bygga .. 

4.1 Attrak · a . hållbara och levande boenderoiljöer ....... 

4 2 Ett hem for alla 

4 3 En plats för företagsamma människor och företag . 

~\AA!I· OCH BOEt«JEPRl)()RAM 
0 A 00~4~1i o1 4 
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... 4 

.... 4 
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5 Vår<i prioriteringar ... .. ... . . .... .... .... ····· ····· .... 11 

5. I Regionala noder .. .. . .. .. ....... ... .. .... .... l 1 

5.2 Större utveck!ingsområden och förtatrnng ... . 12 

5.3 Belintl>ga och nya s ationssamhällen 13 

5 4 Mar1<. för nartngsltvet . .. . t3 

6 Befolkningsutveckling och byggande fram till 2035 .. 14 

6 1 Prioriterade utbyggnadsomräden och IJtbyggnadstakt. .. 15 

7 Sa arbet<ir vi li llsammans .. . t8 

8 Rikllinjer för markanvisning ... 

8 1 Så här arbetar vi med marka11vlsnlng för oostader. 

8.2 Så här arbetar vi med markanvisning för Mr1ngsllv .... 

8 3 Våra handläggningsru1iner och grunrJäggande vll.kor 

9 Riktlinjer för exploatenng avtal 

10 Ansvar och uppföljning 

1 usterandes signatur 
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HELSINGBORG 

Ordförandes signatur 

/'}y) s 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

1 Om programmet 
l l ~l\11 1 11;h. 1 ',wJ h.u en tydl1M •."i"1(> " om · tt '1" lO l S u .-n >k ip. nJI". :>ol~nnd.- . 

.µo h,11 ~rmrn•,1m tM h b.i l.o.n~erw oo f0< b.!de nunnukor • h • 10'0 f<>r J n 
(,. ,-,,. ,.,. k l l ~ J d1'n 11J v1 lo n kr<1 v' ; I.Ut _- iska st,d lmnJt>t•g~ndrn I<) ,I.tik. I ri:»J~1 1 i;a 

ulvrckl1111~ ' " h tydlig~ nkrlin jer tör· ur ' ' mo1lil!g\ r for <f><'f lue-.ati•llrt "dl 
rt yt.i11 k.in1h• M,1r k - orh u~nd p rogr.immc;t prior!l~r• r •I n utb~l!llN LI u.. h ~Ur 

'"' ! vdje111 r lk l 11 ingar fur bo~tadsförsöqm ng <>amt t>~krtn r h.i r v• tlx'ur rnf'd 

m ,1rk.lmo i'ill lnll . Ge no m ~ tt h ,l tyd ligJ p r io 1kr lngJ 1 ut h v1l)rlnrik1n1111C"r k .1 par v1 ~ 

t ;i n .op.ir~nt Mlfb.iu tich 1 11 k l ~derande utb}•ggn.1d av ll c l'1 n hM~ 

Pr.1.,i.1mmet ri k l.>r " " till He b inj(oor i::,s ~ 1 · d' o rg.11 l«Jti nn, b• 11Xhc r .. 1 

!.a 11 h tv <kJ.1re •Xh >tadens invil nJre NJ 1 del 1 µm w d n11 11 t·1 , t,lt "'· vi\r.1 e lk1 

' '~"° v,~, df', m ingår 1 Hebfngborg s tad s <11 g.im•Jl io 111. 1 o~nmm I >Y fl ~ r ucW 
till ! ·v.Jn .utl;.-,..,ergnpande och vi ll 1nv o 1VPIJ oc h 1m pfr.:r.t 1, 1 1 n~ Il ·!"n •bo rgs 

u1 ·• ~It . I! ' 1 •IH 1 p•o,;r.Jmm~: itlr Heht r. g.bnrg ~"' ., d.irfor d~ 'om bor, l ~vP r o ch 
v.-r ~l .l ~ ... m u ri~r JL_"I <Jt:S>o gW!lfatisk.a c;m r .l< ' 

2 Våra Overgripande ambition r 

l; kJkk ttl T il f -.k.J d~t fT.\nas ett f e m fjr ,Jit.i OC'h h.1 d l • mdh'" ~fJ!..abcf" tu r 

lo tl' t.11;_.un m..1, 1Jo:1" ~-or V· >Llr l...r. fJ> l>&iirbul•f'\kl r 1 h~•f .m •n <n 

d1· J I' ' ' ·"lr-n> u1vnkl1ng genom tyd),~ prr nt.-r n (I und• r • h c ·~n l>cl 

pl a 11 c n 11~.pnX-l' "-' en . '/!! ra priM i eringa1 'k.l 1xk -~' r, 1ydi11:1 Lppu.r till •-a<l - .i: 

, I' ekonorn ,.;k i tlhlt1veraL 

ll.:h 1n • " fl' ' tad har pekat ut dtla öv rgn p.Jndc nr,u 11 tnJ I 'om umfJ t i...1 .Ul 
·11 r~.,1:niw tcr Av d P. <S.1 ~ tt.l Jr föl1 .m1 e ~.W, k • lt 1 ~ I ,. mt.1 lu1 m..ir l< och 

• -nd .. pr•'granin1et· 

M .11 k " ' h h<' nd ~pro!Jr JIT' m.:t r. dl1v. 11r lk l ni:t•iri:> .t.1<h v 11~111n. t m,;;;or xh 

p1 li 1te1 ngor fu r cH1 u t\·~~-d b ,,_ •l· r '"4h nttJ-' t•r\:u 't'oCh :rurk H' r n "" "l il~ - ~ fJ..ttt 

lortyd li gar oc s;a hur v• gem ~n, • m< .lfhrt t m.-.1 JI,"' i...ll~g.:n .• ,r 1(1 o)o.. !J t,nl>D)' ~ 

l'l<' t •nr vi .P,•' nom JH cydliJow.iira v lf ~ .1 -t•:11 urn 'k lh lnr .. n uppn.l '"'' "~n '"'' 
Hcl "t ,ngburg l035 o-c h Jrnl 11 t!o rtc1 nr1 1 nvr t .1kt 11.l. 1nen f't11~rammet .an~p - ~\en 

rr ktl m wr " " markanv" ninr,ar n.-11 t» plo.i to r nv,' IV I 11 l(nrn 1n J t l<..Jn prognmm ci 

" ""'" in 11r e delar s,1m b• ~ knve r t;Jd 11 ~i1· 111 byw ., • p orlteriog,;u JY 
11 1nv nad i o ' r l<~ om r~d t' n <.11nt ~:i . rbet:: r Yl tll lu 1 ns for a lt upp n.1 J ·t 

Sammanträdesprotokoll 
8 december 2015 

1 usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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HELSINGBORG 

Ordförandes signatur 

On-5 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
8 december 2015 

\IAR~.· OCH !lOE EPR 1..i 

Hur progra mmets inne håll sk;i implementeras och föl j;is upr beskn\'5 i kapite li't 
AnW3 r <lC h uppf<llj n1ng . Bosrndsbyggande och mvecld lng av m;1rk för n;i rings liv 
påve rk.1r budge t och inves terfn : sr laner iö r il erJ kom mu nala bohig och för~·a l tn l ngar 

i' fl e rsom dl't kopplas samman med ut byggnad av infrJstrnkt ur skolo r sam t .rnnan 
s:amh.:il lsse rvit:c. 

3 Koppling till andra styrdokument och underlag 
Uw vc r visione n Oll\ lfrlsmgb-Org 2035 fin ns det av n and ra st>p dokument och 

unde rlag som rela ter.i r t l.LI marll· och boendeprogrammet p~ olik satt Nedan 

beskrivs ko11fattal de styrdo kume nt 10111 har sto r.s be tyd lse och relevans fo r m;irk

orh boendeprogrammet 

Mark · ach boendeprogramme t utg.fr r~ n s:tadsutvecklingen so m f33tståll ts 1 

Hels l ngborgs öve r sl:ktsp laa 2010 H;ir redovisar vi st:idens utbyggnads - och 

fört.1tni ngsomrilden på en övergripande. kommuna l nivå. Ove rs iktsp lanl' ns s trategier 
ar att 

St.irk.l 1tveck lingen i s tat ionsnJrJ lJgen 

Vä. a rc , u r ·cff< kliv it ~enom f<i rtät.n ilt~ 

Bli ett r eg lo n<1 l t ri.iv 

Frä mja dynam iskt närin i:sl iv 

Utvec kl.:i S.lmllda tdenlltet och Jttra kt.~·i te t 

Mbecet metl a tt ra fra m Stad spla n 20 17 , .lml r rng ,w översiktsplanen for cen ralorten, 

h~ r p. b(>f)a ts och kom mer .m fok11se r J p~ FortJlntng v st.1dl'n, vi lke t ren"" 

huvud5tr;iiegier fö r hur Helsin _b(l rg sk;l v.)x<i. l'ön j ning h;mrtl ,1r om tler tivs t.lde r 

nch a rhe t ·pb tse r, mer ' erv ice, Rriin; • rn:h infr-.is1ruk t11r - allt d et 5om behövs i en 

,; l.a. ll. Syftet med Sta.ds pla n 20 17 är a tt: 

Visa vJr vi kan f(l rto tJ och med vad 

Oka attra ktivitete n 1 ce ntra lorten 

Minska de t ekologrsk.:i lo tavtrycket 

Visa på utv cck li ni;c n fram till 20:G 

0111 rll d~beskrivn i oga r a r inget pu litiskL besluta t s tyrdokumc nt ota n en a rl i~ a n<1 ly< 

av utveck lingen I kommun ens Uo delområden 'fil! ~x l'm pel går det ,llt följ a 

b swdsbygg;1nde, l>efolknmgsutvecl<l lng och 111ko n1sLn1vJer Omr.:ldesbeskr i,· nint:ar na 

li gger till g nd fo r u ppföljninge n ,w mMk· O{h boendeprogram iet 

StJde n go r en befoJlrn ingsprognos var i ~ J r ~om m nehil ller en ko111 munprognos µ.\ 
Li ngr" ' il< t ~amt e n dd u mr· d esrrngnos på kurt;. re .sikt. B<'fo lltriings prognosen, 1om ;ir 

po li tis kt fur ankrad, dnvJnds so m unde rla~ lf1r plane ringe n av stadens olika 

1•erks-l mheter. 

Q:'IR .. .t!Y2'0 1 r. 
S!t.i !J( ,:.,1, 

1 usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförandes signatur 

rtns 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
8 december 2015 

Pe l'JlprictJ" Hdslqbori 1f karu .-.appon..-r och '-dmll\M\ Ulln• M .,.. 

lleh•ngb-nri: <><.h Il•' 'utvt'cklin i; 11!1fr;1n olik.i 1~m.11n ~xt'm~l\1 
flfo foll;ninKWIV!'<kltni: 

l>P I kn mm.rn<f • Li · k vw llt~tsprogrammet ft>ki.i>~r~t p.I folkh.11 

'"""K· C<H ~OE1'0fl'RCGf>A 
0'4R 0 1 ). 4 ~ • 2 •)1' 

i:;.:~ .n 

i, orh ;u. ('f ~u c P' v.lieln n ktn111g.a r oc h pri on t~ ri n .ir lr n .:O lo Ulf lOlf. ;yt - ! 'ned 

flrOl{r.lnlnlc' l l! ll l >k.l a !O f U!.,dl !nmgar rår a invjn .)rn 1 I fl e l\ 10J1bt1r ,l , .. kunn<i 

upp lt"IJ d ll v~kv.t lt tc l 

I lcnni m lld< N rtngsl 11sprogramm I b<' :d< IW Pr Hel ·in1tl1ol'Jl> ' ' " d ' p r lu r .1e r i11ga r 

·n r dit .•1m 1h·rJ td l\ u.>f ud 1 fo r~ l<l g:;amhet. M~d progr,111111 1e1 v il l vi vi ,1 nJ n ngs lh •e t 

,.-11 .inJ1 1 ntrt ~flt<'r v l1 .1 pr•onten n g"r och 1n ri lt tnm .1 1 t<ir nJrl n sltv,,u rvnk li11i; 

Il im1r-prognm .lf ~ll v glei.IJmJ unu •r f R ' pi murngen fo r 

J n 

tor \h't tortuto 3r t" tet 

, •>Il mr,\<.lrn .111h~J ny J 

1 IL rt'1nl)r'H l..!'flt.iilh 

3.1 Regionala mål ooh marbeten 
ll..·t 1 ln11~ e tt tl e r llf m .-1/a n kn mmu nal' orh r~. -n I~ l f oo.h Urn.Jrbrtf'n '<HT' .:i r 

rd1•\>.1m,1 frn l:>o~ 1 1 d;fors or1nmg oc: h , J ><Jl V•'\ lo ~, Hvh1n1t"41rit \-~n . , ·e It er 
li 1111· 11 tetf del >vill påg.h pä intl' rn J t iu n,. li , nd 1•1n ·Il '""h r~;i1on I 11\.1 <Xh Yt =· ':" ,"tl 

""" driver u lvelkh ngen framå L I p ro i: r am rnrt ~mnm r H vi 1U1 ( 
,tJ1h utv rkl1 r 11spro1 kt som .ir re g10 11.ilt l .Jttl lf1:JnMll ",,..h ' " 1er df' \ lratf'gie - so1 
t,1>! l tl.I · 1 Sir uolu1 bild {ur Sköne sa m t i Rrn h>rWI u 1 vri·~ /rn11s •f"ll lt'./I - Der oppn11 
-~-~tln.- .!IJJU. r.. rn a t ~flncent re r,1 u t h;·~ _' n .ld <' n rdl d e n.•i:ton.ilJ node rna tå rk t" r vi 

•J '"-kl:nt!<'n 1; en Integrerad. samma n .in~Jri.k ol'h l1lt11Jn •lig b )ot.llb · och 
.uhor"hm ~r 1 n..iJ.. 

t'"g'ln"" u1 lm ~lk ~ir: r't ~! 1u -.! ~ 01:; o,, 1k1 uta.;, r 

, .J 1kt>! r.a "ltHO "4~~-.-.~n n. n d ut •' 1,., 

' lknwrut plu Jlt>111, fl e m,ann csk1• n ·~ tft r "'" 

~k.\n,. 11gor en nJ tvrl 1g del• l.'rt'wr11.1>r "'" n H<' '"' · ~ ori: r •lf'"'i<4ld "'"' 
1 1 11 ~.1.\ lllW tur 1 d en regiun-1 1 ut1·eod10M:·'' ' 11< ~1n ud\ h r d,ir 11nl ~n (t'1!r;iJ ·oll 1 ~!I 

J r lv-< u tv ed 1h ngt:n <J ch ge nt n: ra w n r,;11 ·tlrku·1 ltl r hl'!J )k 11e I JVSnr n.e! SI i.It" ., 
1·tl l ' ~'.Q lJU ll~~ k rwc r 1·1 h u r ·ti med helh r t-wn •1 d 1 t11mfo1 hJll ning kJn >k.i p;l 

t )ni t:<a trn 111 - r röran rJk tlva >l •1d5d l. 1r ~ 111 1111 tv i d," u l il r~ n ' "" u 1>1ka 

ftl fll l : ~ t !rtlfl!P r 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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til:lr"ir 
HELSINGBORG 

Ordförandes signatur 

~s 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

Strukturbild fö r Sl<åne 
Ino m arbetet med Strukturbild för Sk5ne h rett ant.11 >trater;ier fö r det tie rkämiga 
Sk~ ne tagi ts fram fö r a tt kop p!~ samman det regio:1ala utve-cklingsar betN med den 
kummuna!a overslktspl,rne nngen. f 51r<1kturbild"11 lyft-5 fe m 5trategic:r fram för 
SMne., utvL"<:kli ng: 

Sat<;;1 pl Sk,\nes tillvåxtmowrer oc h region,1 (3 k"" rnor och utvc-ckla den 
fle-rkii miga ortstrnkture n 
St.irk; tiflgli ngligh.e e n och bmda samn·an Skåne 

Växa effektivt med en balanserad l)Ch fJ<\lfbar mark,1nv~ndmng 
Skapa sociillt hållbar<1. art.-aktiv<i ort _r och mi liöcr som erbj ud er hog 
livsk'\•al.ite t 
Stärka Skilnes re la tion in m Öresund$re)(iuncn. 'ii-tl rd . ve rigc och ~irdra 
östersjon 

Strukturplan för Skåne Nordvä.:>t o<:fl gem•.ms;im plllnstrnt11gi 
Tillsam mans med de övriga lio kommunerna I SI ~nc Nordv.ist h<lr v1 tJg11 fr;im en 
struknnptan fö r vår ~emensamma ulved<l1ng. Oii1 lyfb bland dilrl<>l vi k!l~n dV all 
nyttj,1 v.jr bP. i 11 thga infras truk ur p.~ ast.1 s~l:L Tilt ewrnpel betnna.5 hetydelse n av att 
utve(J<la swtio n.sorter och statio ns!· get1 som ar regional! vi ktiga. Det J.r en 
prioritering 'om >tärks genom Mark- och hoenuepro~ra m me l' tyd liga fokus på 
Ut'leckllnge-n 1 unt Helsingb•}f'. s rei:ionala noder od~ s1ationsor1:e r. 

Gem e nsam pla n.s-h -a!egi för Hcls ingb rg och Hels ini:or· 
Vi h.lf ä"•e n tl lls..1mrnans med Helsingors kommun en ts om en t:ernensam plans r;Hegi 
so m 1dentifit: rar flera genie-nsa1ntnJ utv"<: klrng~orur·lden s-.Jm unika kv~htet.!r som 
'.<lä rke> vå ra två städer 

S}(i\nebilden 
De skJnska regionala kamor J har nllsammans rn ed Re-g1011 Skåne emlt om ett antJ I 
Uljlångs-punkter fö r iramud· mfrastr uklurS<IL,nlrlgdr !>Om dr v t~tiga för hel.i Skåne 

for M,1lmo. Lund och HP!s1 ngborg ko mpletter s Sl«l.nebil<Jeo med .ltgärder for 
til lgJngLghet od1 ka pacitet 1 StJderna. 

3.2 Natione lla mål och lagar 
De l nationel!J m,\ let for bost· dspol1tiken <1r en !5n ~sikllg t v<il fungemnd;, 
lwstadsmdrknild da r kon ·ument"rn"' c flcrfrä~ar1 mö te r ert uthutl av r>fJstädcr som 
svarar mot behov<;n. R.w1;;>m(l tör bostads milrknaden oi:h bostadspoli tike n sa ...s av 
re"enng och riksdag genom beslut om lagar och andra regelverk. 

VI hnr 1dentlf1erat någrn riationella rnJI sum ~a r:>ki l t b~Cydcbcfu lla for v.3m 
pr10rHeH nga r i Mark och boendt'pro~rdnlmct · 

Forts.m,1 urveckhngsarbetN med st.1d5dc'.ar med brett ut,rnfurskilp I 
sa mvPr -~n med bClende, f srinner •tgare och berorda kommu n•:r 
Underlatta för srn deoLrs uch ungas bo.;nd{! 
En väl fun gerande ko nkurre n< i t>ygg- och t;is;ighetssektor 
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Ordförandes signatur 

\Ol'?O 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

[ n Ji l{t l4~cr11;m ko .'fl mun m.5 tl< 1ad5förS<J r ni~ """~r i l !J()•l I l 8J I ' •;,11 1~ 

kommun rlktlin jC'r för bO!Ud!fOrsotj:ni fll. Kcor1mun•n 11 kllon1 r ror 
hn<l.>ll f<H">01Jnm11t"t1 >k.i in n: l!a mll tör dsbrtQ!~ r '><.h u r..,.;kl:nl( .-. 

h \ ! >1hlJ~' ' nt.11' ! p lJ cr.YJe m51t<e r fr,r ;i r! 1~ u!J'ps.ltU mJ I mt en bo-•li<n• 111 g ~·. 

hlll' k1 1mrnun~n hJr l·•Rll h,1111yn till rt! \ J n!.i n.o lion:ll~ odl ' 11J11JI~ uJI. I 111«< cch 

pmp,rnm ><Jll1 J I dV b"!ytl o{<" fo r bo <Udsfö r:«n r,n mgetl 

11.irl k<Jmmun ' I<" .lwn Jntn ri k t l injer fo r mar nvlsnlnpr •• nllgt I~ f JO l l 1:19'> • 
R 1~1 lo nw1 n J \k..l 11111,; ll J kommunen~ utgj ng>pun k' er"' h mll for uv<! rlå•d"'r ellPT 

~ pp ! tt'I .,.,. av m r kn mråden fo r hebyggJncl~ hJndl,1s11n!ntJ\l 'J t1 11er od • 

ttnJ11J IJ mh viil k" I fö r mJrkJ nv1s n lng<1 1 Sdlllt prlnl'lper tw· m .1 rkpr 1 1 ., ~ t1111ng 

4 Staden \/i vill bygga 
Jr t" J rJt~tnk'ad SC3<.l med st r f- hdo1kn 1n . t1tlvJ• I c1«h ur\·t ck lmg av 

~y r °'" m 'k fv. n.tn ll.?Sliv Har lin ~.; Ji"k•tt'ld Jf, 1nW<hu 1m Atlen med 

ho1: h 1h l«I ,,..h < I <f ;naT.i<; ro.anngshv Vr vill forb.IU~ It\ v.µ.J 1,><'h u tV •?dd~s mect 

"'h ny ' -p.inde b-O's~ 1 U1rl11 "~ it 

. 1n '1.lY~ ()(' .Jndrd 

d L h Jt Il~ pli'. 'l d . 

4 1 ttrakh a. håitbara och I vand 
,, fi r.iktlva ,.n;jPrn!l1ot>r • K.1 fi 1JP,1' J ll J ,s.-111 "'' !fr 1n 
•>Vfl ll ' •11ntdtl e11 1 lJ tOrtr 1 oc h pJ Id . tlsbygdcn f.n hlJ n..1 d '1<1<1 m. 111 
lhlrl ct ti ll 'tJJ•: "l.valil ·te r. '.\i ar hct till exemp,. lvt' kolf,. kr•vr 1ih. 
<><:h mo r ,·~p l ~1se1 sk nlor samt gn:< n- O(/'I kn·.• t l•rn •>mr 1h'n h1.tr3r •1l l 
"1t• l <;1 ngbt".lf~,lrnd $ Up pleve lse d\. hv~;kvalth~ t or h -;t.1 rk r " l .11.k-H-, .. 1 r 1"tlk~ I ' lk ~ 

Vi s~ r <llutrå;:an pJ bn• tåder 1 11 .strJIT <' rei;1011 ,1l1 ,, , m rn ~ nn,mg tb r vi t.lc!d r <.w.i l 

110< 1 om b<» r.Jdsm rknJd . ed llVr i'.J Sk.ln ', l!.1ll Jnd 11< h l<u 11hamn, reg1onen, 

\.J fl! uk..\fJ rod et och forrut1 rad .-oltc t1\'t r .t llk J 1 J t· t' '~t;P mJld 

1llv •trnnt "' .) "lJ lmo. l. u 9 ·h Hel 1n!l;bor '. ·.~ inm rn kopp lJdc m ed vo randr,'L Et1 

~I I I) J 

...,. , .I! 

V1pr ;_nt enr ' o::v -M:~·•" ..o l T~<·r · t" .... .tltrJk .. hri;-.kratt o(."~'\ m 

o;.r c•'Yl n~rtl fl !:Jll t._ k'<.Jl .UI •Jlt•· r " ' 111k ·" r, w1r ••' .1'1,l' 1 , ngl1g 

V1 ska Sj.nl bgOra 1ed.1ga .,.., tM,1, r 1 H lc;ln f\o, pr-t t.,1 cxh kt..--nmunah'! ~~ 

tk·n n~g10 a l;J ~uci .;;; rn .nk ri ~1dfl'fl 

Vi e t11•r-;l rJ v;i ,- f,\ng s1 kt1 gt h, llbar 1n 11 k. 111\'J ll\! " 111 ~ 1111 '111\l ,um ,. , arbetar m J 

''" 1.11111ntt fo r u utwckl .i tlen .iu rak'.1 J •>< h puh1•1 J rode "' t<l•' n [bero r " JTlb!l'nr. •n 
Jr ' il'Jlll :t v.\Xd ll lum beli n Llig.; , 11 uktu .. , 1>< h hu' h 11 .1 n1>; tl l'J rt fPf , 11 1urd bruksrn,11~ 
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It~ illW Plit, All 

!.lm! lll .;nvd d..-.. !ll.ifll >nm e1pl ]\erJ~ r j 

r <per m ntlu' > r atJv1tet ".\ll b_ra at...r '1 1 ~ 

JÖl"Yi. 

U OJI i; 

• \i 1 pnor, er .:i r prqelet ;om b dor '1, - t for- I.I 5t.iJ- " ""h ut\ l.ir >I leo 
i<vJhtrtci' ~r jpll~• f.:1r Me bo; !Ad· r:Klen. ny n.mn . ,,., 

od1 '>dl tlig.. >erlcsamhetsomr.h n. fö:t\. '" 51<: <kor, rrtrSn r '!:Se"; 

1orntsa n1"~r .;" h pottn al ~xh "1 eft;;rs rr v.;ir en~~ r ""fl~"ll'"° Alt 
bebyi;g '"' år up p 1 ti 1J ar <'n a» ~ra m - !igh.1 att uppnl tkH.;i 

Vlr mAlsJ rtmn <tr &tl 1nst "75 -i;, .1v d ttl låtna D~ 'ratkm bru 10,ru ~k.I 
ur.nyrt1;i,, nar fa~: r ~ ht"rer expl te s fur st<!d,;åndal!'~I Friv ~t tr> r r 
ornbttJ~ inte a'! dflnn rikttm1e 

4 2 Ett hem för alla 
vi VIII "l \"l!ci<la ~panna nd hoend!!rnll)lie r m ed f>o5•ad i' r 50111 ~.. hov ~· r>1' h 

v1fl l ,1 Utw ckl1 gen ur e-t s cialt h.lllb;irhe ts riH~fl't'~tlv >ldrh.i n pi nl!J lllf 
bL"t.ltb bygg..in<l t" t Darfor ska d e t finna_, c hi:-n1 lur all;J m~d ROd r ill ~~ n li 1ot l1L"t. 

v.m 1on 1 rin~. 'torle , 1 ~ i:;e o~h upp ltitel:;<:torrP P ~ t finn Ptl ' tort ,rn t.i l \ to rn• jlrll«"h! 

med hnstad •;bygg.:i nt;J e ow r iäng tic1 o m eer god.:i fonr t~.1 tt 1ngJ 1 fo b I Ll$l'1-.111 

bc1> r.u1sfö r·soqning under kon~marid !!" t1oår·spt' riod. Vi k.; n >k.i pa In i u t ·il rtn1n1t.1r lm e n 

br.1 va rrl Jg iö r >tallens inv:~ na re geno m ,1 tid ig i p l .lneri ngr. p r<K<?~> n ' lc r1t1ll.:r ,1 

1111 , kv.ml s,1mhalls,;;ervtce o.:h tnk lude rn den 1 Jrr l:pldn<:r Gud l ramH\rh)lln ln ~ ~ r 
; t~lr rc rlt" 1b1htet m lilr lramtida be hov Det a r grupi:w n a11g:-t '"m f,1rv in • \ olk 1 rll l"'l I 

HPl, ingborg 11nr1er •ie kon•mande .lren ~d in d1; o rn t '<. r e 1 v1k'fl( l(fll 1• ' "' 

, w,[efl> lå11g"kt1 g<1 ut\'c't:kli ng a r ik t o också U' ung;i 5nrn h H v . 1 r lt! rrh 1 

enen IJo,tact 0.'ir tö~ .1r ~ ~t ~n p nc> ri ter.1d rr. J!..l fur st.i •i t '1 m 'rll(o r l p l n.1 11•1 ~ 

bo~~ader. yreffe nv;i och p11svarda fv t den gruppen 

S.l ~o v i.: 

~ 1 u r bo der t1llgani:111p to r u ;p r..--1' ' • "'"' tiu ·.-.\1' .1 I' 1lt rf1 \ ~ 1 
oo~t:ider Vi sira :no1hggora for '!orre omsJtln1·1 1 d t Il<. il h r n 
med hJ.ilp a\ nypruJukt1on for al'" p l n; I 1 1n 

111 re 1a11:enhet°"- er -ni:1iµ ~ ' t f1 r t1 ! 
· ttre~ nsk~pomh"r yt .:d1ornaS<-r c1 · 

ttfr. tc: :-r..3 1.'I r.: yoroduhon .1\· bo~t .-:: d ~ ':"' 

• V1 sia tu 1({01 er nir llnmv ~ r \I pl · 11er 

11!"'. c as :aln med•)'' .µ ' c11 Bctie>v d 

1.1,.,~alls>Kr11.:1!, ~''-'mJkJ\IS ~ "~ om~nrc. mm 
· Jl !ur :1k.l >JK~r;tallz..<. tl<l• 

tl I ,. '"""'I ,! 

d .,, "'"" h1trJ 

Ul'tft.,•11'4"•2\' 1-' 

jlD. l 
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M.i3.AX- OG~ ~OE PEPR08RM!i 
OHR 1]0;'4 !;,',Nl 4 

S.!ll l •J! 3 ) 

111~ IL'llflK"' 1el •1 fnr vr \rJl!t r rnt 111mt111J till 1rt 1111 11.1 !Xh u '<cklJ 
q •h u l111v1·ern1~ M•,,,.\ ni..11kJ_;1tu 1hallJ11uen 

:n artrn riv CJ ( . '"'' 'ande stad ill' t>n >' J djr a llJ r.lr plats erh dal' i.Jet :ippstår en 
blandni 11g J •I boendemö;hghetc • Vi vil l stim ulcrn rörl igheten i st~de n genom att 

mmska · arrnireffekt.er nc mojl iggöra en fysiskt och soci,1lt mer s.:immanMllen stJrJ. 
På ·: iss..1 pl,ltser kan det kr;iv~s 5.i rski lda kommunala $JlSn1ngar for all . <i j li ~>:öra för 
Mllbar sradsurve.:kl1ng. VI har 1.J a~ områden som har ett em:idiR bnst:.adsbestån1 od\ 
s.amlidigt :,:e r v 1 att en stor antleJ av flyttni rarna inom stJdt"? n sker Ui m VtSS<:l 

detinier,1de ' t;idsomdcte n. Darfo r ä1 de\ v1kt1 t ,m skJpa e11 swr re ~'<ir i .ition i vJra 
uro r.lden Det >lilr ker .!ven vilr dm bitiuli al t skapa b lam!aJe och in tegrli' r.1 e 

stai..l~Jelar. 

sagor vi: 

Vi p r ior' tcrar pro jekt 'um komrilettcrardct be,!in tiga utbude: av tmst;ider i 
omr<idet. På sJ sM: :<tJr ker Hett >'ari<>rilt och dirfere ntie r,11 l:J •gg.m e pJ .:11 1.:i 
platser 1 staden med a mb1 t1onen an urveckla t.ryg~a b 'tad> mil1ocr Li ar 
ma nrm lwr vill oo och som ar attraku11a an b~ ~iika .. 

Vi synli g3ti r fönmj ttn ingar, utveckling u(/1 ur.man1r1ga1 : staden; omr,1d"n 1 
den .lrhga om rådt>sbeskr lvn,ng" n ·amt folie r upp uch beskriver 
bostad:byggantll' och .. elulkm ng,utvecklingen. 

M I t ; 1<l l.1 k 11 n t I I' 1 , .ht k 1 Affii±l~t:-~~fSfH'l<,1"41~ 

'Msutl ska mli.slia. vi~ vid l ~ho •,• e rbJ utfa lilifJ!lii;:t boe nt.l e •Kh ro r tsat"...a 

sJ mo r~nJ in&als<;r u\ i fran indiv1du~ll.1 behnv fo r ~ a P·' sikt k1:nna he ll ar!J.eu 
bort b-Os tJd,lösl·:eten. 

4 3 En pla1s för företagsamma manniskor och företag 
Hels:i ng orgs1 var:-1 en intre:s .. ~n t pl.:i s for tOrr'tJgs mmJ m,1nn~skorod\ motJ 
n,ir;ngsli •:ets bo:·hov Ett vnnernt utbud ;iv eiab l<'nngs mojltgh.: er u.r en st.irk dnvko.:i it 
fJJr ,11:1 J l. tra · c1'il fli ret;i~samma m<mn .sko r fJCh turct<Jg Att nanngs lt •;d e• b1ud~ låg en 
och loka le r <n m Lf1 [1 1';11'1r dH.1s kn '' ,)'viktigt fnr hol,1 s t.ir!ens ut11erkl1n i; ~;im'id i g • 

stt av ar ·1 efl€'r f•.1nkt1onsbbndn1ng som inn<'ba · J IT bo .-~d e r " tv.:tk!as t1H><it'.l 11t J05 

med arbetspl.it se1 och andra. 1c;e s!Ura nde verk..~a rnh cter Detta ;;kapar en l'-' "'an<l c 
>l .1 "m1il 10 rned bra t11 lgjng!1ghe.\ •X h ;·nn l\\md - QC:h med >rlJet.1n1 naerl,1g 

.'lä gör vi: 

VI VIII \lJ rlrn ul.\>·eck ll11ge ri J 'I en !evundt" s ad,nuliu ocl~ pr .onte t M <lJ rfu r 
centr <l lil uch s 1~1 tiortsnJ1a lä ~en ltir e!Jblcri n~a r Jv kunokil p~ - och 
tJ .~Htsteförc lat;, ser.r tcc och handel. 

Vi priori ter~ r •t P,rks~mheter som ' t ~rkl'T oi;ch u ,ecl<IJ r st.i dens 'l~n nRSliv nct 
b1 or,1r hll W>S<'I> ·nni ngsutv1)ckli ng s.1mr e ffe k\I\' m,irl<;inv.rnd in._. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

_A - af 63(80) 

65

65



Ordförandes signatur 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
8 december 2015 

MARK- <.J H e(;"E UOE PRCG ~I.I 

cm 002 .. s,-iv 14 
S ID 11 1~1 

EftNsom <.Jet p sikt komm er att bli om om mark för mindre 
verksa mheL•tom te r v5 lje r vi atl un der ko mma nd,; å r l ä~ga eH så rs kilt fo kus 

på an sak r a tillgi!ngen på d t'nnJ !)'P av mark 

l in.<t ZS % av den l-llå tna liyg;tlrä lt,;ns b rulloarea ska ut ny\lias na r 

fa&tlgheter exploate ras som 'll'ri<!;<imhetsomrild<'-

Under de nil rmastc å ren kom mer en ston: antal komorsbyggnade1 an byggas I de 

cPntro la uela r11.3 v s ta den. Ot!t kan därmed för1ä ntas att !!n del av de lagenheter " 'm 

tJd fgare omvandlat> frän bostad er t ill kontor nu clre r kommer att byggas 1>m till 
bosl..'idc r . 

S.-1 gör Vi: 

• VI ska mujliggöl'a fil r fl er bostader i cle centra la de ld r a~ beflntl1gp 
bos t.}dsbi!stånd ge no m att upp m untTa och pn orite ra återstäHanc! c av 

bos tJ er som tidi_ are byggts om till k<»l tor 

V1 pnonte('1( nya kontonbyggn.ider 1 d~ ce r: tra la delarna ilV >tJden och 1 

statio ns nä ra lägen_ Fö r att ma~ime ra "thet oc h an tal a rbet_,plaLse r ;er vi 

gjrn<i J.tt dec )''W mer pJ ho1den 

5 Vå ra prioriteringar 
Pnorlterlng,,,o rdn ingen tydliggur hur planeringen av >L<lrre >Cild>un•eckll ngsprojekt 
e ller näringsl ivsctahlc rini:a r bid rar till ulvcckl ·ni:cn av kommu ne n_, olika delar rn:h 
>iikerstiille r de 1 '1 ngsi lc t i ~a bomch>fö rsörj n ing n_ Geno m a krftsaml i utvald<! 

geografi>ka omrJden och se t il l att bygga fard lgt db o nråden lnn,rn vi pJboriar et 

nyn områdr, btdr.ir Yi t tll att stor<l och långstkLii:i;:i !Wölc ri nga r arwJ nds på bilsta sal!. 

Det mojliggo r ~amt i c l igl et~ ba ttre d ri v i o tve.d <l ingen ;!V H Pl-;ingbors~ ~ törre 

swdsuCV<"CkJ l11gsområden. En annat vtkUgt sy fte J r a!l >tärk.<1 kupphngen ti ll 
utbyggnaden av i n fra~tn1ktu r sk<Jlor o(h ;rnnan s mhai ls.sen11(e Vi viil k11 nn3 

tillgodose både den ökade e fterfrågan på l)[t k.J typer av bostäder och etablering,beho 
fu r et t di\·er.,ifie rdt och dyml mi , kl närin~'lt v_ 

Hclsin)'(lrn rr:: befinner sig ten p<TimJ av stark ndo lkn ingst illvä x l och kraftig 

bost3dsb1ggJnde. Vi ser redan idJg en utJnJntllP. i J ll f~ fram y gl1.ir mark I C<'nlra la 

lä gen. For J tt kunna forLSil ua vaxa och alt!'ahern nya m ;-åna rc ar det v 1k!i~t att 

Fr;i mt<i gna de ta ljpl <t ne r bidrar t ill uppfyllt'l.;e .w stJctem m.il lor bostadsprocluktkme.n 
med landade oswdst>;per och uppl~ ldseformcr 

. For Hels i ngborg~ framtidJ utveckling är det vikt ii;I att v1 mö_iliggör for fle rJ ol ika 
typer av bos t;iclsom r.~ den. Darfor ska vi I v<lr priori tering tJ hu ns yn u ll omrJdc 

>r 1kttt r, in nehå ll och 111en ltet. Hår aromr<ldes beskr vnlngarna N t vi kt igt u nderla~. 

5.1 R gionala noder 
1 t- nllghet med ove r>lkLSpl<int't1 Skd en s to r eld a •; ulb}'Kgnaclen koncentrer"-' n,rnt lie 

regional a nudern.a l< nuL 11un ktcn {ccntr.1i..iation1>n) . M<1ria .>t~ l ion orh Ra mlosil statio n 
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R.: nr.H 80E"IC<:FR OGR•~· 

V1 lurt .1111·1 tortJIJ runt Il< J-,,ru or J !l fo rstuk:i >;t;den_ k" tli t ter •:.i · ~ 

rt>"I ff k llV1 °' h u l kl.. 'n p.1S1tiv ide tlle'! de J t t 11m ,.,,r J ~ 

Kn tHpunkum med H+ 
ft • ar d!' I lor~1.1 ,1.1<hlnm;ot' h cpn11ektl'f I lk l>irlg ori,: un<l" r rnc •i• ro ud ~ . ,., !111 
20JS 'k.t ri t•\ n •n1r,1ll 1•f,1i;:n ha mn· och indus rinm r~d 0 t un·,..k1 "'" h 't tl<-n •11.-i 
våxd rd 11" r 111v.\ n.ir•'. I 1r~ i J och mot...spldtser H+ kumm<'r ~vt'n ~ 11 bmrl,1 .-mmJ.11 

fl '- f<l ·"' ~ t tdl' fl\ n•ntrJl.i c.l •IJr H • år ett~•· s1adcm hiii:5 t prim ltt'rAd•• 
1t .1d>Ul eckllnl(.'f>rofe kt. l'ro 1 ~ ktet j r indelat i f;•rJ geogr J fh kl Jlfl: 11 "11k 

dL'lom r d 1• ·lir ;irthl t' n , Unl\'er51kbo mr-~det. Hu"><lrnrn r.\dd odt f;.1 i <' ,k k. I 

<>mr.\d' fin n' ~n r -"I 11tmJnlr.~ar ~um p-åv<>rkar utbygg lds~a ktNl dt' n~ 1 m~~ ren 

mJ lJ(h 

pnon teur fm tlMlll hlltl t.Jkl i 1.t 

Il.> ;i t t.IU n 
nm, Jd ~t r m R.1mln .. 1 , :i11 .11 Jr mruts.:ittr.1ni(..lr Jtt H)lj ;>(h ut' ltJ • 1 I r. 
blancl.J<I · t,111 lll c•d pi t h lu r 1u rrng,.l1v. servtre "ch b' >~ JL r · rh ttn till R.imk1>~ 

, \;ll t(Jf1 l'J'bf \11·1 I Oj\kv.1l1 t.1liv kn ll kil 1 r.1iik h,irte for r" '" f 111oni 'i t dt•n ,._ h"IJ 

! 111 11 ncn. Ell er ~11111 l . 1 ~1·1 .1 1 k« rn pfPXt med h•lg .1ndel tr.i flk . h v i i; r t 11 H~I i:•><i 
tr.rn , porl" l"l' ,\ bt•d n1~ ut yggnau d Y urnräclct m c 1 ost clf!' r lm n 1 kt Jnr ,r Jl 
l:in rl'\l kt 

5.2 Större utveck lingsomräden och fö rtätning 

I 1'.,i, nt. 1 ~ be ,g_gd~t. •JC:h p~ llf l)WMhg ~r~ I ( .nrr Jföil~n 

>lw \lt-l Wl'J· pi I r ~ !' ~.- . -rr <'t~p" , 0 r mr ! Il "VI ' (" ' ! U~ uth 

r pf(rf"'.I ·nr ('Jl 1\ 1rtl Pl9n & 1 .. ,, r Jtt J°l ~( [ J xll J ~ L..,. kli ~ u Jndv k.J 
!l t 11 ,01 fä11Jk\ITI rk t n>r• "'- An.n .c m d _rr;, ar ~n r .. r .. .J 

dr v•k lo 'l Tt lo I ;'11' f ~!l~\l ki.tl( JP...-<:kl trl.5 •-"-1'1 cltdltl n 
h <> h~·~rl ., ttuk lll t n o ru.-r ' hu~1 Det fi nn Jod< ~tt Jn JI u lMm 

dennJ Jm h.110 \ \ Hfrn> tdJ ~lnl! pJ by~bJr rt: dr l< .no:r. 1:c:ntr i l•> r 'I .o• ~· un J.d 
ftpr •n nt•h,tr .111 vi ITlh l <' 1nl"n~!ti e1~1 , okdr?>.kl etter IJ m pll I 1rt ~l n tr11t prvrrkl 0<t1 dl 
,l f .intf r .J l,l\ll J< h•• l\, lj:jle m U tlc n ·1ikt ' f:" ai< tur !'r De t •nn1>h 1r rH·k· ~ 1n tJe>! hr nd , 
ekn 11o ml•k,1 k.1l kytr r lu r 1,ulP n orh i lt en m rnd ...,. dPf w kr»,ln• tlt<n 1111 ut b ruu v 
cwm1.1P vi f!J IP1' 1n h .1vlupp ltot 1mer Jrt bd1 .1s d\' dt' e 11 >I tldd f""' kt .- 1 I 1~ 11 t 

k rn mc t dP 11 t hf"1,1 .. t l\ "l 1..llJen~ rn vel tenngsb ufl ~ c t. 

SD 1 .:1n1 
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1 -~- t ~/l\~ I .,,,'ii 
HELSINGBORG 

Ordförandes signatur 

ro-os 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
8 december 2015 

Oroitniogtt r ~ ;.im erbns ro ,kt mel. n 5t .ns forv 11tn.n&;i r o.:h 

V>1otK ·x•i lJc.Jt. Mt 1-f'"JfjR.tM 
1,.14,iot •A.l /t \. JiJ l oi 

~·1·3· 

H l»notb<l ·gs ~ h ; k..J ,1v.;,.it1 H ls1 J.bu~ d.,~ mil/ n~ram"1m1 Jd~ 1111 ~n 

lllur del 3Y >!:>den roder d2 lrn:nm'1tlde qu.; tl'n fo ran r <1.' n >< t mn11h1>111CM1o0M 

h>< l.lrn1n . n y ~ PP' ~r och nr~ ml)fMpldlY.'f 

f1•n1l'>l lt11Jng.u for fort.nn 1ng och •akrJ kv• l1t~er gro. umr.\tl~ •• v. lt J>11n 

mo1l.i;;ora •taoore kopplin"'3 r mom ~mrad.. "<"h Il mJlpunlt r t uu 111t1r 
rogr amo 11 l<j et 

PMr lund.t 
~ rluntla <ka uppni ~tas och utveckla> Nä umfa "lo bli ,. n a1rnl<t lv, c .. ntr It b " n. 

hl:fbJr och I nnde st.:JdWel En uppruslnmg ~v bdln lh_<> I enl'leler ku mbl nC' J t me 
ny ex p!uJ ler1ng d •' t?us tader. me n aven en ur.•eck!i n •befi nt li g Jtl'lln~kd. 

m1>tes l;itse r. re krea on s.imt se r; ice s J medverk,1 ll ll t.l e lt.l 

No ,1 Infarten 
N rra in fa rten år en ~tad~de l n;i r - ce n trum 'om s ki> utveci<l,1' til l h l,1111!.vl , 1,1d mc<I 

kf\nto r. ver!<. m hete r, bos ·· der, ' "'" ' I e Qrn hogk\..ih t.ill v kQ lfe l~ t11·t r.> h k. Om1· ~ c-t K1 

h.i ~n sork ld ~n t 11e 1 och ftrnger-a som al1 raktw infa rt till H~ J , 1n i:t)l) r;: mNl lyd l1,1p 
st rå k. nio1e~ p ! alse r . en k1'3!ite L, hti Jd n de 'o r t, Lnl n~ n h ~ 11 t1 t ~l h•!I m .11 kdnv.1nd n1 Il 

i'olkpar keri 
Fotkparl<cn nar ett uni kt l.lge med f,irul<i.'i ttm g~r lur en tr1rv 111rlh ng r1il ~ t I " 11dc 

och op el ost a1.bo m rå \l f' I n.1rJ q ~ p<'l m ~•I nJ t11ren 

El ln e-berg 
E!ineb l:! r' Ci!r'! t r urn ~ur e lt 111tre' nt 13 -'l! ~a rd dP Rjm lo~J '\t t 1on, 

<;er.-• ., funkt io ner (l<;h n • .t11rm1hoo p;\ l .indborge n 1/1 11111 dJ< tu1 P" " J 1 r 'Or Jl 
<J mr)Jder med bosr.lt.le VI >! Il 11~ 1<.>J <1 ll ut t tnd ;11 plal'>f'r nr h IT,\k \ k,a <k µ J . • 11 1, ~ 

><>tntH11 d :ndl3n fonktio nc~na i.)(h utgnn ' me, .. d m" 'P p l-11, r 

5.3 Befintliga och nya tationssamh ' lien 
'dr.i \ !Jnu,'l!>s mhd.:.,n k.J 1 <ta till'.1,n:l rJ l;il(E'n 1nrv rnm' h J1 i>.; !'d u •h) 11 J 
i oe'l: bc~o ..-.s, ku:lSKap.s- tY1l P~"on .1 ~ r. ~ n ·:i: rit~amh t ml a.i<r 'it 11 r in tl 

'IL m <>ler O<lålrr. •Xh <yd,b.xie Ar o'e\l,rn r•i :t~ •ler ktnJ ul' « k•tp "' I 1om 

ech er ''"a 11\\' ån.>re m:I. . n•lt k• • • te r T Il lmlt' >n) m 

n>d !\å ili! •r .iu ståt.,, rtl • lo "'! J ru 1 n; 1 "'" l . u 1 •x n4• 
under de -rw5U t io i re:i 

5.4 Mark för näringslivet 

n n . .tr 

I Ht '>l ngborg Il Il'> <"It an t.al .,mr<\tJeo ' .m ·~m f.ll "~ I I ll 111f'1fr',1vn t><.·h \ lu r l 

t' ' ieurnheter ru J och uta n tnClii< . ' J> I ) J O~ i l 111 f i d t f, \ l 11 p 

.icn Utcsl tttn~t'fl- 0'llr t' ll mr.d r>o l!" Rl •dl lor T m'I ·.m .a 0( "' d~h l ol 

>. i<s.:imhett>r -nns 1 ~<or;u;>. OJ~kr;i ••ml k~n U(l.1 kt J. 1 0~11 ( l ' t -r 

Lln>;el:; rgon':l~en Forutom nye \p l t>Jtl tl n~ '' ' ' v· un d ,·ri.> tU 11 r fv< ~t 11 
eftntJ ;ga onirlden ' •m V ,i_a ·oura m h Mt Pku!I Nurr 1 ~dh-•tnJ 1111' O'i!r 
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Ordförandes signatur 

eons 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
8 december 2015 

\.fl1R K. •XH 3-t"J.;: UOEP OGfl/l.l.t 

Lå ngcbcr~a ar områden wm vi vill spara för frarnu cten och som dJ rm ed 11ltc a r 
pnontemcte de kommJncte tio .lr en, K ploaterl ng <lv tl ~ssa lo rut~ättcr dclvi s n}'~ 
trafi klosn mgar och ko mmer a tt hanteras 1 Stads1 Ia n tO 17 

6 Befolkningsutveckling och byggande fram till 
2035 

I !,1bellen ned.Jn visas Jnt.J let bos td der 1 nu k andJ prorekL Siffrnn för anta let hos rad er
' kanda µrorckt l1 ~gc r på en lag nivå 1amforl m ed förv an tad efo lkn ings illväxt frJn 
tili 2035. Beto lkning<rn forv;.ir. t,1s vax;i me11 et rk,) '10 000 pP.rsoner fra m till 20 3S 'J ilkec 
uHfrån dagens. boendeta the t p.\ 2,1 per soner pe bus ta d motsvarar ungefär 20 000 
bosL'l der, a ll tså i i;enomsnitl 5000 p<:r lemårsperiod [se tabe ll s.15 ). 

Det finn> lltså ~ tt gl<ipp m ell ~n bnstadsbPhove1, pJ omkring l l) fJO bost-j der J.rhgen. 
och de bostader som fin r\5 1 frJmLagn" planc1 Darför dr dt bet"t mt..:l all hi tta lämpt11::" 
fö rtä tning>prn1el<t i centralnrt e en avgora mle. fråga för staden< lång:51ktig 

hostad 'itörsorin ing. E'n de ljn,•d redovisning .3v bos tJdstJestånde c oril en prugr10' 

. ver befolkntngsutveddingen och. 11ya b stJder finns p<1 dd områJe,mvå • 
om r.i.dc-shcskri vmnga:-n3. 

.JnR i.•.$. 2!}1-4 

SIO 1412Ji 

Hi\.S I NG&-G~G 
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HELSINGBORG 

Ordförandes signatur 

rrn~ 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdes protokoll 
8 december 2015 

l lA fl~ . <JCt< 8flEW ( PROOM . 
NR 001.C 1 U 

l{,J lljl I 

6.1 Prioriterad utbyggnadsomraden och utbyggnad takt 

Vl 11il l tld 
I l l1jl 

Oatr R mlO och på rJa e:q:w 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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1 1m~~ 
..WJI\~ 

til;1ffr 
HELSINGBORG 

Ordförandes signatur 

rrn .s 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

--

Sammanträdesprotokoll 
8 december 2015 

~i<- 0 <'" llOENDE PROGRAl.I 
l>NR 002• " Ot• 

·~--- ............. --........ ~r-... --~ ~-- .......... 
----·------~.,..._ _____ .. _.....,._._ .. s,.,,.._.. ... ___ ,._ 

J1~--·-----~ ... ~--..odl-i1 °'"• , ___ __ 
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Ordförandes signatur 

'U/18 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

/~ 

__ ; ) ( 
/' _J ·' 

/ 

0 Xil~:I02V 
(~.}al' 2:05 

· .. ~-...~ ...,_,,_,,..., 
o ~· f>-~ 
;'.'!"i JCl'J J 1':25 

j• 2m6" 

örtätnm . ....-.. _...., ........._ 

1 usterandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 
8 december 2015 

MARK. 0 flO!!N PR R.w 
ONR OO:U!!/2 1• 

'>ID 17(23) 

Utdragsbestyrkande 
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HELSINGBORG 

Ordförandes signatur 
{Yl$ 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
8 december 2015 

'-t1.IU''. - OC H AÖENOf P P. CG fil 

7 Så arbetar vi tillsamman 
V1 \' dl .irtww m<"d l) dllRh t o.:h op!}enhet I f1.\gu t om •l.:idrn ' utH·dd• nl( f, .• 11 ~ n 

" r n~ Qm 1.lt-1.:u bete 'om skrr och samtid1~t erbyud 1 r n m.\n t IJ _.,. ~ t •r~• i t: va r.i 

nwit 0 1'11 d111,.1 'o l.1de 'utvccklin ·. Ge·fl<lni ,itt tyJhgt ·1 v 1 ' ' p11ur.f ~nr r.y 
1•h l'llll*' I •' und;> r J r kom 1ande åren ;i· det lätt .ir for 1nv Jn.l"« oct. 

/ 1q 111heh u!Yl' i:kldrc Jt 11 en b il<l a ' hur Ut"'IL'l k lm11\'n knn11n1'• tt ,., ur V1 v11l ,ka p 

for1Jt,J t 111ng.11 for .1tt fl e r ska kun na h,1 1nflylJ 11 1· 0 11e1 >lJd1·m u1veck lmg0<·h r~ ~ 

r~ ·1m' •l. 1mt 1n ~ v c1 r lur vjr s t<ld. f ur Jll få en 11 kdtl v.1 n~ f l••n .1v bci- tJ rle r 0<. h 

~11J»11 11 I J tl•:i ' ~ r '"' ~arna ~n milni:: told '" l,1 s tinhr " llV <' klJ r r 1 ~!J t.l n. >ådc ny,• nch 
• I ln t ' t JM1~ r1de 

~ IU!tt .\r t n h..tr utby _ nadst.lktrn .11• JSt.i1kr ""''·"i~1v1 okJt Stu1 Te dde n avd<'! 

\.Om p J Lt'r u. tu r byggt> enh ! 'lya delalt pi 1 ~· ~"'l' I 1· UJ.lll> t ~m 1 na ra 
Y (tt m i!i.: - gh ;upt~- !l rf;l V· ... r tlC"tt "J"1 ,.q v1 t1gt :irbi:""l 'i J U tr)r a tt 

r .. ns.tttJ n p. ~· U •J u\1.~nt~ 1 Il •11! J rtur fon t t J' l ul•t-elr. J v.1rJ 
1 11 - "'fu1 mc r<><. 'l~t:arlla ia l()1:.f n ;,,. m " ' · ~ I ·l , 1_.J 

Vi u r r<im de taln1l.1n"1 d kt t>o-h<1v 1Jth n<r 1><tm 11 t ~ ...;! 

la.sl.Jgh ts utl'c ck lan:.. DPul·r td nt·rn1 •ll.a • .. 1. ,· .. 1mln ct 1 !kl rm m- t-n .r .. 

e b;i~elsen s 111 th hgt >OITI J t' n vr."'np 111.lc triikt1Jr ' 'l ~ ~ l het> t.\n k..-ci oc h 
Jm b1t1on .:-n tyd l1 I fram;i lr fur nmr d~ 1 

Vi v 1 ~a r ty hE[t vll pt.1nen n1»I rul .ittnmfl,lr "->m llrr vch .< rn kan 
kom ni ~ J r sty r~ utfornrn l11 ~: <' 11 v dt· t~ l1 pl ~nen tlir el omr, de 

1/1 erbjutlc•r va riJ t iun • 1 .. 1s!i11h · t ~' 11rl l'k.11· (, ,,. .Jfl npµna pp l•.k båtf '-' ~to r~ 
och smA ta .m ghe l '1HVPrkl.tr~ 

I, · i)Oh /iceri r l)(h QrTfntlw~l) 1 . p r>J \ c r1 11 >,"imn1 h ghetp c >om -tt'1dPn ~rt 111 rl L·1 

~ Jtt bJcle ny.i , f· b,.fu1t!1 "°' ! h t " r utvl'd d l n ' ~.i n t•lr.ta p dSSd l1U<' iru wkI 

I tl 1111(1 l 

\I <J~f lq ~()~ p~ t"r. I f\J 
in l"<l e ' l gu1tfd nJt" I Of h.\Um n 

Sa i: or vi: 

••l ,, 

Vi s:äkef">t.1llr r Pn .i f r c ~..t v 1 I •)t h •i! !g,..i.n 1 ~ sc rv i i:c !,Om under .J~~ ror 

fo rpl 1i; 0( h fli rt•! ·ll!.lrt' 

• De t ar v1kll r,t J t t J t' t 111r t.m1• r u~ h t• l ~nbest J mm l.' l ser fo! 

><' rk,am lw tw mrJtl 1•fl .h tlt ~ i h l ~ 11 t h k.m 111 o t,1 de olika t>~h 1_.,. ' ' ' k r llPl" ll 

OVf' f \ Bi 

ONA. ga7.1 5 4lJ14 

St ) 1 ~1 JI 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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1 .w/I\~ 

b,1f'~rl 

HELSINGBORG 

Ordförandes signatur 

"YY/ s 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
8 december 2015 

8 Riktlinjer för markanvisning 

MARK. OCH BOH . EPRO•>RP.M 
m~ l'i' 0074!•iOU 

so "11( 211 

Oversikt.<>planens öv.:rgnpandc mål for staden~ ut{ ckling ar t1 li!><lmmans med e 
''i lj ei nri ktning~r snm fr<1mgå r av mark- och lmendepragrammel om öppenl ct, 
transparens och dialog vagled,111de for marka;wisningJm,1 for bos t~ldsexp l oa teri ng 

samt e. ploa tering av ma rk för n.lrlngslivet R1kt1in1erna ör ma rkan•1isningar ä r 
tramt;igna i enlighe t med lagen [20 14:899 ) om kotn munala mMka1\Vt5rllngar 

Riktlin jerna .:iller inte för v,fra h~bygga rtomte r som i stället förmedla,• genom vår 
kommunala wmtl<o. 

S t~d en ,wser ,ltt förh~ndl~ om överlateloe ~ll er uppi:\ e l~"' av ett '"·"t marko mråde för 
be byggelse ge om mark~nv 1 sn l n g. MJ rkamrisnin g,en >ker genom an en 
ii11crcnslmm111eb c träffas in .:ll an _tnden och en fust ighc:1sutvecklare. I form a11 ett .:i. vtal 
so m antingen ~e r möjl4Jhet till markuvc rl åtd sc el ler markupplåtelse 

Vl a1w:inder oss av olik<> förf~randcn för mark;rnvisning: 

Som verkansfiJrfarar1de 
I Vi bjuder ·n faotighetsu tv e~k l are at1 anmäla ifltre ., >E för ett speLillkt nmråde 

uwn befintlig de ta l)p lan el ler dJr ny det<'ll!plan sk,1 tas fr am. Kommunen utser 
en eller flera mtr-es.•cntcr och tecknar ett m.irkan•·i ningsavtal illfiir 
emens.1mt fr amt.Jgande . ven d e t.1l j pl~n. 

Z. V1erb luder 1 vissa fä I sa mverkansJvtal sc•m forma •1sera1· l~ 1 tgsiktig~ 

sd 1'nar~ten . 

AnblJf;lsförfarandf! 

l de fäll dar det finn s befintl ig och J. ~tue ll det.:i. 11~,J.in biud~r kommunen In 
fas t.Jgh tsu 'cd darc all sk eka m a nbud cnhgt "'"'a , a v komm rn:n upp,atla , kriterie r. 

Direktanvisning 
Koinmun·~n tilldelar en 111 ar l<<1nvi;;nmg llll t'll sarskll d fäst lghe tsutveckl;ire 

MurkanvisningstrJvliny 
Komm unen vander .5ig till fas tighetsutveckJa re med en t;ivli rig Oln Jtt fa PTh ,\ 11 .~ 

markanvisnine och utved 1,a ko mm unal mark 

8. t Så här arbetar vi med markanvisning för bostäder 

Sam verl<ansfO rf;ir.in de 

Inför bostadsexploate1i ng av stadens mark utJ trnonser.ir staden ak tuellt 
omrad~ IX'h gä llande foru1s.:i ttn lngar i syfte att lära fastighe tsut\•C(kla rc ~öra 
e-n intrC'.'>!iear' åld1t 11, l.J '('SSenter larnnar in för~ l a H. 1 tonn av e-n en kel 
beskri vning av ~mhition,nivä n{h refen:nsmM<> ri'l l [);ir efter ter ll J S 

markanvisningsav ~ I . Ti ll sJ mmans lll •)d utva lu/a 1nt ressent/tr tar•/! seda n 
fh1 m ett lors J.1g nll ddaljplan fur omr-,\det Sedan tcckn..1s markupplatelsc•-

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförandes signatur 
()"ho 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

ell..r m .1rko\lt' l låtrl srJ VIJ I Ino m ramen for xi mverlu n1 111rf.lt mfr t h;interar 
~·I b ,1,. mJ rk.invlrnin t:-' vt a l och. s;imvrrk~n ..,w t a l mverkan'i.IVl.J I V'>er 

•Jtn ~ r 1rn nwllJn Helsingborgs sr.id oc fJ~ l 1 gh 1\ 11 ('; ' ('kl r1' ' " m 1n1<' .1r 
kn11t n.11 dl <'Il geografisk! områd e 

Anh t förfar nde 
Inför bu> tl~ ·pludltnng av s tade n..• nH r k a v de tilfpl n i d.t 
m rko1 r den. ut.io nonserar staden aktudl f (Jl(het 1>< h il I l~ de 
foru tt 1rtnlniJ.i1 1 ;yfte dit ! ~t<1 fa:>t1t;h" " urvecklA1r lam 11 .1r l'lt .in ud f r .llt 

f rll l!J m.l r 

~~I lit~: 

m 

J)1J t-k1 nv,~un.., lnn t' bl r att t'n f2 sti~h€tsu ~f'<..· ;_.! . VJ lJ-. ut ltv kum muren ut..u1 

turt•~·ht.1 1 1 .Jmll. r,l..j ~ ._,r>rr)("f'5"i: ,1ed tn c11., intTt~~"~n e1 '.' 11 Il mp. r Ll rt!kbn\ t"i IIlCi 1 

lol1 m de u n mu <, fl .I 

Om 11 1gon w ·1.t1 f rå. 1ven 01<1rkJ1w . nmg n d 1 \ •' I in l l' fi nn ' n.}f.:'"' ann.m 
.,., ~1 IJmnJ I In dl anuud 

f\Qmrnu n•t~Tcl<c n .· on ävt:I' 1 sä nk11rl.11 , 11 1.1 h<-' lu ''"' • H J ll Jnda 

d ~ r kt~n v 1 s n 10~ 5-0"1 m ~od ~or ITI J ' '<~ ii l· \0 l11 11l ' 

!Uru rlin.iuSStt\'li.nc 
I a k1l.U t l ·r <ra:1en 

iO tr... f T l rk~ - !' Stflrf 

tt>1b1 tlr.dc-t . d :nJ00rI 'll'I QHn...:ll j \IH~ 

in.b J\iörtar.1ridt" Ski 11- ~rn 1r · · 1 !ll; ;- 1 ' 11 r lflla n .JI 'l .!trn •. .J ~ftJ rff 

,to. r:- e1Xh.1tt det iin <; d '<!,ir<\"'~ ;> I ~ t1 1nnc >l r.1 \;L r 

111 k 111 I Il , lim ill tt I 1 k1 1\ (kl 

l I li 

8.2 Sa här ar beta r vi med mark n vian ing fö r när in gsl iv 
V <l .1nv1srw1g ,iv mar~ lor 't'erksamh elt' r h,111 t<>1,ic, v 11 i" lr11 lr.lg,t1 1 '" " kilt ut1fr 11 

v~ •k ;J 111h , l 'ulovarc ns behov i:tLh til l ;:un>1 l 1 ~ m ~ rl< 11.\ ,,rn m i.t :;;iH win •or 
b11 ;tuJsex plu•lltnng kdn staden utly . ~ 111, f'lw11vrn11 ng"tJvlt ngM 1 ,;i r ~ l< iida Ja ll n.'i r 

i' \ f' ffi J) t>lv1 i.1get tor r-.;pln.He n n g ,l f' 1in1h t orh 1n ""''i• !fW llhlrkcr\ lr 'ltorl 

111 rkpti ss~ ttnlng 

Sammanträdesprotokoll 
8 december 2015 

El 11 
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I -ml~l!lt 
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il~li 

HELSINGBORG 

Ordfö randes signatur 

r"YYJS 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdes protokoll 
8 december 2015 

' !ORK- H BOE~DEPROGRA P~ 

Hu vud pri nci pen fo r vårn markoverl ' tel seavtal j r att priset b.~seras p; 
markn. dsv.lrde t uu fl'ån tn lw1 i n<1 .iribud od; / el!e r uli från obe roe nd e 
värdcringsund crlai; 

Tomtrjttsuppl~te l ser ske r mot en <\ d ig k stn;id p;l m~rk.nadw.ird e1, dJr 

gru nd erna ror betalning av kos tnaden .ir· bes tämda 1 13 kap jordabdlken 

r.. 1r lt-n '" tvi 1 'J' ilv t,1 11 n1~, 11· •l " ' 111 ·1; 11v1 r I n • ·k, ,1 1 1, n h" ~ 

I t'( I I ~. I limp llf' I m 1rl. hytp 

Siir s kJ lda villko r· 

Ut.gå ngsp•Jnkt n fö r stad ·ns markuve rlåttlser ilr att l1llt rade sker lci r>t i 

S<1mba nd mellan grund laggmngsJrbet~n påborpts. Prin cipen galte r ror 
stadens: bostatls:exploatering. rnc-d und;;in t:1g för fribyg •anomtcr. samt it.Jr 
xploatffing ilV ve r ksamheter. Syl'tet är an 11 ndvikJ t'ö rsii l i n in~: av .s ad ·ns 

01.irk ddr byggnation mte kommer 1gå n!: '.'1dplan for nå r byggri.1t1on sk,1 

påböqas, s.mt t'Jrd1~stållas. rei;:leras i re spek ti ve a \•tal. 

St;irten oJr r.ili ,11i utkrJ .:i vrte om ll)'8(!1lJ ion 1 n t~ färdigst;iilts 1 enlighet mr.d 

avtalet 

8.3 Våra handlägg ningsru tiner och grundläggande vi llkor 
Staci en.s milrk- och ewioatermJ<S<'nhet lfder od1 sam o rd na r arhetet med 
m,wl<Jnv1sn1 ng,1r Beslut 1 fr~g 1 on m,1rk 1w1snmg la1ta r m.1rk och 

expluate rl rigsen hcte s chd, på dclegauon d v kommuns tyrd,;cn. Kurn munstyrdsen 
1.1t tar beslut 1 tr,,g.:i om m3rl1o;·e rl,, t;)f;e, markuppl~tel e, .>amt d ire kt,rnv ·sn ing. 

!fels1ngoorgs >tJd ska se clll .irt e11 må ngfald J Ldstlghetsu 1etkl,1re h.1 r 

möjli~het at t verka i kommunen. Vid bedu T! nin~~r ta ' hän,yn ti I 
tast ighetsurvecklanm< ekonomiska !;tall ilfte t, re te renwbje kt , konkurrPns på 

mark n,1den o-ch d <l t Jktu<> ll,1 omr.1det5 for 1ts.1ttnrngJ r orh behov 

Swde11 remierar dlc •ll l .u1 J t energiefi•kt1vl och h· lliart bygi:;ande 

N,ir ?n m.irktiltdetrn ng .skett. O(h en 1:1$righ~ tsutveckl,1re utsetts, tecknJs 1 <'Il 

del fcr ll etl m<lfk<1nv lsnlng,;,1vt.1I sum dr ~all dnd-: und.; e n begr<lns.Jd Lid. 
Under rätt foru ts~ ttmni;ar tedmas e tt mark!jverl~tr, ls av l i inn ;\n d os att 
tidstn s te n h.:1r lopt ut M.iri<över J.1tl'I eavk'll kJ n .wer1 tecknas uwo a tt r reg.\s 

-l' ' n1a1·k,1nv1snlngsav al. V1 s knve r •;.i.rd mar '. ·m·crlåt ·Lseavta l furs\ nJr 
byggnatiunen har pföciqal>< l_g run rll aggni n ~ ·arhete lle r liknandPj. 

9 Riktlinjer för exploateringsavtal 
Rik tl inje rn~ f" r exploJtenngs;l\'tJI ,1r lrarnragrw, ~ nl1 ghet m~d b kdp 3') § pla och 
bygglJgen For JU iörtydlig.; rlklli nler n ,1 nedan <l<01lmerd.< iiil1and" vi ·t iga begrepp 

ON A VJ24$20t 4 
SID 21 (2;}) 

HtUlHC&Ol G 
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Ordförandes signatur 
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Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
8 december 2015 

~l.AAK OC H HOD <Dt PRCGRAl.1 
Dr~R C 2ASl'Z-0 U 

SID n(21i 

f3.tpluatc' rtnysuvcal a r ett avtal 5om rcg lcrct r i;c nomtör~ nd e ~" PO cfeta l1 pia n p;\ mark 
som inte, etl~r de lvis inte , ~gs av kom munl'n. 

När vi ;ivser att inga exploa terings:a •tal 
Staden ,;.vscr tec kna cxptuaten ni;'""' lal om ;;ermmför.1nd~ .w en det.l!Jpbn d~ 
dnnan än He lsinghvrgs s t ,11! ,;ger ;i il, J!tern t1vt ""del av, m<1rk so m avses 
e ~pl o;it er-.is De na ,1v 1JI ga ll ·~r in t ~ mel!Jn en korn mur u h ~ tar.en om 
u tbyg~nad av stathi'( Lransportmfr<1_, lrukt ur. 

Staden av.ser au ng.! exploateri f;SJV t<il i •1.ir1e del ,w umrnunen iör alt 
sa kt> rstJ lla genomförandet av en tlet<il,lplan 

Så här ber('der vi frågor om@xploa t .. r in g.•avt.t l 

St.1d~ns mark· <' •'h explo~, nngse n het !t>der och s<unnrd nar a r be:ct med 

exploarerlng fö1 bosteld t> r od1 vcrk<>amhete l' . Komm unfullmiik ti~c. via 

kommu styrelsen, fattar -~slut om c:pl ~te nngsavtill. Komm11nscyrelsen t.\r, 
om det threl igge r , lt ;; i de t n~ki t da t,1Het. frJngå nktlt 1e rna r1.ir dN kr.:ws- fol' 

att p;i Ptt .Jnda måisenl1gt sJn kunna genomfo ra en dN-illpl.in. 

• Så snart ar bete m<"tl en detaljplan pa lm qds avsccmle cxploat<• rinr, "' 
pnvatägd mark, p,1ooqa r Helsingborg' <i d ,wtJlsli:1r'1i'lncllingJr I sy fte J ll 

t~(k nJ exp to.i.te1 ttigS.jV lJ l lllcd fom~heL;u\\'Ccldar-c for at säkcr~täl l a 

genomfö1·;:rn<lct av Jktucll dctalJ p la.n. Inför deta ljp lanen' Jnt.1g,mcle ska 

lnr handli 11 . arna \•.11·a slu rnrct,1 o~h explnacerings.wta let slw tecknas I 
s,1111 l>.i nd m~d ;in de[.il /p i,m anta~. St.iden ·an kom ma alt teckna ramavtai. 
vilket ar tl ;;v lal sam rar up p livcrgripandc: lö ru s.~ttninnar n( h vil k t tf' rk11.1s 
tore exploa leri ngsav tal ;:t me d ra.,ti ghet·utvec klare innan de.ss Jtt ,1rbet ' nw d 

d1? t<1~ 1 p l.•n p.\ bfll' iat> 

• Den hu ~ud ~J kJlgJ pronope 11 fö1 .:xµl uat •r lngS.l \'LI I ar at t tlet ,1u reglera 

a tgä rdcr "'m u t8Ör fnru :s~tt ning3r ror genomfbr.1nrlet J • dt'la l J plan~n genom 
.lit f rd<>b kostn;ider ocfl 1nlJkte r s,1 1n l. .mdra forh!tlla r;den som kan vara av 
t.ecydelse mellan lt d;mglhir~' ,;tad och fastignetsutvedclare. 

IJlj;å ng"T'unkten lör ko.,tn.1d slii rde lnin\;en Jr ,1tt r3s tighPtSll tVed<la ren J laggs 
~ t agMHfe om ,it• vidtJ <' ll<>r f\ nans if'l<t j t;prder för anlagg,1nde a 63tur, "'dgar 
och Jndrci all111a 11nd µ IJLSN uch Jv .rnWgg ningar for Väl.tcnför,iiqn ing 

ovlnpp ;,am; anura åtg-'J rdrr. At~änlern a ska vc.ra !lÖn\•iin iga för Mt 
deta !Jplanen ska kunno nenomföra' ia et t iinctJn illsenlict SJ . r nc1pen ,ir 
:m <ta c1e.n ,1nl~)l.ge r . c.rh fom ghNsutveclcla re n bekosta r. den Jllmi.lnna 
pl <lts m,;rke n ' 0111 ö t ~ 11 1 onn .i.Jd S<Jrntltg.1 kostna tle r for ut red m nflar sam\ 
p !anlägg ning <1VSL".S fi nansie ra ·; av den fasc ighetsutvPckl~ re 5om h ~r nytta JV 

planen. Kos tn,1lls fii rdd n ioge11 ba>er,1s i gru den p:1 plan- uch by IJgi:ris 
b •' s t~mm<' l sl.' r . De .'\ tg.1rder som 111gJr 1 fa>t1ghe ts u tve<klarens t~g,1nde skJ 

s t,1 1 nnillgt för '1J tl a11de clll d"11nes nyttB av planen. 

I det fil !l .Jtl lil rt;ic tn ingsfön l,1i;f'1 om •/iir tleii te 1· fö r i11~ ~n t.1' ,ws~ r f-1Pts 1ng bnrg 

stad d tt an,•än d ~ si av värue:; ccgnngsc r,attn in~ i de cx r lnatcring, dv1al "-1m 

J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförandes signatur 

rons 

Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

t~ kn.l\ V ~r eJ 1 ... rf( rintt inne .- lt\ d.: f~stigh ts.1g~r · som g,i- nn.1s .w ~ n 
ol!entlia 1 1vt"~te ng J ertor delar av dett .J •arrle till samha lle;. 

VJrdt" lerfnri "I! 1 n ploateringsavtal ä r villkorad av an mve, te r ngPn •k .1 

in ~ \1J f3 nC>dv~ml 1 11 i r ~•p lwteringen. 

10 Anav r och uppföljning 
~ 1.1 ~"". n.1rnr11J •1 •l< h bol.ig dl1 SVJ1' JI' fö1' .1t1 d 1!'la 1m effektiv 11erhm11hcr 1num sitt 
uppJ r.•ll ~l i lr \n f •11~ 11fl mn~ poli ti~k;. mål bn l ags:o ntmng~ r. Jfp rdirek tl\' 

r~ lem tefl • ty n.l11 kumen1 uc rkonum1 ~ kJ In " t s<1tt.ni ngar. .1mnd<'r. r· rvJltn 111ga1 
11 bofJ <K t.1 i!.l n ~yn 1111 mark- oc h b~m.Jcprc rarn mcl i stn ci:e n pJ;rnen ng och 

upj)hl li 1n11 w ·" h remi H 1 5)'fte au konl'.'e »Tl"n ,1r betar ge 1ens.ln 1 lor 1n uppn 
•t, '"' 1 . h111oncr ln 11m m.irk 1x h bo ·t.id sfor 1111ng 

t\vJ1•lmnijt'fl tn1 •,f .111•N l' k \JmhJl lw lv ck ling å stad.,Jetimnw•fo""' tnm~L·n a r 

1J11k11 mr nl 111 v.tr l ~. lJ 1t 11nneh.tr .lit wrl,..lmngt'fl •n<VJrar f r tidp n revideri ng or h 
upµ I lfnli1>\ .1 v p 1·0 111 Jn met - •no~ l r 1 1 ~.1 nmn de~ · ~ s\uivningar folier v1 
ucvcrl11tn 1•11 1 komm ncn> ddum r~ d o:n. 

De rr 1 ~ 1 '1m flC "'<'n tr r.l' 1 mMI.· vr h ~n-.: r. e-prn · r ~rt1 1r.e t bonJr g.Jl! J for nvJ JVUI 
~11 111 ,Ju t ~ efter .111 1J111 n1 u n l ulhn ~kt r~ h .. u •udbrt m,;ra ir.el [!.,fintl i.i;a a >°t.i:. 
g.& ilt'1 ' .1\·l'f1 1• f! r r 1l1·1 Jll p rn~ r.i rnmrl . Jr .. nt;i~i t' 

Sammanträdesprotokol I 
8 december 2015 

' I JJ1 ) lj 
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Helsingborgs stad 
Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 2, § 204 

~ga _ ... 

Sammanträdes protokoll 
8 december 2015 

-----------1 
I Kommunfa,J!lm- khgos prot(llc<J I 

Voteringelista nr 3 J 
11 . Ht!ilsingl>or\JG Sta d ~ommunfullrnaktlge\!I 93Mln\lln l rllde dQn 6 ci'c<;am r 201e ~io~k~n 20;21!: 

11 Antagande av mark· och boendeprogram 2016-2019 002451201 4 

Ledamöter l Pa:r1il Krolt E!rdttare Ja 1 NoJ 1 AVlt l"li11v 

Peler Oan'ds~:m J (i\t) 
1 _ - X f I 

·-- - ---
Chrislian Ors~MJ 1 (M) X 
,<>JUl a Jahnke (M) 

- --
X I 

~mJS J:i! lfllil12!'i (M l - Daniel Nilsl!on -
-x-

'---
Ull il<3 Slålnacilo (M~ x ·- ---

Rid'lard lundbero {I.I) 
- - X ~1 . - -Lena ll jeme (1.1) X 

"--~-~ ~nor3 J-Ohann 0:11 !Ml ·- X 
Kr1s11·-n AndcrllOO !Ml - -·-· - X 
Samuol Llia ~) - -- x--
Maria M~neA~ (l1C) 

- X 
H3ns Bos.son (!\~, - X - - - - --
~W!Vlu.ts,;-::in (Ml X - --- --I Mario 'N eibull Komias ~·\ 

---

~ - X 
Rima AxelRsan A!amln (Ml X 
MatsSander (M) - --1 ~ Attn·Cllaric1lo Sv.1rn 

- (Ml 
~ 

' CM ricl!e Z.eth.-&!ius - (M) X 
Pete·1 Cederwall (M) T 

--
~-I • - ·-~'l:SOi'l ---- (S) · - X. 

j O<i••hj i\lrqtu1Mn IS\ X 
I A1'r\il 1~<?15 (S) - 1x -
~ckey t.~nu&san (S) X I -
I Eva· ott :1 I-! m1.in~W<' _T_r1.«Jsso \ S) 

-- X -- ~ 

(S) 
-- • x 

I 
$hibl -

Pia PJkeCelt (S) 
- -

X -
i - -Khated El-Klt3la·IE'ff (S ) X J 
· ~lh;:a Gu$f~fsson~ - (SJ X I I 

To~a Frodlund (S) - X 
~-

~O<ae f Skooo _<S ) - X 
looe!.3 Anderssan [S} X -·-

' I 
t Jn.n Bjill1(1und (SJ I - X 

1 Yvonne Syen~Ör'I 
-- --.-

r.lä•MWatd J§=L X I -Km lh Hellq•i s t - (S) X 
Chri5tel Håkem~oo ($) _L_ X 
Ola lliål'er - \ S) X 

: AJa t E~ Kl'la li'!ycli ---,_!~i l 
l X 

Emir Mehmedov:C (S, - _____..._ ·--~ ---
M icl~ael Roserll!!org {SDj X ·---j Afd~ AM(!gttilrd .@_~i 

-- -
X -

La~ Oa!osjo (MP} 
-- - -- X - _J M.a rws Fr:it-e:g .. (MP) - X -+ Annika ~{q,~,, ~fll 

- -==i [MPL X -
I UJ P~Wikv i 5I Eva-HOim X • -

- (C . I I Jon11)' C;;,to Han2.aon (C) -
---

X __L ____ 
~ 

Ar.n-Chri5tine Sorgman (MPf - M~11:e 6rmflomarl< X ! 

1 Liselott liid$kog- . (l;IP} --x -i -- r . r--~l>O<liln Naranci1; (MP-l 
- i - --

X 
'---

Ewor &.~erti~rg (SOJ ----- l x l----
-

~-

Dicl< Johana.son [So) :-=-- X 
~-

- --· <----
Trans-port! 27 2~ I 0 0 

-------- - ------ ·-

Justa ringsrnann tlns signatur: 
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8 december 2015 

l'Qr . votenn9:ilisl nr 3 Mei!slr,gborw; Stad kommunfullmll\<tl;je:s samm8.JttrMa de B d'ecen r 2015. 

----rf:J.1 Krata Erilllttare 

<rn1el Mens 

Ja ~J Aw Frhv 

X - ______ .__ _ _,__,_X~-+--•---• 

X 
X 
X 
X 
X 

·-7=~+----1-U~lri~k-a~P~e-rss_o_n-----!-·--t-,x~. ·-+--1----I 
~----------<-~-"-+ __ ,___ ________ - X -· 

c ca Engr;.:rom ·- X --- x --r-·_ 
~+---1------------,.....,.,x-+--+--1--x ,__ _ __, 

·x 
X 

SUMMA; 33 32 I 0 () 
----- _, 

Justeringsmannens signatur: 
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\L_'-::::, <;::) ~ s ~ ')._\:::)" s - ')_ \::::::>"::::> 

Daniel Kling - Synpunkt på hyreshusen i Västra Karup 

Från: 
Till: 
Datum: 

Robert Falk <robert.falk@bastadhem.se> 
< > 
2015-11-27 13:41 

Ärende: Synpunkt på hyreshusen i Västra Karup 
Kopia: <daniel.kling@bastad.se>, Bo Wendt <bo.wendt@bastad.se>, Hans Grönqvist ... 

Hej  

Båstadhem har via kommunens synpunktshantering mottagit din synpunkt med förslag 
på att bevara de 2 hyreshusen i Västra Karup(l 2 lgh) till flyktingar. Svaret till dig har blivit 
liggande då jag varit sjuk några dagar. 

Båstadhem AB:s styrelse hart fattat beslut om rivning. Detta efter en genomgång av 
fastigheternas status. Statusen är mkt dålig med läckande tak och en läckande vattenservis. 
Lägenheterna är inte lämpliga att bo i. 

Vi har nu, efter att erbjudit alla hyresgäster nya lägenheter i vårt bostadsbestånd, tömt de två 
annexhusen. Rivningslovet är klart. All försöijning till 
husen är avbruten dvs värme, vatten och ström är avstängd. Själva rivningen startar inom kort 
när 
kommunen efter sin bedömning av miljöinventeringen ger staiibesked för rivning. Detta 
förväntas ske i december. 

Med vänlig hälsning 

Robe1t Falk 
VD 

...(sASTADHEM 

Växel: 0431 -75030 
Direkt: 0431 -75034 
E-post: robe1t. falk@bastadhem.se 

Postadress: Box 1116, 269 22 BÅSTAD 
Besöksadress: Fridhemsvägen 7A, 269 31 BÅSTAD 

file:///C:/Users/danklil/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/56585D90BASTAD-ADM... 2015-11 -27 
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Från: 
Till: 
Datum: 
Ärende: 

<noreply@bastad.se> 
<synpunkt@bastad.se> 
2015-11 -1910:19 
Synpunkt från bastad.se 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommuns~~·re lsen 

2015 -11- 1 9 
Dn';\~ .. ~S!\~ .. \~ 
~~~~.::: .~~S:rl .... ,, 

Synpunkt: Jag tycker att Båstadhem skall låta hyreshusen i Västra Karup vara kvar (de som skall rivas vid 
Bjärehemmet) . Här finns flyktingar, både nyanlända och de som fått uppehållstillstånd som är i akut 
behov av en bostad. 
lngetsvar: 
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