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Bakgrund 
Region	Skåne	har	översänt	Strategi	för	ett	hållbart	transportsystem	i	Skåne	2050	på	remiss	
till	Helsingborgs	stad.	Stadsledningsförvaltningen	har	berett	ärendet	och	tagit	in	syn‐
punkter	från	tjänstemän	på	Miljöförvaltningen	och	Stadsbyggnadsförvaltningen.	
	
Region	Skåne	vill	med	strategin	tydliggöra	vägval,	mål	och	prioriteringar	för	hur	infra‐
struktursatsningar	ska	kunna	användas	som	ett	medel	för	att	nå	regionala	utvecklingsmål.	
Strategi	för	ett	hållbart	transportsystem	i	Skåne	2050	tar	sin	utgångspunkt	i	strategidoku‐
menten	Det	öppna	Skåne	2030	och	Det	flerkärniga	Skåne	och	ska	ange	huvudinriktningen	
för	transportsystemet	i	Skåne.	
	
Med	de	ekologiska,	sociala	och	ekonomiska	utmaningar	som	Skåne	står	inför	krävs	en	
prioritering	för	att	maximera	nyttan	av	både	befintliga	strukturer	och	nya	investeringar.	
Region	Skånes	ambition	är	att	strategin	ska	vara	ett	underlag	för	prioriteringar	i	kom‐
mande	nationell	plan,	regionala	transportinfrastrukturplan	samt	också	för	prioriteringar	
på	kommunal	nivå.	
	
Regionen	efterfrågar	särskilt	om	synpunkter	på	följande	frågor:	
	

1. Är	de	tio	principerna	för	prioritering	relevanta?	Lyfts	rätt	områden	fram?	Är	de	för	
många	eller	för	få?	

2. Hur	kan	Strategi	för	ett	hållbart	transportsystem	i	Skåne	2050	bidra	som	ett	un‐
derlag	för	den	fortsatta	dialogen	och	samsyn	för	Skånes	framtida	utveckling	av	
transportsystemet?	

3. Utifrån	färdmedelsfördelningen	2050	och	principerna	har	ett	antal	åtgärder	i	de	
starka	stråken	identifierats.	Är	det	rätt	stråk?	Vilken	prioritering	av	objek‐
ten/åtgärdsområdena	ser	ni?	Hur	kan	Skåne	bli	tydligare	kring	våra	gemensamma	
behov	och	prioriteringar	långsiktigt?	

	
Synpunkter från Helsingborgs stad 
Helsingborgs	stad	anser	att	Strategi	för	ett	hållbart	transportsystem	i	Skåne	2050	är	ett	ambi‐
tiöst	försök	att	ta	fram	en	långsiktig	transportstrategi	för	Skåne	utifrån	redan	beslutade	stra‐
tegidokument	med	bland	annat	regionala	utvecklingsmål	för	2030.	Vi	konstaterar	dock	att	det	
diskussionsunderlag	som	har	sänts	ut	på	remiss	hade	vunnit	på	att	genomarbetats	ytterligare	
innan	utskick.	De	fyra	inledande	kapitlen	hade	kunnat	få	en	bättre	och	tydligare	struktur.	Vi	
saknar	även	en	övergripande	beskrivning	av	godstransporterna,	som	utgör	en	viktig	del	i	Skå‐
nes	transportsystem.	I	förordet	pratas	om	”	ett	jämställt	samhälle”,	vi	anser	att	det	bör	stå	”ett	
jämlikt	samhälle”.		
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Strategins	dignitet	och	förhållande	till	andra	arbeten	och	dokument	som	tas	fram	av	regionen	
inom	transport‐	och	infrastrukturområdet,	som	t	ex	mobilitetsplan,	gods‐,	cykel‐	och	tågstra‐
tegi,	behöver	förtydligas.	Eftersom	målbilden	ska	gälla	2050	så	hade	det	varit	intressant	att	ge	
en	bild	av	framtidsperspektivet	med	Greater	Copenhagen	och	vad	det	kan	innebära	för	trans‐
portsystemet.	Hur	vi	kommer	runt	i	hela	Öresundsregionen	på	ett	smidigt	sätt	med	ett	resesy‐
stem	som	då	troligtvis	är	kortlöst.	Ett	gränslöst	hållbart	resande	i	alla	delar!	
	
I	kapitlet	”Morgondagens	Skåne	ställer	krav”,	som	mer	känns	som	en	nulägesbeskrivning	med	
lite	utvecklingstrender,	finns	det	en	hel	del	påståenden	som	behöver	förklaras	eller	kommen‐
teras.	Några	exempel	på	detta	är	”Skånes	befolkning	skulle	kunna	fördubblas	genom	att	bara	
bygga	bostäder	inom	en	kilometer	från	järnvägsstationerna”	och	”en	satsning	på	förbättrat	
regionalt	cykelvägnät	ger	hälsovinster	under	ett	år	som	är	lika	stora	som	kostnaderna	för	in‐
frastrukturen”.	Figuren	på	sidan	11	bör	förklaras	och	kommenteras	för	att	ge	en	bättre	hel‐
hetsbild	av	resandet	i	Skåne,	även	vilket	år	som	avses	bör	anges.	
	
Det	finns	politiskt	beslutade	mål	för	2030	som	sägs	ligga	till	grund	för	strategins	målbild	för	
2050,	hur	denna	framskrivning	gjorts	framgår	inte.	Vi	tycker	inte	heller	att	målbilden	för	2050	
framgår	på	ett	tydligt	sätt	utan	vi	föreslår	att	målen	bör	redovisas	på	ett	tydligt	sätt	i	punkt‐
form	i	kapitlet	”Transporteffektiva	Skåne	2050”.		
	
I	kapitlet	”Transportsystemet	i	Skåne”	beskrivs	hur	yteffektiva	transportslag	ger	ökad	kapa‐
citet,	i	figuren	saknar	vi	värden	för	”regionala”	och	”lokala”	superbussar.	Vad	som	menas	med	
begreppet	delresa	behöver	förklaras.	
	
Hur	kan	Region	Skåne	bidra	till	att	öka	takten	i	den	nödvändiga	omställningen	till	fossilfria	
drivmedel?	Även	om	det	sker	en	långsam	förändring	där	resenärer	gör	aktiva	val	för	hållbara	
transportsätt	är	det	viktigt	att	slå	fast	att	statliga	styrmedel	med	bäring	på	hushållens	ekonomi	
och	skatter	är	viktiga	för	att	få	till	en	verklig	förändring.	Mobility	management	är	ett	effektivt	
verktyg	för	att	påverka	individers	res‐	och	transportval	och	därmed	också	användningen	av	
infrastrukturen,	men	dessa	åtgärder	kan	inte	lösa	allt	utan	det	krävs	även	andra	åtgärder	för	
att	lyckas	med	omställningen.	
	
En	grundförutsättning	för	att	lyckas	med	färdmedelsförändringen	är	att	det	måste	skapas	ett	
robust	kollektivtrafiksystem	som	resenärerna	kan	lita	på.	Även	prissättningen	och	turutbudet	
av	kollektivtrafiken	samt	restidskvoten	är	viktiga	faktorer	när	det	gäller	att	försöka	få	till	en	
större	ändring	av	färdmedelsfördelningen	och	dessa	frågor	ägs	av	regionen.	Det	är	viktigt	att	
skapa	en	kollektivtrafik	som	förutom	att	ge	goda	förutsättningar	för	pendling	till	arbete	och	
utbildning	även	tillgodoser	det	behov	som	finns	för	fritids‐	och	rekreationsresor	inte	bara	för	
skåningar	utan	även	för	turister.	
	
De	färdmedelsfördelningar	som	föreslås	behöva	uppnås	för	2030	och	2050	innebär	behov	av	
ökad	kapacitet	i	kollektivtrafiksystemet	med	fler	tåg	och	bussar.	Dessutom	krävs	en	kraftfull	
utbyggnad	av	infrastrukturen	för	cykel	och	kollektivtrafik	i	de	större	städerna,	men	behovet	
finns	även	i	det	övriga	nätet.	I	ett	vidare	arbete	hade	det	varit	intressant	att	bryta	ner	färdme‐
delsfördelningen	i	vad	det	innebär	i	antal	fler	cyklister	och	antal	fler	kollektivtrafikresenärer	
och	vad	det	innebär	för	ökat	trafikeringsbehov.	I	slutänden	också	vad	det	krävs	för	investe‐
rings‐	och	driftskostnader	för	att	realisera	målen.	
	
Här	kommer	Helsingborgs	stads	synpunkter	på	de	frågor	som	regionen	särskilt	vill	ha	svar	på:		
	
1. Är	de	tio	principerna	för	prioritering	relevanta?	Lyfts	rätt	områden	fram?	Är	de	för	

många	eller	för	få?	
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Vi	anser	att	antalet	prioriteringsprinciper	är	för	många	och	att	vissa	behöver	slås	samman	och	
formuleras	om.	Dessutom	saknar	vi	en	princip	som	tydligt	pekar	på	behovet	av	investeringar	i	
nybyggd	infrastruktur.	Vi	föreslår	en	omarbetning	enligt	följande:	
	
Först	tre	övergripande	principer	som	bidrar	till	ett	hållbart	och	robust	samhälle	och	som	inte	
direkt	kan	bidra	till	att	prioritera	objekt.	
	

A. Skapa	ett	transporteffektivt	samhälle.	
Bygger	på	ett	stort	kommunalt	ansvar	genom	resurseffektiv	markanvändning	i	över‐
siktsplaneringen.	

B. Säkerställ	trafiksäkerheten	för	alla.	Trafiksäkerhetsaspekten	måste	finnas	med	vid	
all	om‐	eller	nybyggnad	av	infrastruktur.	För	de	oskyddade	trafikanterna	utgör	även	
drift	och	underhåll	av	anläggningarna	en	viktig	trafiksäkerhetsfaktor.	

C. Ställ	om	till	förnybara	drivmedel.		
Här	krävs	statliga	beslut	om	restriktioner	och	styrmedel	och	eventuellt	införande	av	
nya	skatter.	Planering	krävs	också	för	överflyttning	av	gods	från	lastbil	till	järnväg	och	
sjöfart.	

	
Därefter	fem	principer	för	prioriteringar	av	investeringar	i	Skånes	transportsystem.	
	

 Bygg	ut	och	öka	kapaciteten	i	befintlig	infrastruktur.		
Det	gäller	att	utnyttja	befintlig	väg‐	och	järnvägsinfrastruktur	på	ett	mer	effektivt	sätt	
än	idag	med	mindre	utbyggnader	och	trimningsåtgärder	samt	omprioriteringar	till	kol‐
lektivtrafik,	cykel	och	gång.	Detta	innebär	att	standarden	i	gång‐	och	cykelsystemet	är	
viktig	med	bland	annat	bra	kopplingar	till	kollektivtrafiknoder	och	att	även	bilen	i	om‐
råden	där	utbudet	av	kollektivtrafik	är	begränsat	ges	bra	kopplingar	till	sådana	noder	
med	pendlarparkeringar.		

 Bygg	ny	infrastruktur.		
Det	finns	även	ett	stort	behov	av	ny	infrastruktur	i	Skåne	som	exempelvis	en	fast	för‐
bindelse	mellan	Helsingborg	och	Helsingör	och	ett	komplett	dubbelspår	på	Västkust‐
banan	mellan	Ängelholm	och	Helsingborg.	

 Bind	samman	hela	Skåne	med	kollektivtrafik.			
Även	om	behovet	kanske	är	störst	mellan	och	inom	tillväxtmotorerna	och	de	regionala	
kärnorna	så	är	det	viktigt	att	ha	en	robust	och	attraktiv	kollektivtrafik	som	ryggrad	i	
hela	det	skånska	transportsystemet.	För	mindre	orter	kan	t	ex	skolskjutsar,	färdtjänst	
och	taxi	tillsammans	med	samrestjänster	vara	helt	avgörande.		

 Satsa	på	mobility	management.		
Det	kan	ge	ett	effektivare	utnyttjande	av	infrastrukturen	som	dessutom	leder	till	för‐
bättrad	folkhälsa	och	minskad	miljö‐	och	klimatbelastning	eftersom	fler	går,	cyklar,	
åker	kollektivt	och	använder	fossilfria	drivmedel.	

 Främja	hållbara	godstransporter.		
Det	gäller	dels	att	godstransporterna	i	tätorter	ska	vara	energieffektiva	samtidigt	som	
de	ska	bidra	till	att	skapa	en	attraktiv	och	trivsam	stadsmiljö	men	även	att	prioritera	
klimatsmarta	godstransporter	mellan	städer	och	i	transittrafiken.		

	
2. Hur	kan	Strategi	för	ett	hållbart	transportsystem	i	Skåne	2050	bidra	som	ett	underlag	

för	den	fortsatta	dialogen	och	samsyn	för	Skånes	framtida	utveckling	av	transportsy‐
stemet?	

Vi	tycker	att	strategiunderlaget	öppnar	för	en	fortsatt	dialog	kring	hur	vi	tillsammans	ska	gå	
vidare	för	att	möta	de	stora	utmaningar	och	behov	som	vi	står	inför	med	de	mål	som	nu	ska	
sättas	upp	för	2030	och	2050.	Färdmedelsfördelningens	utveckling	mot	2030	och	2050	behö‐
ver	brytas	ner	ytterligare	för	att	vi	ska	förstå	vad	den	innebär	för	enskilda	kommuner	men	
även	vad	den	innebär	på	regionala	nivån.	Vissa	frågor	kan	lösas	på	lokal	och	regional	nivå	me‐
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dan	andra	kräver	nationellt	och	internationellt	samarbete	som	t	ex	överflyttning	av	gods	från	
lastbil	till	järnväg	och	sjöfart.	
	
3. Utifrån	färdmedelsfördelning	2050	och	principerna	har	ett	antal	åtgärder	i	de	starka	

stråken	identifierats.	Är	det	rätt	stråk?	Vilken	prioritering	av	objekten/	åtgärdsområ‐
dena	ser	ni?	Hur	kan	Skåne	bli	tydligare	kring	våra	gemensamma	behov	och	priorite‐
ringar	långsiktigt?	

Vi	anser	att	de	prioriterade	stråken	som	bygger	på	Skånebilden	är	rätt,	däremot	ställer	vi	oss	
tveksamma	till	den	nya	bild	som	här	redovisas	med	en	uppdelning	av	Malmö‐Göteborg	i	två	
stråk.	Dessutom	anser	vi	inte	att	det	är	motiverat	med	två	stråk	mellan	Malmö	och	Sim‐
rishamn,	här	måste	det	till	en	prioritering	och	vi	anser	att	den	bör	gå	via	Ystad.		
	
Vi	anser	att	strategin	inte	ska	identifiera	åtgärder	i	stråken	utan	det	är	en	process	som	ska	
skötas	inom	ramen	för	den	långsiktiga	planeringen	vid	framtagandet	av	nya	nationella	och	
regionala	transportinfrastrukturplaner.	Strategins	huvudsyfte	är	att	fastställa	långsiktiga	mål	i	
Skånes	transportsystem	för	2050	och	att	synliggöra	vilka	vägval	och	prioriteringsprinciper	
som	krävs	för	att	nå	målen	och	att	då	samtidigt	föreslå	detaljerade	åtgärder	som	i	vissa	fall	
ligger	i	närtid	känns	helt	fel.	Förutsättningar	för	vissa	åtgärder	kan	snabbt	förändras	och	bli	
inaktuella.	
	
De	stråkåtgärder	som	redovisas	i	strategin	är	inte	i	balans	och	känns	inte	genomarbetade,	åt‐
gärder	är	i	vissa	fall	inte	utredda	och	i	andra	fall	redan	överspelade.	Dessutom	finns	andra	
åtgärder	som	i	dagsläget	diskuteras,	men	som	inte	nämns	här.		
	
Det	pågår	också	ett	arbete	i	regionen	med	att	ta	fram	fyra	delregionala	systemanalyser	med	
ÅVS‐metodik	som	vi	anser	att	man	bör	beakta	innan	man	börjar	fastställa	åtgärder	i	stråken.	
Dessutom	tar	vi	inom	Familjen	Helsingborg	fram	en	Infrastrukturstrategi	med	de	objekt	som	
vi	anser	bör	prioriteras	i	den	nya	planeringsomgången.	Dessa	arbeten	måste	också	beaktas,	
men	som	sagt	inte	i	strategin	utan	i	planeringsprocessen	för	de	långsiktiga	planerna.	
	
För	att	Skåne	ska	bli	tydligare	kring	våra	gemensamma	behov	och	prioriteringar	av	framtida	
infrastrukturåtgärder	krävs	en	utökad	dialog	främst	mellan	regionen	och	kommunerna	men	
även	med	Trafikverket	och	angränsande	regioner	i	Sverige	och	Danmark.	I	det	arbetet	är	det	
bra	med	den	här	framtagna	strategin	och	andra	strategier	och	systemanalyser	som	kan	ligga	
till	grund	för	de	prioriteringsdiskussioner	som	krävs.	
	
Hur	tänker	Region	Skåne	gå	vidare	med	Strategi	för	ett	hållbart	transportsystem	i	Skåne	2050?	
Kommer	ni	att	ta	fram	någon	typ	av	handlingsplan	för	att	följa	upp	färdmedelsfördelningen	
och	hur	kommer	den	fortsatta	dialogen	med	kommunerna	att	hanteras?	Är	strategin	ett	do‐
kument	som	ska	revideras	med	ett	visst	tidsintervall,	typ	mandatperiod,	för	att	synka	med	
processen	för	långtidsplanerna	eller	har	den	en	längre	livslängd?	
	
Helsingborgs	stad	ser	fram	emot	en	fortsatt	dialog	kring	strategin	och	processen	för	framta‐
gandet	av	nya	nationella	och	regionala	transportinfrastrukturplaner	för	perioden	2018‐2029.	
	
	
Helsingborg	den	11	maj	2016	
	
 
	
Peter	Danielsson	 	 	 	
Ordförande	 	 	 	 	
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 1 av 1

 

 

KS § 86  Dnr KS 000451/2016 - 200 

Försäljning av del av fastigheten Östra Varegården 1:38 
 
Beskrivning av ärendet Företagsbyn i Båstad AB har under en längre tid fört en dialog med Kommunen 

om möjligheterna till att utveckla sin verksamhet i Östra Varegården. I syfte att 
skapa förutsättningar för verksamheten att anpassas till förändrad verksamhet 
och möjlighet till utveckling har en ny detaljplan över området upprättats, 
benämnd Östra Varegården 1:36 m.fl. Detaljplanen vann laga kraft 2015-07-01 
och planarbetet finansierades av bolaget. Inom planområdet äger kommunen 
fastigheten Östra Varegården 1:38. Med hänsyn till ägoförhållanden inom 
detaljplaneområdet och hur marken långsiktigt avses disponeras är det 
lämpligt och ändamålsenligt att Företagsbyn i Båstad förvärvar del av 
kommunens nyssnämnda fastighet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Selldén, daterad 2016-04-14. 
 Bilaga 1. Upprättat köpekontrakt.  
 
Förvaltningens förslag 1. Båstads kommun överlåter två delområden, omfattande ca 16.840 

kvadratmeter, av fastigheten Östra Varegården 1:38 till Företagsbyn i Båstad 
AB för en köpeskilling om 339.750 kronor och i övrigt på de villkor som 
upprättat köpekontrakt anger. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
 1. Båstads kommun överlåter två delområden, omfattande ca 16.840 

kvadratmeter, av fastigheten Östra Varegården 1:38 till Företagsbyn i Båstad 
AB för en köpeskilling om 339.750 kronor och i övrigt på de villkor som 
upprättat köpekontrakt anger.  
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Datum: 2016-04-14 
Handläggare: Per Selldén 
Dnr: KS 000451/2016 – 200 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Företagsbyn i Båstad AB, Per Selldén, Ingemar Lundström, Johan Lindén 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Upprättat köpekontrakt  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Försäljning av del av kommunens fastighet Östra Varegården 1:38 
 
Sammanfattning av ärendet 
Företagsbyn i Båstad AB har under en längre tid fört en dialog med Kommunen om 
möjligheterna till att utveckla sin verksamhet i Östra Varegården. I syfte att skapa 
förutsättningar för verksamheten att anpassas till förändrad verksamhet och möjlighet till 
utveckling har en ny detaljplan över området upprättats, benämnd Östra Varegården 1:36 m.fl. 
Detaljplanen vann laga kraft 2015-07-01 och planarbetet finansierades av bolaget. Inom 
planområdet äger kommunen fastigheten Östra Varegården 1:38. Med hänsyn till 
ägoförhållanden inom detaljplaneområdet och hur marken långsiktigt avses disponeras är det 
lämpligt och ändamålsenligt att Företagsbyn i Båstad förvärvar del av kommunens 
nyssnämnda fastighet.  
 
Aktuellt 
Fastigheten Östra Varegården 1:38 innefattar 4 delområden med en sammanlagd landareal om 
33.519 kvadratmeter. Taxeringsvärdet, Taxår 2015/16, är fastställt till totalt 108.000 kronor. 
Lämpligen förvärvar Företagsbyn i Båstad AB två delområden av fastigheten, sammanlagt 
omfattande ca 16.840 kvadratmeter. Efter förda förhandlingar mellan parterna har ett 
köpekontrakt upprättats, se Bilaga 1, vari regleras att kommunen överlåter nyssnämnda två 
delområden av fastigheten Östra Varegården 1:38 till Företagsbyn i Båstad AB till en 
köpeskilling om 339.750 kronor med villkor i övrigt som regleras i köpeavtalet. I kommunens 
anläggningsregister har fastigheten ett bokfört värde om 577.227 kronor. Köpeskillingen för 
det överlåtna delområdet förutsätts nyttjas för att skriva ned det bokförda värdet.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Båstads kommun överlåter två delområden, omfattande ca 16.840 kvadratmeter, av 
fastigheten Östra Varegården 1:38 till Företagsbyn i Båstad AB för en köpeskilling om 339.750 
kronor och i övrigt på de villkor som upprättat köpekontrakt anger.    
 
 
Båstad 2016-04-14 
 
Per Selldén 
Exploateringsingenjör 
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Köpekontrakt. 

Parter 

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

Köpare: Företagsbyn i Båstad AB (org.nr 556725-4189}, nedan kallad Bolaget. 

1§. Bakgrund 

Bolaget har under en längre tid fört en dialog med Kommunen om möjligheterna till att 

säkerställa ett långsiktigt behov av mark till sin anläggning i Östra Varegården, i dagligt tal 

omnämnd som Företagsbyn. I syfte att skapa förutsättningar för bolaget att växa har en ny 

detaljplan upprättats över området benämnd Östra Varegården 1:36 m.fl. Detaljplanen vann 

laga kraft 2015-07-01 och planarbetet har finansierats av Bolaget. Genom planen har 

tillskapats rättigheter att uppföra nya byggnader för skilda verksamheter. Inom planområdet 

och gränsande därtill äger kommunen fastigheten Östra Varegården 1:38. Fastigheten består 

av två delområden som avgränsats med röd respektive blå begränsningslinje på kartbilaga 1. 

Det delområde som avgränsats med blå begränsningslinje omfattar ca 9.950 kvadratmeter, 

är beläget utanför ovan nämnda detaljplaneområde och utgörs av mark som långsiktigt 

värderats vara lämpligt som naturområde. Delområdet som avgränsats med röd 

begränsningslinje omfattar totalt ca 6.900 kvadratmeter som dels utgörs av mark som är 

planlagd med byggrätt, 4.420 kvadratmeter och dels av mark som är belägen utanför 

planlagt område eller mark som är belastat med ett U-område, 2.480 kvadratmeter. 

Parterna har i samband med detaljplaneläggningen funnit lämpligt och ändamålsenligt att 

Bolaget förvärvar det markinnehav som tillhör kommunen enligt redovisningen ovan på sätt 

och villkor nedan närmare regleras . 

2§. Överlåtelseförklaring 

Kommunen överlåter de inom 1§. ovan omnämnda och i kartbilaga 1 med rött och blått 

avgränsade områdena av fastigheten Östra Varegården 1:38, i det följande kallad 

Fastigheten, till Bolaget på de villkor som framgår av detta köpeavtal. lA 
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3§. Köpeskilling 

Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till 339.750 kronor 

(treh und ratrettion iotusensj u hund rafemtio kronor). 

4§. Lantmäteriförrättning 

Detta avtal skall i första hand läggas till grund för beslut om fastighetsreglering, som innebär 

att Fastigheten skall överföras till den av Bolaget ägda fastigheten Östra Varegården 1:36. 

Bolaget skall så snart Kommunens beslut att godkänna detta avtal vunnit laga kraft till 

Lantmäterimyndigheten inge ansökan om fastighetsreglering. Kostnaderna för 

fastighetsbildningen skall betalas av Bolaget. 

5§. Köpeskillingens erläggande 

Bolaget skall på tillträdesdagen erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning till det 

konto kommunen anvisar. 

6§. Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt/avgift, som belöper på 

tiden fram till Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Kommunen. De intäkter från 

Fastigheten och de kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt/avgift, som belöper 

på tiden från och med Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar bolaget. 

7§. Tillträdesdag 

Bolaget skall tillträda fastigheten på den tionde bankdagen efter det datum Kommunens 

beslut att godkänna detta avtal vunnit laga kraft. 

8§. Åtgärder på tillträdesdagen 

På tillträdesdagen skall Bolaget betala Köpeskillingen i sin helhet enligt §3 . Kommunen skall 

till Bolaget utge kvitto på att Köpeskillingen erlagts. 
~S\ 
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9§. Fastigheten 

Fastigheten överlåtes i befintligt skick. Bolaget har under lång tid bedrivit verksamhet invid 

Fastigheten och är väl förtrogen med dess skick. 

Kommunen friskriver sig, med undantagför vad nedan i § 10 regleras, från allt ansvar för det 

fall Bolaget inom Fastigheten framgent skulle behöva vidta och bekosta åtgärder rörande 

grundläggning, markstabilisering och bortledning av vatten . 

10§. Föroreningar 

Kommunen är ansvarig för eventuella föroreningar inom Fastigheten som uppkommit före 

tillträdestidpunkten och utifrån fastighetens användningssätt. 

Bolaget är medveten om hur Kommunen nyttjat Fastigheten och hur den använts. Vidare har 

Bolaget beretts tillfälle att genomföra egna undersökningar och bedömningar för att värdera 

Fastighetens status vad gäller föroreningar. Bolaget skall hålla Kommunen skadeslös för 

föroreningar som uppkommit efter tillträdestidpunkten. 

11§. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpekontrakt skall vara skriftliga och skall undertecknas av 

parterna för att vara giltiga. 

12§. Överlåtelse 

Bolaget äger ej rättighet att överlåta detta Köpekontrakt till annan part utan Kommunens 

skriftliga samtycke. 

§13. Tvist 

Eventuell tvist som uppstår i anledning av detta Köpekontrakt skall slutligt avgöras i allmän 

domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

Detta köpekontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt . 

rv~ 

334

334



Båstad 2016-03-tf·~ 

Mikael Bertilsson 

Bevittnas : 

-211:/Jtzlq+ 
Båstad 2016-

Båstads kommun 

Bo Wendt; Kommunstyrelsens ordf. 

Katarina Pelin, Kommunchef 

Bevittnas: 
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2016-03-30 allabolag.se - Företagsinformation om alla Sveriges bolag 

Båstad Företagsby AB 
ORG.NR: 556725-4189 BOLAGSFORM: Aktiebo lag 

STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATIN INGAR 
• l<arlsson . Sara Erika (f. 1969), Ordina ri e ledamot, Styre lseordförande 

.i. Berti lsson . Ola Mikae l Tobia s (f. 1973), Ordi narie ledamot 

.i. Berti lsson, Ulf Magnus Torgny (f. 1973), Supp leant 

TILLSYNSBEFATIN INGAR 
oio Karl sson. Per Gunnar Reinhold (f. 1962), Revisor 

Ernst & Young AB, Revisionsbyrå 

ÖVRIGA BEFATININGAR 

oio Assarsson Per Johan (f. 19641, Extern fi rmatecknare 

Firmatecknare 
Firman tecknas av styre lsen 
Firman tecknas i förening av 
-ledamöterna 
Firman tecknas av 
-Assarsson, Per Johan 
i förening med en av 
-ledamöterna 

© UC all abolag AB - www.allabolag.se 

http://www.allabolag.se/printThisPage.php 1/1 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 1 av 1

 

 

KS § 92  Dnr KS 000578/2016 - 200 

Begäran från Båstadhem AB att få genomföra byggnation av 4 
hyreshus om 16 lägenheter på fastigheten Båstad 109:2 
(Trollbäcken) 

 
Beskrivning av ärendet Båstadhem AB har den 25 april 2016 inkommit med en begäran om att få 

genomföra byggnation av 16 lägenheter bestående av 2 och 3 r o k, på 
fastigheten Båstad 109:2 (Trollbäcken).  

 
Underlag till beslutet Inkommen begäran från Båstadhem, daterad 2016-04-25.  
 
Föredragande Exploateringsingenjör Per Selldén föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
 1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  
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SABO 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunst)'rel3en ..(sASTADHEM 

Dn~~~~~~~2 ~~ ~~"'-l - ·- ~~~ C:.~ ..................... ~ ........... .......... ~ 

Till 
Kommunfullmäktige i 
Båstad kommun 

Begäran från Båstadhem AB att få genomföra byggnation av 4 hyreshus om 16 
lägenheter på fastigheten Båstad 109:2 (Trollbäcken). 

På uppdrag av styrelsen för Båstadhem AB och i enlighet med § 5 i Bolagsordning för 
Båstadhem AB, begär unde1tecknad om Kommunfullmäktiges beslut att ge Båstadhem rätt att 
genomföra byggnation av 16 lägenheter bestående av 2 och 3 r o k, på fastigheten Båstad 
109:2. 

Det tidigare exploateringsavtalet mellan kommun och bolaget för bostadsutbyggnad inom 
fastigheten, daterat 2010-02-02, måste omarbetas då exploateringsförutsättningarna 
förändrats. Ett omarbetat exploateringsavtal, anpassat till nu gällande förutsättningar, bereds 
mellan bolaget och kommunens förvaltning och förutsätts inom ko1t bli föremål för prövning 
och beslut inom kommunen och bolaget. 

Den beräknade produktionskostnaden ca 3 7 Mkr ryms väl inom den borgensram som 
Konununfullmäktige beslutat om 2013-04-24 (dnr KS 495/13-908,KF § 83). 

Med vänlig hälsning 

Båstad 25 april 2016 

~ ,..---: 

dcW-M( 
Robe1t Falk 
VD, Båstadhem AB 

BASTADHEM AB 
Org.nr. 556527-7059 

Fridhemsv. 7 A Box 1116 Telefon 
Båstad 269 22 Båstad 0431 750 30 

Fax 
043175672 

Postgiro 
41 94 03 - 1 

Bankgiro 
650 - 8428 
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 Tjänsteskrivelse  
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1 (1) 

 
 

Datum: 2016-05-02 
Handläggare: Per Selldén 
Dnr: KS 000578/2016 – 200 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat köpekontrakt med tillhörande bilagor  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Överlåtelse av del av fastigheten Båstad 109:2 till Båstadhem AB 
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun antog år 2010 en detaljplan för Båstad 109:2 för ett område kallat 
Trollbäckenområdet. I anslutning till att planen antogs träffade kommunen och kommunens 
helägda bolag, Båstadhem AB, överenskommelse om ett exploateringsavtal innefattande att 
bolaget skulle förvärva mark inom området för att uppföra bostäder. Genom ett flertal 
omständigheter har förutsättningarna för avtalet brustit och avtalet är därmed förfallet. 
Parterna har nu åter prövat och funnit lämpligt att bolaget förvärvar mark inom området för 
uppförande av 16 hyreslägenheter.  
 

Aktuellt 
Mellan parterna har ett förslag till köpekontrakt upprättats. Båstadhem AB förvärvar ca 5300 
kvadratmeter av fastigheten Båstad 109:2 för en köpeskilling om 2.700.000 kronor. Bolaget 
avser att inom kort och efter medgivande av kommunfullmäktige påbörja en byggnation om 
fyra huskroppar innehållande 16 hyreslägenheter. Förvärvsområdet har en besvärande 
topografi ur byggnationssynpunkt varför exploateringsgraden är begränsad. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Under förutsättning kommunfullmäktige medger Båstadhem AB genomföra 
lägenhetsutbyggnad inom del av fastigheten Båstad 109:2 överlåtes till bolaget nämnda 
fastighet för en köpeskilling om 2.700.000 kronor och i övrigt på de villkor som regleras i bilagt 
köpeavtal.      
 
 
 
Båstad 2016-05-02 
 
 
Per Selldén 
Exploateringsingenjör
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Köpekontrakt 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (arg.nr 212000-0944),269 80 Båstad, nedan kallad kommunen. 

Köpare: Båstadhem AB (arg.nr 556527-7059},Box 1116, 269 22 Båstad, nedan kallad 

bolaget. 

1 §. Bakgrund 

I direkt anslutning till att kommunen genom beslut i kommunfullmäktige i början av år 2010 

antog en detaljplan för fastigheten Båstad 109:2 träffade kommunen och bolaget ett 

exploateringsavtal innefattade att bolaget av kommunen på vissa i avtalet angivna villkor 

skulle förvärva ca 5.300 kvadratmeter inom nyssnämnda detaljplaneområde. Genom flera 

omständigheter, b la genom att detaljplanen överklagades har exploateringsavtalet ej 

fullföljts. Parterna överenskommer härmed att det mellan parterna ingångna 

exploateringsavtalet till alla delar är förfallet och att envar part skall bära de kostnader som 

exploateringsavtalet föranlett respektive part. 

Kommunen och bolaget har nu åter gemensamt prövat och funnit lämpligt att bolaget 

förvärvar det område som bolaget avsett förvärva genom ovannämnda exploateringsavtal. 

Syftet med förvärvet är att bolaget med beaktande av områdets geotekniska förhållanden 

skall kunna tillskapa 16 hyreslägenheter med godtagbar funktionsstandard. Området utgör 

del av fastigheten Båstad 109:2, omfattar ca 5.300 kvadratmeter och har avgränsats med röd 

begränsningslinje i enlighet med vad som framgår av Bilaga 1. 

Bolaget har upprättat handlingar som närmare utvisar den avsedda bostadsbebyggelsens 

gestaltning och placering inom fastigheten, Bilaga 2. 

2 §. Överlåtelseförklaring 
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Kommunen överlåter det inom 1§. ovan omnämnda och på Bilaga 1 med rött avgränsade 

området, omfattande ca 5.300 kvadratmeter, av Båstad 109:2, i det följande kallad 

Fastigheten, till bolaget på de villkor som framgår av detta köpekontrakt. 

3 §. Köpeskilling 

Köpeskillingen för Fastigheten är 2.700.000 kronor ( tvåmiljonersjuhundratusen kronor). 

Köpeskillingen skall erläggas kontant på tillträdesdagen. 

4 §. Lantmäteriförrättning 

Kommunen skall snarast ansöka om och bekosta att lantmäteriförrättning genomförs så att 

en ny fastighet för Fastigheten därmed kan bildas. Kommunen skall till 

lantmäterimyndigheten inge kopia av detta avtal. Parterna är medvetna om att 

lantmäteriförrättningen kan innebära att avstyckningen kommer att omfatta ett annat antal 

kvadratmeter än vad som angivets i detta köpekontrakt och Parterna skall godta mindre 

avvikelser från det område som avgränsats med röd begränsningslinje i enlighet med vad 

som framgår av Bilaga 1. Kommunen, eller annan av kommunen utsedd ledningsinnehavare, 

skall inneha ledningsrätt, eller servitut, inom Fastigheten. Rätten skall innefatta rätt att för 

all framtid nedlägga och bibehålla ledningar för vatten, avlopp, elektricitet, fjärrvärme, 

optokabel, tele och därmed jämförbara funktioner. Ledningsinnehavarna skall betala sin 

andel av förrättningskostnaderna enligt ledningsrättslagen .Bolaget svarar för kostnaden att 

söka och ta ut lagfart på Fastigheten. Bolaget skall bära den stämpelskatt, inklusive 

expeditionsavgifter, som uppkommer i anledning av bolagets förvärv av fastigheten. För VA

ledningar har kommunen anvisat anslutningspunkter för den avsedda bostadsbyggnationen 

i geografiskt läge som framgår av Bilaga 3. Bolaget erlägger till kommunen VA-avgift och 

därmed jämställda avgifter enligt vid varje tillfälle gällande taxor. 

5 §. Fastigheten 

Fastigheten överlåtes i befintligt skick. Densamma har tidigare nyttjats som en del av ett 

sammanhängande område för äppelodling. Bolaget har beretts tillfälle att undersöka 

Fastigheten. Kommunen friskriver sig från allt ansvar för det fall bolaget inom Fastigheten 

framgent skulle behöva vidta och bekosta åtgärder rörande grundläggning, markstabilisering 

och bortledning av vatten. 
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Kommunen är ansvarig för eventuella föroreningar inom Fastigheten som uppkommit före 

tillträdestidpunkten och utifrån fastighetens användningssätt. Bolaget skall hålla kommunen 

skadeslös för föroreningar som uppkommit efter tillträdestidpunkten. 

6 §.Köpeskillingens erläggande 

Bolaget skall på Tillträdesdagen erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning till det 

konto kommunen anvisar. 

7 §. Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för Fastigheten , inklusive fastighetsavgift /skatt, som belöper på 

tiden fram till Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar kommunen. De intäkter från 

Fastigheten och de kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsavgift /skatt, som belöper 

på tiden från och med Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar bolaget. 

8 §. Tillträdesdag 

Bolaget skall tillträda Fastigheten under år 2016 vid tidpunkt parterna närmare 

överenskommer om och sedan ansökan om bildande av ny fastighet för Fastigheten ingivits 

till Fastighetsbildningsmyndigheten. Har Bolaget inte fullgjort detta åtagande vid nämnda 

tidpunkt är detta avtal till alla delar förfallet, om parterna inte skriftligen överenskommer 

om annat, varvid parterna skiljs åt och envar bär de kostnader som detta köpekontrakt 

föranlett respektive part. 

9 §. Villkor för tillträde 

Bolaget har påbörjat att upprätta de handlingar som erfordras för att genomföra den 

tilltänkta byggnationen, Bilaga 2. Före tillträdesdagen skall bolaget ha sökt och erhållit 

byggnadslov för utbyggnaden i sin helhet. 

10 §. El, fiber, bygglov 

Bolaget erlägger avgifter för elanslutningar samt bygglovsavgifter enligt vid varje tillfälle 

gällande taxa. Bolaget skall tillse att varje bostadslägenhet erbjuds tillgång till fiber. 
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11 §. Flyttning av befintlig privatägd vattenledning samt flyttning/anpassning 

av befintlig dagvattenledning. 

Inom detaljplaneområdet för fastigheten Båstad 109:2 löper befintliga ledningar. För att 

frigöra planområdet från belastningen av dessa ledningar har tilltänkta exploatörer av 

området tidigare förbundet sig att ersätta kommunen för de kostnader omläggningen av 

ledningarna föranleder. Bolaget och kommunen har kommit överens om att bolaget ersätter 

kommunen med ett fast belopp om 75.000 kronor för de flyttkostnader som flyttningen av 

ledningarna må föranleda. Bolaget erlägger ersättningen till kommunen på tillträdesdagen. 

12 §. Överlåtelse 

Bolaget äger ej rättighet att överlåta detta Köpekontrakt till annan part utan kommunens 

skriftliga samtycke. 

13 §. Tillämplig lag och tvister 

Eventuell tvist som uppstår i anledning av detta Köpekontrakt skall slutligt avgöras i allmän 

domstol med Helsingborgs Tingsrätt som första instans. 

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

Båstad 2016-05-02 

Båstads kommun Båstadhem AB 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 1 av 1

 

 

KS § 93  Dnr KS 000579/2016 - 200 

Begäran från Båstadhem AB att få förvärva Vistorp 7:93 med avsikt 
att bygga hyresrätter 

 
Beskrivning av ärendet Båstadhem AB har den 25 april 2016 inkommit med en begäran om att få 

förvärva fastigheten Vistorp 7:93.  
 
Underlag till beslutet Inkommen begäran från Båstadhem, daterad 2016-04-25.  
 
Föredragande Exploateringsingenjör Per Selldén föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
 1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  
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~ÅSTADHEM 

Till 
Kommunstyrelsen i 
Båstad kommun 

B.Å.STADS KOMMUN 
Kommunst)'re !~en 

Begäran från Båstadhem AB att få förvärva Vistorp 7:93, med avsikt att bygga 
hyresrätter. 

På uppdrag av styrelsen i Båstadhem AB vill undertecknad framför önskemål om att av 
kommunen få förvärva fastigheten Vistorp 7: 93 , den sk mejeritomten i Förslöv. 

Det har kommit till vår kännedom att denna fastighet är möjlig att förvärva och bolaget ser 
här en möjlighet att bygga 12 hyreslägenheter, med ambitionen att påböija byggnationen i år, 
vilket detaijplanen medger. 

Båstad 25 april 2016 

~4 
Robe1i Falk 
Vd, Båstadhem AB 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160503\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\j 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-05-03 
Handläggare: Per Selldén 
Dnr: KS 000579/2016 – 200 
Till: Komunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Båstadhem AB, Per Selldén, Ekonomikontoret 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat köpeavtal med bilaga  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Överlåtelse av fastigheten Båstad Vistorp 7:93 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-23 att förvärva fastigheten Båstad Vistorp 7:93 i Förslöv, 
se geografiskt läge bilaga 1. Fastigheten omfattar 1804 kvadratmeter, är centralt belägen i 
samhället och är planlagt för bostadsändamål. Gällande detaljplan för fastigheten möjliggör 
utbyggnad för bostäder i två våningar. För närvarande råder brist på detaljplanerad mark för 
bostäder i Förslöv.   
 

Aktuellt 
I dialog med Båstadhem AB:s förvaltning har övervägts möjligheterna för bolaget att under 
innevarande år komma igång med nybyggnation av hyresbostäder inom ovannämnda fastighet. 
Från bolagets sida har bedömningen gjorts att det är möjligt att planera för och ha ambitionen 
att påbörja bostadsproduktion i år. 
För att bolaget skall ha full rådighet över processen att planera och genomföra den tilltänkta 
nybyggnationen har framförhandlats ett köpeavtal, se bilaga 2. Köpeavtalet reglerar att bolaget 
förvärvar fastigheten för en köpeskilling om 260.000 kronor. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
1. Båstads kommun överlåter fastigheten Båstad Vistorp 7:93 till Båstadhem AB för en 
köpeskilling om 260.000 kronor och i övrigt på de villkor upprättat köpeavtal reglerar.   
 
 
 
Båstad 2016-05-03 
 
 
Per Selldén 
Exploateringsingenjör 
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Köpeavtal 

Parter 

Båstads kommun, arg.nr 212000-0944, nedan kallad kommunen och Båstadhem AB, arg.nr 

556527-7059 nedan kallad bolaget. 

§ 1. Marköverlåtelse. 

Kommunen överlåter till bolaget fastigheten Båstad Vistorp 7:93, nedan kallad Fastigheten. 

§ 2. Köpeskilling 

Kommunen överlåter till bolaget Fastigheten för en överenskommen köpeskilling om totalt 

260.000 kronor ( Tvåhundrasextiotusen kronor). Köpeskillingen erläggs kontant på 

tillträdesdagen mot kvitterat köpebrev. 

§ 3. Tillträdesdag 

Kommunen tillträder Fastigheten den dag köpeskillingen har erlagts. 

§ 4. Säljarens garantier 

Kommunen garanterar per tillträdesdagen att kommunen äger och har lagfart på 

Fastigheten. 

§ 5. Fastighetens skick 

Fastigheten överlåts i befintligt skick. 

§ 6. Skatter och avgifter 

Skatter och avgifter som utgår för Fastigheten och belöper på tiden f ro m tillträdesdagen 

bäres av bolaget och för tiden dessförinnan av kommunen. 
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§ 7. Upplåtelse 

Kommunen garanterar att fastigheten vid tillträdesdagen inte till någon del är upplåten med 

någon rätt. 

§ 8. Inteckningar 

Kommunen förbinder sig att fastigheten till alla delar överlåts fri från inteckningar och 

belastningar. 

§ 9. Lagfart 

Bolaget ansöker om lagfart och svarar för kostnaderna för denna. 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

För Båstadhem AB, Båstad 2016-05-02 

Bevittnas: 

För Båstads kommun, Båstad 2016-05-

Bevittnas: 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 1 av 1

 

 

KS § 87  Dnr KS 000459/2016 - 905 

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Medelpunkten för 2015 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 

Medelpunkten. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2015 samt även revisionsberättelse.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén, daterad 2016-04-04. 
 Årsredovisning 2015 med granskning av bokslut och årsredovisning med 

revisionsberättelse.  
 
Förvaltningens förslag 1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 

för år 2015. 
 
 2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2015 läggs till handlingarna. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetskott föreslår kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige beslutar: 

 
1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2015. 
 
2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2015 läggs till handlingarna.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160408\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-04-04 
Handläggare: Johan Lindén 
Dnr: KS 000459/2016 – 905 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten, Viktoriagatan 4, 252 29 Helsingborg 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning 2015 med granskning av bokslut och årsredovisning med revisionsberättelse  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet Medelpunkten 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet Medelpunkten. 

 
Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhetsberättelse för år 
2015 samt även revisionsberättelse.  
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för år 2015. 
 
2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2015 läggs till handlingarna.    
 
 
 
Båstad 2016-04-04 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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Årsredovisning 2015 

 

Årsredovisning 2015 
för räkenskapsåret 1 januari 2015 - 31 december 2015 

Kommunalförbundet Medelpunkten, 222000-1594 

 

 

Förvaltningsberättelse för Medelpunkten ....................................................... 3 
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Årsredovisning 2015

Förvaltningsberättelse för Medelpunkten 

Om Medelpunkten och vårt uppdrag 

Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, efter att tidigare varit ett aktiebolag, med syfte 
att ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för kommuner i Nordvästra Skåne. Idag är Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga medlemmar i 
förbundet. 

Målet för verksamheten är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv hjälpmedelsförsörjning 
såväl professionellt som ekonomiskt och målen för verksamheten kan sammanfattas i de fyra 
områdena Samordning, Inköp, Service och Utveckling. 

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

Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från förskrivare i 
medlemskommunerna. Hjälpmedelskonsulenterna är behjälpliga vid utprovning samt vid övrig 
konsultation i hjälpmedelsfrågor. Hjälpmedelsteknikerna utför förebyggande underhåll, reparationer 
samt rekonditioneringar och anpassningar av hjälpmedel. 
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Årsredovisning 2015 

Väsentliga personalförhållande 

I personalgruppen har det under året varit ett par förändringar, två rekondtekniker har slutat, en på 
grund av pensionsavgång och en efter att ha fått annat intressant arbete. Vi har också haft 
rekrytering av systemförvaltare för Sesam vilket började som vikariat och som därefter enligt beslut 
övergick till en projektanställning. Vid de olika rekryteringarna har vi haft flera ansökningar med bra 
kandidater vilket är glädjande och bekräftar att Medelpunkten är en attraktiv arbetsplats. 

Ett stort arbete har också lagts internt på att arbeta fram en modell för löne- och medarbetarsamtal 
för att det ska vara tydligt på vilka grunder löner sätts och för att varje medarbetare ska ha en 
förståelse för det egna bidraget till verksamhetens mål och uppdrag. Under senare delen av hösten 
påbörjades också ett arbete med att se över och strukturera arbetsmiljöarbetet och formerna för hur 
vi arbetar med medbestämmandelagen. Detta har resulterat i en tydlig arbetsmiljöpolicy som blir 
grunden för det fokus vi kommer ha på arbetsmiljöfrågor framöver. 

Sjukfrånvaron för 2015 ligger på 4,5 % totalt varav 2,6 % är icke- arbetsrelaterad 
långtidssjukskrivning. Den korta frånvaron ligger på 1,9 %. 

Vid årsslutet 2015 är medeltalet årsanställda 26 vilket är en utökning med 1 årsarbetare enligt 
tidigare fattade beslut. 

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

Den politiska ledningen 

Året började med att en ny direktion tillträdde och av de 20 ledamöterna är majoriteten nyvalda i 
direktionen. För att ge en god grund och introduktion hölls utbildningar i olika omgångar med 
information om verksamheten, rundvandring och diskussioner kring aktuella frågor. Uppfattningen är 
att det är en intresserad direktion med god uppslutning och vilja att göra en bra verksamhet under 
den kommande mandatperioden vilket känns väldigt positivt. 

I samband med den nya mandatperioden har också Medelpunktens politiskt valda revisorer bytts ut 
efter att tidigare revisorer lämnat uppdragen efter ett långt och förtjänstfullt arbete. Detta innebar 
också en omställning och behov av utbildningar och diskussioner kring verksamhetens uppdrag, 
innehåll och struktur vilket i sin tur ledde till en diskussion om behov av att klargöra en del punkter i 
förbundsordningen. Arbetet med detta har inneburit att både förbundsordning och reglemente för 
direktionen har arbetats om och kompletteras med reglemente för revisionen samt ett ekonomiskt 
styrdokument för Medelpunkten. Efter juridisk granskning och digert arbete kommer dokumenten 
under våren 2016 att sändas till respektive kommunfullmäktige för godkännande och beslut. 

Under året har direktionen haft 7 sammanträden, och presidiet 7 möten. Det har hållits två 
samrådsmöten där tjänstemän och politiker för kommunerna bjudits in. I maj gavs information om 
bokslutet för 2014 vid ett möte i Bjuv och i november besöktes Ängelholm då 2015 års delårsrapport 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Ledningsgrupp 3 3 4 3 - -

Direktion och förbundschef 10 13 11 8 - -

Verksamheten 8 9 17 17 - -

Totalt Medelpunkten 2,1% 1,9% 1,7% 2,6%

Medeltal anställda med 

fördelning på kvinnor och män 

Antal Kvinnor Antal män Sjukfrånvaro kort Sjukfrånvaro lång
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Årsredovisning 2015 

tillsammans med budget 2016 var i fokus. 

Andra förhållanden som är av betydelse för styrning av Medelpunktens verksamhet 

Under året har vi arbetat med strukturen för planering, uppföljning och rapportering av 
verksamheten i Stratsys. Detta har inneburit ett annat sätt att arbeta med mål och uppföljning av 
verksamheten och vi har haft många diskussioner kring hur vi kan formulera konkreta och 
utmanande mål och mätetal som säger något om vår kvalitet och inte bara mått på effektiviteten. 
Vår strävan inför 2016 är att vi har tydliga mål med mätetal som vi är väl förberedda för att följa upp 
kontinuerligt och där vi har rapporter som visar på hur verksamheten utvecklas. Till detta kommer 
också ett utvecklingsarbete med verksamhetens interna kontroll som ett sätt att kvalitetssäkra 
viktiga processer för verksamheten. 

Medelpunktens förväntade utveckling 

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

Även antalet invånare med behov av hjälpmedel förväntas fortsätta att öka. Sammantaget innebär 
detta ökade krav på Medelpunktens sätt att fungera och där behovet av att kunna tillhandahålla fler 
produktområden ställer krav på mer utrymme och lagerplatser. Med anledning av att kontraktet på 
nuvarande lokaler löper ut 2018 har ett arbete påbörjats för att planera för framtida behov. 
Lokalerna idag är, förutom geografiskt svårtillgängliga, trånga och begränsar möjligheten att möta 
det ökade behovet av hjälpmedel. Förutom ett behov av ökat antal kvadratmeter för att motsvara 
ökningen av hjälpmedel finns det både ekonomiska som miljömässiga vinster med ett bättre 
geografiskt läge i anslutning till större vägnät. 

En utökad samverkan med Region Skåne kan också bli aktuell under kommande år. 

Viktiga förhållanden - icke finansiella upplysningar 

Websesam och Sesam  

En del arbete har också under året lagts på övergången till den nya nationella Hjälpmedelsdatabasen 
som förutom att fungera som avtalsdatabas för hjälpmedelsverksamheter i Sverige också kommer att 
användas som källa för konsumentupplysning, 1177.se. 

Upphandlingar 

Gemensamma upphandlingar görs tillsammans med Kommunförbundet Skåne och under året har 
upphandlingar gjorts av madrasser, hygienhjälpmedel och sänghantering. Under sommaren övertogs 
sänghanteringen av en annan utförare vilket innebar en del övergångsbekymmer och täta 
uppföljningsmöten för att lösa frågorna tillsammans med utföraren. 

Särskild uppmärksamhet har lagts på kvaliteten och de reklamationer som varit på olika modeller och 
fabrikat av rollatorer, en produktgrupp som genomgående upplevs ha en annan kvalitet än tidigare. 
Inför kommande upphandling av rollatorer har vi därför gjort en särskild satsning på att förbereda 
och diskutera vilka krav som kan ställas i en upphandling och hur krav på god kvalitet kan ställas. 
Detta har skett tillsammans med leverantörerna för att upphandlingen när den väl genomförs ska bli 
så bra som det går. 
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Årsredovisning 2015 

Händelser av väsentlig betydelse under eller efter räkenskapsåret 

Under år 2015 uppmärksammades ett stigande antal rapporterade fel i rollatorer av märket Futura. 
Konsekvenserna av att genomföra ett återkallande av dessa diskuterades. Definitivt beslut om 
återkallande fattades först i början av 2016. För 2015 beslutades därför att det bokförda restvärdet 
för aktuella rollatorer skulle skrivas ned till noll. 
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Årsredovisning 2015

Uppföljning av mål 

Kund 

Vi har en öppen och kontinuerlig dialog med medlemskommunerna för att utveckla verksamheten 

i takt med behoven 

 

Kommentar 

Dialogen med medlemskommunerna sker på flera olika nivåer och i olika sammanhang för att på 
bästa sätt kunna diskutera olika typer av aktuella frågor. För att tydliggöra de olika gruppernas 
mandat och syfte har en beskrivning tagits fram och presenterats: 

Samverkan kring hjälpmedelsfrågor i Skåne 
Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor är en verksamhet inom Kommunförbundet Skåne 
som regleras i särskilda avtal mellan respektive kommun och Kommunförbundet Skåne. Målet med 
verksamheten är att ge kommunerna fördelar i form av en kompetent och kostnadseffektiv 
hjälpmedelsförsörjning och bidra till att ge de funktionshindrade bästa nytta i förhållande till de 
medel som avsätts för verksamheten. Samverkansorganisationens löpande verksamhet leds av en 
styrgrupp, vars representanter företräder kommunerna i strategiska hjälpmedelsfrågor. Styrgruppen 
är utformad så att deltagarna representerar respektive hjälpmedelsorganisations medlemmar, 
följaktligen representeras Medelpunktens tio medlemskommuner av en representant. 

Lokal samrådsgrupp kring hjälpmedelsfrågor för Medelpunktens medlemskommuner 
Som en förlängning av samverkansorganisationen finns en lokal samverkansgrupp bestående av 
representanter med ledningsansvar inom sina respektive kommuner. Genom den lokala 
samrådsgruppen kan frågorna förankras och utvecklas lokalt med syftet att i möjligaste mån verka 
för gemensamt arbetssätt i både förskrivningsprocess och i hjälpmedelsfrågor. Gruppen kan också 
initiera förändringar i Medelpunktens uppdrag utifrån förändrade behov i kommunerna. Lokala 
samrådsgruppen hanterar övergripande och strategiska frågor som rör förskrivnings- och 
hjälpmedelsprocessen som är aktuella i kommunerna och/eller på Medelpunkten. I de fall som 
frågorna behöver arbetas vidare med kan samrådsgruppen lägga uppdrag till verksamhetsgruppen. 
Varje representant i lokala samrådsgruppen representerar sin organisation och gruppen som helhet 
har inget beslutsmandat. Samrådsgruppens förslag och diskussioner ska ses som ett underlag inför 
beslut i respektive organisation. Förbundschefen på Medelpunkten ansvarar och är sammankallande 
för gruppen som under perioden träffats vid fyra tillfällen. 

Verksamhetsgrupp 
Verksamhetsgruppen är ett forum för samråd och information avseende förskrivning, försörjning av 
hjälpmedel och frågor som rör den löpande verksamheten i kommunerna och på Medelpunkten. 
Gruppen ska verka för gemensamma och samordnade arbetssätt och agera för en likvärdig grundsyn 
på förskrivningar inom hjälpmedelsområdet. Verksamhetsgruppen kan också få uppdrag från 
samverkansgruppen om att utreda och ge förslag på rutiner och arbetssätt. Representanterna i 
gruppen utses av sina respektive kommuner och ansvarar för information och förankring av de frågor 
som forumet hanterar tillbaka till sin respektive organisation. Utifrån vilka frågor som aktualiseras till 
mötena deltar olika medarbetare från Medelpunkten. Konsulenterna på Medelpunkten ansvarar och 
är sammankallande för gruppen som träffats varje månad. 
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Sortimentsgrupper  
Sortimentsgrupperna är olika arbetsgrupper sammansatta av förskrivare från medlemskommunerna 
och som är uppdelade utifrån produktområden. Sortimentsgruppernas uppgift är att delta aktivt 
inför och under upphandlingar, ha en omvärldsbevakning av den produktutvecklingen som sker, 
hantera frågor kring hanteringen av sortimentet och lägga förslag på ersättningsprodukter och 
tillbehör. Till de olika sortimentsgrupperna är också tekniker och lager representerade och bidrar 
med sin kompetens. Representanterna i sortimentsgrupperna ska ha mandat från sin organisation att 
få delta i gruppen och därmed få avsätta den tid som behövs för uppdraget, vara aktiv förskrivare och 
ha kompetens och erfarenhet inom aktuellt produktområde, vara förtrogen med anvisningar, 
hjälpmedelshandbok och andra styrande dokument och ha kunskap om och förståelse för 
ekonomiska frågor och konsekvenser av fattade beslut. Konsulenterna på Medelpunkten ansvarar 
och är sammankallande för grupperna som träffas utifrån behov. 
 
 Förutom dessa löpande möten har systemförvaltare för Websesam varit på besök i alla kommuner 
och träffat förskrivare. Syftet var att ha en dialog kring hur systemet uppfattas, svara på frågor som 
finns och utifrån detta kunna planera utvecklingen av systemstödet framöver. Mötena resulterade i 
att frågor och svar sammanställdes, skickades ut samt publicerades på hemsidan. Reaktionerna på 
detta var positiva och besöken uppskattades. 
 
Utifrån detta tillsammans med den muntliga respons som vi får från företrädare från kommunerna 
bedömer vi att målen för en god dialog är uppnådda. 

Vi har en tydlig hemsida som ger svar på besökarnas frågor 

En enkät har utformats för att samla in synpunkter på hemsidan. Dock är svarsfrekvensen för låg för 
att ge ett tillförlitligt resultat. Hemsidan kommer trots detta att omarbetas och ny sida lanseras 
under våren 2016. 

Omvärld 

Vi har en aktiv omvärldsbevakning för att utvecklas och ta till oss kunskap och arbetssätt 

 

Kommentar 

Representanter från Medelpunkten deltar aktivt i de sammanhang som kan vara aktuella för att 
bevaka utvecklingen på området. Utifrån olika befattningar och kompetensområden är det en bred 
kunskapsbas som bevakas och som ligger till grund för verksamhetens fortsatta utveckling. 

Totalt under året har i stort sett varje medarbetare varit iväg på något externt arrangemang. Vi har 

Framgångsfaktorer Mätetal Målvärde Utfall 

Vi har en god dialog med 
medlemskommunerna och 
träffar representanter på 
olika nivåer 

 Nöjd-kund-index 
ledning 

90  

 Nöjd-kund-index extern 
verksamhet 

70 74 

Vi har en tydlig hemsida 
som ger svar på besökarnas 
frågor 

 Nöjd-kund-index 
hemsidan 

90 0 
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besökt mässor och leverantörer, gjort studiebesök i andra hjälpmedelsverksamheter och haft utbyte 
med kollegor, deltagit i olika kollegiala nätverk och forum och gått olika utbildningar som varit 
aktuella.  Utifrån detta bedömer vi att målen för aktiv omvärldsbevakning är uppnått. 

  

Framgångsfaktorer Mätetal Målvärde Utfall 

Vi deltar på mässor, gör 
studiebesök, och deltar i 
centrala nätverk i syfte att 
ta till oss ny kunskap 

 Antal externa 
arrangemang där 
Medelpunkten deltagit 

12 12 

 Antal medarbetare som 
deltagit i externa 
sammanhang under året 

27 25 

Medarbetare 

Vi har en god arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas 

 

Kommentar 

Utifrån de traditionella måtten på tecken på en god arbetsmiljö är det en hög trivsel på 
Medelpunkten. Sjukfrånvaron är låg, personalomsättningen är låg och vi har gott rykte som 
arbetsgivare som bekräftas av vikarier, spontanansökningar och att vi vid rekrytering får gott om 
ansökningar. Arbetet med att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas har 
därför under denna period fokuserat på de organisatoriska faktorerna. En tydlig struktur kring 
ledarskap, arbetsorganisation och mål bedöms som viktiga delar för en god trivsel samtidigt som det 
är en förutsättning för att engagera och öka delaktigheten på verksamheten. 

Inför lönerevision 2015 gjordes ett arbete för att tydliggöra löneprocessen, där både löne- och 
medarbetarsamtal ingår. I enlighet med de centrala avtalen sattes då lönerna individuellt och 
differentierat utifrån de kriterier som tagits fram och som bedöms i lönesamtalet, denna modell 
kommer att tillämpas även under löneöversynen 2016.  Under senare delen av hösten har särskild 
satsning gjorts på att arbeta med arbetsmiljön och tillämpningen av medbestämmandelagen. 

En arbetsmiljöpolicy har tagits fram tillsammans med arbetstagarorganisationerna, en plan för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet har slagits fram och de olika ansvaret och rollerna för arbetsmiljön 
har tydliggjorts. Arbetet kommer att fortsätta under 2016 då arbetsmiljöfrågor kommer att vara i 
fokus tillsammans med en satsning på ett gott ledarskap. 

Utifrån detta görs bedömningen att målen för medarbetarskap delvis uppnås. 

Framgångsfaktorer Mätetal Målvärde Utfall 

Vi arbetar aktivt för att öka 
arbetsglädjen och 
medarbetarnas hälsa 

 Upplevd trivsel på 
arbetsplatsen 

5 4,2 

 Upplevd skattad hälsa 5 3,9 

 Antal medarbetare som 
under året nyttjar sitt 
friskvårdsbidrag 

27 15 
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Framgångsfaktorer Mätetal Målvärde Utfall 

Alla medarbetare har en 
individuell utvecklingsplan 
och är klar över sin uppgift, 
ansvar och del i helheten 

 Andel medarbetare 
som har en individuell 
utvecklingsplan 

100 % 100 % 

Vi engagerar och 
uppmuntrar delaktighet 
och inflytande på 
verksamheten 

 Andel medarbetare 
som upplever att de kan 
påverka och ha inflytande 
på verksamheten 

100 %  

Process 

Vi har en ständig strävan att göra rätt saker på rätt sätt i rätt tid 

 

Kommentar 

Arbetet med att se över processer och arbetssätt är ständigt pågående och det finns en strävan att 
förenkla och underlätta arbetet, internt för att effektivisera men också externt för att göra det "lätt 
att göra rätt" för förskrivarna och andra som tar del av våra tjänster. I samband med att processerna 
ses över är det viktigt att vi också har en kvalitetssäkrad metod för uppföljning vilket i många fall har 
visat sig vara beroende av inställningar och arbetssätt i Sesam. Systemförvaltare har därför arbetat 
en hel del med att ta fram lämplig statistik och justera inställningar för att vi ska kunna följa relevant 
och säker statistik. Vad gäller tiden för utprovning inom tio dagar är det ett mått som inte är helt 
enkelt att uppfylla och där planeringen av tiden ofta är beroende av att både brukare, anhöriga, 
förskrivare och konsulenter är tillgängliga och därför krävs emellanåt en längre framförhållning. Av 
den anledningen var det intressant att också titta på statistik över de tillfällen där utprovningen 
gjordes efter en längre tid än tio dagar. Det visade sig då att det är ett fåtal tillfällen där det beror på 
faktorer som är påverkbara från verksamheten, till exempel brist på tid, lokal eller tillgänglig bil. 

Att ha säkra processer och säkerställa att vi arbetar effektivt är en viktig del i att utveckla och säkra 
kvaliteten i verksamheten. Fortsatt arbete med ledtider och vilka mått som bäst mäter både kvalitet 
och effektivitet kommer därför att ske. 

Målen bedöms delvis uppfyllda. 

Framgångsfaktorer Mätetal Målvärde Utfall 

Vi tar snabbt om hand 
akuta reparationer 

 Andel av beställningar 
på montering och 
reparation som avslutas 
inom 10 dagar 

90 % 78 % 

Vi levererar beställda 
hjälpmedel inom rimlig tid 

 Andel beställningar ur 
hyressortimentet som 
levereras till kund inom 10 
arbetsdagar 

100 % 99 % 

 Andel utprovningar 
som erbjuds inom 10 dagar 

75 % 47 % 
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Framgångsfaktorer Mätetal Målvärde Utfall 

Våra konsulenter kan inom 
10 arbetsdagar erbjuda tid 
för utprovning 

 Andel påverkbara 
avvikelser av totalt antal 
utprovningar 

0 % 4 % 

Ekonomi 

Vi sköter ekonomin på ett kostnadseffektivt sätt 

 

Kommentar 

Jämfört med tidigare år har 2015 inneburit en del förändringar i det ekonomiska arbetet. I stället för 
halva året omfattade delårsrapporten som presenterades tidigare under 2015 numera 
verksamhetsårets första och andra tertial. Senareläggningen ökar träffsäkerheten för en 
helårsprognos och underlaget för 2016 års budget blev också säkrare. Medelpunktens kontoplan är 
dessutom anpassad till Kommun Bas 13, som landets kommuner idag rekommenderas att följa. För 
att underlätta för beslutsfattare inom politik och förvaltning har den interna rapporteringen 
utvecklats vidare. 

Under år 2015 har vi fokuserat på två framgångsfaktorer. Den första av dessa anger hur stor andel av 
hjälpmedlen som uppnår den beräknade livslängden och där utfallet visar att vi har en hög grad av 
hjälpmedel som används länge. Många hjälpmedel används åtskilliga år därefter beroende på väl 
genomfört underhåll och varsam användning. Detta är en starkt bidragande orsak till att 
Medelpunkten har lyckats hålla nere de totala kostnaderna. 

Den andra framgångsfaktorn är att ha en hög andel produkter som köps in via upphandlade avtal. 
Utfallet på 79,3 % inköp på avtal är ett gott resultat och enligt upphandlare på Kommunförbundet är 
proportionerna 80 % på avtal och 20 % utan avtal rimligt i sammanhanget. Nästa steg i arbetet är att 
fördjupa statistiken till de olika produktområdena för att följa trender och kunna initiera nya 
avtalsområden. 

Målen bedöms utifrån detta vara uppfyllda. 

Framgångsfaktorer Mätetal Målvärde Utfall 

Vi har en god recirkulation 
där hjälpmedel har en 
ekonomisk livslängd enligt 
plan 

 Andel produkter som 
uppnår beräknad livstid 

90 % 87 % 

Vi köper in funktionella 
produkter med hänsyn till 
både kvalitet och pris 

 Avtalstäckning 80 % 79 % 

Miljö 

Vi har ett miljövänligt arbetssätt 

 

365

365



12 

Årsredovisning 2015

Kommentar 

Alla medarbetare har genomgått utbildningen ATMOS 2.1 och på det sättet ökat sin medvetenhet 
och kunskap om vår miljö och hur vårt sätt att leva påverkar miljön. 

Arbetet med att minska pappersförbrukningen har under året varit en fråga som på olika sätt 
aktualiserats. Vissa åtgärder har genomförts då det varit relativt enkelt att gå över till mail eller till 
annan digital hantering. Andra åtgärder har identifierats men kräver ytterligare utredning kring den 
tekniska lösningen för att det ska gå att fullt ut minska pappersanvändningen. Det satta målvärdet 
om 15 % minskning av utskrifter har inte nåtts fullt ut. Arbetet kommer att fortsätta med en ständig 
påminnelse om att minska pappershanteringen till förmån för digitala lösningar. 

Målen bedöms utifrån detta delvis uppnått. 

Framgångsfaktorer Mätetal Målvärde Utfall 

Alla medarbetare har en 
god kompetens i 
miljöfrågor 

 Medarbetare som 
upplever att de under 2015 
fått ökad kompetens i 
miljöfrågor 

5 4,7 

Vi minskar antalet utskrifter 
med 15 %  Inköpt papper 160 000 162 500 
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Medelpunktens ekonomi 
Medelpunktens tillhandahåller hjälpmedel och tillhörande tjänster till medlemskommunerna. 
Verksamheten finansieras genom att kommunerna betalar för det de hyr eller köper samt för service 
och transporter. Verksamheten planeras efter de behov som kan förväntas i kommunerna. 

Tabell 1. Jämförelse av åren 2011-2015 

 

Medelpunktens intäkter har varit ganska konstant genom åren. Detsamma gäller 
balansomslutningen. 

Intäkter 

För 2015 blev intäkterna 65 078 tkr, att jämföra med budgeterade 58 655 tkr. Utfallet beror på ökad 
försäljning, ökad uthyrning samt oförändrad prissättning. 

I kronor räknat är det Helsingborg som ökat mest, mycket beroende på stora inköp (investeringar). 
Den hjälpmedelsgrupp som ökat mest i försäljning är sängar och sänglyftar (+0,6 Mkr och +15 %), 
medan den som ökat mest i hyror är madrasser och sittdynor (+0,6 Mkr och +10 %). 

Kostnader och resultat 

Medelpunktens verksamhetskostnader blev 48 655 tkr, mot budgeterat 46 560 tkr. 
Materialkostnaderna blev 3 111 tkr högre än budget, vilket var väntat. IT- och 
kommunikationskostnaderna blev 405 tkr högre än budgeterat.  Övriga verksamhetskostnader - för 
lokaler, personal, fordon och administration - blev totalt 1 411 tkr lägre än budgeterat. 

Kostnaderna för av- och nedskrivningar samt utrangeringar blev 10 973 tkr, mot budgeterade 
11 285 tkr. Avskrivningarna på hjälpmedel blev 780 tkr lägre än budgeterat, beroende på mindre 
investeringar än planerat. Avskrivningarna på anläggningstillgångar för eget bruk blev 176 tkr högre 
eftersom fordon har köpts in i stället för att leasas. Vid årsslutet gjordes en obudgeterad 
nedskrivning av värdet på vissa rollatorer eftersom dessa förväntas komma att skrotas år 2016. 

De finansiella kostnaderna blev 163 tkr, mot budgeterade 240 tkr, beroende på fortsatt låga 
låneräntor. 

Årets resultat blev därmed ett överskott på 5 277 tkr, jämfört med budgeterade 570 tkr. 

Tillgångar 

Anläggningstillgångarna har fortsatt att öka under 2015. Hjälpmedlen har ökat från 29,5 Mkr till 
30,8 Mkr i bokfört värde. Under året har störst inköp skett av manuella rullstolar och 
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sängar/sänglyftar. Inköpen av madrasser och sittdynor har däremot minskat drastiskt jämfört med 
2014. Vad gäller anläggningstillgångar för eget bruk har Medelpunkten under året investerat i två nya 
transportfordon (+0,6 Mkr), som ersätter två tidigare leasade fordon. 

Lagret av tillbehör och reservdelar har ökat något (+0,3 Mkr), från 4,5 Mkr till 4,7 Mkr. 

Under 2015 har Medelpunktens totala tillgångar dock minskat (-1,8 Mkr), som följd av att de likvida 
medlen har minskat (-2,7 Mkr), vilket även gäller kundfordringarna (-0,7 Mkr). 

Minskningen av likvida medel innebär att Medelpunktens kassalikviditet vid årsskiftet var 82 %. God 
kassalikviditet innebär minst100%. 

Skulder och eget kapital 

Medelpunktens verksamhet finansieras till stor del av ett långfristigt och amorteringsfritt banklån på 
16,0 Mkr. Utöver detta förskottsbetalar kommunerna Medelpunkten för den kommande månadens 
förbrukning. Medelpunktens egna kapital ökade något under 2015 eftersom det redovisade 
resultatet blev större än det belopp som under året återbetalades till kommunerna avseende 2014 
års överskott. 

För att stärka likviditeten har Medelpunkten ansökt om ett utökat lån om 5,0 Mkr. Detta kommer 
dock att utbetalas först under 2016. 

Soliditet och soliditetsgräns 

Med soliditet menas hur stor andel av de totala tillgångarna som har finansierats med egna medel. 
Vid utgången av år 2015 var soliditeten 37 %, att jämföra med 35 % vid ingången av året. I 
Medelpunktens ännu gällande förbundsordning anges att soliditeten inte skall överskrida 25 % av 
ingående balansomslutning, såvida inte direktionen beslutar om annat. 

Balanskravsutredning  

Under 2015 liksom de fem åren dessförinnan har Medelpunkten redovisat ett positivt överskott, 
varför det inte bör föreligga behov av någon djupare balanskravsutredning. 

God ekonomisk hushållning 

Enligt nu gällande riktlinjer om god ekonomisk hushållning ska kommunala verksamheter under varje 
treårsperiod redovisa ett överskott om 2 % av omsättningen. Under år 2015 har Medelpunkten tagit 
fram ett förslag till ny förbundsordning som möjliggör detta. Ny förbundsordning måste antas av 
samtliga medlemskommuner innan den träder i kraft. 
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Resultaträkning
2015-01-01-

-2015-12-31

2014-01-01-

-2014-12-31

Budget        

2015

Utfall i % 

av budget

Belopp i tkr Not

 

Försäljning 1 18 947 15 617 16 235 117%

Hyresintäkter 2 39 491 37 139 36 480 108%

Övriga intäkter 3 6 640 6 512 5 940 112%

Verksamhetens intäkter 65 078 59 268 58 655 111%

 

Materialkostnader -26 910 -22 848 -23 800 113%

Övriga externa kostnader -6 806 -7 025 -7 385 92%

Personalkostnader  -14 950 -14 598 -15 375 97%

Verksamhetens kostnader -48 666 -44 471 -46 560 105%

Avskrivningar och nedskrivningar 4 -10 972 -9 656 -11 285 97%

Verksamhetens netto 5 440 5 141 810 672%

 

Finansiella intäkter – 95

Finansiella kostnader -163 -264 -240 68%

Finansiellt netto -163 -169 -240 68%

Årets resultat 5 277 4 972 570 926%
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Balansräkning
Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 5 2 368 2 403

Övriga materiella anläggningstillgångar 6 30 835 29 548

Summa anläggningstillgångar 33 203 31 951

Omsättningstillgångar

Förråd 7 4 726 4 455

Fordringar 8 10 262 10 916

Kassa och Bank 9 3 417 6 064

Summa omsättningstillgångar 18 405 21 435

SUMMA TILLGÅNGAR 51 608 53 386

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10

Eget kapital 13 575 13 575

Årets resultat 5 277 4 972

Eget kapital vid årets slut 18 852 18 547

Skulder  

Långfristiga skulder 11 16 000 16 000

Kortfristiga skulder 12 16 756 18 839

32 756 34 839

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 608 53 386

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Belopp i tkr 2015-12-31 2014-12-31

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys (indirekt metod)
2015 2014

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 5 440 5 141

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 10 972 9 656

Reavinst (-)/reaförlust (+) -97 52

16 315 14 849

Erhållen ränta 0 43

Erlagd ränta -163 -264

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital 16 152 14 628

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning (+)/Ökning (-) av förråd -382 -1 267

Minskning (+)/Ökning (-) av fordringar 654 -2 708

Minskning (-)/Ökning (+) av skulder -2 083 1 718

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 341 12 371

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -17 983 -20 274

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 5 966 4 931

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 017 -15 343

Finansieringsverksamheten

Återbetalt överskott -4 972 -2 496

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 972 -2 496

Årets kassaflöde -2 648 -5 468

Likvida medel vid årets början 6 064 11 352

Likvida medel vid årets slut 3 417 6 064
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i tkr om inget annat anges

Materiella anläggningstillgångar

Hjälpmedel

Följande avskrivningstider tillämpas:

Hjälpmedelskategori Avskr.tid

Kognitionshjälpmedel 3 år
Rollatorer 4 år
Madrasser och sittdynor 4 år
Manuella rullstolar 7 år
Arbetsstolar och lyftar 8 år
Sängar och sänglyftar 9 år
Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 5 år

Maskiner och inventarier

Följande avskrivningstider tillämpas:

Kategori Avskr.tid

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år
Datorer 3 år
Bilar 5 år

Fordringar

Förråd

Resterande anläggningstillgångar utgörs av maskiner och inventarier vilka nyttjas i verksamheten. Dessa 
redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. 

Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KRL) och i 
enlighet med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).
Tillämpade principer är oförändrade med undantag för vad som anges nedan. Intäkter redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tilldgodogöras kommunalförbundet 
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Huvudparten av Medelpunktens anläggningstillgångar utgörs av hjälpmedel, vilka hyrs ut eller säljs till 
medlemskommunerna för att användas av hjälpbehövande.

Hjälpmedel för uthyrning utgör anläggningstillgångar vilka redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde 
efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod.

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Inte heller detta år har någon reservering för kundförluster behövt göras.

Tillbehör till hjälpmedel samt reservdelar klassificeras som förråd. Detta utgörs av såväl nyanskaffade 
artiklar som återtagna, begagnade artiklar vilka genomgått service och rekonditionering för att återigen 
vara i nyskick. Samtliga kuranta, även återtagna, artiklar redovisas till anskaffningsvärde.
I förrådsvärdet ingår preliminärt värde av godsmottagna men ej fakturaavstämda inköp. Motsvarande 
belopp redovisas som interimsskuld.
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Not 1 Försäljning
2015-01-01

-2015-12-31

2014-01-01

-2014-12-31

Försäljning hjälpmedel till enskilda brukare 14 627 11 200

Försäljning hjälpmedel till vårdboende 4 206 4 173

Övrig försäljning 114 244

18 947 15 617

Not 2 Hyresintäkter
2015-01-01

-2015-12-31

2014-01-01

-2014-12-31

Medlemskommuner 39 108 36 849

Region Skåne 383 290

39 491 37 139

Not 3 Övriga intäkter
2015-01-01

-2015-12-31

2014-01-01

-2014-12-31

Service och tillsyn 3 031 2 932

Frakter 2 854 2 812

Avgift Kommunförbundet 254 248

Leverantörsviten 170 165

Erhållna bidrag 234 355

Realisationsvinst 97 –
6 640 6 512

Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar
2015-01-01

-2015-12-31

2014-01-01

-2014-12-31

Årets avskrivningar

Maskiner och andra tekniska anläggningar -282 -117

Inventarier, verktyg och fasta installationer -499 -346

Rollatorer -2 007 -1 982
Manuella rullstolar -2 264 -2 155
Sängar och sänglyftar -938 -983
Arbetsstolar -515 -457
Hygienhjälpmedel -510 -494
Kognitionshjälpmedel -108 -141
Lyftar -232 -217
Madrasser och sittdynor -1 924 -1 802
Övrigt -1 022 -962

Årets avskrivningar -10 301 -9 656

Årets nedskrivningar -331 –

Utrangeringar -340 –

-10 972 -9 656
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Not 5 Maskiner och inventarier 15-12-31 14-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 4 867 2 705

Nyanskaffningar 757 2 268

Avyttringar   -41

Utrangeringar -68 -106

5 515 4 867

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -2 465 -2 078

Avyttringar   34

Utrangeringar 65 76

Årets avskrivning enligt plan -781 -463

-3 147 -2 465

Redovisat värde vid årets slut 2 368 2 402

Not 6 Övriga materiella anläggningstillgångar 15-12-31 14-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 90 306 85 943

Korrigering 20151231 -5

Nyanskaffningar 17 226 17 693

Avyttringar  -5 699 -5 181

Utrangeringar -9 319 -8 149

92 509 90 306

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -60 758 -60 006

Korrigering 20151231 5

Avyttringar   174 602

Utrangeringar 8 756 7 839

Årets avskrivning enligt plan -9 520 -9 193

-61 343 -60 758

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början – –

Årets nedskrivning, netto -331 –

-331 –

Redovisat värde vid årets slut 30 835 29 548

Med avyttringar avses här hjälpmedel som har sålts. Detta redovisas i resultaträkningen som försäljningsintäkt 

respektive kostnad för sålda varor. Med utrangeringar avses hjälpmedel som har tagits ur drift.
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Not 7 Förråd 15-12-31 14-12-31

Tillbehör och  reservdelar 4 837 4 455

Ackumulerad nedskrivning -111 –

4 726 4 455

Not 8 Fordringar 15-12-31 14-12-31

Kundfordringar 768 1 087

Vitesfordringar på leverantörer 30 34

Fordringar på medlemskommuner 8 354 8 755

Fordringar på skatteverket 2 28

Förutbetalda hyror 507 506

Övriga förutbetalda kostnader 601 506

10 262 10 916

Not 9 Kassa och Bank 15-12-31 14-12-31

Beviljad kreditlimit 2 500 2 500

Outnyttjad del -2 500 -2 500

Utnyttjat kreditbelopp 0 0

Not 10 Eget Kapital 15-12-31 14-12-31
  

Vid årets början 18 547 16 371

Återbetalt till medlemskommunerna -4 972 -2 796

Årets resultat 5 277 4 972

Vid årets slut 18 852 18 547

Not 11 Långfristiga skulder 15-12-31 14-12-31

Banklån för investering av hjälpmedel 16 000 16 000

16 000 – 16 000

Banklånet är amorteringsfritt med rörlig räntesats och förfallodagar var tredje månad. 

Årets genomsnittliga upplåningsränta har varit 0,93% 
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Not 12 Kortfristiga skulder och interimsskulder 15-12-31 14-12-31

Leverantörsskulder 4 886 5 459

Momsskuld 4 1 427

Personalens källskatt 236 215

Kreditsaldon/reglering avräkning – –

Upplupna löner och semesterlöner 866 833

Sociala avgifter 558 520

Beräknad pensionskostnad inkl löneskatt 764 691

Upplupna hjälpmedelskostnader 144 451

Betalda förskott från medlemskommunerna 4 275 3 177

Fakturerade, ej inbetalda kommunförskott 4 316 5 457

Övriga poster 708 609

16 757 18 839
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Kommunalförbundet Medelpunkten 
Revisorerna 

Till kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, 
Ängelholm och Örkelljunga. 

Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Medelpunkten år 2015 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat Kommunalförbundet Medelpunktens verksamhet 
som bedrivits av direktionen för tiden 1 januari - 31 december 2015. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de föreskrifter som gäl ler för verksamheten . Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revis ionssed i kommunal verksamhet och 
förbundsordn ingen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattn ing som behövs 
för att ge riml ig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Vi bedömer sammantaget att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålscnl igt och från ekonomisk synpunkt ti I lfredsstäl lam.le sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillfredsställande. 

Vi bedömer att resu ltatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enski lda 
ledamöterna i densamma. 

Vi tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning för 20 15 godkänns. 

Helsingborg den il mars 20 16 

bj~~ 
Birgitta Alm 
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1. Sammanfattning 
Vi har av Kommunalförbundet Medelpunktens revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015. 

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt 
med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är 
rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för 
revisionsberättelsen. 

Vi bedömer att: 

 årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunalförbundets resultat 
och ställning samt att                                   

 årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed. 

1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

 För framtiden finns det anledning att diskutera hur stor den externa finansieringen ska vara 
och hur en framtida amortering ska kunna möjliggöras. 

 Övriga interimsskulder bedöms vara överreserverad med ca 430 tkr. En korrekt redovisning 
av posten hade medfört att årets resultat förbättrades med motsvarande belopp. 

 Inventeringsrutinerna kan förbättras. 

 

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 
Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 9 a § granskat om resultatet är förenligt med 
förbundsdirektionens beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  

Finansiella mål 

Vi bedömer, utifrån redovisat resultat i årsredovisningen, att resultatet är förenligt med god 
ekonomisk hushållning. 

 

381

381



© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the  
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International  

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 
 

 

  

ABCD 

3 

 

Verksamhetsmål 

Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att måluppfyllsens till stora delar uppnås 
eller delvis uppnås. 

2. Bakgrund 
Vi har av kommunalförbundet Medelpunktens revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och 
årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015. 

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt 
med de mål som direktionen beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är 
rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för 
att kunna avge revisionsberättelsen. 

3. Syfte 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunalförbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och 
landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av 
revisionsberättelsen. 

4. Avgränsning 
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 2015. 

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, 
främst såsom denna definieras av SKL1 och Skyrev2. Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte inne-
håller väsentliga felaktigheter.  

I vår granskning av årsredovisningen ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över 
kommunalförbundets kostnader och intäkter. 

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingringar. 

5. Revisionskriterier 
Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer  

                                                      
1 Sveriges Kommuner och Landsting 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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 Kommunallag och kommunal redovisningslag 

 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL  

 Interna regelverk och instruktioner 

 Direktionsbeslut.  

6. Ansvarig nämnd/styrelse 
Granskningen avser direktionens årsredovisning.  

Rapporten är saklighetsgranskad av Jessica Alfredsson, Förbundschef och Björn Lunderquist, 
redovisningsekonom. 

7. Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 

 Intervjuer med berörda tjänstemän 

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma 
om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma 
om resultatet är förenligt med de av direktionens beslutade målen samt revisorernas uttalande 
i revisionsberättelsen. 

 Översiktlig analys av resultaträkningen 

8. Projektorganisation 
Granskningen har genomförts av Anna Lönnberg, auktoriserad revisor, Trang Tran, auktoriserad 
revisor och Harris Hot, revisor. 

9. Årsredovisningen 

9.1 Allmän bedömning 
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunalförbundets 
resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den 
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

Vi anser att årsredovisningen i allt väsentligt följer lag och god redovisningssed.  
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9.2 Om efterlevnaden av gällande redovisningsrekommendationer 
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god 
kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med lagen om kommunal 
redovisning och Rådet för kommunal redovisnings (RKRs) rekommendationer. 

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om påståendet stämmer via intervjuer med 
redovisningschefen samt översiktlig avstämning av kommunalförbundets årsredovisning mot 
RKRs gällande rekommendationer.   

Baserat på detta och väsentlighetsprincipen är vår bedömning att kommunalförbundet i huvudsak 
efterlever rekommendationerna.   

9.3 Förvaltningsberättelse 
Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild 
av kommunalförbundets resultat och ställning med undantag för vad som beskrivas nedan.  

Kravet på uppgifter om investeringsverksamhet anser vi tillgodoses via notupplysningar men 
kommunalförbundet har tillgång till statistik om antal hjälpmedel per kategori osv som kunde ha 
varit intressant givet att det är kommunalförbundets kärnverksamhet. 

9.3.1 Balanskravet 

9.3.1.1 Gällande regler 

I KL finns de fr.o.m. år 2000 gällande reglerna om balanskravet, vilket innebär att 
kommunen/kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat 
som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. I KL stadgas även att kommunerna/ 
kommunalförbunden ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav 
och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, 
eftersom det på längre sikt urholkar kommunalförbundets ekonomi. 

9.3.1.2 Balanskravet i årsredovisningen 

Kommunalförbundets överskott för året uppgår till 5,3 Mkr och resultatet innehåller inga 
engångsintäkter. Kommunalförbundet hänvisar till detta på sid 13 och menar att någon ytterligare 
avstämning enligt KL inte behöver göras. 

10. Bedömning utifrån förbundsdirektionens mål  

10.1 Bakgrund 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska förbundsdirektionen i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om 
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. 
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10.2 Finansiella mål 
Årsredovisningen behandlar måluppfyllelsen på sid 10 i årsredovisningen. 

De finansiella mål som utöver budgeten gäller för 2015 är: 

 Ha en god recirkulation där hjälpmedel har en ekonomisk livslängd enligt plan. 

 Köpa in funktionella produkter med hänsyn till både kvalitet och pris. 

Av årsredovisningen framkommer det att första målet är uppfyllt medan det andra målet i det 
närmaste är uppfyllt. 

Utöver ovan redovisade mål finns i fastställd Förbundsordning ett styrande nyckeltal: 

”Eget kapital får maximalt uppgå till 25% av balansomslutningen beräknat vid ingången av 
innevarande verksamhetsår.” 

”Till den del Kommunalförbundets soliditet överstiger 25% skall överskjutande del krediteras 
respektive medlemskommun i proportion till Medlemskommunens bidrag till 
Kommunalförbundets omsättning förutsatt att denna återbetalning inte förorsakar en upplåning.” 

Soliditeten vid utgången  av 2015 var 36% vilket gör att kommunalförbundet har en ekonomi som 
är mer kapitaliserad än vad medlemskommunerna anser är nödvändigt – och därmed går det att dra 
slutsatsen att god ekonomisk hushållning föreligger. 

10.3 Verksamhetsmål 
Uppföljningen av verksamhetsmålen behandlas på sid 6 till och med 11 i årsredovisningen.  

Förbundsdirektionen har fastställt fem olika fokusområden med 16 olika mätetal: 

 Öppen och kontinuerlig dialog med medlemskommunerna (2 mätetal) 

Detta fokusområde har två målformuleringar varav ett uppnås och det andra har fått för 
låg svarsfrekvens för att kunna göra grund för en utvärdering.   

 Aktiv omvärldsbevakning (1 mätetal) 

Målet uppnås. 

 Göra rätt saker på rätt sätt och i rätt tid (3 mätetal) 

Målet uppnås delvis 

 God arbetsmiljö där medarbetare trivs (3 mätetal) 
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Målet uppnås delvis 
 

 Ha ett miljövänligt arbetssätt (2 mätetal) 

Målet bedöms som delvis uppnått 

Redogörelserna gällande målen, vidtagna åtgärder och måluppfyllelse är sakliga. Av de 16 
mätetalen är utfallet som följer: 

Uppnås -  6 st 
Delvis uppnås  - 6 st 
Uppnås inte -  1 st 
Ej mätta  - 3 st 

Den största utmaningen ligger i mätetalet att en utprovning ska äga rum inom 10 dagar där utfallet 
ligger påtagligt under den satta ambitionsnivån. Det framgår att måluppfyllelsen påverkas av 
externa faktorer varför målformuleringen eller målvärdet kanske borde ses över justeras. 

11. Iakttagelser från granskningen  

11.1 Utfall gentemot budget 
Redovisat resultat överstiger budget med 4,7 Mkr.  

Verksamheten och resultatets uppkomst kan illustreras enligt nedan. 

tkr Försäljning Hyror Service Frakter Sängar Totalt
Intäkter 18 946 39 491 3 031 1 066 1 787 64 321
Kostnader -17 177 -10 189 -5 300 -1 318 -2 193 -36 177

1 769 29 302 -2 269 -252 -406 28 144

Ofördelade materialkostnader -948
Övriga externa kostnader -6 806
Personalkostnader -14 950
Verksamhetens netto 5 440

 

Försäljningen genererar en bruttovinst om 1,8 Mkr vilket motsvarar i det närmaste budget. 
Bruttomarginalen uppgår till 9,3% vilket är i det närmaste den sökta marginalen om 10%. 

Service avser tjänsten att reparera och rekonditionera utrustningen vilket inkluderar både tid, 
transporter liksom material. Enlig tabellen ovan genererar service verksamheten ett underskott 
vilket egentligen inte går att säga med nuvarande redovisningsteknik. Kostnaden om – 5 300 tkr 
inkluderar alla materialuttag, även de som åtgår i samband med återtag av hjälpmedel.  
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Sänglogistiken hanteras i extern regi och ska egentligen vara kostnadsneutral för 
kommunalförbundet. På grund av byte av leverantör har vissa engångskostnader uppstått samt en 
viss eftersläpning i utfaktureringen, dock inte av betydande belopp. 

Därmed är det i huvudsak uthyrningsverksamheten som genererar merparten av överskottet jämfört 
mot budget jämte lägre driftskostnader. Hyresnivåerna var oförändrade under 2015 men för 2016 
har hyresnivåerna justerats ned med 7 %enheter. 

11.2 Redovisning av hjälpmedel och tillbehör 
Beträffande den redovisningsmässiga hanteringen och diskussioner som kan uppstå kring detta 
hänvisar vi till föregående års revisionsrapport. 

Vid utgången av 2015 har Kommunalförbundet investerat 92,5 Mkr i hjälpmedel varav 93% (86,1 
Mkr) motsvarande 23 795 individmärkta hjälpmedel som befinner sig ute hos 14 265 brukare.  
Resterande 7% var vi årsskiftet inaktiva. 

Ett visst produktsortiment av rullator har skrivits ned i sin helhet med hänvisning till bristande 
kvalitet. Nedskrivningen har belastat resultatet med 331 tkr. 

11.3 Redovisning av förråd 
Med förråd avses lagerhållning av tillbehör och reservdelar till hjälpmedel. 

Lagret inventerades i sin helhet den 5 december. Vi närvarade för att säkerställa att 
kommunalförbundet har bra inventeringsrutiner som ger ett kvalitativt resultat som sedan ligger till 
grund för uppdatering av kommunalförbundets lagerredovisning. Inventeringen berörde de fyra 
lager platserna i Helsingborg. Sänglagret hanteras av extern aktör. 

Lagret är trångt och en artikel kan befinna sig på ett flertal olika platser vilket gör att risken för att 
”missa” artiklar är påtaglig. 

Vår slutsats blev att kommunalförbundet inför kommande inventeringar ska överväga att ha en 
systematisk räkning på så vis att räkningen utgår från hyllan och inte som var fallet från lagerlistan. 
På så sätt säkerställs att samtliga artiklar inventeras. Vi baserar vår rekommendation på det faktum 
att inventeringsresultatet skilde mellan vår räkning och kommunalförbundets räkning just för att 
antingen den ena eller den andra parten inte identifierat samtliga artiklar. 

Kommunalförbundet binder nu 4,7 Mkr i lagret vilket är en ökning med 271 tkr jämfört med 2014 
och 1,5 kr jämfört med 2013. Det utgör 5% av den tillgångsmassa som kommunalförbundet äger 
hänförligt till hjälpmedel.  

Vi har tidigare påtalat vikten av att hålla lagret under uppsikt för att undvika att kommunalförbundet 
ackumulerar tillbehör och reservdelar som inte nyttjas eller är oattraktiva för brukarna. Genom de 
sk lageroptimeringslistan är det nu möjligt för lagerchefen att utvärdera värdet av artiklar som inte 
har nyttjats de senaste två åren. Årets resultat har belastats med en nedskrivning på 111 tkr just i 
det avseendet vilket vi anser är en korrekt hantering. 
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11.4 Redovisning av övriga interimsskulder 
Vid vår genomgång av övriga interimsskulder noterade vi en förekomst av äldre ej reglerade 
interimsskulder uppgående till ca 430 tkr av 710 tkr. Endast 280 tkr avser bokningar som har 
samband med 2015 års årsbokslut. 

Vi har rekommenderat kommunalförbundet att se över avstämningsrutinen framöver så att saldot 
ständigt hålls aktuellt. En korrigering av beloppet ovan medför en resultatförbättring vilket kommer 
att påverka 2016 års räkenskaper. 

11.5 Eget kapital 
Som kommenterades i föregående års revisionsrapport har vi rekommenderat en översyn av 
Förbundsordningen för att förtydliga ett antal punkter bl a hur kapitaliseringen av 
kommunalförbundet ska se ut och hur en eventuell överkapitalisering ska hanteras. I avvaktan på 
resultatet av denna översyn hanteras och bedöms det egna kapitalet på samma sätt som tidigare år. 

Med det menas att en den andel av eget kapital som överstiger en soliditet om 25% delas ut till 
medlemskommunerna via en kreditering. 

Under året har krediteringsförfarandet diskuterats ur ett momsperspektiv vilket genererat ett antal 
självrättelser av momsredovisningen. Vi har nu förstått att Skatteverket har för avsikt att göra en 
revision av Kommunalförbundet med avseende på just momshanteringen.  Det kan ge värdefull 
information till Kommunalförbundet för den framtida hanteringen av återbetalningen och också 
skrivelsen i Förbundsordningen. 

12. Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat 
på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKRs 
rekommendation 16.2. 

Kommunalförbundets likviditet minskar kontinuerligt vilket är en konsekvens av den 
likviditetskrävande verksamheten i kombination med de återkommande återbetalningarna av ett 
resultatmässigt överskott. 

För 2015 genererade verksamheten netto efter investeringar ett överskott om 2,3 Mkr (- 3,0 Mkr) 
varav -5,0 Mkr (- 2,5 Mkr) återbetalats till medlemskommunerna. Det gör att det samlade 
kassaflödet för 2015 var – 2,6 Mkr (- 5,5 Mkr). 

Verksamheten har en långfristig amorteringsfri finansiering via extern bank sedan en tid tillbaka. 
Diskussioner pågår om att utöka den externa finansieringen.  

För framtiden finns det anledning att diskutera hur stor den externa finansieringen ska vara och hur  
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Saldot på Skattekontot har vid ett fl erta l tillfällen varit negativt, dvs kommunalförbundet har lånat 
pengar av Skatteverket till en räntekostnad om straxt över 22 tkr. I dagens ränteläge är det billigare 
att låna hos banken. 

'I 

~::~· ~tsom o 

A~~~ 
Auktoriserad revisor 

Trang Tran 
Auktoriserad Revisor 

@ 2016 KPMG AB, a Swedish limited liabil1ty company anda member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG tntemational 

Cooperative ("KPMG lnternational"), a Swiss entity All rights reserved. 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunst)'rel:3en 

Hej! 

to rsdag den 31 mars 2016 

Kommunfullmä kt ige i Bjuv, Båstad, 

Helsingborg, Klippan, La ndskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm 

och Örkelljunga 

Årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet M edelpunkten 

Härmed överlämnas enligt förbundsdirektionens beslut 2016-03-15 § 10 
Årsredovisning för 2015 avseende l<ommunalförbundet Medelpunktens verksamhet. 
Tillsammans med Årsredovisningen översänds Granskning av bokslut och årsredovisning med 
revisionsberättelsen, KPMG:s rapport 

Fullmäktiges ställningstagande om ansvarsfrihet skall avse kommunalförbundets direktion i 
sin helhet. Om fullmäktigeförsamlingarna fattar olika beslut beträffande ansvarsfrihet anses 
sådan inte vara beviljad. Vilka konsekvenser detta får för ledamöterna bestämmer det 
fullmäktige som utsett dem 

Årsredovisningen kommer att presenteras vid samrådet med medlemskommunerna som 
kommer att äga rum preliminärt den 13 maj i Landskrona . 
Särskild inbjudan för detta kommer att skickas ut. 

l<ommunalförbundet 
M edelpunkten 

Gunilla Karlsson 
Ordförande 

Bilagor: 
Års redovisning 2015 med 

(1M) ayjeJrrr lOC ~ 
Jessica Alfredson 
Förbundschef 

Gra nskning av bokslut och årsredovisning med revisionsberättelse 

Medelpunkten 

Vi ktoriagatan 4 
252 29 HELSIN GBORG 

vxl 042-19 85 50 

direkt 042-19 85 60 
jessica .a lfredson@m ed el punkten .se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 1 av 1

 

 

KS § 88  Dnr KS 000466/2016 - 905 

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne för 2015 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV 

Media Skåne. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2015 samt även revisionsberättelse med en 
hemställan om att respektive fullmäktige i medlemskommunerna beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén, daterad 2016-04-04. 
 Årsredovisning 2015 för kommunalförbundet AV Media Skåne.  
 
Förvaltningens förslag 1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 

för år 2015. 
 
 2. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2015 läggs till handlingarna. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige beslutar: 

 
1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2015. 
 
2. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2015 läggs till handlingarna.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160408\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-04-04 
Handläggare: Johan Lindén 
Dnr: KS 000466/2016 – 905 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunalförbundet AV Media Skåne 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning 2015 för kommunalförbundet AV Media Skåne  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Ansvarsfrihet för 2015 Kommunalförbundet AV Media Skåne 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne. 
 
Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhetsberättelse för år 
2015 samt även revisionsberättelse med en hemställan om att respektive fullmäktige i med-
lemskommunerna beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för år 2015. 
 
2. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2015 läggs till handlingarna.   
 
 
 
Båstad 2016-04-04 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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AV 
MEDIA SKÅNE 

Kommunfullmäktige 
Båstad 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

. e -04- o 4 
o~r .. : ... ?. .. S?~~(p (p 
(""'\. t--.. ~ "1. ... . .. .. . " 
!!••~~···· 

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 

2016-04-01 

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat: 

att överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för år 2015 till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 

att överlämna revisionsberättelsen till respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående 
ansvarsfrihet senast 2016-06-15. 

Ni finner här bifogat protokoll för direktionsmöte 2016-03-09, bokslut, 
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och utlåningsstatistik för 2015 samt bilaga 
Dagsaktuellt läge. 

Postadress: 
Box 177 

Christer Grankvist, 
Ordförande 

eu 

Mikael Linden, 
Verksamhetschef 

Besöksadress: Telefon: 
Bäckhagsvägen 13 0451-38 85 80 

281 22 HÄSSLEHOLM 

E-post: 
kontakt@avmediaskane.se 
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AV 
M E DIA SKÅNE 

PROTOKOLL 

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Sammanträdesdag: 

Plats och tid: 

Närvarade: 

Ersättare: 

Revisorer: 

Verksamhetschef: 

onsdag den 9 mars 2016 

Yllan, Kristianstad, kl.09.30 - 11.30 

Christer Grankvist Ordf. · 
Jalil Chigha 
Lars Klees 
Rune Persson 
Ingmar Bernthssqn 
Reino Persson 
BrittMarie Hansson 
Leif Svensson 
Sofia Nilsson 

Sven Olsson 

Simrishamn 
Bromölla 
Hässleholm 
Klippan 
Osby 
Åstorp 
Ängelholm 
Örkelljunga 
Östra Göinge 

Simrishamn 

Lars Hörbo (Revisorskonsult) 
Ingemar Olsson 
Bengt Magnstedt 

Mikael Linden 

Personalföreträdare: Martin Sarkar 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: f'l1.åt1~-6-f~ ~ 
BrittMarie Hansson 

1 
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Ärenden: 

Upprop 
Ordföranden Christer Grankvist hälsade alla välkomna till dagens 
direktionsmöte på Yllan i Kristianstad i samband med läromedelsmässan. 
Dagens möte är det första mötet som vi genomför för året. Därefter 
förrättade ordföranden upprop. 

Val av justerare 
BrittMarie Hansson ifrån Ängelholm valdes till att justera dagen protokoll. 

§1. Föregående direktionsprotokoll 
Verksamhetschefen gick igenom de viktigaste ärenden i mötesprotokoll 
2015-12-07 som är utskickat till direktionen sedan tidigare. 

Direktionen beslutar: 
att lägga föregäende mötesprotokoll t ill handlingarna. 

§2. Överlämnande av bokslut och verksamhetsberättelse för år 
2015 

2 

Valda revisorer Ingemar Olsson, Bengt Magnstedt och revisorskonsult Lars 
Hörbo är närvarande under sammanträdet. 

Mikael redovisade att de största kostnaderna är våra personal 
kostnader, våra kostnader för IT-systemet och kostnader för inköp av 
läromedel såsom film, böcker och teknik för utlåning. Summan intäkter 
är lägre än föregående år och det beror på att upphandlingen som gjordes 
under 2015 har tagit tid att ge information och att ta till sig i kommunerna. 

Räntekostnaderna är högre i år då vi har fått en kostnadsränta ifrån 
Skatteverket som vi inte förutsåg. 

Lars Hörbo inledde med att kort presentera sin bakgrund i AV Media Skåne. 

Kommunalförbundets revisor Lars Hörbo redovisade och kommenterade 
utskickat bokslut för 2015. (Bilaga 1: 
Av Media Skåne har 2015 begärt gottgörelse ifrån Pensionsstiftelsen med 
292 853 kronor att användas i driftbudgeten. Detta möjliggörs då stiftelsen 
idag innehåller 4 miljoner kronor och pensionsskulden är på ca 2 miljoner 
kronor, dvs. innehavet överstiger pensionsskulden. Tillrättat i årets budget är 
semesterlöneskulden som redovisas, har inte gjorts tidigare. I årets bokslut 
redovisas de sista avskrivningarna som finns just nu. 
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Ordföranden kommenterade också bokslutet genom att konstatera att 
senaste året som AV Media Skåne gick minus i bokslutet var år 2011. 

Verksamhetsberättelsen har skickats ut som kompletterande handling 
till kallelsen och var och en hade läst igenom densamma före mötet. 

Direktionen beslutar: 
att anta bokslut och verksamhetsberättelse för är 201 5. 

att överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för är 
2015 till medlemskommunerna. 

§3. Revisionsberättelse 
En av kommunalförbundets valda revisorer Ingemar Olsson, 
Ängelholm, läste upp revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen och 
granskningsrapporten delades ut till ledamöterna. 

Revisorerna har i granskningsrapporten påpekat att förbundsordningen 
bör omarbetas för att anpassas till kommunallagen 2006. T.ex. angående 
revisorernas arbete samt om budgetprocessen som det idag inte står 
någonting om i förbundsordningen. 
Ordföranden kommenterade revisorernas noteringar med att naturligtvis 

3 

(Bilaga 2: 

(Bilaga 3) 

så kommer AU inledningsvis att bereda ärendet angående ny förbundsordning 
och ber revisorerna att härvid vara rådgivande vid samtal mellan AU och 
revisorerna . Dock så kommer det att ta tid att få fram en ny förbundsordning 
då det innebär lång väg ifrån start till dess att samt liga kommuners fullmäktige 
har antagit och skrivit på ny förbundsordning. 

Direktionen beslutar: 
att godkända granskningsrapporten samt överlämna 
revisionsberättelsen till medlemskommunerna, med 
hemställan om att dessa beviljar direktionen 
ansvarsfrihet för det gängna verksamhetsäret. 

§4. Årets resultat 
Au föreslår Direkt ionen att årets resultat 60 264 kronor läggs till eget 
kapital. 

Direktionen beslutar: 
att lägga ärets resultat 60 264 kronor till kapitalet. 
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§5. Revisionskonsult för år 2016 
Under ordförandes inledning gavs information om att § 5 stryks ifrån 
dagens dagordning. Revisor Bengt Magnstedt gav bakgrunder till att 
det beror på att den nya kommunallagen, Kap 9 § 8 säger att 
revisorskonsult skall upphandlas utav utsedda revisorer 

Direktionen beslutar: 
att § 5 utgår och valda revisorer upphandlar 
revisorskonsult. 

4 

§6. Statistik för 2015: (Bilaga 4: 
Mikael kommenterade utskickat underlag . Totalt ökar vi utlåningen med 
18 000 artiklar under året. Största ökningen står strömmande film för. 
Även våra boklådor & apparater har ökad utlåning. 
I övrigt går den fysiska utlåningen ner, som t .ex. DVD utlåningen som har 
minskat med ytterligare 3000 utlåningar under 2015. 

Mikael redovisade också statistik ifrån antal konto i vår mediekatalog. Vi 
har idag 8 209 aktiva lärarkonton och 10 536 aktiva elevkonton. Ökningen 
på lärarsidan är knappt 1700 sedan förra året och på elevsidan är det en 
ökning med knappt 4 800 konton. Lärarökningen är markant jämfört med 
tidigare år och ökningen på elevsidan är nästan ident isk med året före. Vi 
konstaterar med glädje att det engagemang och de insatser vi gjort under 
året har gett resultat. 

§ 7. Beslut att ge fullmakt till fullmaktstagare: 
Kommunalförbundet AV Media Skåne ger härmed angivna personer 
fullmakt att för vår räkning utföra nedan angivna tjänster i 
Handelsbanken. 

Personer: 
Björn Sjölin: 580821 
Dorthy Carlsson: 620630 
Rahim Hotek: 860318 

Tjänster: 
Registrera och godkänna fil. Hög säkerhetsnivå, egen behörighet. 
Förfoga över medel för alla nuvarande och kommande konton, egen 1 
mnkr/dag, kommunikationssätt: fil, Internet, Bankkontor, Handelsbanken 
direkt Företag, utlandsbetalning samt löner. 
Elektronisk redovisning, information, egen behörighet, registrera och 
godkänna. 
Kontoinformation för alla nuvarande och kommande konton, bankgiro in
sättningsuppgifter, Svenska betalningar, överföringar och löner internet. 
Självbetjäningstjänst, internet för företag. 

c~ 
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Direktionen beslutar: 
att godkänna fullmaktstagarna med angivna tjänster 
enligt förslag. 

§ 8. Dagsaktuellt läge vid AV Media Skåne 
Se bilaga 5 verksamhetschefen genomgång utav dagsaktuellt läge vid 
AV Media Skåne 

§ 9. Informationsutbyte ifrån respektive kommun 

5 

Christer Grankvist informerade om att Simrishamn erhållit statsbidrag 
med 45 miljoner kronor för mottagandet utav nyanlända och av dessa har 
utbildning fått 7,6 miljoner för skolans räkning. 

Rune Persson informerade att det även i Klippan är fokus på nyanlända 
samt att man satsar hårt på en - en i högstadiet. 

BrittMarie Hansson informerade om att i Ängelholm så är utmaningen att 
få till ett bra omhändertagande utav nyanlända i skolan precis som i 
många andra kommuner. 

§ 10. Övriga ärenden 
Ordföranden informerade om att AU lagt till två extra möten för AU då det 
var väl långt mellan mötena. De två extra mötena är måndag den 13 juni 
klockan 14.00 samt måndag den 10 oktober klockan 14.00, båda mötena 
på AV Media Skåne 

§ 11. I nformation 
Nästa möte: 
Direktionens nästa möte, måndagen den 9 maj, skall ske som vanligt i 
samband med ett studiebesök. Förslaget är att besöka LTH och 
Vattenhallen i Lund med tanke på deras delaktighet i att revidera och ut
forma Skolverkets nya IT-strategidokument för skolan. Då inte minst med 
tanke. på att man inför programmering som eget ämne och som delar i 
övriga ämnen redan nu till hösten om tidsplanen håller. 
Till hösten blir det åter igen Teachers Night på Kreativum i Karlshamn. Det 
kommer i år att bli två kvällar, tisdag 11 oktober är det förskolekväll och 
onsdag den 12 oktober är det grundskolekväll. Mikael hoppas att några ur 
direktionen både vill och har möjligheten att delta någon utav kvällarna. 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och bjöd in till lunch med efter
följande besök på mässan. 

~Mikael Linden 
-pi{ Verksamhetschef AV Medla Skåne 

(Bilaga s: 
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RESUL TATRÄKNING 1(4) 

Not 2015 2014 
Rörelsens Intäkter 

Avgifter 1 8 691 918 8 347 972 
Förmedling AV-utrustning 2 088 542 3 402 428 
Övriga intäkter 344 265 324 903 

Summa intäkter 11124 725 12 075 303 

Rörelsens kostnader 

AV-utrustning till förmedling -1 882 588 -2 937 304 
Varor och tjänster för verksamheten -2 690 272 -2 569 098 
övriga kostnader -2 180 711 -2 426 397 
Personal- och styrelse 2 -4 204 717 -3973619 

Summa kostnader -10 958 287 -11 906 418 

Resultat före avskrivningar 182115 168 885 

Av- och nedskrivningar 3 -120 775 -120 780 

Resultat efter avskrivningar 61 340 48105 

Finansiella intäkter o kostnader 

Ränteintäkter 162 18 
Räntekostnader -1 237 -553 

ÅRETS RESULTAT 60 264 47 570 
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BALANSRÄKNING 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Bilar, installationer och övr inventarier 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager 

Lager av Av-utrustning o reservdelar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 
övriga fordringar 
Upplupna intäkter o förutbet kostnader 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

4 

2015-12-31 

120 757 

120 757 

129 779 

1436424 
137 151 
249 815 

1 823 390 

5 949 362 

7 902 531 

8 023 288 

2(4) 

2014-12-31 

241 532 

241 532 

134 398 

1 834 085 
135 550 
286 092 

2 255 727 

5 807 514 

8 197 639 

8439171 
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Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Eget kapital vid årets ingång 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 
övriga skulder 
Uppi kostnader o förutbet intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

Not 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Tillgång i P-stiftelsen 
Pensionsreserv enl KPA 

2015-12-31 

5 794 153 
60 264 

5 854 417 

1695743 
144 345 
328 783 

2 168 871 

8 023 288 

4 305 862 
1942900 

3(4) 

2014-12-31 

5 746 583 
47 570 

5 794153 

2 314 841 
132 410 
197 767 

2 645 018 

8 439 171 

4 419 057 
2 171 000 
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NOTER TILL RESULTAT-OCH BALANSRÄKNINGEN 

Not 1 Avgifter 

Avgifter från kommunerna 
Avgifter övriga aktörer 

Not 2 Personal- och styrelse 

Löner och andra ersättningar 
Sociala avgifter, personal 
Pensionskostnader 
Arvoden 
Social avgifter, politiker 
övriga personalkostnader 

Not 3 Avskrivningar 

2015 

5 197 164 
3 494 754 
8 691 918 

2 865 443 
740 874 
333 401 
141 979 

33 832 
89 187 

4 204 716 

4(4) 

2014 

5 094 519 
3 253 453 
8 347 972 

2 742 879 
739 799 
310 685 

81 668 
19 432 
79156 

3 973 619 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningsprocensatser tillämpas: 

Bilar och transportmedel 
övriga inventarier 
Installationer 

17% 
20-25% 

10% 

17% 
20-25% 

10% 
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Kommunalförbundet AV Media Skåne som bildades 1998 efter sammanslagningen 
till Skåne Län, dessförinnan sedan 1970 var AV Media Skåne, Kristianstads Läns 
AV-central. Rollen för AV Media Skåne som regional samordnare utav läromedels
stöd-, utbildning- och kursarrangör, inköps- och upphandlingssamordnare har inte 
förändrats med åren. Det som har förändrats är att rollen förstärkts genom att fler 
kommuner och skolor använder våra tjänster och produkter, innehållet går mer och 
mer över till digitala tjänster samt att vår roll att spara pengar åt kommunerna har 
förstärkts. "Tillsammans är vi starka". Vår strategi att synas mer ute i kommunerna 
genom olika aktiviteter och arrangemang har under 2015 gett ett bra resultat som ni 
kan läsa om under viktiga händelser under året. 
Målet för AV Media Skåne är att ge alla pedagoger och elever inom verksamhets
regionen en likartad möjlighet till ett rikt och högkvalitativt utbud av laromedel. AV 
Media Skåne skall utgöra en pedagogisk resurs och en IKT-resurs för pedagoger och 
elever. 

Medlemskommuner och avtal 
Medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne är som tidigare: 
Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, 
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge. Kristianstad, Laholm, Hörby och 
Höörs har avtal för hela kommunen. Eslövs kommun har avtal för grundskolan och 
gymnasiesärskolan. övriga avtal enligt följande: fem skolor i Svalövs kommun, fem 
skolor i Kävlinge kommun, två skolor i Staffanstorps kommun, en skola i Sjöbo 
kommun, en skola i Lund, en skola på Ven, avtal med regionmuseet, samt 
Kommunalförbundet Bromölla-Sölvesborg. 

Ekonomiska ramar 
Under året har avgiften för medlemskommunerna liksom föregående år, utgjort 0,50 
promille av det totala skatteunderlaget för kommunen samt statliga bidrag som man 
erhållit. Våra totala intäkter under året har varit 11 124 725 kr. Intäkterna under 2015 
är lägre än 2014 och beror på mindre försäljning/förmedling utav utrustning då vi 
under 2015 genomförde den nya upphandlingen för våra medlemskommuner och 
Hörby kommun . 

• 
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