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Uppdraget för att kompettera kopplas till huvudansvarig kommun enl nedan: 

• Mål 1.2 Kollektivtrafiken (ansvarig kommun Åstorp, Lena Stenudd-Mårtensson) 
- komplettera med antal resande för de kommuner som inte är med i redovisningen. 
- analysera orsaken till passagerartapp i flera kommuner (ev att skolelever ej längre ”blippas” när de gå på 
bussen och därmed ett bortfall i statistiken?) 

• Mål 1.5 Ökad inflyttning/bostadsbyggande (ansvarig kommun Helsingborg Palle Lundberg) 
- komplettera med hur stor byggnation av bostäder som påbörjats i resp kommun. 

• Mål 2.1 Bättre kunskapsresultat i grundskolan och gymnasieskolan (ansvarig kommun Landskrona, Stefan 
Johansson)
- Identifiera orsaker till försämrade värden avseende resultat i matte åk 6 och matte o svenska åk 9. 
- komplettera med mätetal avseende andel elever som inte fullföljt utbildningen inom tre år i procent (vägt 
medeltal SkNv och riket). 

• Mål 2.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning baserat på näringslivets behov (ansvarig kommun Båstad, 
Katarina Pelin) 
- andelen gymnasieutbildade, 48% oförändrat värde. Frågor restes kring varför ökar inte antalet och är vår nivå 
påv 48 % relevant i jämförelse med Skåne samt Malmö-Lund.  

• Mål 3.3 Ungdomsarbetslösheten och öka sysselsättningen bland unga (ansvarig kommun Perstorp, Per 
Almström)
- borra i orsakerna kring att ungdomarna inom Fam Hbg har högre arbetslöshet än snittet i Skåne, gör 
jämförelser med övriga Skånehörn och t ex Malmö. 
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- komplettera med antal resande för de kommuner som inte är med i 
redovisningen. 
- analysera orsaken till passagerartapp i flera kommuner (ev att skolelever ej 
längre ”blippas” när de gå på bussen och därmed ett bortfall i statistiken?)

Sekretariatet har ej fått in underlag från ansv kommun. 
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- komplettera med hur stor byggnation av bostäder som påbörjats i resp kommun

Påbörjade bostäder 2014 och 2015
2014 2015   

Svalöv 11 18   
Örkelljunga 23 10   
Bjuv 3 2   
Perstorp 4 3   
Klippan 11 4   
Åstorp 7 0   
Båstad 49 64   
Landskrona 126 64   
Helsingborg 964 899   
Höganäs 88 119   
Ängelholm 205 10   
Totalt: 1 491 1 193   
Källa:SCB 2016   
Visar både påbörjade bostäder i nya byggnader samt ombyggnad/ändrad användning i befintliga byggnader   
Siffrorna är preliminära och kan justeras något. De kan i vissa fall skilja sig åt från kommunens siffror över påbörjade bostäder. 
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- komplettera med mätetal avseende andel elever som inte fullföljt utbildningen 
inom tre år i procent (vägt medeltal SkNv och riket) 

De som startade gymnasieutbildningen läsåret 12/13 går i juni 2016 ut sitt fjärde år. 
Då blir kolumnen för 12/13 komplett. Vi kan då också komplettera med de som 
startade läsåret 13/14 och slutfört sina gymnasiestudier på tre år.  

I och med Gy 11 och den nya gymnasieskolan ändrades reglerna fullständigt både 
vad gäller betyg och examen. Därför är jämförelsen med åren innan Gy 11 
fullständigt meningslös.  
- ”Det är som att jämföra äpplen med päron”.
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Startläsår 11/12   12/13   

Andel som slutfört med examen, nationella 
program 

Inom 3 år Inom 4 år Inom 3 år Inom 4 år 

Bjuv - - - - 

Båstad 60,90% 64,10% 61,00% - 

Helsingborg 64,10% 72,60% 66,40% - 

Höganäs 74,50% 80,40% 78,90% - 

Klippan 61,70% 65,20% 74,70% - 

Landskrona 61,00% 64,20% 67,70% - 

Perstorp - - - - 

Svalöv 57,00% 62,00% 47,30% - 

Åstorp - - - - 

Ängelholm 79,80% 82,70% 86,50% - 

Örkelljunga 47,60% 47,60% 59,10% - 

Riket totalt 63,4%  69,3% 65,2% - 

102

102



Identifiera orsaker till försämrade värden avseende resultat i matte åk 6 och 
matte o svenska åk 9. 

Skolchefsgruppen har önskat att värdena inte slås samman eftersom hur 
sammanslagningen sker är fullständigt avgörande för om värdena överhuvudtaget 
går att analysera och jämföra över tid.  

Vi ser det som svårt att styra på sammanslagna värden. Orsakerna till förändringar 
av olika slag är oftast helt olika från kommun till kommun och därmed krävs helt 
olika åtgärder för att förbättra resultaten. Genom att titta på varje kommuns 
resultatutveckling försöker vi hitta framgångsrika kommuner för att på så sätt hitta 
goda exempel att ta till sig. 

Matematikresultaten har de senaste åren sjunkit i hela Sverige trots stora insatser. 
Några generella och universella svar på varför finns ännu inte. Givetvis är detta ett 
prioriterat ämne för alla kommuner inom Familjen Hbg. I svenska årskurs 9 har fem 
kommuner ett något försämrat resultat, tre ligger på samma nivå och tre har 
förbättrats sig. Orsakerna till upp- och nedgång måste analyseras i varje kommun 
för sig. När det gäller meritpoäng har fyra kommuner backat och sju kommuner har 
höjt sina resultat. 
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- andelen gymnasieutbildade, 48% oförändrat värde. Frågor restes kring varför 
ökar inte antalet och är vår nivå på 48 % relevant i jämförelse med Skåne samt 
Malmö-Lund?

Tidigare redovisad uppgift, andel gymnasieutbildade 48% är korrekt. 
Motsvarande siffror för Malmö är 35 procent, Ystad 51 procent och Kristianstad 
46 procent.  

- Härtill kan man addera de som har eftergymnasial utbildning, se nästa bild. 
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Befolkning 25-64 år, i Familjen Helsingborg efter utbildningsnivå 2014-
2015 
Procent 2014 2015 

% % 
Förgymnasial utbildning 15,0 14,6 
Gymnasial utbildning 48,3 48,0 
Eftergymnasial utbildning 34,7 35,3 
Okänd utbildningsnivå 2,0 2,1 
Totalt 100 100 
Gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning 83,0 83,3 

Källa: SCB 2016 
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Befolkning efter ålder, region, år och 
utbildningsnivå, Källa SCB 

2014 
förgymnasial 
utbildning  
kortare än 9 år 

förgymnasial 
utbildning,  
9 (10) år 

gymnasial 
utbildning, 
högst 2 år 

gymnasial 
utbildning, 
3 år 

eftergymnasial 
utbildning, 
mindre än 3 år 

eftergymnasial 
utbildning, 3 år 
eller mer 

forskar-
utbildning 
 

uppgift om 
utbildnings-
nivå saknas 

1260 Bjuv 4,5 12,2 25,0 20,7 13,7 19,8 1,2 2,9 

1278 Båstad 5,7 16,2 31,0 24,3 10,3 9,9 0,1 2,5 

1283 Helsingborg 0,7 4,3 14,0 15,7 17,7 43,1 3,7 0,9 

1284 Höganäs 1,1 10,6 25,8 24,9 14,4 21,5 0,6 1,2 

1276 Klippan 5,7 13,9 32,1 22,6 10,8 12,9 0,2 1,6 

1282 Landskrona 1,7 8,7 22,5 22,6 16,3 25,7 1,5 1,0 

1275 Perstorp 0,5 6,6 18,8 22,5 18,5 30,6 1,1 1,3 

1214 Svalöv 0,7 4,3 14,0 15,7 17,7 43,1 3,7 0,9 

1277 Åstorp 3,4 16,2 29,0 25,4 10,1 13,1 0,2 2,6 

1292 Ängelholm 2,1 13,0 28,3 25,0 13,3 16,1 0,5 1,7 

1257 Örkelljunga 1,4 7,9 21,6 21,0 16,0 29,0 2,0 1,0 
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Befolkning efter ålder, region, år och utbildningsnivå 
Källa: SCB 
 

2015 

  

förgymnasial 
utbildning 
kortare än 9 år 

förgymnasial 
utbildning,  
 9 (10) år 

gymnasial 
utbildning, 
högst 2 år 

gymnasial 
utbildning,  
3 år 

eftergymnasial 
utbildning,  
mindre än 3 år 

eftergymnasial 
utbildning, 3 år 
eller mer 

forskar-
utbildning 
 

uppgift om 
utbildnings- 
nivå saknas 

1260 Bjuv 4,2 12,0 24,8 21,1 13,6 20,4 1,1 2,9 

1278 Båstad 5,2 15,8 30,1 25,5 10,4 10,1 0,1 2,8 

1283 Helsingborg 0,6 4,1 13,3 16,0 17,3 44,1 3,7 0,9 

1284 Höganäs 0,9 10,1 24,8 25,6 14,7 22,0 0,7 1,2 

1276 Klippan 5,6 14,1 30,8 23,2 11,1 13,3 0,3 1,7 

1282 Landskrona 1,5 8,5 21,6 23,2 16,3 26,2 1,5 1,1 

1275 Perstorp 0,5 6,4 18,0 22,8 18,4 31,3 1,2 1,4

1214 Svalöv 0,6 4,1 13,3 16,0 17,3 44,1 3,7 0,9 

1277 Åstorp 2,7 16,4 28,7 25,7 10,8 12,7 0,2 2,7 

1292 Ängelholm 2,0 12,8 27,4 25,6 13,4 16,5 0,5 1,8 

1257 Örkelljunga 1,3 7,8 21,0 21,3 16,0 29,2 2,1 1,3 
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- borra i orsakerna kring att ungdomarna inom Fam Hbg har högre arbetslöshet än snittet i Skåne, 
gör jämförelser med övriga Skånehörn och t ex Malmö. 

När arbetsförmedlingen talar om arbetslösa talar man om öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 
så även i detta material. Uppgifterna som redovisas i Verksamhetsplanen 2015 avser öppet arbetslösa ungdomar  
18-24 år (sekretariatets anm).

Utvecklingen på Skånes arbetsmarknad i mars bekräftar att bland korttidsutbildade och utrikesfödda förblir 
arbetslösheten hög eller ökar, medan arbetslösa med efterfrågade utbildningar och kompetenser får jobb.  

På plussidan finns en bra efterfrågan på arbetskraft och att antalet arbetslösa ungdomar stadigt minskar. Antalet 
arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år var drygt 10 300 i mars vilket motsvarar 15,9  procent av arbetskraften. 
Jämfört året innan var det nästan 1 200 personer (-13,3 procent) färre. Riksgenomsnittet är 12,2 procent 
(Arbetsförmedlingen 2016 mars). Arbetsförmedlingen skriver att arbetsmarknaden är tudelad i Skåne och att de mest 
utsatta har mycket svårt att komma i arbete idag.  

Bland korttidsutbildade och utrikesfödda förblir arbetslösheten hög eller ökar, medan arbetslösa med efterfrågade 
utbildningar får arbete (Thomas Behrens, Arbetsförmedlingen). 

Tittar man på det fyra skånehörnens öppet arbetslösa och sökande ungdomar 18-24 år med aktivitetsstöd 2016-03-31
visar siffrorna följande; 

NORDÖSTRA SKÅNE 18,9 %  
SYDVÄSTRA SKÅNE 15,7 % 
NORDVÄSTRA SKÅNE 15,2 % 
SYDÖSTRA SKÅNE 14,2 %.
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Detta visar att Familjen Helsingborg (Nordvästra Skåne) inte har högre arbetslöshet än snittet i Skåne. Det är 
stor skillnad mellan de olika Skånehörnens kommuner.  

I Nordöstra Skåne som har högst ungdomsarbetslöshet av det fyra Skånehörnen har man Hörby kommun 10,2 
% som har en lägre ungdomsarbetslöshet än rikssnittet på 12,2 % och man har Östra Göinge kommun som 
ligger på 25,2 % och har högst ungdomsarbetslöshet av alla kommuner i Skånehörnen.  

Birgitta Sörensen som är Arbetsmarknadsutvecklare i Östra Göinge kommun menar att detta beror på att 
kommunen står inför ett paradigmskifte, stora industrier har lämnat kommunen och nu måsta man hitta andra 
sätt att få ut unga i arbetslivet. 

Lägst ungdomsarbetslöshet av alla kommuner i Skånehörnet har Lomma kommun med 5,9 %. Claes Hedlund 
kommunfullmäktiges ordförande i Lomma säger att majoriteten av ungdomarna i Lomma fullgör 
gymnasieutbildningen och läser vidare på universitet. Thomas Behrens på Arbetsförmedlingen menar att det 
har en stor betydelse att Lomma nästan är en del av Malmö och där finns många arbetsmöjligheter. Vidare 
menar han att genomsnittet unga i Lomma har en bättre bakgrund där den sociala omgivningen uppmuntrar 
och påverkar sina barn till studier.  
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I gamla fabrikssamhällen som exempelvis Perstorp speglas möjligtvis det sociala arvet då det i många familjer 
saknas studietradition som gör att flera unga hoppar av gymnasiet enligt Arbetsförmedlingens 
ungdomshandläggare i Perstorp.  

Inom Familjen Helsingborg har Landskrona kommun högst ungdomsarbetslöshet 21,5 % och Ängelholm ligger 
lägst med sina 11,4 %. Landskrona saknar lokal arbetskraft med rätt kompetens, utbildningsnivån är låg 
kombinerat med språksvårigheter (Incondia).  

Malmö har en ungdomsarbetslöshet på 20,8 % vilket motsvarar 3 328 arbetssökande ungdomar vilket innebär 
delad fjärdeplats med Perstorps kommun 20,8 % som motsvarar 79 arbetssökande ungdomar.   

Eva Ahlgren Skoldirektör i Malmö skriver, Malmö har en relativt hög andel arbetssökande med svag ställning 
på arbetsmarknaden. Tre av tio av Malmös arbetslösa har högst förgymnasial utbildning, det finns en obalans 
mellan tillgång och efterfrågan. Vidare skriver hon att den stora flyktinginströmningen 2015 har påverkat 
arbetsmarknaden i Malmö (årsanalys 2016-03-04).  

Se nästa sida för mer utförlig statistik. 
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ÖPPET ARBETSLÖSA OCH SÖKANDE I PROGRAM MED AKTIVITETSSTÖD 

2016-03-31 för Skåne län och respektive kommun, fördelat i de fyra "hörnen" 

Ungdomar 18-24 år 
Värden 

"Hörn" Kommun Summa av Antal_Ung_2016-03 Rel.arbetslöshet_Ung 
no Bromölla 151 24,4% 

Hässleholm 549 19,7% 
Hörby 82 10,2% 
Kristianstad 872 18,8% 
Osby 90 13,6% 
Östra Göinge 205 25,2% 

no Summa 1949 18,9% 
nv Bjuv 114 15,3% 

Båstad 85 13,1% 
Helsingborg 1081 14,6% 
Höganäs 117 12,4% 
Klippan 149 16,5% 
Landskrona 476 21,5% 
Perstorp 79 20,8% 
Svalöv 91 13,9% 
Åstorp 128 17,0% 
Ängelholm 254 11,4% 
Örkelljunga 67 13,6% 

nv Summa 2641 15,2% 
so Simrishamn 131 14,2% 

Sjöbo 114 11,8% 
Skurup 114 14,0% 
Tomelilla 139 19,1% 
Ystad 193 12,7% 

so Summa 691 14,0% 
sv Burlöv 150 20,3% 

Eslöv 267 15,4% 
Höör 99 13,7% 
Kävlinge 147 12,1% 
Lomma 43 5,9% 
Lund 359 6,3%
Malmö 3328 20,8% 
Staffanstorp 118 11,3% 
Svedala 113 12,4% 
Trelleborg 325 15,1% 
Vellinge 118 9,0%

sv Summa 5067 15,7% 
Totalsumma 10348 15,9% 
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Food Evolution 

• Vår vision är att bli norra Europas levande matcentrum för 
livsmedelsutveckling, upplevelser och kompetensutveckling. 
Missionen är att genom måltiden och råvarorna skapa ett attraktivt 
resmål, bidra till fler arbetstillfällen som gör båda samhällsnytta och 
ekonomisk nytta för regionen.  
 

• Food Evolution kan kort beskrivas som ett nätverk där mat- och 
dryckesbranscherna möts för innovation och tillväxt i Nordvästra 
Skåne. Livsmedelsklustret skall jobba branschöverskridande med 
livsmedel i Nordvästra Skåne.  
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Handlingsplan 

• Ta fram innehåll, design och finansieringsförslag kring ett Food 

Evolution Center - ett fysiskt centrum för maten och måltiden i 
nordvästra Skåne 

• Företagsutveckling och innovation – Inventering av företagens 
behov av affärsutveckling för att möjliggöra branschöverskridande 
affärsmöjligheter. Planera – genomföra – handlingsplan – 
rapportera. 

• Mat & Möten – branschöverskridande nätverksträffar  
• Utveckla den offentliga måltidens regionala prägel med offentlig 

upphandling  av lokala livsmedel och råvaror till den offentliga 
måltiden 
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Forts handlingsplan 

• Livsmedel och de digitala möjligheterna – branschöverskridande 
kunskapskluster och innovationsmiljö 

• Utveckling och paketering av mat- och dryckesupplevelser för att 
positionera matdestinationen och locka nya besökare till nordvästra 
Skåne. 

• Omvärldskonferens – årlig större inspirations- och 
kunskapssammankomst av nationell karaktär 
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3 årigt Leader-projekt 

 
 

Total budget för projektet ca 7 000 000 kr för 3 år 

Varav LAG medfinansierar 1 266 000:- i projektet och 
jordbruksverket och EU 4 681 000:- 
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Förslag till medfinansiering Familjen 

Helsingborg 

Medfinansieringsförslag År 1 År 2 År 3 

Medel från styrelsen i Familjen Helsingborg  330 000   0   0   
Arbetstid i styrgrupp-, arbets-, och referensgrupper à ca 350 
kr/h 40 000   96 000   96 000   
Projektledning av punkten utveckling mat- och 
dryckesupplevelser, arbetstid à ca 350 kr/h  40 000   96 000   96 000   
Kostnader (konsulter, lokaler, utrustning mm) i samband med 
genomförande punkten, utveckling mat- och 
dryckesupplevelser 15 000   105 000   105 000   

Summa medfinansiering 425 000   297 000   297 000   
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Medfinansiering i tid 

År 1 År 2 År 3 

40 000 kr 96 000 kr 96 000 kr 

114 timmar 227 timmar 227 timmar 

Ca 11 
timmar/kommun 

Ca 23 
timmar/kommun 

Ca 23 
timmar/kommun 
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Livsmedelsstrategi för Skåne 

Jeanette Flodqvist, processledare 
Märta Stenevi, förste vice ordförande Regionstyrelsen 
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Bred dialog  
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Vision: Smart mat driver det öppna Skåne  
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Ställningstaganden 

1. Skåne ska ha ett resilient livsmedelssystem 
2. Skåningarna ska känna stolthet över maten 
3. I Skåne ska matens värde vara högt 
4. Skåne ska vara spjutspetsen för det cirkulära 

livsmedelssystemet 
5. I Skåne ska kunskapen om mat främjas 
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Diskussion  
Hur kan ni vara delaktiga i genomförandet av livsmedelsstrategin?  
Hur kan vi samarbeta framåt? 
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 Livsmedelsstrategi för Skåne 2030 

#matskane2030 
skane.se/livsmedelsstrategi 

 
Tack! 
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Granskning av utskrivningsklara patienter 

VN §60 Dnr VN 000047 /2016 - 700 

Beskrivning av ärendet Revisorerna i Region Skåne har tillsammans med nio skånska kommuner 
uppdragit åt Capire att göra en granskning av utskrivningsklara patienter 
och hur Skånes kommuner och Region Skåne idag samverkar kring dessa. 
Genomförandet av granskningen har omfattat analys av relevanta dokument, 
djupintervjuer med företrädare för Region Skåne, nio kommuner, patienter/ 
brukare samt expertis. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från myndighetschef Magnus Ohlsson och tf vård- och 
omsorgschefMargaretha Hammarberg, daterad den 3 juni 2016. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Bifall med tillägget att svaret på granskningen även 
ska delges kommunstyrelsen. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen samt godkänner 
svaret och skickar det vidare till kommunrevisionen. 

2. Beslutet samt bilagt svar på granskningen ska delges kommunstyrelsen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-06-03 

Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000047 /2016-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen 

Utskrivningsklara patienter 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Revisorerna i Region Skåne har tillsammans med nio skånska kommuner uppdragit åt Capire att 
göra en granskning av utskrivningsklara patienter och hur Skånes kommuner och Region Skåne 
idag samverkar kring dessa. De frågor som undersökts i granskningen framgår nedan. 
Genomförandet av granskningen har omfattat analys av relevanta dolmment, djupintervjuer 
med företrädare för Region Skåne, nio kommuner, patienter /brukare samt expertis. 

Bakgrund 
Inom Region Skåne och i många delar av landet råder det vårdplatsbrist. Ur ett patientsäker
hetsperspektiv är det viktigt att denna situation med överbeläggningar och utlokaliseringar 
utreds. Ett stort problem är att många patienter, ofta äldre, tvingas ligga kvar på sjukhus längre 
än nödvändigt. 

Kommunernas betalningsansvar för patienter vid enheter för somatisk akutsjukvård, geriatrisk 
vård och psyldatrisk vård inom landstingets slutna hälso- och sjukvård infaller 5 vardagar efter 
att region har kallat kommunen till vårdplanering inom den somatiska vården. För en patient 
inom den psykiatriska vården motsvarar tidsfristen 30 vardagar. 

Granskningen, som ska utgå från patientperspektivet, ska övergripande redovisa och bedöma 
hur Skånes kommuner och Region Skåne samverkar avseende utskrivningsklara patienter 
samt redovisa vilka gemensamma insatser som görs och vad resultatet blir av dessa 

Aktuellt 
Samlad bedömning 
I granskningen har det framkommit att Båstads kommun samordnar sitt arbete med utskriv
nings klara patienter genom ett SVPL-team sedan Maj 2015. Ansvar och roller är tydliga inom 
kommunen och det finns klara rutiner för hur arbetet ska gå till. Kommunen är positiv till sam
arbetet som blivit allt bättre den senaste tiden. Negativt är att kallelserna från sjukhuset kom
mer för tidigt och/eller saknas tillräcklig information vilket innebär att processen leder till 
onödigt merarbete. 
Bedömningen är att Båstad kommun arbetar på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar för 
utskrivningsklara patienter. Det är angeläget att fortsatt utveckla och förbättra samverkansre
lationerna med Region Skåne, i synnerhet vad gäller verksamheterna vid Ängelholms sjukhus 
och lasarettet i Helsingborg. 

Förbättringsområden 
I samband med granskningen har ett antal förbättringsområden identifierats. Se rapporten. 

""""''""'"'"""''"""••'"'''"'"""''"'"""""'"•""" '"'""~ 
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Övervägande/framtid 
Vård och omsorg kommer fortsatt aktivt arbeta med ARUBA och samverka med vård och om
sorgs college för att rusta personal samt för att öka vår attraktivitet som arbetsgivare. 

I det nya HSL avtalet som Kommunförbundet Skånes styrelse enhälligt ställde sig bakom 2016-
02-26 öch som regionfullmäktige antog 2016-04-26 kommer kommunens betalningsansvar för 
patienter vid enheter för somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård och psykiatrisk vård inom 
regionens slutna hälso- och sjukvård infall efter 3 dagar. För att kunna möta upp detta kommer 
Vård och omsorg starta upp ett mottagningsteam under september 2016 för att kunna under
lätta för den ensldlde att kunna återgå till sin bostad. Detta mottagningsteam är en vidareut
veckling av dagens vårdplaneringsteam. 

Vård och omsorg ser också vikten av primärvårdens delaktighet i vårdplaneringen. Primär
vården är regionens ansvar. Kommunen kan dock via olika samverkansforum som finns i dags
läget försöka påverka primärvården till att ta ett större ansvar. Kommunen bör arbeta aktivt 
för mer samverkan samt nya nätverk med närliggande kommuner och Region Skåne med 
särskilt fokus på nya rutiner för informationsöverföring gällande SVPLIT och tillhörande 
utskrivnings process. 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen samt godkänner 
svaret och skickar det vidare till kommunrevisionen. 

Båstad enligt ovan 

Magnus Ohlsson, Vård och omsorg 
Myndighetschef 

Margaretha Hammarberg, Vård och omsorg 
TfVård- och omsorgschef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret 

Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM 

Tid och plats: 

Närvarande: 

§ 27. Val av justerare 

2016-06-02 kl 13:00 - 15:30, Arorna, kommunhuset 

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

Arbetstagarrepresentanter: 
Ingrid Pihlsgård, Kommunal 
Marie Nilsson, Kommunal 
Ola Andersson, Vision 
Jonas Appelgren, Lärarnas Riksförbund 
Jan Nilsson, Lärarförbundet 

Sekreterare: 
Marianne Fredriksson 

1 (2) 

Att justera dagens protokoll utses Jonas Appelgren, Lärarnas Riksförbund och Ola Andersson, 
Vision. 

§ 28. Föregående protokoll 
Protokollet från 2016-04-28 läggs till handlingarna. 

§ 29. Ekonomi 
Johan Linden informerar om budgetprocessen. Vid senaste KSau presenterade Bjärepartiet sitt 
förslag till budget 2017 och plan 2018-2019 (utskickat med kallelsen till dagens Cesam). 
Beslut om budget tas i KS och KF i juni. Då lämnar också övriga partier sina budgetförslag. 

Arbetsgivaren och facken är överens om att ärendet är samverkat. 

§ 30. Arbetsmiljö 
Suzanne Skoglöf redovisar hälsostatistik till och med april 2016, bilaga 1. 
Redovisning av tillbud vid nästa Cesam. 
Suzanne informerar om tidplan för arbetet med AFS 2015:4, bilaga 2 och 3. 
Ola Andersson informerar om Arbetsmiljöverkets inspektioner. 

Cesam diskuterar ändrad benämning på skyddsrond och skyddsombud till arbetsmiljörond och 
arbetsmiljöombud. Beslutas att arbetsgivaren använder båda begreppen till att börja med. Fack
en kollar med sina organisationer. 

Jonas Appelgren påtalar svårigheten att hitta dokument på intranät och hemsida. Marianne 
Malm informerar om kommande chefsportal där alla relevanta dokument ska finnas. 
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§ 31. Personal 
Katarina informerar om rekryteringar: 
Skolchef - annons ute med sista ansökan i mitten av juni. Processen fortsätter efter sommaren. 
Vård- och omsorgschef- en kandidat är intervjuad. Referenstagning pågår. 
Teknik- och servicechef - första intervjuerna under vecka 23. Därefter tas ett mindre antal ut till 
nästa intervjuomgång med fackliga, medarbetare och ledningsgrupp. 

§ 32. Organisation 
Katarina informerar om organisationsförändringen före de fackliga representanter som ej deltog 
vid sammanträdet 2016-04-28. 

§ 33. Ärenden aktualiserade av fackliga företrädare 
Lärarförbundet, med instämmande av Kommunal, påtalar behovet av skydds-/ arbetskläder för 
personal inom skola och barnomsorg. 

Lärarförbundet frågar om användandet av kommunens bilpool. Patrik Johansson bjuds in till 
nästa Cesam. 

Lärarnas Riksförbund frågar om medarbetarundersökningen. Den ska genomföras under hösten. 
Tas upp i Cesam innan den går ut. 

Vision frågar om revidering av samverkansavtalet. Diskussion vid nästa Cesam om hur det görs 
på bästa sätt. 

§ 34. Ärendelista kommunstyrelsens arbetsutskott 
KS au:s ärendelistor från 2016-04-27 och 2016-05-25 gås igenom med bland annat följande 
punkt: 

• Befolkningsprognos för Båstads kommun 2016-2025. 
Prognosen skickas ut till fackliga företrädare. 

§ 35. Övriga frågor 
Cesam den 15 september inleds med gemensam lunc~12:00 or ötet förlängs till kl 16:00. 

I , 

I / / I /. ,/ I ( 
Vid anteckninga~ . ]us7~t~s ~~ arbe~s'~~yare9' · 

/}/;uttz?W!~fedt!it"'y /11i1r!uJl k 
Marianne Fredriksson / // K arina Pelin .. 

I I / I , 
Chefssekreterare V rKommunchef 

i / 

1t:;ö1;~ 
!Pnas Ap{e~en 
Lärarnas Riksförbund 

I 
I 

I 

/ / 

Vision 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

~2016 -06- 3 0 
Dnr .. ~>. ...... ~:9.~°"~ 
:.b-9. .\Y.. :~ .~~~ ... 

Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 

Tid och plats: 

Närvarande: 

Sekreterare: 

1. Mötet öppnas 

2016-06-01kl13:00-15:30, Astrakanen, kommunhuset, Båstad 

Rose-Marie Östberg 
Bo Wendt 
Inge Henriksson 
Ingela Stefansson 
Katarina Pelin 
Karin Bengtsson 
Mikael Bertilsson 
J oaldm Lönnberg 
Lars Henningsson, kl 13 :15-14:15 
Marianne Fredriksson 

Ordförande Rose-Marie Östberg öppnar mötet. 

2. Val av justerare 
Att justera dagens minnesanteckningar väljs Ingela Stefansson. 

3. Godkännande av dagordning 
Nytt ärende: Katarina anmäler en punkt om arbetstillfällen. Tas upp under Övriga frågor. 
Dagordningen godkännes. 

4. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från Tillväxtrådet 2016-04-28 läggs till handlingarna. 

5. Utvärdering av Tillväxtrådet 
Mötesdeltagarna diskuterar förväntningar, vad som är bra och vad som kan förbättras. 
Punkter som kommer upp under diskussionen är bland annat: 

1 (2) 

• Företagssafari och företagsbesök är bra och viktiga. Näringslivet är kommunens kunder. 

e Alla behöver jobba med kommunikationen för att skapa och behålla goda relationer. Ar
betet för ett gott varumärke kräver ömsesidigt förtroende och respekt för varandras rol
ler. 

• Konkretisera vilka behov som finns. 

0 Driva utvecklingsprojekt näringsliv och kommun tillsammans. 

e Vara ambassadörer för varandra. 

" Tillväxtrådet är viktigt som mötesplats. 
e Viktigt att hitta tillfällen där näringslivet och kommunen syns tillsammans. 

e Dagordningen delas upp i två delar (Strategiska frågor och Service) för att öka tydlighet
en i mötet. 

160613\c:\users\marfre2\documents\groupwise\minn esanteckningar tillväxtråde t 160601.docx\m 

\) 
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6. Företagsetableringar/nya markområden 
Båstad Turism och Näringsliv får frågor om mark och vill kunna visa vad som finns. Detta ligger 
inom kommunens ansvarsområde. Kontaktuppgifter ska finnas hos BTN. 

För närvarande finns verksamhetsmark i Västra Karup, Förslöv samt vid Båstads nya station. 
Planområde är på gång vid Båstads gamla station samt vid Entre Båstad. 

7. Övriga frågor 
Båstads kommun har svårigheter att hitta arbetstillfällen både till arbetssökande men också till 
nysvenskar. Katarina vill därmed skicka en signal till näringslivet- Kommunen förmedlar gärna 
kontakter. 

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar med mycket besökare! 

~~ -/It~ M'~ 
Rose-Marie Östb~~~ v J 
Ordförande 

,J,,f . ~ . 17-1-
(, / Y{/Utat#>te;?fe~ ~ /;1/A ~LL- fiVk __ 

Marianne Frejliksson Ing:i6t'e-fansson 
Sekreterare Justerare 

1606 16\ fol! talet kan inte rcpresenterns i angive t fornrn l.\m 
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SOCIALBIDRAGSSTATISTIK 

2009 2010 2011 201 2 2013 2014 2015 2016 201 7 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

januari 427 659 542 067 470 610 576 004 721 850 643 902 727 966 478 947 

februari 450 409 663 576 589052 722 528 722 910 771 033 550 890 487 222 

mars 588 399 886 019 603 960 751 491 775 412 822 814 763 970 438 334 

2016 -07- 0 4 
orÄ.Zs s:>.s:i~\.~~ 
.~~~:::: .. ~.~~ ........ 

april 546 718 552 753 547 034 626 339 755 775 789 828 734 099 549 029 

maj 494 874 489 202 572 906 721 599 688 838 712 625 665 980 581 009 

juni 517185 446 156 618 650 587 310 578 411 590 040 684 843 421 505 

juli 531 268 570 912 371 566 565 568 635 492 615 809 622 431 

aU!=jUSti 397 570 398 297 413 319 479 140 461 451 597 611 506 806 

september 420 935 497 873 509 263 437 103 548 830 673 318 563 779 

oktober 444 234 499 995 497 833 622 675 568 878 711 603 462 053 

november 578 095 426 934 506 550 628 898 678 324 524 548 462 947 

december 653 926 521 983 686 91 1 770 016 760 219 927 499 584 373 
tota lt 6 053 281 6 495 770 6 387 658 7 488 671 7 896 390 8 380 630 7 330 137 2 956 046 
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Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet BÅSTADS l<OMMUN 
l<ommunstyrelsen 

Tid 2016-06-14, kl. 17.00 -18.25 2016 -07- 0 6 
Plats Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 0~S,.~t;:;,~~~~ 
Närvarande Ingrid Edgardsdotter (KD), ordförande .~~ .. ~::-.,~~ ...... ., 

Friederun Strandh, Parld11sonföre11ingen i Båstad med omnejd 
Leif Olsson, Psoriasisförbw1dets lokalavdel11ing, Bjäre/Åsbo 
Kerstin Hörup, SRF, Synslwdades riksförbund 
Jan Gunnarsson, NHR, Neurologiskt handikappades riksförbund 
Henrik Andersson, 11äm11dsekreterare 

Frånvarande Hedvig Olofsson, Lena Jönsson, Yvonne Santesson, Sven Nordström 
och Britt-Marie Rosander. 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 
Justering sker av Leif Olsson. 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 
- Informationen från Vård och omsorg samt nämnden utgår, 
- Eventuellt inkomna detaljplaner eller bygglov på remiss utgår. 

3. Föregående mötesanteclmingar 
Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. 

Kort kommentar kring innehållet i Robert Falks svar om Vårlidens parkering: 
Hur lång beräknas byggtiden vara? Klart under 2017. 
Hur många p-platser blir det? Cirka 90, varav förhoppningsvis minst tio handikapplatser. 

Rådet tar även upp frågan angående eventuell övre åldersgräns för att bo i trygghetsboende. 
Någon sådan ska inte finnas. 

Angående Vårlidens bassäng så har ordföranden ännu inte hunnit kolla upp det. 

I I järndagen: Friederun närvarade och deltagandet var högt. 

4. Återkoppling från dagens tillgänglighetsvandring utmed Köpmansgatan i Båstad 
Rådet började sin vandring på torget utanför Turistbyrån. Där behövs en ramp in, gärna fast. 
Diskussion pågår med kommunen. Hur blir det med parkeringsplatserna? Kan man utnyttja 
grusplanen bakom Turistbyrån? Bästa alternativet? Olika sorters grus som det är nu är dock 
inte bra. Se bild 1-3. Är man rullstolsbunden så är kullerstenarna på torget ett stort problem. 
Även rännstenen med kullersten skapar problem. Det är nästintill omöjligt att ta sig fram. 
Alltför kraftig lutning på trottoarkanten. Se bild 4. 
Tveksam cykel parkering på torget. Se bild 5. 

Blomsterarrangemang, parasollhållare och tillfälliga möblemang utomhus skapade också 
en del problem under vandringen. Även Bjäre Glass kommenterades kort. Se bild 6. Var 
någonstans skulle glasskiosken kunna ställa undan bord, stolar och parasoll hållare? 

Tennismuseet var tyvärr stängt denna dag men där är det sedan länge sämre med 
tillgängligheten. Se bild 7. 
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Trångt på trottoaren utanför blomsteraffären. Se bild 8. 

Restaurang Victoria: Hissen svårtillgänglig och saknar räcke. Blomkrukorna mellan Victoria 
och kiosken har tydligen med alkohol- och serveringstillståndet att göra. Svårt att ta sig fram. 

Bokhandelns entre får underkänt. Se bild 9. Flera sådana svårtillgängliga ingångar passerades 
utmed vägen. Se bild 11-12. 

Godkänt fick ICA Gamlegården (bild 10), Mittpunkten (bild 15), Audio Video (rampen, 
bild 25) och SE-banken, även om dörrarna vid entren öppnades åt fel håll. Renovering 
pågår på Swedbank och det återstår att se om det blir några förbättringar där. 
Lurig lutning ut mot korsningen vid Ordensgatan. Se bild 13. 

Rådet bör prata med vissa affärsinnehavare angående bättre markeringar, handtag etc. 
Se bild 14 från Flower House som exempel. Tveksam, smal passage vid stensättningen ut 
mot gatan vid Mittpunkten. Se bild 16. 

Skulle man kunna smalna av Köpmansgatan samt förbjuda parkeringar utmed denna 
gata året om? Se bild 17. Bra exempel på detta finns i grannkommunen Ängelholm. 
Glöm inte bort cyklisterna! Tydliggör vad som är gång- respektive cykelväg! Se bild 24. 
Trafikingenjören har sagt att det ska bli tydligare linjer för cyklister respektive fotgängare. 
Är det för smalt? Rådet har tagit upp detta flera gånger tidigare. 

Parkeringsplatsen för handikappade utanför Audio Video skulle kunna flyttas närmare 
entren? Se bild 18. 

Trottoarpratare som står i vägen är ett kapitel för sig - Se bilderna 19-25. 

Det har inte hänt så mycket när det gäller tillgängligheten utmed I<öpmansgatan de senaste 
25 åren! Det finns ett antal saker som kunnat rättas till med ganska enkla medel. Det är 
likadant uppe i Boarp. Där skyller affärsinnehavarna på hyresvärden. 

Slutsatserna från denna vandring kommer så småningom att mynna ut i en skrivelse 
från rådet. 

5. Ledamöterna runt 
Kerstin: Östra Karup - ny detaljplan/bebyggelse på ängarna ovanför förskolan. 
GC-vägar'? Stolpar? Kerstin har pratat med trafikingenjören om detta. Tänk på dem som 
har rollatorer eller s.k. parcyklar, som är drygt en meter breda. GC-vägcn utmed rondellen 
vid Willys är ett dåligt exempel med alltför smala passage mellan stolparna. 
Problem med löst grus på vissa GC-vägar. Hemmeslöv: Vägföreningens ansvar? 
Tips på fina rastplatser: Kerstin har åkt mellan Ljungby och Växjö. Väl synlig, gul färg. 
Toaletter med automatiserade toalettspolare, belysning samt pappershandduksmaskiner. 

fan: Det behövs fler HP-platser och H-WC vid Willys/Entre Båstad. 

Leif Parasport-festival i Ängelholm på Marina arenan den 9-13 augusti. 

Ingrid: Bygdegården i Pörslöv - Automatiska dörröppnare på gång? 
Bygdegården i Östra Karup: Ritningar? De ansökte om en medfinansiering för upprustning 
av bygdegården och kommunen har i slutet av 2015 beslutat att bidra ekonomiskt till detta. 
Yvonne är fortfarande sjuk. Rådet ska skicka en hälsning och ev. gåva till henne via Ingrid. 

Kort diskussion om Sessionssalen som svämmade över och fuktskaclades för en månad sedan. 
Ingrid tar med sig frågan huruvida man kan förbättra tillgängligheten i Sessionssalen nu i 
samband med renovering/ombyggnad. 
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6. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 6 september kl. 17.00 i Båstads kommunhus. 

Båstad den 1 juli 2016 

.a€ ,, -:J~·P1/l/I,,, _/_ ,./ 
/ /J UG /ft/trtif~~ {;~rid Edg rs olter Henrik Andersson 

' , / ~;dförafide Sekreterare Justerare 
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Bild o i. 
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Bild 05. 
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Bild 08. 
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Bild 10. 
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Bild 17. 

Bild 18. 
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Bild 19. 
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Bild 22. 
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Protokoll Nr 3/ 2016 Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 
torsdag 2016-06-09, kl 09:00-12:00 på NSR i Helsingborg 

Närvarande från kommunerna: 
Samuel Sköld, Bjuv 
RoseMarie Andersson, Bjuv 
Stefan Sjölin, Bjuv 
Elisabet Edner, Båstad 
Ingemar Lundström, Båstad 
Linda Ekström, Helsingborg 
Per Lindqvist, Helsingborg 
Tommy Lindvall, Höganäs 
Kaj Ling, Höganäs 
Magdalena Stajcic, Åstorp 
Jörgen Wallin, Åstorp 
Stefan Marthinsson, Ängelholm 
Jan-Inge Nkander, Ängelholm 
Annika Enberg, Ängelholm 

Anmält förhinder: "Kursiv text" 

Närvarande från NSR: 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Kim Olsson, Cecilia Holmblad, Mats Örth, Anna-Karin Falkenström, Eva-Lena Diilow samt 
Conny Wettergren, under punkt 8. 

1. Mötets öppnande 
Kim Olsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Godkännande av dågordningen. 
"Information från kommunerna", punkten kommer till på dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

3. Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes. 

4. NSR har utsetts till 2015 års avfallsverksamhet. 
Kim Olsson informerar om att NSR har utsetts till 2015 års avfallsverksamhet och att det är 
tack vare alla inyånarnas förtjänst i ägarkommunerna att NSR är bäst i Sverige. 

5. Ekonomiska rapporter 
Kim Olsson informerar om resultatet t.o.m. april 2016. 
Resultatet för NSR-koncernen visar på en förlust om 6,7 miljoner kronor, vilket är 2,7 miljo
ner kronor sämre än budget. 
Resultatet för NSR Produktion har ett litet positivt resultat och NSR AB ca - 6,7 Mkr. 

Hittills har investeringar för 16 Mkr genomförts. 8;8 Mkr avser Biogasanläggning, 1,2 Mkr 
avser lakvatten, 1 Mkr avser affärssystem och 3,2 Mkr Åvc. 
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6. Avslutad tvist angående utbyggnad av biogasanläggning 
Kim Olsson informerar om att parterna slutligen kom överrens angående tvist utav 
utbyggnad av biogasanläggningen. 

7. Marknadsrapporter 
Kim Olsson informerar om Klimatstudien av olika fordonsdrivmedel i Skåne där upp
draget var att titta på olika alternativa drivmedel och dess konsekvenser. 
Slutsatsen blev att el är ett, betydligt sämre alternativ än biogas för kollektivtrafik ur ett 
konsekvensperspektiv. 

Kim Olsson informerar om att TV-Hong Kong spelar in en serie om det hållbara samhället 
och där det avslutande programmet kommer de att bl.a. filma från NSR i Helsingborg. 

8. Verksamhetsrapporter 
Anläggningschef Conny Wettergren informerar om nya återvinningscentralen i Bjuv/Åstorp. 
Parterna är överrens p.å den tekniska och politiska sidan samt tittar nu vidare på intressanta 
markområden. Projektet följer den tänkta tidsplanen. 

Anläggningschef Conny Wettergren informerar om nya återvinningscentralen i Båstad som 
kommer bli något mindre jämfört med i dag samt att sluttäckningsarbetet på Svenstad
deponin påbörjas i september. 

Kim Olsson informerar om arbetet med affärsplanen i höst som ska tas beslut om efter att 
nytt konsortialavtal antagits. 

Kim Olsson informerar om NSRs personalmöte i maj där genom en gemensam Workshop 
skapades 100 nya ideer om framtidens företag. 

Kim Olsson informerar om luktproblematiken på anläggningen i Helsingborg, 

Kim Olsson informerar om lakvattenproblematiken på Höganäsanläggningen. 

Kim Olsson informerar om det ökade skadedjursproblemet på Helsingborgsanläggningen. 

Arbetsledare Anna-Karin Falkenström informerar om det nya hornsystemet på NSRs åter
vinningscentraler. Styrelsen har idag inte satt något max-antal besök per invånare vilket gör 
att man kan besöka centralerna som privatperson hur många gånger som helst utan att be
höva betala. 

9. Information från ägarråd 
Kim Olsson informerar från ägarrådet att förslag till nytt konsortialavtal har tagits fram och 
kommer upp till respektive KF för besl.ut under hösten. 
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10. Renhållningen 
Renhållningschef Cecilia Holmblad informerar om entreprenörsbytena som varit i Båstad, 
Helsingborg samt Ängelholm under våren. 

11. Vera Park 
Kim Olsson informerar om nuläge av koncessionsupphandlingar: 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

OX2 har övertagit drift av biogasanläggning från 2016-01-01. 
Öresundskraft har tagit över rätten till industrikunder med osorterat 
verksarnhetsavfall från 2016-03-01. 
Ohlssons AB har övertagit drift av FA-anläggning från 2016-03-01 
TMR har koncession på mottagande av material till balningsanläggning 
från 2016-03-01 . 
Sustainable Business Hub och NSR är överrens om ett samarbetsavtal . 
Gaia har fått kontrakt med Region Skåne, matavfallspåsar till Höganäs 
kommun, kontrakt med Probolingo (Indonesien) samt erhållit Båstad 
kommuns miljöpris. 
Båstad Kommun, Gaia och NSR har fått ett EU-projekt. 
Envir fortsätter inom Vera Park nätverket men lokaliserar sig i Munka
Ljungby. 
Vera Park har avslutat samarbetet med Buffetway . 

12. Tillståndsrapporter 
Inget att rapportera. 

13. Information från respektive kommun 
Bjuv - Nya vägar behöver byggas så att de får plats med uppställningsplats för kärl då det är 
svåromkomligt för renhållningsbilarna. 

Båstad - Kommunens kundservice har fått många samtal gällande problemenen med sena 
sophäintningar, nya öppettiderna på Svenstadanläggningen samt att anläggningen stängts 
för företag över våg. 
Överfulla återvinningsstationer är ett stort problem på somrarna då sommargästerna flyttar 
in då även kärlen hemma hos snabbt blir överfulla. 

Helsingborg - Ingen närvarande från Helsingborg. 

Höganäs - Kommunen har nu provat kritapåsen till matavfallet på ca 100 villor under en tre
fyra veckors period med positivt resultat. Testet är att se om det blir färre fluglarver i kärlet 
då man kan knyta ihop påsen. 

Åstorp - Planeringen utav den gemensamma Å VCn tillsammans med Bjuv är i gång. 
Återvinningsstationer i Kvidinge kommer nu att tas bort då den inte fungerar . 
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Ängelholm - Kommunen kommer att halvera antalet återvinningsstationer efter nyår, idag 
21 st, samt att endast de klädholkar med 90-konto kommer att få finnas kvar. 

13. Övriga frågor 
Höstens delegationsmöten är ändrade till eftermiddagen enligt tidigare beslut förutom tors

dagen den 13 oktober. 

Torsdagen den 8 september kl 13:00-16:00. 
Torsdagen den 13 oktober kl 09:00-12:00. 

Torsdagen den 17 november kl 13:00-16:00. 

14. Mötet avslutas 
Kim Olsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Helsingborg 2016-03-17 

~:~-
Eva-Lena Diilow 
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Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Protokoll Styrelsemöte 5/ 2016 med styrelsen i NSR AB c/.- ·,·,- ' ~ "J ;~Giv1 MUN 
Komn 11 in:;:yrei"en 

fredag 2016-06-10, kl. 09:00-12:00 
V alhall Park, Ängelholm 2016 · 07 .. lO 7 

Dnr~\~>. .. >:J.~~~~~ 
~ ....... ' I .:: .S~9. ........ JIJ••·~?.) ••• )~ 

Kenneth Lantz, Berner Lundgren, Anders Månsson under § 43-51, Jessica Andersson, 
Peter Knutsson, Bo Lambertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, 
Gustaf Wingårdh, Reino Persson, Christer Hansson och Robin Holmberg. 

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

Personalrepr: 

Övriga: 

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

Kim Olsson, VD samt Eva-Lena Diilow, sekr. samt Cecilia Holmblad, Renhållnings
chef, under§ 31. 

Anmält förhinder: "Kursiv text" 

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

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning 
att ordföranden jämte Jessica Andersson justerar protokollet 
att godkänna styrelseprotokoll 4/ 2016. 

§ 44 NSR har utsetts till 2015 års avfallsverksamhet 
Ordförande Kenneth Lantz tackar VD Kim Olsson för det fina arbetet som resulterat i 
detta pris. VD Kim Olsson meddelar att det är tack vare alla invånarnas förtjänst i 
ägarkommunerna att NSR är bäst i Sverige. 

§ 45 Ekonomiska rapporter 
VD Kim Olsson informerar om resultatet t.o.m. april 2016. 
Resultatet för NSR-koncernen visar på en förlust om 6,7 miljoner kronor, vilket är 2,7 
miljoner kronor sämre än budget. 

Resultatet för NSR Produktion har ett litet positivt resultat och NSR AB ca - 6,7 Mkr. 
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8 N51l" 
Hittills har investeringar för 16 Mkr genomförts. 8,8 Mkr avser Biogasanläggning, 1,2 
Mkr avser lakvatten, 1 Mkr avser affärssystem och 3,2 Mkr Å ve. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 46 Avslutad tvist angående utbyggnad av biogasanläggning 
VD Kim Olsson informerar om att parterna slutligen kom överrens angående 
tvisten utav utbyggnaden av biogasanläggningen. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna . 

§ 47 Marknadsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om Klimatstudien av olika fordonsdrivmedel i Skåne 
där uppdraget var att titta på olika alternativa drivmedel och dess konsekvenser. 
Slutsatsen blev att el är ett betydligt sämre alternativ än biogas för kollektivtrafik 
ur ett konsekvensperspektiv. 

VD Kim Olsson informerar om att TV-Hong Kong spelar in en serie om det håll
bara samhället och där det avslutande programmet kommer de att bl.a. filma 
från NSR i Helsingborg. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 48 Verksamhetsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om nya återvinningscentralen i Bjuv/Åstorp. Parterna är 
överrens på den tekniska och politiska sidan samt tittar nu vidare på intressanta 
markområden. Projektet följer den tänkta tidsplanen. 

VD Kim Olsson informerar om nya återvinningscentralen i Båstad som kommer bli 
något mindre jämfört med i dag samt att sluttäckningsarbetet på Svenstad-deponin 
påbörjas i september. 

VD Kim Olsson informerar om arbetet med affärsplanen i höst som ska tas beslut om 
efter att nytt konsortialavtal antagits. 

VD Kim Olsson informerar om NSRs personalmöte i maj där genom en gemensam 
Workshop skapades 100 nya ideer om framtidens företag. 

VD Kim Olsson informerar om luktproblematiken på anläggningen i Helsingborg. 

VD Kim Olsson informerar om lakvattenproblematiken på Höganäsanläggningen. 
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0 NSll® 
VD Kim Olsson informerar om det ökade skadedjursproblemet på Helsingborgsan
läggningen. 

VD Kim Olsson informerar om det nya hornsystemet på NSRs återvinningscentraler. 
Styrelsen har idag inte satt något max-antal besök per invånare vilket gör att man kan 
besöka centralerna som privatperson hur många gånger som helst utan att behöva be
tala. Frågan angående max-antal besök blir en tillsvidare diskussion fram till nästa 
styrelsemöte. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 49 Information från ägarråd 
VD Kim Olsson informerar från ägarrådet att förslag till nytt konsortialavtal har ta
gits fram och kommer upp till respektive KF för beslut under hösten. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 50 Styrelseutvärdering 
Ordförande Kenneth Lantz redovisar styrelseutvärderingen för 2015. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 51 Renhållningen 
Renhållningschef Cecilia Holmblad informerar om entreprenörsbytena som varit i 
Båstad, Helsingborg samt Ängelholm under våren. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 52 Vera Park 
VD Kim Olsson informerar om nuläge av koncessionsupphandlingar: 

• OX2 har övertagit drift av biogasanläggning från 2016-01-01. 
• Öresundskraft har tagit över rätten till industrikunder med osorterat 

verksamhetsavfall från 2016-03-01. 
• Ohlssons AB har övertagit drift av FA-anläggning från 2016-03-01 
• TMR har koncession på mottagande av material till balningsanläggning från 

2016-03-01. 
• Sustainable Business Hub och NSR är överrens om ett samarbetsavtal. 
• Gaia har fått kontrakt med Region Skåne, matavfallspåsar till Höganäs 

kommun, kontrakt med Probolingo (Indonesien) samt erhållit Båstad 
kommuns miljöpris. 
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• Båstad Kommun, Gaia och NSR har fått ett EU-projekt. 
• Envir fortsätter inom Vera Park nätverket men lokaliserar sig i Munka

Ljungby. 
• Vera Park har avslutat samarbetet med Buffetway. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 53 Tillståndsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om rniljötillståndsprocessen för Vera Park. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 54 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

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

Helsingborg 2016-06-10 

Vid protokollet 

WaCevioD~ 
Eva-Lena Diilow 
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SVENSKA 
FOTBOLL 
FÖRBUNDET 

BOX 1216 

SE-171 23 SOLNA 

SWEDEN 

EVENEMANGSG. 31 

TELEFON 

08-7350900 

TELEFAX 

08-73509 01 

E-POST 

svff@svenskfotboll.se 

WEBBPLATSER 

svenskfotboll.se 

regis.se 

BANKGIRO 

620-7799 

PLUSGIRO 

4633-4 

ORGANISATIONS

NUMMER 

815200-1916 

Solna 2016-06-29 

Till: 
Båstads kommun 

TACK BÅSTAD 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommurislyrelsen 

. 2016 -07- 0 4 
~\~t .. \?·~~. ~:\ .. $\ ... 
.... ... .. ~ .... ~: .. .. .... ~~ ...... ::::\: 

EM-slutspelet i fotboll 2016 är över för svensk del. Lite för tidigt tycker 
vi ju naturligtvis. En epok är också över. Zlatan har gjort sin sista 
landskamp, så även flera andra spelare och ledare. 

Förberedelserna för EM-äventyret var dock de bästa tänkbara. Att få 
träna, bo och umgås med familjerna i idylliska Båstad var en perfekt 
uppladdning. 

Vi var glada inte minst för den entusiasm som visades vårt landslag i 
samband med de öppna träningarna och hoppas samtidigt att dessa 
aktiviteter gav både ett trevligt minne och inspiration till 
kommuninvånare och fotbollsungdomar. 

Tack för ert samarbete och stöd - nu tar vi nya tag och siktar mot nya 

mål I 

Med vänliga hälsningar 
SVENSKAFOTBOLLFÖRBUNDET 

SVENSKA SPEL 

"""°""" buvudlpocuof 

Folksam ICA postnord Swedbank 0 

Scandic ~ ,.,INTERSPORr 
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