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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2015/522

§ 376

Ekonomisk uppföljning november 2016

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Ekonomisk uppföljning/prognos avseende november månad läggs till handlingarna.
2. Uppföljningen anmäls till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Tf. ekonomichefen redogör för ekonomisk uppföljning/prognos avseende november
månad 2016 vid dagens möte.

Beslutsunderlag
November prognos.pdf (tillagd 2016-12-16)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomi

Attestanter Kommunstyrelsen 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta om
beslutsattestanter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt nedan.
Kommunstyrelsen föreslås även besluta om följande förtydligande:






Att kommundirektör Michael Andersson och tf ekonomichef Linda Andersson har
generell beslutsattesträtt inom kommunstyrelsens verksamhetsområden, samt att
kommundirektör Michael Andersson utser beslutsattestanter och ersättare fortlöpande
inom kommunstyrelsen verksamhetsområden via delegering. Kommundirektör Michael
Andersson ska alltid retroaktivt meddela kommunstyrelsens arbetsutskott om ovan
delegeringar samt att denna delegeranderätt ska tillföras delegationsordningen.
Att kommundirektör Michael Andersson och tf ekonomichef Linda Andersson även har
generell beslutsattesträtt inom hela Höörs kommun.
Att kommunstyrelsens ekonom har rätt att beslutsattestera
rättningar/bokföringsorders för hela kommunstyrelsen.

An
s

Beslutsattestant

Ersättare

110
111
112
114
120
125
130
141
160
170

Michael Andersson
Gunilla Dencker Skog
Gull-Britt Persson
Peter Wollin
Linda Andersson
Lars-Johan Rosvall
Camilla Lindhé
Lars Frostemark
Lars Nilsson
Göran Axberg

Linda Andersson

Michael Andersson
Kommundirektör

Johan Roman
Anna-Karin Olsson
Lars-Johan Rosvall
Linda Andersson
Örjan Lindström
Kristina Johannesson
Joakim Ilmrud
Michael Andersson
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/520

§ 391 Beslutsattestanter inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde
2017
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Beslutsattestanter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde fastställs enligt
följande:
Ansvar 110, beslutsattestant Michael Andersson, ersättare Linda Andersson
Ansvar 111, beslutsattestant Gunilla D Skog
Ansvar 112, beslutsattestant Gull-Britt Persson, ersättare Johan Roman
Ansvar 114, beslutsattestant Peter Wollin, ersättare Anna-Karin Olsson
Ansvar 120, beslutsattestant Linda Andersson, ersättare Lars-Johan Rosvall
Ansvar 125, beslutsattestant Lars-Johan Rosvall, ersättare Linda Andersson
Ansvar 130, beslutsattestant Camilla Lindhé, ersättare Örjan Lindström
Ansvar 141, beslutsattestant Lars Frostemark, ersättare Kristina Johannesson
Ansvar 160, beslutsattestant Lars Nilsson, ersättare Joakim Ilmrud
Ansvar 170, beslutsattestant Göran Axberg, ersättare Michael Andersson
2. Kommundirektör Michael Andersson och tf ekonomichef Linda Andersson har generell
beslutsattesträtt inom kommunstyrelsens verksamhetsområden.
3. Kommundirektör Michael Andersson utser beslutsattestanter och ersättare fortlöpande
inom kommunstyrelsen verksamhetsområden via delegering. Kommundirektör Michael
Andersson ska alltid retroaktivt meddela kommunstyrelsens arbetsutskott om ovan
delegeringar, denna delegeranderätt ska tillföras delegationsordningen.
4. Kommundirektör Michael Andersson och tf ekonomichef Linda Andersson har även
generell beslutsattesträtt inom hela Höörs kommun.
5. Kommunstyrelsens ekonom har rätt att beslutsattestera rättningar/bokföringsorders för
hela kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Bland annat på grund av omorganisation av ekonomikontoret behövs en justering av
beslutsattesträtten inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Ärendet är inlagt 2016-12-14 och kommer behandlas om kommunstyrelsens arbetsutskott
fattar beslut om det under punkten för föredragningslistans godkännande.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Beslutsunderlag
KS Attestanter 2017 reviderad 161214B.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Kommunfullmäktige

Redovisning av partistödets användning 2015
och utbetalning av partistöd för 2017 – Svar på
återremiss från kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Önskar kommunfullmäktige att besluta att betala ut partistöd med bortseende av
Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun föreslår jag kommunfullmäktige
besluta:
1) Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 448 672 kr för 2017 att
fördelas enligt följande:
a) Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 85 568 kr
a) Moderata Samlingspartiet – 85 568 kr
b) Sverigedemokraterna – 73 472 kr
c) Miljöpartiet de gröna – 49 280 kr
d) Centerpartiet – 43 232 kr
e) Liberalerna – 43 232kr
f)

Vänsterpartiet – 37 184 kr

g) Kristdemokraterna – 31 136 kr
2) Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2017.

Önskar kommunfullmäktige att besluta att betala ut partistöd endast om
förutsättningarna i Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun uppfyllts
föreslår jag kommunfullmäktige besluta:
1)

Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 37 184 kr till Vänsterpartiet.

2)

Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2017.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet till förvaltningen för att komplettera ärendet
med följande motivering: Alla inkomna handlingar i ärendet ska redovisas tydligt och det
ska framgå vilket datum respektive handling kom in till kommunen. Kanslichefen ska ta
ställning till om handlingarna inkommit i tid i enligt ”Regler för kommunalt partistöd”
och om mottagaren är en juridisk person. Kanslichefen ska även ta ställning till om
redovisningen av partistödet uppfyller intentionerna med lagen, de formella lagkraven och
”Regler för kommunalt partistöd”. Kanslichefen ska även ta ställning till om
granskningsintyget uppfyller intentionerna med lagen, de formella lagkraven och ”Regler
för kommunalt partistöd”. Kanslichefens redovisning ska beakta den av politiken
förväntade och utlovade beredningen av ärendet inom kommunkansliet.

Med anledning av återremissen har jag gjort en fylligare beskrivning över vad syftet är
med bestämmelserna om redovisning av partistödet och i relevanta delar hänvisat till
lagtext i kommunallagen (KL), förarbeten, Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
14:12 (SKL:s cirkulär) och Informationsdatabasen JP Infonets lagkommentar (JP Infonet).
Till den delen som återremissens motivering är överensstämmande med syftena bakom
KL:s regler så har de besvarats i tjänsteskrivelsen. De avsnitt som är kursiverade är de
avsnitt där jag gör tolkningar av hur de faktiska omständigheterna stämmer överens med
gällande rätt och Regler för kommunalt partistöd i Höör samt i övrigt gör bedömningar.
Jag har i tidigare tjänsteskrivelse redogjort för hur partistödet beräknats och hänvisar i de
delarna till tidigare tjänsteskrivelse.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas ut till partier som inte lämnat
redovisning för partistödets användning och granskningsintyg eller lämnat dessa efter den
30 juni 2016. Kommunfullmäktige får även besluta att partistöd ska betalas ut även om
dessa krav inte är uppfyllda, detta strider inte mot KL. Partistöd får bara betalas ut till en
juridisk person. Kommunfullmäktige får men måste inte betala ut partistöd till samtliga
partier. Vänsterpartiet uppfyller samtliga formella krav enligt både KL och Regler för
kommunalt partistöd i Höörs kommun övriga partier gör inte det.
Översikt över hur kraven uppfyllts:
Miljöpartiet de gröna i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.
Kristdemokraterna i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte lämnat
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.
Centerpartiets kommunkrets i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte
lämnat redovisning i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.
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Moderaterna i Höörs kommun; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte
lämnat redovisning i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.
Vänsterpartiet Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat redovisning
i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakraven enlig KL och Regler för kommunalt
partistöd i Höörs kommun är uppfyllda.
Höörs Arbetarekommun; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte lämnat
redovisning i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt men
inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.
Folkpartiet Liberalerna i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.
Sverigedemokraterna Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.
Regler om kommunalt partistöd
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier. Stödet ska
användas till att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Det
s.k. partistödet är alltså avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till
kommunmedlemmarna. Med andra ord är stödet ett (frivilligt) allmänt samhälleligt stöd för
att förbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen
bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin (prop. 1991/92:66
s. 8, 2 kap. 9 § 1 st. KL).
Kommunfullmäktige måste fatta beslut om att de partier som fått stöd ska redovisa att
stödet använts för att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin
(2 kap. 10 § 1 st. KL). Fullmäktige får bestämma att partistöd inte ska betalas ut om inte
redovisning och granskningsintyg lämnas i tid (2 kap. 11 § 3 st. KL). Höörs kommun har
bestämt att en mottagare av partistöd årligen, senast 30 juni året efter räkenskapsårets
utgång, ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att
stärka mottagarens ställning i den kommunala demokratin. Till denna redovisning ska
fogas ett granskningsintyg (se Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun 4 §).
Några närmare krav på hur redovisningen eller granskningsintyget ska se ut och vilken
information den ska innehålla har inte fastställts.
Av SKL:s cirkulär framgår att reglerna syftar till att göra beslutsfattandet och
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent. Avsikten är inte att
handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning ska innefatta en materiell prövning
av hur ett enskilt parti har använt sitt partistöd. Det är partierna själva som väljer hur de
redovisar hur stödet använts. Partierna utser själva en särskild granskare som ska
granska partiets redovisning av partistödets användning och denne granskare ska årligen
lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild
av hur partistödet har använts (SKL:s cirkulär s. 1 och 3).
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Partierna har varit osäkra på vad som gäller för redovisningen
Det har kommit till förvaltningens kännedom att det i samband med att kommunstyrelsen
beredde Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun diskuterades att det skulle tas
fram närmare instruktioner till partierna så att de får hjälp med att redovisa på ett tydligt
och enhetligt sätt och samtidigt uppfylla kraven i KL och i Regler för kommunalt partistöd i
Höörs kommun. Detta framgår dock inte av protokollet eller handlingarna i ärendet.
Därefter har personalförändringar orsakat att den muntliga uppdraget inte verkställts och
att informationen gått förlorad. Förvaltningen har nu fått ett formellt uppdrag att utforma
ett stöd och kommunkansliet håller på att utforma en blankett för redovisningen och
granskningsintyget vilket kommer upp för godkännande till kommunstyrelsen under första
kvartalet 2017.
Det har således inte utformats något stöd för partierna för hur de ska redovisa
partistödets användning och hur granskning ska ske och intygas. Det har visat sig att
partierna därför varit osäkra på när och hur redovisning skulle ske. Det har även funnits
osäkerhet kring vem som skulle utföra granskningen av redovisningen. Flertalet partier
har haft uppfattningen att det är kommunens tjänstemän som ska granska redovisningen
och vid granskningen pröva om partistödet använts på ett sätt som stärker partiets
ställning i den kommunala demokratin. Så är inte fallet då det är partierna själva som
bestämmer hur de ska redovisa hur partistödet använts samt själva utse en granskare
som intygar att redovisningen stämmer.
Vilka formella krav finns?
Tjänstemännens granskning, som ingår i ett led av ärendets beredning, ska begränsas till
formaliakraven som är följande:
1. Partiet är en juridisk person
Partistöd bara får ges till ett parti som är en juridisk person, 2 kap. 9 § 4 st. KL.
Av JP Infonet framgår följande: ”Enligt fjärde stycket kan ett beslut om partistöd bara avse
ett parti som är att betrakta som en juridisk person. Detta uttryckliga krav fördes in i
lagstiftningen 2014 men avser ingen förändring mot vad som gällde tidigare (min
understrykning).
Med politiskt parti menas enligt vedertagen praxis varje politisk sammanslutning eller
grupp av väljare som uppträder i val under en särskild partibeteckning. För att ett parti
ska kunna uppbära bidrag måste det emellertid vara en juridisk person, det vill säga
partiet måste kunna förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Det är enligt fast
rättspraxis fallet om den politiska sammanslutningen eller väljargruppen antagit stadgar
och valt en styrelse (min understrykning).
Om två eller flera partier samverkar vid ett val genom att använda gemensam
partibeteckning utan att skapa en juridisk person för denna samverkan, måste beslutet
om partistöd avse de samverkande partierna var för sig.”
Av SKL:s cirkulär framgår (s. 1 st. 2) att det måste finnas en registrerad lokal
partiförening, men det finns således inte stöd för detta i förarbeten och rättspraxis.
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Jag har här vid ärendets tidigare beredning konstaterat att samtliga nu aktuella partier
tidigare fått partistöd i Höörs kommun och det har inte påståtts att partierna inte är
juridiska personer. Frågan har därför inte utretts särskilt. Vid utformningen av blanketten
för redovisningen av partistödet kommer emellertid frågan beaktas.
2. Partiet ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.
Förvaltningen ska inte pröva om redovisningarna i sig visar att partistödet har använts för
att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Varje parti är fritt att själv
bestämma hur redovisning ska ske. Det finns inte krav på att redovisningen måste
innehålla en sifferredovisning.
3. Redovisningen ska lämnats in senast den 30 juni 2016 (redovisningen för
2015 lämnas senast 30 juni 2016 osv.).
4. Partiet ska till redovisningen foga ett granskningsintyg.
Begreppet granskningsintyg är inte definierat i KL eller i Regler för kommunalt partistöd i
Höör. Av KL framgår att en av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Jag kommer därför
endast konstatera om det finns något yttrande som kan tolkas så som att en granskare
uttalat sig om partistödets användning.

Har partierna uppfyllt formaliakraven enligt KL och Regler för kommunalt partistöd i
Höörs kommun?
1. Är partierna juridiska personer (KL)?
Ja, samtliga partier är juridiska personer.
Jag anser inte att det finns anledning att ifrågasätta partiernas utsagor genom att
exempelvis begära in stadgar från partierna utan lämnade uppgifter godtas utan vidare
utredning. Förvaltningslagens krav på en effektiv handläggning gör att en tjänsteman inte
ska utreda om det inte finns något skäl att misstänka att uppgifterna är felaktiga.
2. Har partierna lämnat en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin (Regler
för kommunalt partistöd i Höör)?
Ja, samtliga partier har lämnat in en skriftlig redovisning.
3. Har redovisningarna lämnats in senast den 30 juni 2016 (Regler för
kommunalt partistöd i Höör)?
a. Miljöpartiet de gröna i Höör
Revisionsberättelse ankomststämplad 2016-06-27.
Redovisning av partistöd ankomststämplad 2016-10-13.
Ja, redovisningen har kommit in senast den 30 juni 2016. Då ett parti har rätt att
själv bestämma hur redovisning av partistödet ska ske och revisionsberättelsen
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har lämnats in som underlag för partistödet ska berättelsen godtas som
Miljöpartisets redovisning av partistödet. Att partiet därefter kommit in med ett
förtydligande ändrar inte min bedömning.
b. Kristdemokraterna i Höör
Verksamhetsberättelse ankomststämplad 2016-08-24.
Nej, redovisningen har inte kommit in senast den 30 juni 2016.
c.

Centerpartiets kommunkrets i Höör

Resultaträkning och kopia av den löpande bokföringen ankomststämplade 201608-22.
Nej, redovisningen har inte kommit in senast den 30 juni 2016.
d. Moderaterna i Höörs kommun
Redovisning av erhållet partistöd och granskningsintyg ankomststämplade 201607-04.
Nej, redovisningen har inte kommit in senast den 30 juni 2016. Här uppkommer
fråga om handlingarna kan ha lämnats in tidigare, t.ex. lämnats i en brevlåda som
öppnats först senare. Kommunhusets brevlåda töms varje arbetsdag. Den 30 juni
var en torsdag och den 4 juli en måndag. Ett brev som lagts på kommunens
brevlåda den 30 juni kl. 24:00 skulle vanligtvis stämplats med ankomstdatum den
1 juli 2016 men inte den 4 juli 2017. Har redovisningen skickats via post står
avsändaren risken för försändelsen.
e. Vänsterpartiet Höör
Redovisning av partistödet ankomststämplad 2016-02-01.
Ja, redovisningen har kommit in senast den 30 juni 2016.
f.

Höörs Arbetarekommun

Redovisning av erhållet partistöd ankomststämplad 2016-07-04.
Nej, redovisningen har inte kommit in senast den 30 juni 2016. Här uppkommer fråga
om handlingarna kan ha lämnats in tidigare, t.ex. lämnats i en brevlåda som öppnats
först senare. Kommunhusets brevlåda töms varje arbetsdag. Den 30 juni var en
torsdag och den 4 juli en måndag. Ett brev som lagts på kommunens brevlåda den 30
juni kl. 24:00 skulle vanligtvis stämplats med ankomstdatum den 1 juli 2016 men inte
den 4 juli 2017. Har redovisningen skickats via post står avsändaren risken för
försändelsen.
g. Folkpartiet Liberalerna i Höör
Ekonomisk årsredovisning ankomststämplad 2016-03-11.
Ja, redovisningen har kommit in senast den 30 juni 2016.
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h. Sverigedemokraterna Höör
Revisionsberättelse, ekonomisk berättelse, kassarapport, resultaträkning samt utdrag
från konto i Handelsbanken ankomststämplade 2016-02-16.
Ja, redovisningen har kommit in senast den 30 juni 2016.

4. Har partierna till redovisningen fogat ett granskningsintyg?
a. Miljöpartiet de gröna i Höör
Nej, granskningsintyg saknas.
a. Kristdemokraterna i Höör
Nej, granskningsintyg saknas.
b. Centerpartiets kommunkrets i Höör
Ja, granskningsintyg har lämnats.
I inlämnad resultaträkning för 2015 har Ola Kollén intygat att det kommunala
partistödet används i enlighet med vad som redovisas i resultaträkningen och
bokföringen. Jag konstaterar att det finns ett yttrande som kan tolkas så som att
en granskare uttalat sig om partistödets användning.
c.

Moderaterna i Höörs kommun

Ja, granskningsintyg har lämnats.
d. Vänsterpartiet Höör
Ja, granskningsintyg har lämnats.
I inlämnad redovisning av partistödets användning har Mikael Persson intygat att
ovanstående redovisning stämmer. Jag konstaterar att det finns ett yttrande som
kan tolkas så som att en granskare uttalat sig om partistödets användning.
e. Höörs Arbetarekommun
Ja, granskningsintyg har lämnats.
I inlämnad redovisning av kostnader från Höörs Arbetarekommun vad gäller
utåtriktad verksamhet och intern utbildning av förtroendevalda har Thomas Hult,
Lars Skogshus och Suad Korlat uttalat att utdrag ur Höörs Arbetarekommuns
bokföring 2015 vidimeras av revisorerna. Jag konstaterar att det finns ett yttrande
som kan tolkas så som att en granskare uttalat sig om partistödets användning.
f.

Folkpartiet Liberalerna i Höör

Nej, granskningsintyg saknas.
g. Sverigedemokraterna Höör
Nej, granskningsintyg saknas.
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Får eller ska kommunfullmäktige besluta att inte betala ut partistöd?
KL ger kommunfullmäktige möjlighet (kompetens) att betala ut partistöd. Ett krav som
anges i lagstiftningen är dock att partiet ska vara en juridisk person. Lagen ger även
möjlighet att på olika sätt införa begränsningar, dessa är dock inte tvingande. Istället
framgår det direkt i 2 kap. 11 § KL att kommunfullmäktige får besluta att stöd inte ska
betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport senast sex månader
efter redovisningsperiodens utgång.
Min bedömning är att det inte strider mot KL om kommunfullmäktige beslutar att betala ut
partistöd trots att redovisning eller granskningsrapport inte lämnats eller inte lämnats
senast den 30 juni 2017 (klargörande rättspraxis saknas dock). Det är således ett rent
politiskt beslut att fatta. Naturligtvis kommer ett sådant beslut strida mot Regler för
kommunalt partistöd i Höörs kommun men dessa regler har beslutats av
kommunfullmäktige som således (enligt min bedömning) har kompetens att fatta beslut
som strider mot dessa regler. Samtliga partier har på olika sätt redovisat partistödets
användning och i flera fall redovisat mycket mer än så. Partierna har därigenom visat en
vilja att följa lagstiftningens intentioner att öka öppenheten kring hur partierna använder
partistödet i det lokala arbetet.

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.denckerskog@hoor.se

Beslutsunderlag
1. Cirkulär 14:12 från SKL. (Cirkuläret beskriver de nya reglerna för kommunalt
partistöd och vilka bestämmelser som en enskild kommun kan komplettera
kommunallagen med).
2. Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.
3. Kommunfullmäktige 2016-12-21 (2016-12-21 KF § 160)
4. Tjänsteskrivelsepartistöd2017.doc
5. Samtliga inkomna redovisningar och granskningsintyg.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/48

§ 160

Utbetalning av partistöd för 2017

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Ärendet återremitteras till förvaltningen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om regler för utbetalning av partistöd för
mandatperioden.
Nytt för detta år är att mottagare av partistöd årligen ska, lämna en skriftlig redovisning
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första
stycket KL. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket KL inte lämnats
in till kommunfullmäktige utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Av kommunallagen framgår att Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december
och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen
ska bifogas redovisningen. Den skriftliga redovisningen ska visa att partistödet har
använts för det ändamål som anges i 9 § första stycket dvs. för att stärka partiernas
ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistödet avser uteslutande den partiverksamhet som är anknuten till kommunen
respektive landstinget. Det innebär att lokaliseringsprincipen (se kommentaren till 2 kap. 1
§) gäller. Partistödet ska alltså användas för politisk verksamhet i en viss kommun. Det
krävs inte att insatser från ett parti härrör från kommunens geografiska område utan det
avgörande är istället att hela kostnaden avser insatser inriktade just mot den utbetalande
kommunen och att medlen inte har gått till andra delar av partiorganisationen.
Granskningen har därför stannat vid att kontroller att kostnaderna avser
partiverksamheten i kommunen, inte vad kostnaderna eg. består av. Kanslichefen har
under granskningen inte hittat några utgifter som inte hör till den politiska verksamheten i
Höörs kommun. Flera partier har inte använt upp allt partistöd under året. Att ett parti
sparar medel inför exempelvis valkampanjer osv. är inget som står i strid med syftet i
kommunallagen. Samtliga redovisningar har granskats.
Enligt gällande regler ska kommunalt partistöd utgå med ett grundstöd och ett
mandatstöd. Grundstödet är 25 088 kr (56 % av prisbasbeloppet för utbetalningsåret
2017, 44 800 kr) och mandatstödet är 6 048 kr (13,5 % av prisbasbeloppet för 2017) per
mandat i kommunfullmäktige. Totalt uppgår partistödet uppgår till 448 672 kr ([25 088 * 8
= 200 704] + [6048 * 41 = 247 968]) att fördelas så som föreslås i förslag till beslut. För
närmare information om hur uträkningen skett se tjänsteskrivelsen.
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Yrkanden
Stefan Lissmark (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.
Johan Svahnberg (M) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet så att
kanslichefen kompletterar ärendet enligt följande:
Alla inkomna handlingar i ärendet ska redovisas tydligt och det ska framgå vilket datum
respektive handling kom in till kommunen. Kanslichefen ska ta ställning till om
handlingarna inkommit i tid i enligt ”Regler för kommunalt partistöd” och om mottagaren är
en juridisk person. Kanslichefen ska även ta ställning till om redovisningen av partistödet
uppfyller intentionerna med lagen, de formella lagkraven och ”Regler för kommunalt
partistöd”. Kanslichefen ska även ta ställning till om granskningsintyget uppfyller
intentionerna med lagen, de formella lagkraven och ”Regler för kommunalt partistöd”.
Kanslichefens redovisning ska beakta den av politiken förväntade och utlovade
beredningen av ärendet inom kommunkansliet.
Stefan Lismmark (S) föreslår att beslut ska fattas idag.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett återremissyrkande och ett yrkande att ärendet
ska beslutas idag.
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller om beslut ska
fattas idag och finner att ärendet ska återremitteras.
Omröstning begärs. Ordföranden konstaterar att det för sk. minoritetsåterremiss krävs att
minst 1/3 av ledamöterna bifaller återremissyrkandet, dvs. minst 40/3 avrundat uppåt = 14
st.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
JA - bifall till Johan Svahnbergs (M) återremissyrkande.
NEJ - bifall till Stefan Lissmarks (S) yrkande att beslut ska fattas idag.
Omröstning
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 14 ledamöter röstar JA och 26
ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunfullmäktige beslutar att återremittera
ärendet.
Följande ledamöter röstar JA: Olle Iding (M), Björn Andreasson (M), Camilla Källström
(M), Johan Svahnberg (M), Christer Olsson (M), Jan Malmström (M), Jessica Ashworth
(M), Lars-Håkan Persson (M), Tom Ström (M), Erik Mårtensson (KD), Lars-Olof
Andersson (C), Ola Kollén (C), Arne Gustavsson (C) och Anders Netterheim (M).
Följande ledamöter röstar NEJ: Brita Edholm (L), Jonas Lundgren (L), Birgitta Krüger (L),
Peter Rönngren (SD), Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlson (SD), Robert Nilsson (SD),
Rolf Streijffert (SD), Natalia Bengtsson (SD), Carina Berg (SD), Stefan Lissmark (S),
Thomas Hulth (S), Anders Magnhagen (S), Maria Boström-Lambrén (S), Göran Dahlgren
(S), Jill Andersson (S), Olof Asserfors (S), Lars Oscarsson (S), Fredrik Hanell (MP), Maria
Justerande
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Truedsson (MP), Kenneth Kallin (MP), Lena Zetterström (MP), Olle Krabbe (V), Agne
Dahlkvist (S), Ellinor Dahlgren (S) och Mona Schill Ingvarsson (S).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsepartistöd2017.docx<!-- 9. # -->
2. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §260).doc
3. Regler för kommunalt partistöd rev 2016-01-27.docx
4. Redovisning av partistödets användning, vänsterpartiet.pdf
5. Redovisning av partistödets användning, Sverigedemokraterna.pdf
6. <!-- 8. File -->Redovisning av partistödets användning, Liberalerna Höör.pdf
7. Redovisning av partistödets användning, Moderaterna i Höörs kommun.pdf
8. Redovisning av kostnader från Höörs Arbetarekommun.pdf
9. Utdrag ur huvudboken Centerpartiet 2015.pdf
10. Resultaträkning för 2015, Centerpartiets kommunkrets i Höör.pdf
11. Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Höör 2015.pdf
12. Redovisning av partistöd - miljöpartiet de gröna i Höör 2015.pdf
13. Revisionsberättelse MP.pdf
_____

Justerande
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Regler för kommunalt partistöd
11 januari 2016

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Kommunkansliet

Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun, antagna av kommunfullmäktige den 17 december 2014, § 92, reviderade av
kommunfullmäktige den 27 januari 2016 § 12.
I kommunallagen (1991:900), fortsättningsvis förkortad KL, finns grundläggande
bestämmelser om kommunalt partistöd. I Höörs kommun ska därutöver följande
gälla.

1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Höörs kommun utgår till partier som är representerade i
kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket KL.

2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
 ett grundstöd, som uppgår till 56 % av utbetalningsårets prisbasbelopp per parti
och år samt

 ett mandatstöd, som uppgår till 13,5 % av utbetalningsårets prisbasbelopp per
mandat och år.

3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen, senast sex (6) månader efter kommunens
räkenskapsårs utgång, lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket KL. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket KL inte
lämnats in till kommunfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år.

5 § Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av
kommunfullmäktige.

__________
Dessa regler träder i kraft den 1 januari 2015

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2016-11-10

KSF 2016/48

1 (3)

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
kommunkansliet

Kommunfullmäktige

Redovisning av partistödets användning 2015
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1) Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 448 672 kr för 2017 att
fördelas enligt följande:
a) Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 85 568 kr
a) Moderata Samlingspartiet – 85 568 kr
b) Sverigedemokraterna – 73 472 kr
c) Miljöpartiet de gröna – 49 280 kr
d) Centerpartiet – 43 232 kr
e) Liberalerna – 43 232kr
f)

Vänsterpartiet – 37 184 kr

g) Kristdemokraterna – 31 136 kr
2) Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om regler för utbetalning av partistöd för
mandatperioden.
Nytt för detta år är att mottagare av partistöd årligen ska, lämna en skriftlig redovisning
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första
stycket KL. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket KL inte lämnats
in till kommunfullmäktige utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Av kommunallagen framgår att Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december
och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande
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bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen
ska bifogas redovisningen. Den skriftliga redovisningen ska visa att partistödet har
använts för det ändamål som anges i 9 § första stycket dvs. för att stärka partiernas
ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistödet avser uteslutande den partiverksamhet som är anknuten till kommunen
respektive landstinget. Det innebär att lokaliseringsprincipen (se kommentaren till 2 kap.
1 §) gäller. Partistödet ska alltså användas för politisk verksamhet i en viss kommun. Det
krävs inte att insatser från ett parti härrör från kommunens geografiska område utan det
avgörande är istället att hela kostnaden avser insatser inriktade just mot den utbetalande
kommunen och att medlen inte har gått till andra delar av partiorganisationen.
Granskningen har därför stannat vid att kontroller att kostnaderna avser
partiverksamheten i kommunen, inte vad kostnaderna eg. består av. Kanslichefen har
under granskningen inte hittat några utgifter som inte hör till den politiska verksamheten i
Höörs kommun. Flera partier har inte använt upp allt partistöd under året. Att ett parti
sparar medel inför exempelvis valkampanjer osv. är inget som står i strid med syftet i
kommunallagen. Samtliga redovisningar har granskats.
Enligt gällande regler ska kommunalt partistöd utgå med ett grundstöd och ett
mandatstöd. Grundstödet är 25 088 kr (56 % av prisbasbeloppet för utbetalningsåret
2017, 44 800 kr) och mandatstödet är 6 048 kr (13,5 % av prisbasbeloppet för 2017) per
mandat i kommunfullmäktige. Totalt uppgår partistödet uppgår till 448 672 kr ([25 088 * 8
= 200 704] + [6048 * 41 = 247 968]) att fördelas enligt följande:

Parti

Mandat

Grundstöd Mandatstöd Totalt (kr)

S
M
SD
MP
C
L
V
KD

10
10
8
4
3
3
2
1

25 088

25 088

60 480
60 480
48 384
24 192
18 144
18 144
12 096
6 048

85 568
85 568
73 472
49 280
43 232
43 232
37 184
31 136

Summa:

41

200 704

247 968

448 672

25 088
25 088
25 088
25 088
25 088
25 088

Förslag till beslutsmotivering
Partierna har använt partistödet för 2015 för lokal partiverksamhet vilket har intygats av
särskild granskare.
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Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.denckerskog@hoor.se
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2016/48

§ 260

Utbetalning av partistöd för 2017

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 448 672 kr för 2017 att fördelas
enligt följande:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 85 568 kr
Moderata Samlingspartiet – 85 568 kr
Sverigedemokraterna – 73 472 kr
Miljöpartiet de gröna – 49 280 kr
Centerpartiet – 43 232 kr
Liberalerna – 43 232kr
Vänsterpartiet – 37 184 kr
Kristdemokraterna – 31 136 kr
Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2017.
Kommunstyrelsen beslutar:
Förvaltningen uppdras att ta fram blanketter och rutiner för hur partierna ska redovisa hur
partistödet används.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om regler för utbetalning av partistöd för
mandatperioden.
Nytt för detta år är att mottagare av partistöd årligen ska, lämna en skriftlig redovisning
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första
stycket KL. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket KL inte lämnats
in till kommunfullmäktige utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Av kommunallagen framgår att Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december
och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen
ska bifogas redovisningen. Den skriftliga redovisningen ska visa att partistödet har
använts för det ändamål som anges i 9 § första stycket dvs. för att stärka partiernas
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ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistödet avser uteslutande den partiverksamhet som är anknuten till kommunen
respektive landstinget. Det innebär att lokaliseringsprincipen (se kommentaren till 2 kap. 1
§) gäller. Partistödet ska alltså användas för politisk verksamhet i en viss kommun. Det
krävs inte att insatser från ett parti härrör från kommunens geografiska område utan det
avgörande är istället att hela kostnaden avser insatser inriktade just mot den utbetalande
kommunen och att medlen inte har gått till andra delar av partiorganisationen.
Granskningen har därför stannat vid att kontroller att kostnaderna avser
partiverksamheten i kommunen, inte vad kostnaderna eg. består av. Kanslichefen har
under granskningen inte hittat några utgifter som inte hör till den politiska verksamheten i
Höörs kommun. Flera partier har inte använt upp allt partistöd under året. Att ett parti
sparar medel inför exempelvis valkampanjer osv. är inget som står i strid med syftet i
kommunallagen. Samtliga redovisningar har granskats.
Enligt gällande regler ska kommunalt partistöd utgå med ett grundstöd och ett
mandatstöd. Grundstödet är 25 088 kr (56 % av prisbasbeloppet för utbetalningsåret
2017, 44 800 kr) och mandatstödet är 6 048 kr (13,5 % av prisbasbeloppet för 2017) per
mandat i kommunfullmäktige. Totalt uppgår partistödet uppgår till 448 672 kr ([25 088 * 8
= 200 704] + [6048 * 41 = 247 968]) att fördelas så som föreslås i förslag till beslut. För
närmare information om hur uträkningen skett se tjänsteskrivelsen.

Yrkanden
Anders Magnhagen (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Björn Andreasson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att ärendet ska återremitteras så
att ärendets samtliga handlingar kan bifogas ärendet.
Arne Gustavsson (MP) föreslår kommunstyrelsen besluta att besluta i ärendet idag.
Stefan Lissmark (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt förvaltningen att ta
fram blanketter och rutiner för hur redovisningen ska ske.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag om att återremittera ärendet och ett
motförslag att ärendet ska beslutas idag.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras eller om beslut ska
fattas idag. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska
beslutas idag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalls och finner att så sker.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från Stefan Lissmark (S).
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalls och finner att så sker.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsepartistöd2017.docx
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §353).doc
_____
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Delegationsbeslut avseende inköp 2016-07-18 – 2016-11-14
Anmäles till KS 2016-12-05
Delegat
Lars Johan
Rosvall
Lars Johan
Rosvall

Ärende
Avtal
Tilldelningsbeslut

Beslut
Livsmedelsgrossist, Martin & Servera

Datum
2016-07-18
2016-08-12

Avtal

Beslut att anta leverantör i
upphandling av Gymnastik- och
idrottsutrustning
Beslut att anta leverantör i
upphandling av Kontormaterial
Medverkan vid upphandling av
Förbrukningsmateriel skola och förskola
Beslut att anta leverantör i
upphandling av Mejeriprodukter
Medverkan vid upphandling av
Fakturaskanning tillsammans med Östra
Göinge kommun
Gymnastik- och idrottsutrustning,
Ratnzows Sport AB
Kontormateriel, Staples AB

Avtal

Sjukvårdsmateriel, Mediq Sverige AB

2016-10-04

Medverkan i upphandling av Möbler till
vård-, äldre-, och omsorgsboende
Beslut att anta leverantörer i
upphandling av Tolktjänster
Rättegångsfullmakt avseende gemensam
upphandling av Individ- och
familjeomsorg, Vård och omsorg och
handledningskurser
Beslut att anta leverantör i
upphandling av Arbetskläder och skor kläder för personal inom lokalvård
Beslut att anta leverantör i
upphandling av Arbetskläder och skor -

2016-10-07

Lars Johan
Rosvall
Lars Johan
Rosvall
Lars Johan
Rosvall
Lars Johan
Rosvall

Tilldelningsbeslut

Lars Johan
Rosvall
Lars Johan
Rosvall
Lars Johan
Rosvall
Lars Johan
Rosvall
Lars Johan
Rosvall
Michael
Andersson

Avtal

Beslut att delta i
upphandling
Tilldelningsbeslut
Beslut att delta i
upphandling

Beslut att delta i
upphandling
Tilldelningsbeslut
Fullmakt

Lars Johan
Rosvall

Tilldelningsbeslut

Lars Johan
Rosvall

Tilldelningsbeslut

2016-08-18
2016-08-22
2016-08-23
2016-08-24
2016-09-06
2016-10-04

2016-10-14
2016-10-14

2016-10-14
2016-10-14

kläder för personal inom kök
Lars Johan
Rosvall

Tilldelningsbeslut

Lars Johan
Rosvall

Tilldelningsbeslut

Lars Johan
Rosvall

Tilldelningsbeslut

Lars Johan
Rosvall
Lars Johan
Rosvall
Michael
Andersson

Tilldelningsbeslut
Tilldelningsbeslut
Tilldelningsbeslut

Beslut att anta leverantör i
upphandling av Arbetskläder och skor –
kläder för personal inom äldreomsorg
Beslut att anta leverantör i
upphandling av Arbetskläder och skor –
arbetskläder, skyddsutrustning och skor
för vaktmästeri, teknisk personal m.fl.
Beslut att anta leverantör i
upphandling av Arbetskläder och skor –
arbetskor för personal inom lokalvård,
kök och äldreomsorg
Beslut att anta leverantör i
upphandling av Skåp 1
Beslut att anta leverantör i
upphandling av Frukt & Grönt
Beslut att anta leverantör i
upphandling av Fordon

2016-10-14
2016-10-14

2016-10-14

2016-10-17
2016-11-02
2016-11-14

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2016-12-19

1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/58

§ 387 Redovisning av beslut tagna med stöd
av delegering 2016
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Redovisningen av fattade delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän
enligt den delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen kan ompröva eller fastställa
besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande:
1. Redovisning av Roberth Friberg delegeringsbeslut för perioden 2016-10-20 -- 201611-14. KSF 2016/112
2. Redovisning av Joakim Ilmrud delegeringsbeslut för perioden 2016-09-12 -- 2016-1114. KSF 2016/113
3. Redovisning av ekonomikontoret beslut tagna med stöd av delegering 2016 2016-0718--2016-11-14, KSF 2016/404

Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut 2016-10-20--2016-11-14.pdf (Roberth Friberg)
2. DOC161 128.pdf (2016-09-12--2016-11-14 - Joakim Ilmrud)
3. Delegation 2016-07-18-2016-11-14.docx (Ekonomikontoret)

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Rapport från Mötesplats Skåne i Malmö den 19/8
För fjärde året i rad arrangerade Region Skåne Mötesplats Skåne som en del av Skånes
regionala utvecklingsstrategi.
Företrädare från region, kommun, stat, myndighet, idéburen sektor och näringsliv samlades
för möten, samtal och seminarium. Det fanns nästan 50 olika korta programpunkter att välja
mellan.
Den första programpunkten jag deltog i var ”Hur får vi snabbare in nyanländas kompetens på
arbetsmarknaden?”. Arrangör: Kompetenssamverkan Skåne.
Det handlade framförallt om hur nyanlända akademiker går från asyl till arbete. Ett
pilotprojekt genomförs just nu för ingenjörer och pedagoger, samt för läkare och
sjuksköterskor i samarbete med Region Skåne.
Idag finns ca 173 000 personer i asyl i Sverige, 19 000 av dem finns i Skåne. Av de som är i
etablering har 34% eftergymnasial utbildning, 20% gymnasieutbildning och 45%
förgymnasial.
Det behövs en regional målbild för samordning och helhetsperspektiv och anpassade
lösningar.
Ca 30 000 nya anställda behövs inom 10 år i Skåne inom skola, vård och omsorg.
Lunds universitet ser det som en fördel att ha engelskspråkiga elever. De kan sen gå en
akademisk SFI.
Pilotprojektet med pedagoger riktar sig inte bara till de som redan är utbildade. Det räcker
med ett intresse av yrket. De kan jobba som timanställd och studera samtidigt. Senare
komplettera med en pedagogutbildning.
Östra Göinge är den mesta mottagningskommunen i Sverige. Har en fördel med de låga
boendekostnaderna och lediga bostäder.
De anser att det är en attitydfråga. Kommunen anställde aktivt invandrare, nu är det helt
normalt.
Den andra programpunkten jag deltog i var ”Varför byggs det – och varför byggs det inte?”.
Arrangör: Region Skåne.
Det var fokus på resultatet i studien som regionen gjort tillsammans med Sveriges
byggindustri syd. Vilka beslut fattas för att sätta igång bostadsbyggande eller inte. Vad driver
byggandet i Skåne. Framgångsfaktorer och utmaningar.
Framgångsfaktorer är en politisk vilja och enighet samt samtal med befintliga
fastighetsägare!
Regionen önskar samarbete och ska tillhandahålla service. Viktigt att ta med i processen från
början.
Ilmar Reepalu – Det ska finnas köpkraft hos individen. Ge ett statligt (start)bidrag till ex
familjer för köp av sin första villa. Bygg inte fler socialhousing! ”Säljskatt” är ingen lösning,
det ger ett dyrt boende för nästa köpare.

Johan Andersson, Eslöv – Minska antalet p-platser vid nybyggen, men erbjud en parkering på
annat ställe. (Det kostar 1000-1500:- på hyran) Bygg nära kollektivtrafik. Samarbeta kommun
– region – länsstyrelsen.
Marika Bjerstedt-Hansen, Osby – Tillgång till fiber är en stor framgångsfaktor.
Ett problem är det sk K-värdet när det är marknadsmässiga priser som gäller. Ex när det
byggs i Helsingborg för 1 miljon är det värt 1,3 färdigt. I Osby är värdet 0,4!
Bostadsmarknaden och boenderättigheterna går inte hand i hand.
En framtidsspaning är att inom fyra år samarbetar kommunerna och ser Skåne som en
helhet. Kollektivtrafiken är en viktig nyckel. Se ett större sammanhang!
Seminarium tre var ”24 snabbspår och andra vägar till jobb och integration”
Arrangör: ESF-rådet
Socialfonden ska påverka arbetsmarknadspolitiken. Insatser ska syfta till att stimulera
kompetensutveckling, förstärka kopplingen mellan utbildning och näringsliv, öka övergången
till arbetsliv för de som står längst från arbetsmarknaden och underlätta etablering i
arbetslivet och deltagande i utbildning.
En analys pågår om luckor och utmaningar. Idag är enbart 1/3 i studie eller arbete under
etableringen. Enbart 500 personer har arbete under asylprocessen. ESF hjälper till.
Tillsammans med Kommunförbundet Skåne har man valideringsprojektet VALLE.
Jobbar även med ”Raka vägen” – ett projekt med arbetsplatsförlagt lärande.
ESF ger även hjälp till små och medelstora företag med rekrytering.
Det måste till en regional förankring och yrkesvux!
Det pågår mycket. ESF hjälper till att samordna.
Seminarium fyra: ”Kreativa näringars betydelse för nationell tillväxt och regional utveckling”
Arrangör: Kultur Skåne
Som första region i Sverige har det nu gjorts en analys om hur det ser ut med de kreativa
näringarna. Skåne står starkast inom EU här. All statistik visar på precis samma resultat som
övriga näringslivet, dvs småföretag dominerar, enskild firma, och när det gäller överlevnad
och löner. KKN (kulturella och kreativa näringar) är 2,5% av den totala näringen.
I Skåne är KKN nästan lika stor som jordbruks- och livsmedelsbranschen!
I Familjen Helsingborg pågår ett projekt, ”Kulturella fyrtorn”, för att synliggöra och
samarbeta.
Flera unga som inte klarar den traditionella skolan idag lyckas senare inom denna bransch.
Här har man att göra inom utbildningen!
Kultur Skåne har en utbildning på Lunds Universitet som vänder sig till Kulturchefer och
Näringslivschefer för att driva utvecklingen i kommunerna.
Det sista seminariet jag deltog på var ”Ung företagsamhet – en snabb väg in i det svenska
samhället”. Arrangör: Ung företagsamhet
Forskningsresultat visar att UF-företagande under studietiden ger effekter för tillväxt och
framtidstro. I år erbjuder UF Skåne eleverna på språkintroduktionsprogrammet möjlighet att

driva UF-företag. Detta för skola och näringsliv närmare varandra. Finns på samtliga program
nu, men är nya på yrkesprogrammen. Finns på 79 av 129 skolor i Skåne än så länge.
I Malmö klarar fler unga SFI om de får starta företag. Driver detta med Folkuniversitetet.
Utöver seminarierna ger denna dag många möten med andra politiker, tjänstemän och
företagare från hela Skåne.

Susanne Asserfors

Hur går det för SJ
Ny spelplan 2040
Tidtabell 2017 – nyheter och förändringar

SJs satsning digitala kanaler
Övrigt

2

Hur gick det 2015

PUNKTLIGHET
Fjärr: 82% (81)
Regional: 89% (89)

2,3% FLER RESOR

INVESTERADE
525 MSEK (828 )

Datum

PROJEKTNAMN

SJUKFRÅNVARON
6,3 (6,1)

NKI
66 (63)

TRE VUNNA
UPPHANDLINGAR
OCH EN FÖRLORAD

PRIOMEDLEMMAR
1 000 000+

RESULTAT
625 MSEK (568)
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OMSÄTTNING
9 052 MSEK

Resandet ökar

Antalet resor på alla linjer: +2,3%
(Totalt inklusive SJ Norrlandståg: +3%)

Linjer mätt i personkilometer
•
•
•
•
•
•
•
•

Datum

PROJEKTNAMN
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Sthlm-Malmö +7%
Sthlm-Sundsvall/Umeå +5%
Sthlm-Östersund +3%
Sthlm-Uppsala +5%
Sthlm-Göteborg +1% (antal snabbtåg/ändpunkt)
Göteborg-Karlstad +5%
Göteborg-Kalmar +4%
Göteborg-Malmö +11%

Sverige år 2040
Befolkningsutveckling

2035
11,7 miljoner

Sveriges karta baserat på befolkningstäthet

2060
12,9 miljoner

2013

2016 – 10 miljoner

Utveckling av befolkningspyramiden

2014

Ökad mångfald

2060

5

Teknikutveckling

Fordon

IT

•
•
•
•

•
•
•
•

Fjärrövervakning/-diagnostik i realtid
Tillståndsbaserat underhåll
Dynamiska trafikledningssystem
Automatic Train Operation

6

Molntjänster för företag och konsument
Allt och alla är uppkopplade
Big data
Virtual- och Mixed reality

Konsumenttrender

7

9 miljoner människor inom räckhåll med höghastighetsbanor
 Malmö/Köpenhamn –Göteborg – Stockholm
– Två och en halv till tre timmar som längsta restid

 Färre och större arbetsmarknadsområden
– Större möjligheter att finna rätt kompetens
– Större möjligheter att finna jobb med rätt arbetsuppgifter
– Ökade möjligheter för fler att delta i arbetslivet

 Global attraktionskraft – nyckel till konkurrenskraft
– Konkurrensen står inte längre mellan svenska städer
– Konkurrensen är europeisk och global,
den står mellan växande regioner i kluster
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En ny generation järnväg
• 2040 är de nybyggda banorna öppnade och trafiken fullt etablerad
– 2030 öppnar Stockholm-Göteborg
– 2035 öppnar Jönköping-Malmö
• Höghastighetssystemet är utformat för trafikering i 320 km/h
• Restid 2 timmar Stockholm-Göteborg och 2,5 timmar StockholmMalmö
• Det är ännu inte ett komplett höghastighetssystem – infarterna till
storstäderna återstår att färdigställa
• 95% punktlighet åstadkoms genom att prioritera höghastighetståg
i planering och operativt läge
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SJs höghastighetsaffär och fordonsbehov
Ett tåg var 6:e minut från Stockholm C i högtrafik
Stockholm C

Norrköping
Linköping

Göteborg C
Borås

Jönköping
Värnamo

Hässleholm

= stopp

Lund
Malmö C
Kastrup
Köpenhamn H

 SJs utbud av höghastighetstrafik försörjer hela behovet av
‒ Ändpunktsresande
‒ Storregional pendling
 Basutbud: 2 tåg/h och sträcka
 Utbud i högtrafik: 4-5 tåg/h och sträcka
 Totalt 13 miljoner resor per år
 Fordonsbehov cirka 36 tåg á 500 platser
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Övrig infrastruktur – konventionella järnvägen
2015

2040
• Inget eftersläpande underhåll i spår och
kontaktledning
• Överenskommen linjestandard vidmakthålls

• Medelhögt kapacitetsutnyttjande (60-80%)
• Resultat av branschens gemensamma kravställning
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SJs SATSNING DIGITALA KANALER
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SJs nya digitala kundmöte
En smartare resa
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6 av 10 av SJs kunder köper idag sin resa på
sj.se eller i SJs app
• Över 650 000 besökare
per vecka på sj.se
• Över 115 000 användare
varje dag av SJs nya app
8 av 10 köper sin biljett i en självbetjäningskanal

14

1 av 4 resenärer köper sin resa med mobilen
2016 (maj)

2014

Ökad andel digitala biljetter

2016 (jan)

37%
55%
8%

SMS

Mobil

Surfplatta

Desktop
15

E-biljett (utskrift)

E-biljett (App/pdf)

SJ möter kundernas behov och beteenden med en tydlig digital
försäljningsstrategi samt ökat fokus på konkurrenskraftig digital och
manuell kundservice
Fler och mer digitala kunder

SJs kanalmix

Digital försäljning
& kundservice

2010

•
•
Manuell försäljning
& kundservice
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I nuläget sker endast >5 % av SJs försäljning via telefon/butik
Resebyråer och ombud står för 20 % av SJs försäljning

SJ erbjuder fortsatt kunderna konkurrenskraftig
manuell service
 Butiker i storstäder
 600 ombud
 Kundservice på telefon
(via Service Center)
 Tydligt tillgänglighetsfokus
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Höga förväntningar genom hela resan

18

Exempel på digitala tjänster under hela resan

20

SJs nya app mycket
uppskattad av kunderna
Exempel på funktioner:
• Enkelt och snabb köp
av resa
• Digital biljett med all
information om resan
• Digitalt SJ Prio-kort
• Digitala månadskort

Varje dag säljs
över 12 000 resor
via appen!
22

SJ Labs – plattform för innovation
SJ Labs Mobilapp – tjänster som testas just nu
•

Hitta obokade platser

•

Var ska jag stå på plattformen?

•

Hitta på stationen

•

Reskompis

24

Pendelprognosen
- ”världens första tåghjärna”
 Världsunik mobiltjänst (app) från
SJ och SJs dotterbolag
Stockholmståg
 Lanserades i februari 2016
 Förutser förseningar i
kollektivtrafiken för
pendeltågsresenärerna i
Stockholm
Läs mer på www.pendelprognos.se
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Köpenhamn – Malmö – Göteborg
Tidtabell T17

26

SJ Snabbtåg Köpenhamn-Göteborg

87%
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Resandeutvecklingen Köpenhamn – Göteborg
+3% jan-aug, trots mindre tågtrafik till/från
Danmark pga Id-kontroller
Jämförelse med Danmark borttagen är
ökningen hela 5% (jan-aug)
– Sommaren 2017 har varit strålande bra
Topplista resandeutveckling R12 (resor inom VKB)
Helsingborg +15%
Malmö
+7%
Lund
+4%
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Resandeökningen beror på ett flertal faktorer
 Direkttåg Helsingborg-Göteborg-Stockholm
 Rejäl ökning av resandet inte minst 1 klass,
skapar kapacitet i andra klass.
 Tillgång till lounge i Göteborg
 Överlag mycket goda kundbetyg
 Marknadsföring
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Nyheter på Västkustbanan (tidtabell dec16- dec17)

 8 avgångar i vardera riktning (Tidtabell 2016 7 avgångar)
 Sommarstopp Köpenhamn, Varberg (samtliga avgångar)
redan från sommaren 2016 (6 veckor)

30

Trafikprogram Köpenhamn – Malmö – Göteborg
Trafikprogram 2017
 8 avgångar i vardera riktning

Trafikprogram 2018 – 2020
 Ambition att öka trafiken ytterligare men kräver en annat upplägg
– Aktiviteter är i gång med inblandade parter, TRV, Öresundståg mfl
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Köpenhamn – Malmö – Stockholm
Tidtabell 2017
Kastrup/Köpenhamn

33

SJ Snabbtåg Köpenhamn-Stockholm

83%
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Resandeutveckling Köpenhamn – Malmö – Stockholm
 Tillväxtregioner och fortsatt hög resandetillväxt
– Innebär en allt större kapacitetsutmaning för varje år

 Stark tillväxt under hela 2015
– 2015 ökade resandet med 8%
– Alltfler affärsresenärer väljer tåget (23% ökning i 1kl)
– Delmarknader och ändpunktsresande växer

 Topplista resandeutveckling R12 (resor inom linjen, ökningen beror
till stor del på minskat resande från Köpenhamn)
–
–
–
–

Malmö – Stockholm +15%
Malmö – Nässjö + 15%
Malmö – Linköping +18%
Malmö – Norrköping + 17%
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Ny Lounge öppnar i Malmö 14e september
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Trafikprogram Köpenhamn – Malmö – Stockholm
Trafikprogram 2017
 Högt antal avgångar => stabilt trafikprogram
 Upprustning och banarbeten ökar restiden

Trafikprogram 2018 – 2019
 X2000 på renovering ger något minskad kapacitet
 Vi bevakar banarbetena
Trafikprogram 2020 och framåt
 Ambition att öka trafiken
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Trafik till Danmark
 Stockholm – Malmö – Kastrup – Köpenhamn
– 3 avgångar norrut (ordinarie 5)
– 6 avgångar söderut (ej fredagar)

 Trafikprogram 2017 Södra stambanan
– Preliminärt återgår vi till ordinarie utbud (oklart gällande
Kastrup)

 Göteborg – Malmö – Kastrup – Köpenhamn
– 3 avgångar under sommaren (ordinarie 5)

 Trafikprogram 2017 Västkustbanan
– Fem avgångar i vardera riktning under sex sommarveckor
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Resandeutvecklingen på Kastrup
Helår

2013

2014

2015

P 2016

Kastrup/Lufthavn

59 934

74 369

89 497

30 000

266 021

314 514

342 127

280 000

Köpenhamn

 Resenärer till Kastrup har stigit med ca 22% per år
– Jönköping / Nässjö och Norrköping – Linköping står för största delen

 Efter införande av Id-kontroll ser vi en minskning med ca 25%
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Ambition öka trafiken till Kastrup/Köpenhamn
 Upprustning av X2000-tågen
– Modernisering, ökad komfort
– Ökad driftsäkerhet, förbättrad
punktlighet

 Skapar en flexibel fordonsflotta
för trafikering till / från Danmark

41

Övrigt

42

Datum

PROJEKTNAMN
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Rapport från dialogmöte med SJ om tågtrafiken på Södra Stambanan och Västkustbanan i
Malmö den 8 september kl 12-15
Detta var tredje gången SJ bjöd in till dialogmöte. Närvarande var följande kommuner: Höör,
Skurup, Bjuv, Helsingborg, Malmö, Staffanstorp, Ängelholm, Halmstad och Varberg.
SJ investerade för 525 MSK 2015 mot 828 MSK 2014. Hade ett resultat på 625 MSK mot 568
MSK 2014. Omsättning 9 052 MSK.
Sträckan Malmö – Stockholm ökade med 7%, Malmö – Göteborg 11%.
Nattåget Malmö – Stockholm ökade med 100% 2015! För första gången på länge går
sträckan inte med minus. Går +-0, även 2016.
SJ har ett bra samarbete med Region Skåne, men tar tacksamt emot tips.
Höghastigetståget kommer ha en prissättning på biljetterna för att fylla platserna. Samma
prissättning som finns idag. Vid fast pris körs mycket luft.
När SJ snabbtåg flyttas över till höghastighetsbanan blir det lättare att hålla tiderna på Södra
Stambanan eftersom alla tåg kör samma hastighet. Plus att fler tåg får plats.
SJ’s app är mycket uppskattad, även hemsidan är bra. SJ säljer ”hela resan”, dvs biljetter
även med andra aktörer. Men andra aktörer säljer inte SJ-biljetter. Det som behöver
förbättras är samarbetet med andra aktörer i Europa.
Västkustbanan kör Malmö – Lund – Helsingborg – Halmstad – Göteborg. Under sommaren
stopp även i Köpenhamn och Varberg.
SJ gör ständigt påtryckningar på Trafikverket. Bäst effekt är det om regioner går ihop. Till
exempel borde Skåne och Västra Götaland göra det. Även inom Skåne kan samverkan bli
bättre för att trycka på Trafikverket.
När SJ pratar punktlighet så handlar det om mindre avvikelser än 5-10 minuter.
Tåget tar fortfarande resor från flyget.
X2000 håller på att rustas upp. Alla tåg ska kunna köra till Köpenhamn. Banarbeten sker på
flera håll. Allt beräknas vara klart till 2020.

Susanne Asserfors

Hampus Allerstrand, SKL
Elizabeth Englundh, SKL

Välkommen

Remisskonferens 3 juni 2016
Hampus Allerstrand, Hanna Bonnevier, Elizabeth Englundh, Signild Östgren

Intern arbetsprocess SKL
§ Juridiska avdelningen (Hampus Allerstrand)
§ Sista svarsdag på remissen 15 oktober (till departementet)
Motivering internt SKL 7 maj (au 19 maj)
Föreslagen nivå: styrelse
Samråd med avdelningen för Vård och omsorg (Elizabeth
Englundh)
Berörda beredningar 15 september
AU 6 oktober Styrelsen 7 oktober

Barnkonventionen blir svensk lag
SOU 2016:19

=

Barnrättighetsutredningen
Utredare: Anita Wikström, nu lagman vid Linköpings tingsrätt
§

27 mars 2013 – 4 mars 2015

§

Utredningen överlämnades den 11 mars 2016

§

Förslagen föreslås träda i kraft 2018

Direktiv att bland annat:
§

kartlägga hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer
med barnkonventionen och de tilläggsprotokoll som Sverige tillträtt ( Barn i
väpnade konflikter och försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi)

§

analysera vilka för- och nackdelar en inkorporering av barnkonventionen
och de tilläggsprotokoll som Sverige tillträtt skulle kunna medföra.

Tilläggsdirektiv
§ Lämna förslag till en lag om inkorporering av barnkonventionen.
§ Belysa vilken vägledning som kan behövas för uttolkning av
konventionen.
§ Lyfta fram vilka åtgärder i övrigt som kan behöva vidtas vid en
inkorporering av barnkonventionen.
§ Ej grundlagsstiftningen

Kartläggning av fyra områden
§ Barn i migrationsprocessen
§ Stöd och service till barn med vissa funktionsnedsättningar
§ Barn som bevittnat våld inom familjen
§ Barn som utsatts för våld inom familjen

Resultat artikel 3.1 och 12
§ Bedömningen av barnets bästa tar inte sin utgångspunkt i det
enskilda barnet.
§ Avvägningar och bedömningar av barnets bästa framgår inte.
§ Samtal med barn görs inte i tillräcklig omfattning.
§ Samtal fokuserar på annat än vad som är relevant i det enskilda
fallet.

Barnrättsbaserat synsätt

Ett barnrättsbaserat synsätt kräver att varje barn erkänns,
respekteras och skyddas som rättighetsbärare med en individuell
personlighet, egna behov och intressen samt personlig integritet.
(Barnrättighetsutredningen, sid 286)

Utredarens förslag
Lagändringar föreslås i följande lagar:
§ Brottsbalken
§ Förvaltningsprocesslagen
§ Förvaltningslagen
§ Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
§ Utlänningslagen
§ Kommittéförordningen

Utredarens förslag
Brottsbalken
Ny §
3 kap. 5 a §
… döms till misshandel av barn till fängelse i högst två år…
Ny lydelse:
3 kap. 6 §
… döms för grov misshandel respektive grov misshandel av barn i
lägst ett år och högst sex år…

Utredarens förslag
Förvaltningsprocesslagen
Ny §
8a§
I ett mål som rör barn ska rätten se till att barnets bästa blir utrett
och särskilt beaktas.
Ett barn ska få relevant information och ges möjlighet att framföra
sina åsikter i frågor som rör barnet.
Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets
ålder och mognad”

Utredarens förslag
Förvaltningslagen
Ny §
7a§
I ett ärende som rör barn ska rätten se till att barnets bästa blir
utrett och särskilt beaktas.
Ett barn ska få relevant information och ges möjlighet att framföra
sina åsikter i frågor som rör barnet.
Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets
ålder och mognad”

Utredarens förslag
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Ny lydelse
6a§
Vid åtgärder som rör ett barn ska barnets bästa utredas och särskilt
beaktas.
Vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter i
enlighet med 8 c §.

Utredarens förslag
Ny §
§ 8c§
”Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör
barnet.
Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets
ålder och mognad”

Utredarens förslag
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omarbetad §
8b§
Barnet ska få relevant information om exempelvis
-vilka rättigheter barnet har,
-hur handläggningen går till, och
-de beslut som kan komma att fattas och konsekvenserna av dessa.
”Informationen som barnet får ska anpassas till barnets ålder, mognad och
andra individuella förutsättningar.”
”Den som lämnar informationen ska så långt det möjligt försäkra sig om att
barnet har förstått informationen”

Utredarens förslag
Utlänningslagen
Ny lydelse
1 kap. 10 §
I fall som rör ett barn ska barnets bästa utredas och särskilt beaktas.
Vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter i enlighet med 11 a §.
1 kap 11 a §
”Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet.
Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.”

Utredarens förslag
Ny lydelse i 1 kap 11 §
Barnet ska få relevant information om exempelvis
-vilka rättigheter barnet har,
-hur handläggningen går till, och
-de beslut som kan komma att fattas och konsekvenserna av dessa.
”Informationen som barnet får ska anpassas till barnets ålder, mognad och
andra individuella förutsättningar.”
”Den som lämnar informationen ska så långt det möjligt försäkra sig om att
barnet har förstått informationen”

Utredarens förslag
Kommittéförordningen
Ny lydelse
15 §
… för jämställdheten mellan kvinnor och män, för barns
rättigheter…

Förslag till lag om konventionen
§ Artiklarna 1-43.1
§ Artikel 44.6
Ska i originaltexternas lydelse gälla som lag.

Översyn av översättningen
Oklara översättningar och omoderna begrepp

Vägledning
Utredaren bedömer att det finns ett behov av en skriftlig vägledning
för tolkning och tillämpning.
Vägledningen bör utgå från ett svenskt perspektiv, finnas samlad på
ett ställe och vara lättillgänglig.
En nationell aktör bör ansvara för vägledningen och att den
uppdateras.

Kommunal självstyrelse
§ Utredarens bedömning
Inkorporeringslagen och förvaltningslagen innebär delvis nya
åligganden för kommunerna.
Men eftersom en skyldighet redan föreligger att tolka den svenska
lagstiftningen fördragskonformt torde påverkan på den kommunala
självstyrelsen vara begränsad.

Utredarens förslag
Myndigheter
Statliga myndigheter som är centrala för att säkerställa barnets
rättigheter ska göra sin verksamhet känd, tillgänglig och anpassad
för barn.
Barnombudsmannen får i uppdrag att bistå berörda myndigheter
med detta.

Enskilda frågor
Barnombudsmannens möjligheter, att föra talan för enskilda i
ärenden av principiell natur eller av särskilt intresse för
genomförandet av barnkonventionen, bör utredas.

Fristående Barnrättighetsbyråer
Stöd till nyinrättandet av fristående Barnrättighetsbyråer.
Barn ska kunna vända sig dit för att få information och individuellt
stöd för att få sina rättigheter tillgodosedda.

Treårigt kunskapslyft
§ Treårsperiod för att genomföra ett kunskapslyft i syfte att höja
kompetensen om konventionen och tilläggsprotokollen. Olika
yrkesgrupper, förtroendevalda i myndigheter, kommuner och
landsting.

Kunskapslyftets syfte
§ Att ge kunskap och kompetens om vad barnkonventionen och ett
barnrättsperspektiv innebär i praktiken, i förhållande till den
egna verksamheten.
§ Bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och till att skapa en
samsyn kring tolkningen av barnets rättigheter utifrån de
allmänna kommentarerna.

Kunskapslyft
Barnombudsmannen:
§ Möjlighet att erbjuda uppdragsutbildningar.
§ Uppdrag att genomföra utbildningsinsatser och bidra till
spridning och användning av metoder för att stärka
barnrättsperspektivet i myndigheters rättstillämpning. Sprida de
allmänna kommentarerna.

Kunskapslyft
§ Statliga myndigheter får i uppdrag att säkerställa att det finns
ändamålsenlig kompetens om rättigheterna och om barns
utveckling och behov. Krav på återrapportering.

Kunskapslyft – utredarens bedömning
§ Bör göras i samverkan med länsstyrelserna.
§ Dialog med SKL
§ Säkerställa att högskoleutbildningar omfattar barnets
rättigheter.
§ Barn bör få information i skolan om vart de kan vända sig för att
få stöd och hjälp om de befinner sig i en utsatt situation.

Svårigheter
§ Att artiklarna i konventionen är allmänt hållna och vaga.
§ Att konventionen saknar den typ av förarbeten som vi är vana vid
i Sverige och som kan ge vägledning i tolkningen.
§ Att det saknas en internationell domstol som kan uttolka
konventionens närmare innebörd.

Möjlighet till skadestånd
Relationen mellan föräldrarätten och barnets rättigheter

Juridiska frågor
§ Det saknas resonemang om omfattningen av bestämmelser i FL
och FPL
§ Vårdnadshavarens rättigheter i FB kontra barnkonventionen.
Konflikt?
§ Fritid och kultur – vilken betydelse får art 31 i praktiken
tillsammans med art 3 och 12 i förhållande till bef. resurser
§ Hur kan förarbetena stärkas upp så att man slipper ändra lagar
över tid?

Lärande och kunskapsutveckling
§ Verktyg för arbets- och beslutprocesser?
§ Vad ska en barnkonsekvensanalys innehålla?
§ Rollfördelning Barnombudsmannen, Länsstyrelsen och SKL
§ Olika ekonomiska förutsättningar mellan kommuner att kunna
genomföra omfattande utbildningsinsatser.

Andras remissyttranden
§ Kammarrätten i Stockholm
§ Justitieombudsmannen

SKL:s remissyttrande
§ Inkorporering – transformering
§ Förslag på ändringar i FL, FPL, BrB, LSS, kommittéförordningen
§ Kartläggningarna
§ Barnombudsmannens möjlighet att föra talan för enskilda
§ Kunskapslyft
§ Rättsmedel
§ Finansieringsprincipen
https://skl.se/tjanster/omskl/remissyttranden/remisser2016/barnkonventionenblirsvensklagsou2016
19.10107.html

Vad ska kostnadsberäknas?
§ Nya bestämmelser ( Förvaltningsprocesslagen och Förvaltningslagen)
- Barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i mål som rör barn
- Relevant information
- Framföra sina åsikter
§ Informationsinsatser krävs, info medborgare
§ Kunskapslyft; omfatta all berörd personal och förtroendevalda
§ Myndigheterna ska göra sin verksamhet känd, tillgänglig och
anpassad för barn
§ Ökad måltillströmning kan innebära fler yttranden ska författas
§ Kostnadsberäkningar saknas för kommunsektorn
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Enkät till 310 medlemmar
1.

Fattat beslut i fullmäktige om att arbeta enligt barnkonventionen

2.

Fattat beslut i styrelsen om att arbeta enligt barnkonventionen

3.

Fattat beslut i fullm el styrelse om att arbeta enligt regeringens strategi

4.

Fattat beslut om att barnkonsekvensanalyser ska göras

5.

Avsatt en ansvarig person/funktion för att samordna arbetet med
rättigheterna

6.

Avsatt ekonomiska resurser för arbetet med rättigheterna

7.

Beslutat att följa upp beslutat arbete som rör konventionsarbetet

2013

2011

2016

Hur vindarna blåser i Skåne
§ Sju kommuner
§ Region Skåne
§ Kommunförbundet Skåne
§ 18 informanter, ledningspersoner på politisk nivå och chefsnivå

De stora penseldragen

Om Barnrättsstrateger
§ Bra med utbildningar
§ De slutar och börjar i andra kommuner
§ Lätt att bli ensam i arbetet
§ Utbilda barnrättsstrateger inom alla förvaltningar
§ Kontinuerliga utbildningar
§ Utbildningar till politiker
§ Måste in på grundutbildningar
§ Höja kompetensen brett
§ De är första steget och kan arbeta in frågan i resten av förvaltningen

Synpunkter från den politiska horisonten
§ Fortbildningsdag för politiker
§ Kontinuerligt för politiker (vid val)
§ Checklista eller något verktyg så att man vet vad man ska göra
§ Det finns mycket teori och lite praktik
§ Uppföljning av barnrättsarbetet görs troligen av någon annan

Önskat stöd
§ Fler barnrättsstrateger
§ Tydlighet i lagen
§ En särskild arbetsgrupp som arbetar med frågan (i kommunen)
med representation från alla förvaltningar
§ Tydligare politiska beslut
§ Fler handlingsplaner som hänger ihop med barnrättsarbetet
§ Stöd i hur man kan mäta arbetet, indikatorer
§ Samverkan mellan kommunerna
§ Kommunförbundet Skåne central part

Rapport från konferens om Barnkonventionen som lag i Eslöv den 13/10 kl 9-12
En konferens tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting) samt KfSk
(Kommunförbundet i Skåne) som hörsammats av 25 kommuner samt Länsstyrelsen och
Region Skåne, ca 100 personer uppdelat på förmiddag och eftermiddag.
Kent Mårtensson, Ordförande för Kommunförbundet i Skåne, hälsade oss välkomna till Eslöv.
Han berättade stolt att nu finns det Barnrättsstrateger i alla Skånes kommuner.
Elisabeth Englund och Hampus Allerstrand från SKL berättade under förmiddagen om arbetet
med att införa FNs Barnkonvention som Svensk lag.
Skåne är en pilotregion i Sverige. Det märks. Det finns ett stort intresse.
Barnrättighetsutredningen heter förslaget som varit ute på remiss. Svaren ska vara inne till
Departementet senast den 15/10.
Enligt förslaget ska det inte in i grundlagsstiftningen.
Det är fyra områden som prioriterats, där det finns gamla lagtexter idag.
- Barn i migrationsprocessen
- Stöd och service till barn med viss funktionsnedsättning
- Barn som utsätts för våld i hemmet
- Barn som bevittnar våld i hemmet
Socialtjänsten och skola och barnomsorg är bortsett från nu eftersom man nyligen sett över
de lagar.
Förslag på nya lydelser till lagtexter redovisades. (PowerPoint bilder biläggs)
Hela barnkonventionen ska gälla som lag. Det ska vara i originaltext, vilket inte är svenska.
Det är den som har företräde vid tolkning. Det finns behov av en skriftlig vägledning för
tolkning och tillämpning. UNICEF har en bra. Men den är på Engelska och på 800 sidor!
Ett förslag är att BO (Barnombudsmannen) ska kunna föra talan i enskilda fall som är av
principiell art.
Idag finns ingen internationell domstol för detta. Vad händer vid överklaganden? Hur blir det
med skadestånd? Inget är bestämt.
Till exempel avsnittet om fritid och kultur. Det är inget tvingande idag. Vems blir ansvaret?
Staten?
SKL tycker det är viktigt att Barnkonventionen skrivs in i respektive lag. Hela yttrandet finns
att läsa här:
https://skl.se/download/18.2864878c15738051607ad9b6/1475850757262/SKL-16-0223304-Barnkonventionen-WEBB.pdf
M och C reserverade sig mot förslaget. De ville avstyrka.
De ekonomiska konsekvenserna för kommunerna saknas helt!

Synpunkter som framkom på konferensen:
- Ekonomiska kompensationer behövs
- Snabba beslutsvägar krävs
- Ett bekymmer att inte SoL (Socialtjänstlagen) genomgår en översyn
- Alla har nu ett ansvar för detta
- Politiken måste nu skapa förutsättningar för detta
- Vi får inte ge upp för att det är svårt
- Sprid goda exempel mellan kommunerna
Ingela Sjöberg, Folkhälsostrateg hos Kfsk:
Idag är 170 Barnrättsstrateger utbildade i Skåne. Sen 2014 har alla kommuner minst en. Det
är vi först i landet med och först i Europa.
Numera är även den idéburna sektorn med. Skåneidrotten har ett eget nätverk.
Men det är sårbart med bara en Barnrättsstrateg i kommunen, pga att folk byter tjänster och
flyttar på sig.
Till våren 2017 går en ny utbildning. Men det gäller att kommunerna har en strategi så det
inte bara blir en titel.
En enkät har gått ut till alla medlemmar med sju frågor:
1. Fattat beslut i fullmäktige om att arbeta enligt barnkonventionen

2. Fattat beslut i styrelsen om att arbeta enligt barnkonventionen
3. Fattat beslut i fullm el styrelse om att arbeta enligt regeringens strategi
4. Fattat beslut om att barnkonsekvensanalyser ska göras
5. Avsatt en ansvarig person/funktion för att samordna arbetet med rättigheterna
6. Avsatt ekonomiska resurser för arbetet med rättigheterna
7. Beslutat att följa upp beslutat arbete som rör konventionsarbetet
2011 och 2013 svarade Höör nej på dessa frågor och i år har Höör inte svart alls. Vi är en
minoritet av kommunerna som inte kan svara ja.
(16 ja, 2 pågår, 6 ej svarat, 9 nej – se bild i ppt)

Susanne Asserfors

Rapport från DUA-konferens (Dialog för unga till arbete) i Hässleholm 7/10 kl 9-12
Deltagare var representanter från DUA, Arbetsförmedlingen, Kommunal och tjänstepersoner
och politiker från Höör, Eslöv, Osby och Hässleholm.
Höör var starkt representerade. Förutom jag var Örjan, Gull-Britt och Pernilla där, samt
Mona och Marianne från Kommunal.
Syftet med dagen var att ta DUA från ord till handling, berätta lite om läget, att vara stöd till
kommunerna vid revideringen av överenskommelsen samt informera om nya
förutsättningar.
På www.dua.se finns mycket bra information. Bland annat finns kommunernas
överenskommelser där. Man kan prenumerera på deras nyhetsbrev där. DUA finns också på
Facebook: ”DUA – Unga till arbete”
Ungdomsarbetslösheten har gått ner. ”Sjunkit som sen sten” som AF beskrev det. AF har
mycket färre unga inskrivna hos sig. Men! För unga utan gymnasieutbildning, unga födda
utanför Europa eller unga funktionsnedsatta har det skett små förändringar. Här är det
individuella lösningar som gäller. De går inte att se som en grupp.
Utbildningskontrakt är en åtgärd som är mycket bra. Men endast 150 kontrakt är skrivna
idag i Skåne! Och det finns ca 3000 utan gymnasieutbildning. Hur ligger vi till?
Vi har KUA (Kommunalt utbildningsansvar) men DUA ser det som ett problem. Individen
måste i fokus. Då krävs det bland annat en lagändring.
DUAs prioriteringar nu är:
- Stöd till kommuner och AF
- Unga utan gymnasieutbildning, unga födda utanför Europa och unga funktionsnedsatta
- Kompetensförsörjningsperspektivet
Några nyheter från Budgetpropositionen:
- DUA ska även jobba med nyanlända
- Beredskapsjobb – ytterligare en ny insats
- Extratjänster – nytt är att man får 100% ersättning samt 150:- för handledning
- Utbildningssatsning – kommunen kan till exempel utbilda en timanställd mot att man tar in
en extratjänst
- Nystartsjobb får sänkt ersättning samt är tidsbegränsat
- Utvecklingsersättning för unga utan slutförd gymnasieutbildning blir 48:-/dag samt längre
än 20 år
Politiken i Höör fick mycket beröm! Inte bara av våra tjänstepersoner utan också av AF och
DUA. För vårt stöd, våra satsningar och vår vilja var det som betonades.
Men DUA är inget enskilt projekt. Arbetet ska finnas med naturligt.
Susanne Asserfors

Rapport från Regional referensgrupp Skåne, Åtgärdsvalsstudie höghastighetsjärnväg
Jönköping – Malmö, Hässleholm 12/10 kl 10-12
Trafikverket har i uppdrag att utreda, planera och bygga höghastighetsjärnväg mellan
Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö. För sträckorna JönköpingMalmö och Linköping-Borås genomför Trafikverket två åtgärdsvalsstudier som kommer pågå
fram till 2018.
Under den tiden kommer Trafikverket bjuda in berörda samarbetsparter (Region Skåne,
Länsstyrelsen i Skåne, Osby kommun, Hässleholm kommun, Höör kommun, Eslöv kommun,
Lund kommun och Malmö stad) för dialog, kunskapsutbyte, att skapa förståelse och
delaktighet samt förankra beslut inför utbyggnad av höghastighetsjärnvägen.
Denna referensgrupp planeras träffas två gånger per år. Detta var andra träffen. Det var
väldigt få närvarande. Jag var den enda politikern närvarande. Ska man träffas i andra
former? Ska gruppen fortsätta träffas?
Den 28 november är kommunerna inbjudna till en träff där man ska prata på mer detaljnivå.
Då kommer även frågan upp om denna regionala referensgrupp.
Som inledning gick Lennart Andersson, Regional direktör på Trafikverket, igenom
budgetpropositionen om infrastrukturen. Bland annat nämndes att i februari kommer ett
SOU (statens offentliga utredningar) om privat medfinansiering av Sverigeförhandlingen.
Andreas Hult, Projektchef, pratade om aktuella frågor i åtgärdsvalsstudien. Remissen skickas
ut i slutet av februari och är ute 3-4 månader. Ska sen vara klara våren 2018.
Stationsområdena i Hässleholm och Lund visades på bild. Flera alternativ finns fortfarande.
Landskapskaraktärsanalyser har gjorts på områdena mellan stationsorterna. Det finns idag
inga ”nej-områden”, men flera känsliga områden. Framförallt runt Ringsjön.
Sverigeförhandlingen håller fortfarande fast vid spår i markplan. Och så länge inga nya beslut
är tagna så förändras inte uppdraget.
Sofia Bremer, Projektledare, visade bilder på landskapsanpassningar som behöver göras vid
anläggningen av höghastighetsjärnvägen.
Vi deltagare fick sen ge vår bild av planeringen. Jag lyfte framförallt att vi behöver tydliga
besked om planerna. Det håller inte med dessa breda korridorer och övergripande planer för
oss i kommunen som ska göra översikts- och detaljplaner. Vi kan inte sluta planera och
utvecklas på grund av detta.
Eslöv kände det precis som vi och tryckte på samma problem.
Trafikverket önskar täta dialoger med kommunerna.
Det är viktigt att kommunerna, regionen och länsstyrelsen träffar Trafikverket samtidigt.
Nästa träff är inplanerad till den 23 mars i Hässleholm kl 10-12, med fika från 9.30. Input till
dagordningen tas tacksamt emot.
Susanne Asserfors

Minnesanteckningar från MLRegionens studieresa 8-9/9 2016 till Berlin.

MalmöLundregionen genomförde den 8-9/9 2016 en studieresa samt styrelsemöte i Berlin.
Besök i ”Statshuset i Berlin”
Besöket inleddes med besök på Berlins stad i det sk Rotes rathaus (där man f ö just planerade för det
svenska kungabesöket). Vi fick en bred exposé över de aktuella frågorna; Migration, Bostäder,
Ekonomisk utveckling och stadens ekonomi.
Ang migration lyftes t ex fram att det privata engagemanget från företag är fortfarande svårt att nå.
Ett exempel är att alla de stora tyska företagen till idag verkar har anställt 57 personer ur
flyktingströmmen (1 000 000 under 2015, varav 80 000 kommit till Berlin). Processen är väldigt styrd
kring själva asylbeslutet och det innebär att man innan dess t ex är berättigad till sk Välkomstklasser
men inte i ordinarie utbildning. Man har upprättat tältläger på Tempelhof flygplatsen.
Från att under många år ha haft gott om bostäder till bra hyresnivårer (85% av alla lägenheter i Berlin
är hyresrätter) så har man under senare år fått en obalans på bostadsmarknaden och med det nya
läget är det de facto bostadsbrist. Man kommenterade vidare att brottsligheten har ökat.
Den ekonomiska utvecklingen i staden har varit ett problem med en del som var kraftigt
statsunderstödd (Väst Berlin) och en del som var konkursmässig och med eftersatt infrastruktur
(gamla Östberlin) . Dock har nya företag börjat blomstra, ex Zalando. Man har också noterat ett
begynnande svart arbetsmarknad, framförallt för privata tjänster (städning i hemmet).
Stadens ekonomi är mycket ansträngd efter alla år av investeringar infrastruktur och stadsbyggnad. F.
n har man en skuld på 60 miljarder euro. Driftsekonomin är i balans så länge räntorna är låga.

Besök i Bundeskanzler amt. (motsv. Statsrådsberedningen)
Huvudfrågan var migration och integration. Många aspekter diskuterades:
-

-

-

-

Man har noterat att de asylsökande inte har de kvalifikationer som man trott.
Språkutbildningen släpar efter, eftersom man enligt tysk lag inte har rätt at gå i skola förrän
asylprocessen avgjorts (1-3 år). Dessförinnan är det de sk Välkomstklasserna som gäller (600
timmar)
Kort tidslinje; man har haft månatliga möten med kommunerna och staten under hela
flyktingkrisen. Under hela tiden har tyska motsvarigheten till SKL också presenterat lagar som
måste förändras/förenklas (likt SKL i Sverige). I april 2016 antogs det Bundsgemensamma
(landsövergripande) programmet för integrationen av de som beviljas asyl. Programmet
bygger på samma koncept som det svenska dvs att kommunerna har huvudansvaret men
med en viktig skillnad, staten står för kostnaderna under hela tiden. Man har därför genom
beslut i juni 2016 skjutit till 2 miljarder Euro/år som nu skall distribueras till kommunerna
(kommunerna är ännu inte nöjda, snittintegrationstiden är 5-10 år)
Man har fattat beslut om att fördela asylsökande på samma sätt som i Sverige, baserat på
befolkning och ekonomisk bärkraft. Man har även fattat beslut om att kunna anvisa till vissa
orter för att undvika gettoproblematik (dvs ingen absolut EBO lagstiftning finns).
Nyligen har man beslutat att tillföra 500 miljoner Euro/år för ökat bostadsbyggande.

Besök på ett av kontoren för Föreningen för offentlig och privat social välfärd.
I Tyskland är den ideella sektorn mer engagerad i välfärdssektorn. Det finns en förening bestående av
både statliga och kommunala myndigheter samt ideella (de flesta är kyrkliga) föreningar som
praktiskt arbetar med frågorna. Man utvecklar dessutom riktlinjer, ex en standardlexikon som kan
användas av socialarbetarna. Stark koppling till akademin och metodutveckling sker.
Vi fick en god bild av hur migrationen påverkat påverkar samhället. Vi förde t ex en bra diskussion om
validering av yrkeskunskaper, i Tyskland accepteras bara formella dokument som grund för validering
i yrken med yrkesbevis – praktiska prov används inte.
Föreningen söker partners i Skåne och Sverige, Malmö stad tog på sig att inledningsvis kunna slussa
frågor rät mellan olika kontaktpersoner.
Slutsummering:
Studiebesöken var intressanta på så sätt att vi har föreställningen att Tyskland är långt framme vad
gäller integration. Våra besök ge svaret att vi har samma problem och har kommit ungefär lika långt.
Ambitionen hos oss och tyskarna är den samma liksom frustrationen att det inte går fortare att få de
vuxna i arbete/skola och de yngre i skola.

Mvh Lars-Åke/ redigerat genom Stefan Lissmark

Minnesanteckningar från träff angående
Sverigeförhandlingen
Kristianstad 2016-02-12
Med på träffen från oss var undertecknad, Michael Andersson och Anna Palm
(ej med på förmötet).
Innan huvudmötet som Region Skåne stod för träffades vi småkommuner
som berörs av snabbspårsdragningen men som inte fått vara med vid de
träffar som de stora haft. Synpunkter från oss småkommuner var just detta
att vi inte har fått vara med i alla sammanhäng trotts att vi berörs högst
väsentligt. Vi bestämde att vi ska trycka hårt på att när snabbspåret
genomförs så ska regiontrafiken utökas väsentligt, även den snabba. Vi vill
också se en plan för matartrafiken. Vi ska också kämpa för att komma med i
alla sammanhäng. Frågan är också om nämnden för Regional utveckling även
står till vårt förfogande? Slutligen är vi frågande till varför sträckningen
ovanför Skåne blev Värnamo istället för Växjö?
På träffen med Regionen var även Sverigeförhandlingen och Trafikverket
med. De drog ett blidspel som visade de senaste besluten där stationerna
blev bestämda och där buden från Sverigeförhandlingen låg med från dem.
Regionrådet Henrik Fritzon påtalade att detta var en av de största
satsningarna Sverige har gjort sedan järnvägen byggdes för 150 år sedan
och att det är en modern satsning. Därför är det viktigt att Skåne är med och
att vi är överens och talar med en röst. De åtta stora har deltagit och de tre
tågstoppen har fått bud men i paketet saknar vi Skånebanan, Västkustbanan,
HH-tunneln, och Mariasträckningen i Hbg.
Meningen från Regionen är att Staten ska betala så mycket som möjligt och
kommunerna så lite förskott som går.
Det måste vara tydligt att syftet är att knyta ihop Stockholm med Malmö och
Göteborg. Detta för klimatet, utvecklingen, bostäder och att det blir en snabb
utbyggnad och kostnadseffektiv. Det kommer att frigöra kapacitet på
befintlig järnväg. Regionen ska samverka och underlätta genomförandet.
Regiontrafiken får inte och ska inte trängas ut menar Henrik Fritzon. Viktigt
att bevaka Infrastrukturpropositionen som kommer hösten 2016.
Juliana Pyron från trafikverket sa att de hade utredningsområden och inga
korridorer. De ska också träffa alla som berörs av dessa områden. Vår träff
blir den 15 mars kl 09.30-12.00 i Hässleholm.

När vi ställde våra frågor så blev det irriterat från regionrådet. Framför allt
när frågorna om sträckningen norr om Skåne kom på ta och varför man valt
Värnamo. Regionrådets svar var först att man inte lagt sig i sträckningen
sedan att Malmö, Lund och Helsingborg såg vinster med den föreslagna
dragningen. Vilka ville han inte redogöra för?
På frågan om transparens gentemot oss småkommuner menade han att vi
varit inbjudna till minst 12 dragningar det senaste året och då inte sagt så
mycket.
Från Höör framförde vi att kapaciteten på nuvarande spår måste öka vad
gäller pasagerartrafiken och Ö-tågen. Att barriärerna måste minimeras. Helst
med stolpspår och att vi önskar att de använder modern teknik dvs 2020-tals
teknik och inte gammal spårteckning typ TGV.
Trafikverket svarade att de inte har låst sig för varken teknik eller hur spåren
ska utformas och kapaciteten kommer att bli större då nuvarande
snabbtågen flyttas över. Dock var alla över ens om att det behövs fyra spår
Lund-Hässleholm och kanske sex mellan Mö-Lund då även snabbtågen ska
gå denna sträckning 2035.

För minnesanteckningarna svarar
Stefan Lissmark

Rapport från konferensen ”Fare free public transport” i Avesta 17-18/9 2015
En konferens med ca 100 personer från Sverige. Politiker och tjänstemän från kommuner
och trafik bolag, samt ca 25 deltagare från 11 andra länder. Politiker, aktivister, utredare och
andra. Från Höör deltog Anna Palm och Susanne Asserfors.
Lars Isacsson (S) kommunaltråd i Avesta inledde.
Avesta är en kommun med ca 22 300 invånare där ca 15 000 bor i huvudorten Avesta –
Krylbo. Där finns några stora företag som Stora Enso och Outokumpu samt ca 1000 små och
medelstora företag. De har en totalbudget på ca 1,3 miljard.
Avestas mål är att år 2020 ska de vara 25 000 invånare och ha skapat 350 nya jobb och 20
nya företag, varav 15 ska drivas av kvinnor.
I valet 2010 lovade S, V och Mp att införa avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar i
kommunen. (De utökade med fler linjer och turer var 30’e minut också.)
De började då undersöka alternativ.
1. Oförändrad service. Dvs att barn och ungdomar som har mer än 3 km till skolan får åka
med kollektivtrafiken gratis.
2. Gratis alltid för alla barn och ungdomar.
3. Gratis för alla.
Alternativ 1 kostade 23,6 miljoner per år inklusive skolbussarna. Alternativ 2 skulle kosta
31,8 miljoner och alternativ 3 23,7 miljoner. 20 000:- dyrare än tidigare!
Det var möjligt på grund av kostnader för skolkorten inklusive administrationen blev
jämförbar med vad biljetter kostade samt var skolor ligger och var eleverna bor.
Resultatet de hoppades på var fler resenärer, mindre administration, mer effektivitet för den
existerande trafiken, mer rättvist och mindre koldioxid utsläpp.
Det negativa skulle kunna bli mer slitage, överfulla bussar och att bussarna skulle utnyttjas
av hemlösa som bostad.
Resultatet blev överfulla bussar! Vilket gjorde att de satte in fler bussar på vissa linjer och
tider till en kostnad av 2,7 miljoner.
2011 hade de 280 000 resor per år. 2015 var det 600 000 resor per år!
Det beslöt att ha en prövotid på två år och permanentade det sedan. Det fanns en politisk
enighet i detta.
Bussresandet har ökat med 171% och fortsätter öka.
Det behövs fortfarande vissa skolbussar, till de barn som bor ensligt. Men där får alla åka
med! På landsbygden har de motsvarande vår närtrafik som naturligtvis också är avgiftsfri.
Tom Petersen från Trafikanalys.
Han har bland annat analyserat Avesta, Kiruna och Kristinehamn som alla har, eller har haft,
olika former av ffpt.
Alla tre kommuner startade med samma mål: öka kollektivtrafikresandet, minska
bilresandet, kombinera kollektivtrafiken med skolbussar och serviceresor, parkeringar kan

användas till annat, mindre rånrisk utan kontanter och mindre administration.
Det har varit svårt att jämföra de ekonomiska vinsterna eftersom alla redovisat på olika sätt.
Men där det blivit succé har kostnaderna ökat eftersom fler bussar har behövts, stressen hos
förare har ökat samt bullernivån på bussarna. På kort sikt inte dyrare ekonomiskt.
I storstäder i rusningstid är det väldigt ekonomiskt samt stora sociala vinster för glesbygden
och under icke rusningstid.
Ort
Invånare
Kostnad
Ökat resande
Kiruna
23 000
4,1 milj
300%
Kristinehamn23 700
3 milj
100%
Avesta
21 500
1 milj
80%
(Fick ingen redovisning varför resultatet ser ut som det gör)

Nu
Reducerat pris för inv
Avskaffat
Avgiftsfritt

Lena Malm (S) KF ordförande i Göteborg
Göteborg har ca 500 000 invånare. 28% totalt reser kollektivt.
Sedan 2008 reser 65+ gratis vardagar 8.30-15, 18-24 samt helger och lov. Detta kostar 2000:/år och busskort = 100 miljoner.
Göteborg var först i väst Sverige. Nu har 28 av 49 kommuner likadant och 9 till planerar.
Fördelar: socialt, hälsosammare, jämnare trafikläge, mindre biltrafik och parkeringar.
Från 2016 ger kortet även gratis inträde på stadens simhallar till en kostnad av 5,5 miljoner.
Det diskuteras om skolorna ska ha olika tider för att börja och sluta dagarna för att sprida ut
resandet ytterligare. Upp till 20 år får busskort gratis. (S ville ha till 26 år, nedröstat)
I Holland hade de ffpt för de under 12 år och över 65. Det blev för dyrt. Nu har de för de med
”låga inkomster”.
”Målet är inte ett område där fattiga inte har råd att ha bil, utan där de rika åker kollektivt”
Taavi Aas vice borgmästare i Tallin
Tallin är den största staden i världen som har ffpt. Men det är endast för invånarna. Om man
inte som besökare kör till speciella p-platser och parkerar där för att ta sig vidare med buss
in i centrum.
Ffpt ger en bättre service och gör Tallin mer attraktivt att bo och jobba i. Fler flyttar dit vilket
ger mer skattepengar in.
Dr Michel van Hulten SAXION School of Governance, Law & Urban Studies
Avgiftsfri är inte samma sak som gratis. Någon betalar alltid! Vi betalar redan, via skatten,
utan att tänka på det.
Vid normal trafik betalar du när du behöver utnyttja den. Vid ffpt betalar du för att det finns
tillgängligt för dig.

Exempel från Flandern, Belgien, som har haft ffpt i mer än10 år:
Flandern
2002
2010
Passagerare
318.358.490
551.235.185
Personal
6.535
8.397
Buss, spårvagnar
2.186
2.692
Passagerare/buss o år
145.635
204.768
Inkomst/år
105.421.638
137.103.179

%
+73,1
+28,5
+23,1
+40,6
+30

Exempel från Holland:
På två invånare finns en bil i snitt.
20% av hushållen har ingen bil.
20% av hushållen har två eller fler bilar.
60% av hushållen har en bil. Om hälften av dessa hushåll använder bilen till att köra till och
från arbetet betyder det att 30% inte har tillgång till bil dagtid.
Bilar kör i snitt 45minuter/dag. Att betala en parkerad bil kostar i Holland 6 miljoner, en
miljon fås in i avgifter. Kollektivtrafiken kostar 3 miljoner!
Rättvisa – att utjämna fattigdomen.
De rika betalar men de fattiga utnyttjar kollektivtrafiken.
Bilar används mer bland de med högre inkomster och tvärt om. Kollektivtrafiken används
mer bland de med lägre inkomster och tvärt om. Vilket betyder att de som tjänar mer
betalar mer i skatt och därför också mer för kollektivtrafiken, men utnyttjar den mindre.
Paolo Vergnano politiker i stadsfullmäktige i Rovereto, Italien (ca 500 000 inv)
Om man jämför bussresande med bilresande ska man använda psykologi!
Busstationen ska ligga sidan om järnvägsstationen. Sidan om ska cykelparkering finnas. Pplatser ska finnas längre bort eller under mark (utom synhåll).
Finns p-platserna sidan om stationen signalerar det: ta bilen till tåget!
På flera ställen ser det ut så och det är busstationen som ligger under mark!
Logi Már Einarsson politiker i stadsfullmäktige i Akureyri, Island (ca 20 000 inv med
universitet)
2006 gjordes 175 000 resor med kollektivtrafik.
2007 infördes ffpt och resandet ökade till 330 000 resor. 2015 är det 460 000.
Kostnaderna har ökat med 30% men det har gett så många andra vinster!

Varför vissa kommuner eller städer har slutat med FFPT har inte berott på behov eller
resultat utan har enbart berott på politik! Vissa ställen har hoppat av och på tre gånger!
Ibland har det berott på att regioner och kommuner inte kommer överens.

”Inga lodräta publika transporter kostar för användaren (hissar, rulltrappor), varför ska då
vågräta göra det!? Gator, trottoarer, torg och gatlampor betalar alla för även om bara vissa
nyttjar det. Det borde vara detsamma för kollektivtrafiken!”
Problemen idag är att alla pratar omkostnader för ffpt. Se till vinsterna i stället! Se budgeten
som en helhet!
Många regioner ser ut som Höörs kommun med en större tätort och landsbygd runt om.
I exempel från Italien körs det bussar till och från centralorten. Det kostar mer, men det
sparas in på asfalt och p-platser.
Vid stadsplanering, i exempel från Belgien, byggs bostäder och företag vid hållplatser. Finns
där ingen buss eller hållplats så får byggaren betala för att det ska bli det!
På Sardinien tyckte man inte att det skulle gå att inför ffpt. Men det privata bussbolaget som
kör bussarna sa: ”Gör det! Ni fortsätter betala som idag (80%) så betalar vi för biljetterna
(20%). Vi behöver jobben!”
Slutkommentarer från talarna:
Tallin får ofta höra att det funkar hos dem eftersom de är en storstad. Avesta får ofta höra
att det funkar hos dem eftersom de är en så liten kommun!
Ta reda på vad folket behöver. Ta reda på vad vi vill med framtiden. Utgå därifrån.
Samarbeta med regionen!
FFPT är ingen utopi längre – det är verkligheten!
Denna konferens har varit i Tallin 2012 och 2013, i Zory, Polen 2014 och 2015 i Avesta. Nu
behövs information med olika exempel.
Läs mer:
www.avesta.se/ffpt (här finns all dokumentation från konferensen)
www.freepublictransports.com
www.wikipedia.com (free public transport)

2015-10-14
Susanne Asserfors

Rapport	
  från	
  studiebesök	
  vid	
  Cefur,	
  Ronneby	
  151125	
  
	
  
Center	
  för	
  forskning	
  och	
  utveckling	
  i	
  Ronneby	
  (Cefur)	
  är	
  Ronneby	
  kommuns	
  satsning	
  på	
  
hållbar	
  utveckling	
  utifrån	
  Cradle	
  to	
  Cradle1-‐konceptet	
  och	
  startade	
  2010	
  när	
  högskolan	
  
försvann.	
  Samstämmighet	
  i	
  kommunen:	
  vi	
  behöver	
  ett	
  forskningscentrum.	
  
Hållbarhetsindustrin	
  identifierades	
  som	
  det	
  nya	
  stora.	
  	
  
	
  
Tittade	
  på	
  hållbarhet,	
  och	
  valde	
  C2C-‐strategin.	
  Cefurs	
  vision:	
  innovativ	
  motor	
  för	
  hållbar	
  
utveckling	
  av	
  näringsliv	
  och	
  samhälle.	
  Är	
  projektpartner,	
  rådgivare,	
  inspiration,	
  
utbildning,	
  marknadsföring	
  och	
  omvärldsbevakning.	
  	
  
	
  
Viktig	
  fråga	
  för	
  centret:	
  hur	
  få	
  forskning	
  till	
  Ronneby?	
  Projekt	
  om	
  hållbara	
  byggmetoder	
  
(renovering	
  av	
  miljonprogram).	
  	
  
	
  
Cefur	
  idag:	
  	
  
	
  
-‐ kvalitetsprogram	
  för	
  hållbar	
  byggnation	
  
-‐ Kilen,	
  ny	
  stadsdel	
  inspirerad	
  av	
  C2C	
  
-‐ Hulta	
  förskola,	
  nästa	
  skola	
  där	
  utvecklingen	
  från	
  Backsippans	
  förs	
  vidare	
  
-‐ Backsippans	
  förskola,	
  valdes	
  ut	
  som	
  en	
  av	
  de	
  fem	
  hållbaraste	
  byggnationerna	
  
under	
  2014	
  
-‐ Listerbyskolan	
  
-‐ Blekingearkivcentrum,	
  fasadbeläggning	
  som	
  renar	
  luft.	
  Mkt	
  energieffektiv.	
  	
  
-‐ handlingsplan	
  för	
  giftfri	
  förskola,	
  handlingsplan	
  som	
  nu	
  implementeras	
  i	
  alla	
  
kommunens	
  förskolor	
  
	
  
C2C:	
  vill	
  kombinera	
  hållbar	
  utveckling	
  med	
  ekonomiska	
  principer.	
  Medan	
  vi	
  räddar	
  
världen	
  tjänar	
  vi	
  pengar.	
  Cirkulär	
  ekonomi	
  baseras	
  på	
  kretslopp	
  enligt	
  C2C,	
  har	
  lagt	
  till	
  
en	
  global	
  ekonomisk	
  modell.	
  	
  
	
  
C2C	
  kan	
  ses	
  som	
  tydligare	
  och	
  mer	
  verkstad.	
  (EU	
  har	
  valt	
  "cirkulär	
  ekonomi"	
  eftersom	
  
C2C	
  är	
  ett	
  trademark-‐registrerat	
  varumärke.)	
  Hållbarhet	
  ses	
  i	
  sammanhanget	
  som	
  ett	
  
minimikrav.	
  Gränsvärden	
  är	
  ett	
  bevis	
  för	
  dålig	
  kemi	
  och	
  dålig	
  design!	
  Istället	
  för	
  att	
  
minimera	
  miljöpåverkan	
  ska	
  man	
  maximera	
  positiv	
  miljöpåverkan.	
  	
  
	
  
Man	
  strävar	
  efter	
  att	
  använda	
  100%	
  förnybar	
  energi,	
  utifrån	
  en	
  strikt	
  tolkning:	
  bara	
  
naturliga	
  processer	
  från	
  sol	
  och	
  gravitation	
  räknas.	
  Det	
  finns	
  inget	
  avfall!	
  
	
  
Hållbar	
  förskola,	
  viktiga	
  principer	
  i	
  arbetet:	
  	
  
	
  
Önskemål	
  från	
  alla	
  grupper	
  tas	
  med	
  (inklusive	
  från	
  barnen!)	
  
Utbildning:	
  före,	
  under	
  och	
  efter.	
  För	
  personal,	
  byggare,	
  arkitekt...	
  
Hälsosamma	
  material:	
  har	
  använt	
  en	
  materialdatabas	
  (Sunda	
  Hus)	
  
(Certifierade	
  produkter	
  och	
  byggnader:	
  snårig	
  flora.)	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  ”I	
  förlängningen	
  står	
  Cradle	
  to	
  Cradle	
  för	
  en	
  ny,	
  cirkulär	
  ekonomi	
  där	
  material	
  –	
  precis	
  som	
  in	
  naturen	
  –	
  

aldrig	
  förstörs	
  eller	
  ackumuleras	
  och	
  där	
  tillväxt,	
  produktion	
  och	
  konsumtion	
  är	
  av	
  godo.”	
  
Från:	
  http://www.vaggatillvagga.se/cradle-‐to-‐cradle	
  	
  

	
  
BAMB	
  -‐	
  Buildings	
  as	
  Material	
  Banks.	
  Hur	
  material	
  kan	
  återanvändas.	
  
	
  
Utemiljö:	
  naturen	
  har	
  fått	
  vara	
  kvar.	
  Möjlighet	
  att	
  sova	
  utomhus	
  -‐	
  under	
  en	
  längre	
  takfot.	
  
Samarbete	
  gymnasieskola	
  -‐	
  förskola	
  (hantverksprogrammet	
  var	
  med	
  och	
  byggde).	
  	
  
	
  
Social	
  mångfald	
  -‐	
  många	
  olika	
  mötesplatser.	
  	
  
CO2-‐halten	
  i	
  luften	
  styr	
  ventilationen.	
  Findamm	
  mäts	
  löpande.	
  	
  
	
  
Med	
  Hulta	
  förskola	
  går	
  man	
  lite	
  längre.	
  Gröna	
  tak,	
  annan	
  ventilation	
  (leds	
  genom	
  
tygrör).	
  Samma	
  arkitekt	
  som	
  Backsippan	
  (Bico,	
  anställd	
  av	
  kommunen).	
  	
  
	
  
En	
  giftfri	
  byggnad	
  räcker	
  inte.	
  Man	
  kan	
  t.ex.	
  tänka	
  på	
  att	
  plastleksaker	
  som	
  är	
  äldre	
  än	
  
2013	
  och	
  som	
  är	
  mjukare	
  än	
  Lego	
  bör	
  kastas,	
  äldre	
  målade	
  leksaker	
  bör	
  också	
  kastas.	
  	
  
Man	
  bör	
  hålla	
  rent,	
  och	
  undvika	
  att	
  ha	
  datorer	
  påslagna,	
  samt	
  aldrig	
  ta	
  emot	
  leksaker	
  
från	
  föräldrar.	
  	
  
	
  
Innehållet	
  i	
  byggnaderna	
  har	
  egentligen	
  större	
  påverkan	
  på	
  människor	
  än	
  byggnaden.	
  	
  
	
  
Enhetschefen	
  för	
  Cefur	
  heter	
  Johan	
  Sandberg.	
  	
  
Cefur	
  på	
  Facebook:	
  https://www.facebook.com/roncefur	
  	
  
Cefur	
  på	
  Youtube:	
  https://www.youtube.com/channel/UCfYvNqniUNJeQZJ9Wesdv9w	
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/33

§ 385 Rapport från kurser och konferenser
2016
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta:
Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt önskemål från kommunstyrelsen redovisas rapporter som inkommit under
tiden under tiden 2016-08--2016-11.
Mötesplats Skåne 2016-08-19 - Susanne Asserfors (S)
Rapport från dialogmöte med SJ 2016-09-08 - Susanne Asserfors (S)
Innovationsdagen 21 september 2016 som hölls på Münchenbryggeriet i Stockholm. Anna
Palm (M)
Rapport från konferens om Barnkonventionen som lag i Eslöv den 13/10 kl 9-12 Susanne Asserfors (S)
Rapport från DUA-konferens (Dialog för unga till arbete) i Hässleholm 7/10 kl 9-12 Susanne Asserfors (S)
Rapport från trafikverket 20161012.docx - Susanne Asserfors (S)
Minnesanteckningar från MLRegionens Berlinresa 2016.docx - Stefan Lissmark (S)
Minnesanteckningar från träff angående Sverigeförhandlingen Kristianstad 2016-02-12 Stefan Lissmark (S)
Rapport från konferensen ”Fare free public transport” i Avesta 17-18/9 2015 - Susanne
Asserfors (S)
Rapport från studiebesök vid Cefur, Ronneby 2015-11-25 - Fredrik Hanell (MP)

Beslutsunderlag
1. Rapport från Mötesplats Skåne 20160819.docx (Susanne Asserfors)
2. Dialogmöte Malmö 8 sep 2016 v0.3.pdf (Susanne Asserfors)
3. Rapport från dialogmöte med SJ 160908.docx (Susanne Asserfors)
4. Rapport från Innovationsdagen 2016 från Anna Palm.docx
5. Rapport från Innovationsdagen 2016 från Anna Palm.pdf
6. Barnkonventionen.pptx (Susanne Asserfors)
7. Rapport Barnkonventionen 20161013.docx (Susanne Asserfors)
8. Rapport från DUA 20161007.docx (Susanne Asserfors)
9. Rapport från trafikverket 20161012.docx (Susanne Asserfors)
10. Minnesanteckningar från MLRegionens Berlinresa 2016.docx (Stefan Lissmark)
Justerande

Utdragsbestyrkande
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11. Dokument10.docx (Stefan Lissmark)
12. Rapport från Avesta 17-18-09-2015.docx (Susanne Asserfors)
13. Rapport fra°n studiebeso¨k vid CEFUR, Ronneby 151125.pdf (Fredrik Hanell)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

