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Redovisning av partistöd
Rutin för när kansliet ska skicka ut blankett för redovisning av partistöd till de partier i Höörs
kommun som är representerade i kommunfullmäktige. Rutinen omfattar även hur inkomna
redovisningar ska beredas för beslut om utbetalning av partistöd av kommunfullmäktige.

Syfte och mål med rutinen
Partierna ska känna sig säkra på hur och när redovisning av partistödet ska ske. Kommunkansliet ska
bereda ärendet på ett korrekt sätt som ger kommunfullmäktige det underlag som önskas för att fatta
beslut i ärende om utbetalning av partistöd.

Rutin
1.
2.

3.

Senast den siste februari varje år skickar kommunkansliet ut fastställd blankett för
redovisning av partistöd till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Utskicket
kan ske per epost till respektive partis offentliga epostadress.
Efter den 30 juni varje år bereder kommunkansliet ett ärende om utbetalning av partistöd till
kommunfullmäktige. Av ärendet ska framgå:
a. vilka partier som angett att den lokala partiföreningen är en juridisk person
b. vilka handlingar som kommit in från respektive parti samt när handlingarna kommit
in, samtliga handlingar ska bifogas som beslutsunderlag
c. vilka partier som lämnat redovisning för partistödets användning samt vilka partier
som lämnat granskningsrapport
d. om kanslichefen anser att punkterna a-c är uppfyllda och om partistöd bör betalas ut.
Kommunfullmäktige ska få ärendet till beslut senast i december månad varje år.

REDOVISNING AV HUR KOMMUNALT
PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET
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Redovisningen avser perioden 1 januari – 31 december och lämnas senast den 30 juni året efter utbetalning. Om
kostnader redovisas på separat bilaga ska det anges hur bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten

REDOVISNING
Det lokala partiets namn och organisationsnummer

Avser år

Summa av partistöd som partiet fått från kommunen under året

Kostnader: summa för lokaler, utbildningar, ers till föreläsare, material, utskick, övriga kostnader (ange vad).

Partistöd som överförts till delar av partiorganisationen utanför Höörs kommun. (Ange vilka motprestationer har erhållits för att
stärka partiets ställning den kommunala demokratin)

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen. (Ange vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning den
kommunala demokratin.)

Fonderade medel inför nästa val från redovisningsåret

Summa som fonderats tidigare år

Konto (och bank) för kommande utbetalningar av partistöd

Denna redovisning med signerad granskningsrapport, lämnas till Höörs kommun, kommunkansliet. Partistöd betalas ut i
förskott i januari månad efter beslut i kommunfullmäktige.

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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Beskriv vad som kontrollerats (t.ex. huvudbok, årsredovisning, verifikationer) och hur kontrollen gjorts

Jag intygar att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under
det angivna året.
Underskrift av partiets utsedda granskare

Namnförtydligande
Kontaktuppgifter

Datum
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Redovisa hur partistöd använts och fördelats
Kommunalt partistöd i Höör utgår till lokala politiska partier som är juridiska personer och representerade i
kommunfullmäktige. Fördelningen sker dels med ett grundstöd per parti och dels efter antalet fastställda mandat i
komunfullmäktige. Utbetalning sker i förskott i januari efter beslut av kommunfullmäktige.
Regler för partistöd har beslutats av kommunfullmäktige den 17 dec 2014, reviderade den 27 jan 2016. Bestämmelser om
partistöd finns även i kommunallagen 2 kap, och i vallagen beträffande fastställda mandat.
Skriftlig redovisning
De som tagit emot partistöd ska redovisa detta till Höörs kommun senast den 30 juni året efter det år för vilket stödet
betalats ut (redovisningsperioden). Av redovisningen ska framgå hur partistödet använts för att stärka partiets ställning i
den kommunala demokratin i den kommun som stödet utgått från.
Blanketten på framsidan är ett stöd för hur redovisningen kan utformas. Redovisningen kan beaktas vid
kommunfullmäktiges framtida beslut om utbetalning av partistöd.
Underteckna granskningsrapport
En granskningsrapport, som undertecknats av en särskild granskare, ska vara fogat till redovisningen av hur partistödet
använts. Granskarens uppgift är att kontrollera att redovisningen ger en rättvisande bild av hur det utbetalde stödet
använts. Partiet utser själv den särskilda granskaren.
Redovisningens syfte och innehåll
Med redovisningen följer öppenhet genom att allmänheten ges möjlighet att ta del av hur partierna använder partistödet
och hur det redovisas. Det utgör underlag och kan beaktas i prövningen av framtida beslut i kommunfullmäktige om
utbetalning av partistöd.
Det finns inte reglerat i lagtext i detalj vad redovisningen ska innehålla. Av den proposition (2014/14:3) som ligger till
grund för lagtexten framgår att den behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet använts för att stärka den kommunala
demokratin. Den ska ge en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Detta avser både stödet som
mottagits under redovisningsperioden och sådant som eventuellt sparats från tidigare år. Har medel förts över till
partiorganisationen utanför Höörs kommun ska det framgå vilka motprestationen som i så fall har tagits emot av partiet i
Höör.
Kommunen till handa senast 30 juni
Redovisning och granskningsintyg ska vara kommunen till handa senas den 30 juni det år som följer närmast efter
redovisningsåret. Lämnas ingen redovisning eller kommer den inte i tid ska stöd inte utbetalas för kommande period.
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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
Justerande

Utdragsbestyrkande
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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
_____

Justerande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/36

§ 41 Rutin/blankett för redovisning av
partistöd
Beslut
Kommunstyrelsens arbetesutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Blankett för redovisning av partistöd fastställs.
2. Rutin för redovisning av partistöd godtas.

Ärendebeskrivning
Kansliet har upprättat förslag på blankett för redovisning av partistöd och rutin för
redovisning av partistöd.

Beslutsunderlag
1. Rutin för redovisning av partistöd.docx
2. Blankett för redovisning av partistöd.docx
3. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §260).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Rapport från konferensen Maskulinitet och jämställdhet den 1/11 i Malmö
SKL ordnade regionala konferenser under hösten som handlade om: Att arbeta med
maskulinitet och jämställdhet – är det en särskild sorts jämställdhetsarbete? Hur ser arbetet
ut i kommuner, landsting och regioner? Vilka maskuliniteter pratar vi om? Är det viktigt att
få med män och pojkar i arbetet och hur går det i så fall till?
I Malmö deltog ca 150 personer. Från Höör deltog, förutom jag, fem personer från HR.
En utredning (SOU) från 2014 heter Män och jämställdhet. Utifrån den satsade SKL på fem
fokusområden:
1.öka medarbetares medvetenhet om maskulinitetsnormer och deras betydelse för
utvecklingen
2.män och pojkar i kvinnodominerade utbildningar och yrken
3.män och pojkars ansvar för obetalt hem-och omsorgsarbete
4.medvetenhet och omsorg om egen och andras hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter
5.mäns och pojkars delaktighet i organiserat jämställdhetsarbete, särskilt fokus på
våldsförebyggande
Många kommuner jobbar med jämställdhet. Men det kan gå under många namn. Exempel:
integration, HBTQ certifiering, fler män i vårdyrken, normkritik, fler pojkar klarar skolan osv.
Enbart 45% av kommunerna jobbar aktivt med en rekrytering för en jämnare könsfördelning.
Och bara 20% av kommunerna ger kompetensutveckling i jämställdhet och normkritik.
När det gäller våld så blir fokus oftast mot män från kulturer bortom den ”vita västvärlden”
samtidigt som statistiken visar att mäns våld mot kvinnor sker av vita män.
Men pojkar/män löper 80% större risk att bli utsatt för våld än kvinnor.
Sen 70-talet har man jobbat med manliga förebilder inom skola och barnomsorg. Men inte
inom äldreomsorgen! Barn har högre status än äldre.
Äldre kvinnor accepterar ofta inte män som vårdare vilket är ett problem.
Politiker och chefer måste ge förutsättningar till män och pojkar att jobba med
jämställdhetsfrågor.
Maktpositioner och privilegier – olikheter – utsatthet. Oftast blir fokus enbart på ett
perspektiv. Behövs en helhet för framgång.
Det ska inte vara ”besvärligt” att vara pappaledig. Det är ett chefsansvar!
17% av papporna tar ut föräldraledighet första året, sen 25%. 38% vabbar.
Förändringsarbete börjar med tålmodighet.
Normkritik handlar om att du lär dig något du inte tidigare var medveten om.
Mottaglighet handlar om att tillhandahålla ett handlingsutrymme.

Bryt normer och traditioner!
Den mest könssegregerade verksamheten i Sverige idag är barnomsorgen tillsammans med
försvarsmakten och räddningstjänsten. 3-4% i snitt. För lite!
Jämställdhet är en ledarskapsfråga! En politiskt aktiv strategi krävs.

Susanne Asserfors

Rapport från MLR-träff (Malmö-Lund-regionen) om besöksnäringen 2016118 i Lund
Jag, tillsammans med Anna Palm och Stefan Lissmark, deltog från Höör på MLRs träff med
tema ”Vad betyder besöksnäringen för MalmöLundregionen och hur kan du som politiker
påverka genom de beslut du fattar”
Tyvärr måste jag säga att detta var en totalt meningslös eftermiddag. Det gav inget nytt och
där var mycket ”gnäll”.
Lunds näringslivs chef uttryckte att ”många inom besöksnäringen har ett vanligt jobb sidan
om”. Vilket tolkas som besöksnäringen inte ger några ”riktiga jobb”?
Trelleborg var väldigt rädd för det politiskt laddade ordet ”hållbar besöksnäring”.
Staffanstorp betonade flera gånger att de är en ”liten kommun” eller ”tillhör
småkommunerna” som något negativt.
Tourism in Skåne har enbart utländska besökare som utvald målgrupp. Vilket betyder att
kommunerna måste klara den svenska marknaden själva, vilket man inte klarar.
Men Malmö lyfte MittSkåne som en förebild och menade att vi ligger i framkant!
Viktigt att komma ihåg vem som är målgruppen!

Susanne Asserfors

Rapport från Stad och Land seminarium 1 den 27/10 i Kommendanthuset, Malmö
Region Skåne och avdelningen Utveckling Skåne jobbar med Strukturbild Skåne som syftar
till att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin för Skåne med kommunernas
översiktsplaner.
Eftersom Skåne ser så olika ut så togs ett dialogmaterial fram under våren 2016 som du kan
läsa här: http://utveckling.skane.se/siteassets/strukturbild/region-skane-broschyrstadland22.pdf
Detta arbetades sedan med i en tankesmedja under hösten 2016 som ledde fram till en
seminarieserie i sex delar där denna dag var den första. Jag har valt att delta på grund av att
vi just nu är mitt uppe i arbetet med vår översiktsplan för Höör.
Temat för dagen var Kopplingen stad och land. Vi var drygt 50 deltagare. Förutom jag var
Yvonne Hagström med från Höörs kommun.
Dagen började med om platsens betydelse. Att landsbygden är beroende av staden lyfts
alltid fram, men sällan tvärt om. Exempelvis arbetskraft, byggmaterial, mat osv.
Staden är norm. Vad är då motsatsen?
Centrum
Periferi
Närande
Tärande
Aktiv
Passiv
Självständig
Beroende
Kultur
Natur
Tillväxt
Stagnation
Möjlighet
Problem
Normen säger också att storstadsbon är högavlönad, högutbildad och högintressant.
Stämmer det? Vad är motsatsen? Går begreppet att byta ut mot vit man?
Urbanitet är synonymt med Modernitet idag.
”Folk väljer att flytta till storstaden” säger vi ofta. Men är det inte så att de tvingas till det på
grund av nedläggning av skolor, sjukhus, kollektivtrafik osv.
Bygger vi ett samhälle för män blir det svårare för kvinnor.
Bygger vi ett samhälle för barn blir det svårare för äldre.
Bygger vi ett samhälle för stad blir det svårare för land.
Vi borde vända på resonemanget! I staden finns fler människor. De kan komma på egna
lösningar och göra frivilliga insatser som vi ofta ber de som bor på landet göra. Lägg
pengarna där inte så många bor.
Enligt SCB bor 16% av svenskarna på landsbygden, 70% enligt OECD!
SCB skiljer på tätort och icke tätort där en tätort är en hussamling med minst 200 invånare.
Då bor 16% av svenskarna på landsbygden.

Tillväxtverket använder en definition där landsbygden är där man har mellan 5 och 45 min
till en tätort om minst 3000 personer. Då blir det 24% som bor på landsbygden.
OECD definierar landsbygden utifrån en befolkningstäthet som är lägre än 150
personer/kvadratkilometer. Då blir hela 70% av Sveriges befolkning landsbygdsboende.
När en stad ska bygga ut blir det enkelt att bygga mot havet (Malmö, Hyllie eller Höör,
Ringsjön?) Men hur gör vi det attraktivt att bygga ut mot åkermark eller skog?
Kommunerna Bjuv, Åstorp, Svalöv och Helsingborg, tillsammans med Skånetrafiken och
Trafikverket, jobbar med projekt Söderåstrafiken. Målet är en väl fungerande kollektivtrafik
för arbetspendling till och från området, skolresor och fritidsresor som i sin tur skapar
förutsättningar för en levande och attraktiv region i nordvästra Skåne. En del är att den
ordinarie kollektivtrafiken även blir skolbuss, och inte tvärt om som vi pratat om i Höör. Läs
mer här:
http://www3.bjuv.se/Global/Gata%20park%20och%20trafik/Resor/%c3%a5ka%20regionbus
s.pdf
I arbetet med översiktsplanen är det viktigt att planenheten har samsyn med politiken och
att efter planen är antagen ska vi göra en handlingsplan.

Susanne Asserfors

2017-01-13
Rapport från konferens Framtida infrastruktursatsningar i Skåne 2018-2029 NTI-planen.
Konferensen som hölls i Malmö den 12 januari av Regionala utvecklingsnämnden och
hade samlat 32 kommuner från Skåne. Konferensen handlade om ”Framtida
infrastruktursatsningar i Skåne 2018-2029 NTI-planen”.
Direktiven till de nationella infrastruktursatsningarna förväntades komma i slutet av
december men har skjutits upp till början av februari. Det medför att tiden för
kommunerna och Region Skåne att agera och spela in våra förslag till satsningar har
krympt i tid. Viktigt är därför att vi är samlade och eniga i det vi vill göra i Skåne. Skåne
är hela Sveriges flaskhals och det är viktigt att Regering, Riksdag och Trafikverket
förstår och anammar detta. Underhåll av redan befintlig infrastruktur är
högprioriterat. Vi ska också framhålla att man ska se hela resan oavsett trafikslag och
att man ska se Skånes som en viktig del av hela Sveriges infrastruktur. Det krävs
många stora investeringar för att motverka flaskhalsar i Skåne och vi har både
identifierat dessa och ger förslag på hur det bör åtgärdas. De fyra hörnen i Skåne har
med utgångspunkt från sina sakkunskaper tagit fram förslag till åtgärder.
För infrastuktursatsningar finns både Nationell plan (NTI) och Regionalplan (RTI) att
förhålla sig till. Det finns även en tredje faktor och det är Trafikverkets egna
prioriteringar där vi inte har någon insyn eller dialogingång.
Kommunerna och Regionen kommer att få NTI på remiss under juni-september.
Tilldelningen är 4,3 (inte mer?) miljarder till Skåne.
De fyra hörnen presenterade sina förslag till infrastuktursatsningar både NTI och RTI.
Kort redovisning och diskussion om begreppen och synen på Samfinansiering,
Medfinansiering och Förskottering. Frågan ställdes också om vi verkligen ska sam- och
medfinansiera underhållskostnader och eftersatta investeringar?
Till sist hade vi en diskussion om att framhålla miljö- och klimataspekterna i
investeringarna samt att bostadsbyggandet är en del av infrastrukturen.
För oss i kommunerna gäller det att ge stöd till medarbetare som ingår i
arbetsgrupperna som håller på att ta fram och ge respons på RTI- o NTI-planerna.

För minnesanteckningarna svarar
Stefan Lissmark
KSO
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/8

§ 25 Rapport från kurser och konferenser 2017
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Från Susanne Asserfors har följande ”Rapporter från kurser och konferenser” inkommit:
Rapport från Stad och land 1, 20161027
Rapport från Makulinitet och jämställdhet, 20161101
Rapport från MLR besöksnäringen, 20161108

Från Stefan Lissmark har rapport ”Framtida infrastuktursatsningar i Skåne 2018--2029
NTI-planen” inkommit:
Rapport från konferens NTI 2018 - 2029, 20170112

Beslutsunderlag
1. Rapport
2. Rapport
3. Rapport
4. Rapport
_____

Justerande

från
från
från
från

Makulinitet och jämställdhet 20161101.docx
MLR besöksnäringen 20161108.docx
Stad och land 1 20161027.docx
konferens NTI 2018 -.docx

Utdragsbestyrkande

INSCANNADE KURSER OCH KONFERENSER
Datum

Diarienummer

2017-01-20
KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Kansli

INSKANNADE INBJUDNINGAR TILL
KURSER OCH KONFERENSER

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-30
och
Kommunstyrelsen 2017-02-13

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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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/14

§ 27 Inbjudningar till Kurser och konferenser
KS AU/KS
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Susanne Asserfors (S) ska delta i hela Region Skånes seminarieserie ”Stad och Land”.
Återstående seminarier är heldagar 2017-03-09 i Helsingborg, 2017-04-26 i Kristianstad
och 2017-06-08 i Alnarp. Även Stefan Lissmark ska delta i mån av tid. Det är ingen
anmälningsavgift till seminarierna.
2. Susanne Asserfors (S) ska delta i kommunsamråd med kollektivtrafiknämnden, Region
Skåne, 2017-03-03 kl. 09:30-12:00 i Hässleholm. Det är ingen anmälningsavgift.

Ärendebeskrivning
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser finns i dokumentet ”Inskannade
inbjudningar till kurser och konferenser.”
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har rätt till ersättning för förlorad
arbetsförtjänst och timersättning vid deltagande i kurser och konferenser som
kommunstyrelsen uppdragit dem att delta i. Detta gäller inte Stefan Lissmark (S) och
Anna Palm (M) då de har fast arvode. Höörs kommun betalar då även resekostnader till
och från kursen/konferensen, eventuella boendekostnader samt anmälningsavgifter. I
beslutet redovisas vem som ska delta, vilken kurs/konferens det rör sig om, vem som
arrangerar kursen/konferensen, när den äger rum, om det är heldag eller halvdag samt
anmälningsavgiften.

Beslutsunderlag
Inscannade inbjudningar till kurser och konferenser.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/510

§ 141 Förslag på fördelning av mer resurser i
välfärden inklusive schablonersättning
med anledning av flyktingsituationen för
år 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till budgetförstärkning.
2. Beslutet ska arbetas in i budgetdokumentet.
3. Rubriken ska ändras till ”Förslag på fördelning av mer resurser i välfärden inklusive
schablonersättning med anledning av flyktingsituationen för år 2017.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Regeringen har i Budgetpropositionen anvisat 10 miljarder till kommuner och landsting
från år 2017 för mer resurser i välfärden. Pengarna till kommunsektorn kommer dels att
fördelas på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet dvs. i
kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande
och nyanlända. Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent
och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal
asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent.
Höörs kommun erhåller enligt den senaste uppgiften per 2016-09-23 9,6 miljoner kronor
för 2017. Detta belopp kan ändras då del av anslaget är invånarrelaterat från och med
2017. Det datum som gäller för invånarantalet är 2016-11-01.
Höörs kommun erhåller även olika bidrag inklusive schablonbidrag från Migrationsverket
för nyanlända personer. Dessa ersättningar beräknas budgetmässigt till 3 250 000 kronor
och finns beaktat i nedanstående förslag.
Ställningstagande
En arbetsgrupp bestående av integrationskoordinatorn och
chefsekonom/budgetsamordnaren med representanter av ekonomerna från berörda
sektorer har, med utgångspunkt att endast extrakostnader som inte ersätts via andra
bidrag ska ersättas via detta bidrag inklusive schablonersättningar, arbetat fram ett
förslag som presenterats för delar av kommunens ledningsgrupp.
Ledningsgruppens representanter består av sektorschef Freddy Friberg för kultur- och
fritidsnämnden, sektorschef Monica Dahl för socialnämnden, sektorschef Lisbeth
Bonthron för barn- och utbildningsnämnden samt ekonomichef Lars-Johan Rosvall.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Denna grupp har bearbetat underlaget och tagit hänsyn till de politiska synpunkter som
framkom vid budgetberedningens storgruppsmöte den 3:e oktober 2016 och förslagit
följande fördelning av anslaget:
Kommunstyrelsen erhåller netto 2 360 000 kronor,
Socialnämnden erhåller netto 2 800 000 kronor,
Barn- och utbildningsnämnden erhåller netto 3 740 000 kronor och
Kultur- och fritidsnämnden erhåller netto 700 000 kronor.
Totalt att fördela är netto 9 600 000 kronor i budgetförstärkning till styrelse och nämnder.

Överläggning
Maria Boström-Lambrén (S) framför att det ska framgå av beslutsunderlaget vad som är
schablonersättning och vad som är annan ersättning.
Yrkanden
Anna Palm (M) och Stefan Lissmark (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Stefan Lissmark (S) föreslår kommunfullmäktige besluta:
Beslutet ska arbetas in i budgetdokumentet.
Rubriken ska ändras till ”Förslag på fördelning av mer resurser i välfärden inklusive
schablonersättning med anledning av flyktingsituationen för år 2017.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen samt två
tilläggsförslag från Stefan Lissmark (S). Ordföranden frågar kommunfullmäktige om
kommunstyrelsens förslag bifalls och finner att så sker. Ordföranden frågar
kommunfullmäktige om Stefan Lissmarks (S) förslag att beslutet ska arbetas in i
budgetdokumentet bifalls och finner att så sker. Ordföranden frågar slutligen
kommunfullmäktige om Stefan Lissmarks (S) förslag om att ändra ärendets rubricering
bifalls och finner att så sker.

Beslutsunderlag
1. Fördelning av mer resurser i välfärden inklusive schablonersättning med anledning av
flyktingsituationen för år 2017.pdf
2. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-11-14 KS §219).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/509

§ 139 Förslag på fördelning av tillfälligt stöd
till kommuner med anledning av
flyktingsituationen för år 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till budgetförstärkning.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
I regeringens proposition 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 föreslår regeringen
att 9,8 miljarder kronor tillförs som tillfälligt stöd till kommuner och landsting med
anledning av flyktingsituationen. Det tillfälliga stödet utbetalades 2015, men avser även
att täcka kostnader som kan förväntas uppstå 2016. Höörs kommun erhöll 10,4 miljoner
kronor i december och resultatförde en trettondel på 2015 motsvarande 0,8 miljoner
kronor. Kvar att fördela för år 2016 är 9,6 miljoner kronor i budgetförstärkning.
Ställningstagande
En arbetsgrupp bestående av integrationskoordinatorn och
chefsekonom/budgetsamordnaren med representanter av ekonomerna från berörda
sektorer har, med utgångspunkt att endast extrakostnader som inte ersätts via andra
bidrag ska ersättas via detta bidrag, arbetat fram ett förslag som presenterats för delar av
kommunens ledningsgrupp.
Ledningsgruppens representanter består av sektorschef Freddy Friberg för kultur- och
fritidsnämnden, sektorschef Monica Dahl för socialnämnden, sektorschef Lisbeth
Bonthron för barn- och utbildningsnämnden samt ekonomichef Lars-Johan Rosvall.
Denna grupp har bearbetat underlaget och förslagit följande fördelning:
Kommunstyrelsen erhåller 2 225 000 kronor,
Socialnämnden erhåller 2 400 000 kronor,
Barn- och utbildningsnämnden erhåller 4 275 000 kronor och
Kultur- och fritidsnämnden erhåller 700 000 kronor.
Totalt att fördela är 9 600 000 kronor i budgetförstärkning till styrelse och nämnder.
Yrkanden
Anna Palm (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-30

2 (2)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Beslutsunderlag
1. Fördelning av tillfälligt stöd till kommuner med anledning av flyktingsituationen för år
2016.pdf (tjänsteskrivelse)
2. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-11-14 KS §218).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Migrationsverket minskar antalet boenden
Färre personer söker asyl i Sverige, och det innebär att Migrationsverkets behov av
boendeplatser för asylsökande fortsätter att minska. Just nu planerar vi för att
kunna minska med 23 500 platser till och med 20 maj 2017.
Vi planerar för att:







18 500 personer ska kunna byta boende
I första hand erbjuda boende i egna lägenheter och kollektiva boenden
I andra hand erbjuda tillfälliga boenden som drivs av leverantörer som vi har ramavtal med.
Boenden med självhushåll kan vara kvar så länge som möjligt inom avtalsperioden.
Föra en dialog med de som berörs när boenden ska stängas.
Hjälpa människor att flytta till nya boenden i etapper för att skapa framförhållning

Vi uppskattar att planeringen är klar till mitten av januari 2017.

I Migrationsverkets senaste prognos bedömer myndigheten att behovet av
boendeplatser fortsätter att minska under 2017 fram till och med 2020. Prognosen
bedömer också att myndigheten under hösten 2017 inte behöver upphandlade
platser alls.
Migrationsverket har just nu fler upphandlade boendeplatser än vad som behövs.
Därför är inriktningen att avveckla boendeplatser på direktupphandlade boenden.
Sedan i juli 2016 har drygt 12 000 människor som söker skydd i Sverige fått ett
annat boende när cirka 100 tillfälliga asylboenden har stängts. Under första
halvåret 2017 fortsätter Migrationsverket att stänga ytterligare 183 tillfälliga
boenden.
Det innebär att cirka 18 500 personer kan behöva byta boende. Flyttar kommer att
planeras för att genomföras under februari till maj. Så långt det går erbjuder
Migrationsverket ett boende i närområdet. När det inte går erbjuds boende i andra
kommuner där det finns lediga boendeplatser. Det innebär att antalet asylsökande
kommer att minska i vissa kommuner, och öka i andra.
Mer information i mitten av januari 2017
Så snart planeringen är klar kommer vi att ge de aktörer som berörs mer
information. Vi bedömer att det kan ske i mitten av januari. Sedan inleder våra
mottagningsenheter en dialog med berörda aktörer lokalt.

Kontakta oss gärna!
Välkommen att kontakta våra representanter om du har frågor som rör din
kommun.
Läs gärna mer om avvecklingen på vår webbplats: www.migrationsverket.se
Med vänliga hälsningar,
Kenneth Karlsson och Per-Erik Bjurholt, Nationella samordnare
Nationella Samordnare:
Kenneth Karlsson – Telefon: 010-485 43 13
Mejl: kenneth.karlsson@migrationsverket.se
Per-Erik Bjurholt – Telefon: 010-485 36 66
Mejl: per-erik.bjurholt@migrationsverket.se
Region Öst
Åsa Gustav Jansson – Telefon: 010-485 20 09
Mejl: regionost-kansli@migrationsverket.se
Region Väst
Lena Johansson – Telefon: 010-485 04 21
Mejl: regionvast-kansli@migrationsverket.se
Region Syd
Jan Ekdahl – Telefon: 010-485 17 94
Mejl: regionsyd@migrationsverket.se
Region Nord
Mats Engman – Telefon: 010-485 63 66
Mejl: regionnord@migrationsverket.se
Region Stockholm
Jonas Krantz – Telefon: 010-485 46 08
Mejl: region-stockholm@migrationsverket.se
Leverantörs- och upphandlingsfrågor
Per Sörensen – Telefon: 010-485 89 88
Mejl: per.sörensen@migrationsverket.se

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Samhällsplanering Region Skåne <no-reply@nyhetsbrev.skane.se>
den 12 december 2016 09:24
Lissmark, Stefan
Senaste nytt Sverigeförhandlingen Skåne

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Flag for follow up
Har meddelandeflagga
Dela nyhetsbrevet:

Skåne överens om byggstart

Läs på webben | Tipsa en vän | Avregistrera dig

#32 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

– Byggstart Skåne är en del av vårt skånska arbete för
skapa samsyn kring vad som är viktigt och för att
förbereda oss gemensamt, säger Mikael Stamming,
utvecklingsdirektör Region Skåne.

Ny överenskommelse:
Skåne redo för ny
stambana

12 DECEMBER 2016

Sträckningskommunerna och Region
Skåne har nu skrivit under
överenskommelsen Byggstart Skåne.
Region Skåne och de åtta skånska kommunerna
längs den planerade sträckningen av en svensk
höghastighetsjärnväg är redo för byggstart. Nu
har alla nio parter skrivit under en
överenskommelse om gemensamma
utgångspunkter. Detta för att säkerställa en
fortsatt smidig planeringsprocess, med maximal
investeringsnytta och med hänsyn till Skånes
unika flerkärnighet och landskap.

Läs
hela
artikeln
här

Trafikverket lyfte svensk höghastighetsjärnväg
Trafikverkets roll som samhällsutvecklare, hur höghastighetsjärnväg hänger
samman med bostadsbyggande samt internationella lärdomar från Frankrike,
Storbritannien och Spanien – det var några av de programpunkter som
Trafikverket bjöd på under sitt kunskapsseminarium om höghastighetsjärnväg i
Sverige.

En nyhet var planeringsdirektör Stefan Engdahls förslag om hur det kan behövas en ny förvaltning när
Sverigeförhandlingens uppdrag avslutas:

Se filmen från kunsskapsseminariet
om höghastighetsjärnväg

– Sverigeförhandlingen sluter, fram till de upphör 2017, ett stort
antal långsiktiga överenskommelser om medfinansiering och
andra åtaganden med kommuner längs den kommande
höghastighetsjärnvägen. Efter 2017 måste dessa
överenskommelser förvaltas under lång tid och avvikelser
hanteras då Trafikverkets formella och lagbundna
planeringsprocess pågår fram till leverans av projekten. Det ligger
i vårt intresse att denna förvaltning sker med hög stringens och
kvalitet.

Läs
hela
artikeln
här

Värdarna Pia Nilsson (S) och Anders Åkesson (C)
tillsammans med Region Skånes Mätta Ivarsson (MP)

Byggstart Sverige i
riksdagen
I november lanserades rapporten
Byggstart Sverige under ett riksdagsseminarium i Stockholm. Talarna var
eniga över partiblocken om behovet
av en ny stambana.
– Med en höghastighetsjärnväg kan vi i
framtiden åka till Hamburg snabbare än till
Stockholm idag. Det samma gäller även för
Jönköping. Det kommer att öppna upp helt nya
möjligheter och knyta länder och regioner
närmre varandra. En ny stambana är mer
omdanande för samhället än många tycks tro,
lyfte Mätta Ivarsson (MP), ordförande i
Regionala utvecklingsnämnden Region Skåne.

Läs
hela

artikeln
här

Följ oss för de senaste uppdateringarna av
Skåne i Sverigeförhandlingen!
Hemsida: skane.se/sverigeforhandlingen
Twitter: @byggstartskane

Börja prenumerera på nyhetsbrevet Sverigeförhandlingen Skåne

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD
Växel:
044 - 309 30 00

Pågatåg Nordost

11 december 2016

Minnesanteckningar - Styrgruppen

Tid.

9 december 2016 kl. 10-12

Plats.

Sal 1, Norra station, Hässleholm

Närvarande
Höör
Kristianstad
Hässleholm

Göran Svärd
projektledare

Markaryd
Sölvesborg
Perstorp
Osby
Älmhult
Helsingborg
Bromölla
Växjö
Alvesta
Karlshamn
Laholm
Halmstad
Klippan
Företagsgruppen

Martin Risberg
Pär Palmgren, ordförande,
Richard Heingard, James Heathcote
Bengt Germundsson
Patrik Ströbeck
Marcus Friberg, Håkan Lindström
Rolf Mårtensson
Nils Fransson
Kjell Rosenlöf
Elisabet Babic, Annica Pålsson
Carl Fredrik Graf, Sabina Andersson
Benny Torstensson, Jan Åström

Region Halland
Region Skåne
Trivector

Björn Johansson
Anders Jönsson
Mats Améen

Projektledare

Göran Svärd

telefon 070-261 71 11

epost

info@pagatagnordost.se

www.pagatagnordost.se
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1.

Minnesanteckningar 160923.
Minnesanteckningarna lades med godkännande till handlingarna.

2.

Pågående och planerade upprustningar av järnvägar som berör
Pågatåg Nordost.
Redovisa Trafikverket pågående upprustningar på Södra stambanan,
kontaktledningsbyte Hässleholm-Lund och spårbyte Vislanda-Ballingslöv(70 km). Utbyggnaden till 4 spår mellan Malmö och Lund startar
2017 och skall vara färdigt 2023. Kostnad 4000 Mkr.
På Skånebanan skall en hastighetshöjning till 160 k/tim utföras under
2017/2018 mellan Åstorp och Hässleholm. Vidare förlängs ett mötesspår mellan Hässleholm-Kristianstad under 2018/2019 samt en start av
utbyggnaden till dubbelspår från Kristianstad på 900 m under
2016/2017.

3.

Lägesbeskrivning samt det fortsatta arbetet.
Markarydsbanan/Hässleholm-Markaryd-Halmstad.
Redovisas förslaget enligt fördjupningsstudien samt en redovisning och
diskussion av pågående ställningstagande från inblandade parter.
Trafikupplägget som redovisats är accepterat av regionerna. En viktig
fråga att lösa är kapacitetsbehovet på Halmstad C samt när ett nytt mötesspår i Knäred kan bli nödvändigt.
De 4 kommunerna som ligger längs Markarydsbanan har idag skickat
ett gemensamt brev till Trafikverket Väst för att understryka utbyggnadsbehovet av Halmstad C.
Vidare har de 4 kommunerna inbjudit till ett gemensamt möte med Trafikverkets båda regioner, Väst och Syd, som ansvarar för Markarydsbanan.
Näringslivet, genom Benny Torstensson, Tillväxt Markaryd redovisade
en debattartikel ,som nyligen publicerats bland annat i Hallandsposten,
och som understryker näringslivets behov av bättre förbindelser i närtid
mellan Hässleholm-Markaryd-Halmstad samt Västkusten i stort.

3
Växjö- Alvesta
Redovisade förslaget enligt fördjupningsstudien som förordar en etapputbyggnad i 3 delar av dubbelspåret mellan Växjö-Alvesta för att succesivt öka kapaciteten på banan.
Arbetet fortsätter nu mellan Pågatåg Nordost, Växjö, Alvesta kommuner samt Region Kronoberg för att både stärka argumenten samt även
diskutera olika finansieringslösningar inför den kommande infrastrukturplanen.
Kristianstad-Hässleholm
Här finns också ett behov av en fördjupningsstudie med inriktning på
etapputbyggnad av ett dubbelspår. Hässleholm och Kristianstad kommuner är positiva men diskussion med Region Skåne återstår. Avsikten
är att kunna ge konkreta, hanterbara lösningar som ger effekt för en
ökad trafikkapacitet. En målbild är att den nya Öresundspendeln
Kastrup-Kristianstad skall kunna trafikera från 2024.
Styrgruppen ställer sig bakom redovisningar och det fortsatta arbetet.

4.

Tågutvecklingen i regionerna.
Anders Jönsson, Region Skåne, som leder arbetet av Tågstrategin 2050,
redovisade ett intensivt pågående arbete med olika förslag för trafiken,
avtalsformer mm som slutligen skall redovisas under våren 2017. Tågstrategin påverkar den framtida trafiken till Köpenhamn sam regionerna
Halland, Kronoberg och Blekinge.

5.

Budget 2017
Budgetförslaget för 2017 har skickats ut.
Styrgruppen beslutar enligt budgetförslaget,
Att insatsen per kommun är oförändrad 20000kr
Att Osby kommun hanterar ekonomin
Att ordförande är kso i Hässleholm,Lena Wallentheim
Att projektledare är Göran Svärd
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6.

Sammanträdestider 2017.
Styrgruppen beslutar efter diskussion följande mötestider för 2017.
24 februari

kl.10-12

28 april

kl.10-12

29 september kl.10-12
1 december

kl.10-12

Samtliga möten äger rum i Hässleholm.
Pär Palmgren, Hässleholm avslutade mötet och önskade en god jul och
ett gott nytt år.

Göran Svärd
projektledare

När det blir klart. Rececentrum har nu blivit ett ständigt pågående arbete i centrala Halmstad. Teckningen visar hur
det till slut ska bli, bland annat med den breda gångtunneln under spårområdet framför stationen. Bild: Broschyr,
Halmstads kommun

Halmstad satsar nära 100
miljoner på tunneletappen
Kommunen är beredd att skjuta till närmare 100
miljoner kronor på en upprustning och förlängning av
perrongerna på stationen i Halmstad. Bland innebär detta
att en gångtunnel byggs under spåren vid centralstationen,
med uppgångar på perrongerna.
HALMSTAD

Lennart Hildingsson

19:27 - 9 dec, 2016

På tisdag klubbar kommunfullmäktige vad man kallar en "avsiktsförklaring" för
centralstationen och persontågtraﬁken.

I sitt nuvarande skick bedöms inte Halmstad C klara alla de tågstopp som väntar för
Västkustbanan, HNJ-banan och den nya traﬁk som planeras för Markarydsbanan.
Hela kostnaden för bygget beräknas bli 330 miljoner. Spadarna är tänkta att sättas i
marken någon gång under perioden 2018-2028, vilket är spannet för nästa större
infrastrukturplan.
Halmstads andel, 99 miljoner kronor, blir därmed 30 procent av hela kakan; Region
Halland tar 33 miljoner (slutgiltigt beslut tas vid nästa regionfullmäktige) och
Traﬁkverket svarar för en lejonpart på 198 miljoner.
Avtalet som är på väg att undertecknas, det råder för övrigt full politisk enighet om
det, sägs vara ej juridiskt bindande vad gäller detaljer och kostnader. Det är just vad
det kallas: en avsiktsförklaring.
Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande, tycker att prislappen för
Halmstads del blir rimlig. Detta i jämförelse med regionens åtagande, vilket är en
tredjedel mindre.
- Investeringen kommer i första hand oss till del. Regionen tar ett ansvar för
infrastruktur även i de andra hallandskommunerna, säger Graf och tillägger:
- Projektet är också mycket angeläget för Halmstad kommun, för våra möjligheter
att växa.
Som jämförelse har Halmstad, som andra större investeringar de närmaste åren,
Nya Södra infarten från E 6 som beräknas kosta 380 miljoner och ett nytt
Kattegattgymnasium som har skattats till inte mindre än 500 miljoner.
Även länspolitikerna ger investeringen hög status. De nominerar Halmstads bangård
till högsta prio i den kommande nationella infrastrukturplanen.
- Vår avsiktsförklaring är en viktig del för att ombyggnaden ska komma med där,
säger Dag Hultefors (M), ordförande i tillväxtutskottet, i ett pressmeddelande efter
att regionstyrelsen tog sina beslut i onsdags.

Fakta: Bygger för Resecentrum
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Investeringarna
vid järnvägsspåren
är en kommande
i den serie
av projekt som samlar bussar och tåg
START
NYHETER
SPORT
NÖJE & etapp
KULTUR
A-Ö
till ett resecentrum i Halmstad.
Etapp 2 i denna pågår just nu: Hållplatser för stadsbussar och nya körfält längs Laholmsvägen.
Perrongetappen, när den sätts igång, innebär i korthet följande:
Gångtunnel under spårområdet, med uppgångar och hissar till plattformar.
Nuvarande plattformar görs längre och bredare.
En helt ny plattform byggs bortanför yttersta spåret mitt emot stationen (Spår 5).

Lennart Hildingsson

ANDRA HAR ÄVEN LÄST
ANNONS

Glöm snön – man
kan ha kul ändå
Helg betyder ledigt för
många och tredje advent
betyder att julen...

ANNONS

Två elbolag tar ut
58 % mer när du
inte gör ett val

Tidigare pojkvän
krossade fönster på
kvinnas hus

Har du ett anvisningsavtal
bör du omedelbart göra
ett aktivt val. Du...

Polisen ﬁck ett samtal
från Nordanåvägen, som
löper från Hishult mot...

Stark ekonom
hotas av oro i
politiken i Eur
och USA

Politisk osäkerhet
oro på den ﬁnansi
marknaden.
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Justering

Plats och tid

Lyngby Gård, Everöd
2016-12-08, klockan 08.30-13.00

Beslutande

Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande)
Peter Johansson, Kristianstad
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Rolf Mårtensson, Bromölla
Stefan Borg, Hörby
Marika Bjerstedt-Hansen, Osby
Niklas Larsson, Osby
Patric Åberg, Östra Göinge
Anders Bengtsson, Östra Göinge (ny ledamot)

Övriga deltagare

Marie Wäppling, Bromölla
Johan Ericsson, Hörby
Petra Gummeson, Osby
Jonas Rydberg, Östra Göinge
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§ 42
Verksamhetsplan 2017 inklusive preliminär budget
Utvecklingsledaren presenterade den preliminära verksamhetsplanen för 2017 samt
preliminär budget för 2017 och 2018.
Styrelsen ställer sig bakom inriktningen på verksamhetsplanen samt att fortsatt använda
tillgängligt överskott från tidigare år till att finansiera satsningar. Dock med förbehållet
att balans i budget bör nås senast 2019 och att det då bör finnas kvar ca 500 000 kr i
sparat kapital för framtida satsningar. Beslut om verksamhetsplanen och budget för 2017
tas på styrelsemötet den 7/2 2017.
Styrelsen ger i uppdrag till styrgruppen för Arbetsmarknad & Kompetensutveckling att
på styrelsemöte under 2017 redovisa resultatet av vår satsning på en YH-koordinator.
§ 43
Strukturplansarbetet och Kristianstad & Hässleholm som tillväxtmotor
Samordningsansvarig Sissi Sturesson (SKNO) presenterade arbetet för
Strukturplansarbetet och Tillväxtmotorn.
Styrelsen ställde sig positiva till det kommande arbetet och Älmhult uttryckte intresse för
att följa och fortsatt informeras om arbetet i den mån det berör dem.
§ 44
EU-kontorets verksamhet samt ny strategi från 2017
Sara Wanther från EU-kontor Skåne Nordost presenterade året som gått och de insatser
man gjort samt planerade insatser 2017. Därefter presenteras den nya strategi som ska
gälla från 1/1 2017.
Styrelsen samt deltagande externa uppdragsgivare godkände den nya
strategin som gällande för 2017 och 2018.
§ 45
Fastställande av mötestider 2017
Styrelsen fastställde mötestiderna för 2017 enligt förslag.

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 46
Övrigt
a. Basfinansiering av Krinova
Kristianstad kommun arbetar tillsammans med Krinova för att säkerställa en så
kallad basfinansiering via Näringsdepartementet.
Skåne Nordosts styrelse gav ordförande mandat att för Skåne Nordosts räkning,
skriva under den ansökan om medel (tillsammans med Kristianstad) som
Kristianstad kommun och Krinova kommer att skicka till departementet.
b. Ny sammansättning av SKNOs presidie 2017-2018
Styrelsen beslutade om Osby kommun som ny del av SKNOs presidie efter Östra
Göinge enligt arbetsordningen.
c. Bygg- och plandag 9 februari 2017
Skåne Nordost planerar tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Region
Skåne en Bygg- och plandag den 9 februari i Bromölla. Utvecklingsledaren
informerade om dagen.

Ordföranden avslutar mötet och tackar alla politiker och tjänstemän för ett gott arbete under 2016
och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Justering

Utdraget bestyrkes
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1. Syfte
Strategi för EU-kontor Skåne Nordost ska klargöra hur det EU-relaterade/internationella arbetet i
SKNO ska bedrivas och ge underlag för prioriteringar. Strategin är kommunövergripande och kan
fungera vägledande för det EU-relaterade/ internationella arbetet inom samtliga kommunala
nämnder, styrelser och förvaltningar i nordöstra Skåne. Strategin gäller från och med januari 2017.

2.1 Mål/inriktning
Strategins övergripande mål utgår från, men begränsas inte till, de av styrelsen för Skåne
nordostsamarbetet gjorda prioriteringarna avseende tillväxtarbetet i SKNO:


Näringsliv



Arbetsmarknad och Kompetensutveckling



Samhällsplanering och infrastruktur



Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

Syftet med EU-kontor Skåne Nordost är att:
-

Stötta kommunernas arbete med att använda EU-programmens möjligheter i kommunernas
ordinarie utvecklingsarbete, i syfte att stärka verksamhetsutveckling och finansiering. Fokus
ligger på kommunernas långsiktiga visioner och planer enligt EU projektanalys (EPA) utöver
det gemensamma arbete som bedrivs inom Skåne Nordost. Kontorets arbete i enskilda och
samverkande kommuner kommer att bedrivas med utgångspunkt i de genomförda EUprojekt analyserna, så kallade EPA. EPA:s kommer med jämna mellanrum att uppdateras av
kommunernas tjänstemän med stöd av EU-kontorets personal. Syftet med den beskrivna
processen är att säkra samtliga externt finansierade projekts långsiktiga förankring i
kommunernas politiska ledning och administrativa ledning.

-

Stötta kommunernas arbete med att utveckla och stärka kommunernas EU/internationella
kontakter/samarbeten med ett ökat fokus på transnationella program. Det kan handla om att
hitta nätverk och nyckelpersoner samt att hålla koll på utlysningar.

-

Via EU-programmens möjligheter eftersträva bred samverkan enligt ”Quattro Helix”, d.v.s.
samarbeten mellan offentlig/kommunal verksamhet, näringsliv, högskola/universitet och
social ekonomi/ ideell sektor. Insatser som syftar till att skapa kommunövergripande
utvecklingsprojekt i SKNO ska eftersträvas.

-

Fungera som ett kommungemensamt stöd när det gäller kompetensutveckling och utveckling
av kommunernas EU-relaterade arbete. Exempel på aktiviteter är SKNOs nätverk av
kontaktpersoner, projektutbildningar och projektnätverk.

-

Öka de kommunala verksamheternas kunskap om EU:s möjligheter bland annat genom olika
marknadsföringsinsatser.
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2.2 Omvärld och utmaningar
Om tidigare årtionde har karaktäriserats av omväxlande ekonomisk och social tillväxt med
lågkonjunkturer så befinner sig nu världen i en tid av utmaningar. Europa återhämtar sig fortfarande
från den ekonomiska krisen samtidigt som nya och strukturella utmaningar har hamnar allt mer i
fokus. Det handlar om en demografisk utveckling där allt färre ska försörja allt fler, ökade
migrationsströmmar på grund av krig och klimat men också på grund av ekonomisk utveckling. Det
handlar även om en samhällsförändring i form av digitalisering, som enligt experter inom området
kan bli tusen gånger starkare än industrialiseringen. Digitaliseringen kommer innebära att nya jobb
skapas och att gamla att bli förlegade. Samtidigt som dessa utmaningar tar över fokus har Europa och
världen fortfarande inte löst klimat- och miljöfrågorna. Brexit, finanskrisen och hanteringen av
flyktingvågen 2014-2015 illustrerade tydligt två andra utmaningar som hela det europeiska
samarbetet står inför: ett socialt och demokratiskt underskott. Solidaritet mellan EU-länderna är en
förutsättning för att samarbetet ska fungera och för att man gemensamt ska kunna hantera de
globala utmaningarna.
Dessa utmaningar skapar naturligtvis stor osäkerhet för EUs framtid och kommer att påverka
inriktningen av nuvarande och kommande EU-program. Diskussionerna kring utformningen av nästa
programperiod 2021-2027 har inletts och mycket talar för att vi kommer se en minskning av de
fonder som deltagande kommuner använder mest d.v.s. EUs olika strukturfonder som Europeiska
Socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. EU-kontorets arbete ska därför inriktas på
att stötta kommunerna i att söka medel till verksamhetsutveckling från andra fonder; svenska,
europeiska och internationella.

3. Metod
Verksamhets- och projektutveckling, utifrån EU-kontorets strategi
Strategidokument

Framtid

Ansökan

Utvärdering

Verksamhetsanalys

Genomförande

Utvecklingsbehov

Projekt och fortsatt arbete
Implementering

Allt EU-finansierat utvecklingsarbete ska utgå från grundliga verksamhetsanalyser enligt ovanstående
arbetsmodell, som visar ett förlopp från strategi till projekt till implementering. Det innebär att
samtliga ansökningar om medfinansiering från olika EU-program ska förgås av verksamhetsanalys,
där utvecklingsbehov vägs av mot beslutade/uppsatta mål. För att säkra analysernas giltighet kan
vissa vetenskapliga och strukturerade metoder användas. Sammantaget förutsätter arbetssättet en
fungerande organisation avseende det EU-relaterade arbetet i SKNO – ett gemensamt EU-kontor och
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fungerande lokala kontaktpersoner/samordnare med uppdrag och mandat att arbeta med frågorna.
Som resultat förväntas arbetssättet leda till att extern projektfinansiering skapar långsiktig nytta i de
kommunala verksamheterna. EU-kontor Skåne Nordost ska ge processtöd i genomförande av såväl
verksamhetsanalyser som i framtagande av ansökningar, partnersökningar och stöd till pågående
projekt kring projektledning och ekonomihantering.
-

Projektrådgivning

EU-kontorets huvuduppdrag ska vara att bistå kommunernas medarbetare med kvalificerad
projektrådgivning, d.v.s. hjälp i att strukturera upp utvecklingsidéer, hitta lämpliga program för
finansiering, partners och kringmaterial såsom blanketter och stöddokument. Specifika metoder kan
fungera som stöd i problem- och idéformulering, samt i att strukturera upp en idé till att kunna
fungera i projektform. Arbetssättet förutsätter kontinuerlig omvärldsbevakning från EU-kontorets
sida, samt regelbundna kompetensutvecklingsinsatser gentemot kontaktpersoner/samordnare i
deltagande kommuner. Kompetensutveckling kan med fördel genomföras i samverkan med andra
aktörer.
Vid tillfällen då det råder hög arbetsbelastning kommer prioriteringar att göras kring processtödets
omfattning. Prioriteringar kommer att underställas chefsgrupp SKNO.
-

EPA- analys

Metoden EU-projekt Analys (EPA) innebär att en djupgående analys genomförs av EU-finansieringens
möjligheter kopplade till verksamheternas utvecklingsbehov. Syftet är att skapa internationalisering
som leder till konkreta resultat för deltagande kommuner. Metoden ska leda till en ökad klarhet över
prioriteringar, behov av resurser och genomförande i samband med konkreta utvecklingsprojekt som
ska finansieras av EU-medel.
Vi förväntar oss att metoden kommer att bidra till:
 Bättre koppling mellan kommunala politiska visioner, politiska prioriteringar och
internationalisering
 Bättre och mer effektiv nyttjande av resurser i kommunerna
 En ökad mängd EU-projekt i våra kommuner
Se vidare i bilaga 1.
-

Internationellt arbete

Transnationellt samarbete blir en viktig del i verksamhetsutvecklingen då projektutveckling med
utländska partners ska syfta till att nya arbetsmodeller och ny kunskap kan prövas i verksamheterna.
Utbytet bidrar också till ökade resurser, individuell kompetenshöjning och attraktion i konkurrensen
om ny arbetskraft. EU-kontoret har en viktig roll att spela i detta arbete - gärna i samarbete med
Europa Direkt som bl.a. fokuserar på skolorna i SKNO.
-

Samverkan

Utvecklingen i SKNO är i hög grad beroende av vad som händer i omvärlden. Det är därför viktigt att
EU-kontorets omvärldsbevakning även inkluderar internationella processer som påverkar Skånes
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kommuner. Det är därför viktigt att ha ett proaktivt förhållningssätt till övriga Europa och den
integrationsprocess som unionsarbetet utgör. Sammantaget kan dessa analyser bli en viktig tillgång
för SKNO då man ska identifiera verksamheternas utvecklingsbehov och leta efter lämplig
medfinansiering från EU.
Som ett led i arbetet med strategisk påverkan/samverkan utgör olika former av nätverksarbete en
bra möjlighet. Bra projektarbete är ett sätt att bli en attraktiv samarbetspartner, här har EU-kontoret
en viktig roll att spela i SKNO. På lokal nivå bör samverkan inriktas mot Europa Direkt Hässleholm,
Krinova Incubator & Science park och Högskolan Kristianstad. Andra viktiga organisationer för utbyte
är Europaforum, berörda Leaderkontor, försäkringskassor, arbetsförmedlingar, ideell sektor mm. På
regional nivå bör samverkan inriktas mot Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Länsstyrelsen i
Skåne med flera. På internationell/Bryssel nivå bör samverkan inriktas mot kommissionens
direktorat, internationella nätverk för samverkan och utveckling, olika programkontor för EU:s fonder
och program, regionkontor i Bryssel med flera.

4. Kommunikation
EU-kontor Skåne Nordost har i uppdrag att kontinuerligt uppdatera sig, att sprida information vidare
ut till kontaktpersonerna och till övriga medarbetare i de kommunala verksamheterna. Som
informationskanaler används hemsida, nyhetsbrev och regelbundna möten/konferenser. Hemsida
används främst för kontaktuppgifter och publicering av projektresultat. Nyhetsbrev skickas med
jämna mellanrum efter behov med uppdateringar om program, utlysningar och partnersök. Riktade
nyhetsbrev inom exempelvis temaområden används då det finns en önskan om att lyfta fram
specifika möjligheter. Temabaserade möten och konferenser anordnas för kommunernas tjänstemän
av samma skäl. Ett syfte med de kommunövergripande mötena och konferenserna är även att främja
samverkansprojekt mellan kommunerna.

5. Ansvar
Allt EU-relaterat och internationellt arbete bör präglas av långsiktighet och god framförhållning.
Arbetet bör planeras, budgeteras, dokumenteras och utvärderas för att slutligen kunna
implementeras på ett bra sätt.
EU-kontorets kontaktpersoner utgör en nödvändig del i de samlade insatserna. Varje kommun
rekommenderas att ha minst en ansvarig kontaktperson som ska fungera som en länk mellan
kommunen och EU-kontoret för att uppnå full nytta av EU-kontorets insatser. Kontaktpersonen
rekommenderas att ha ett kommunövergripande samordningsansvar för det interna EU-relaterade
arbetet och för att kunna användas som intern central resurs. Kontaktpersonen bör ha kunskap om
EU/internationalisering och dess möjligheter ur ett kommunövergripande perspektiv.
Kontaktpersonen rekommenderas att omvärldsbevaka, delta i kontaktskapande aktiviteter samt
finnas tillgänglig för diskussioner av utvecklingsbehov. Kontaktpersonen rekommenderas att ansvara
för att sprida och följa upp information som kommer från EU-kontoret, delta i nätverksträffar, bistå
EU-kontoret med information och kontakter etcetera, inklusive årlig ekonomisk sammanställning av
de medel som betalats ut till kommunen under året.
Tydligt uppdrag, mandat och tid för uppdraget utgör nödvändiga förutsättningar. Ett riktmärke för de
minsta kommunerna är ca 20 % av en heltidstjänst. Kontaktpersonerna rekommenderas vara
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tjänstemän med ett utvecklingsuppdrag i kommunen, lämpligen en strateg eller utvecklare. Med rätt
typ av tjänsteman och mandat kan kontaktpersonen vara en motor, som med EU-kontorets stöd,
bidrar till ett effektivt nyttjande av extern projektfinansiering för kommunens utveckling.
EU-kontoret ska erbjuda deltagande kommuner stöd i arbetet med verksamhetsanalyser,
projektrådgivning, processtöd och omvärldsanalyser. Teamledare ansvarar för EU-kontorets
metodmässiga utvecklingsarbete. Däri ingår även uppföljning och dokumentation löpande till SKNOs
utvecklingsledare. Vid behov rapporteras även vid möten för chefsgrupp och styrelse. Chefsgrupp
utgör styrgrupp för EU-kontorets verksamhet. Värdkommun ansvarar för administration, personal,
lön och arbetsmiljö. Anställningar genomförs via EU-kontor och värdkommun i samråd med
Chefsgrupp.
EU-kontorets verksamhet ska vart tredje år utvärderas. Utvärdering ska i första hand fokusera på
insatsernas kvalitativa resultat, d.v.s. nyttan av det stöd EU-kontoret erbjuder de kommunala
verksamheterna. De finansiella resultaten redovisas årligen via kommunernas budgetredovisningar
och ingår i kontaktpersonernas uppdrag. Varje år ska en handlingsplan upprättas för EU-kontorets
verksamhet, innehållande prioriteringar och aktiviteter. Strategin ska uppdateras vid behov.

6. Resurser
EU-kontorets grundbemanning: 2.75 tjänst, fördelade enligt följande:
EU-koordinator, teamledare:
Ansvarar för metodutvecklingsarbete kring projektrådgivning, EU-projekt analyser, prioritering av
insatser, arbetsfördelning. Ansvarar för EU-kontorets ekonomihantering gentemot SKNO/Kristianstad
kommun. Ansvarar för rapportering gentemot styrgrupp/SKNO chefsgrupp, samt för administrativa
rutiner gentemot värdkommun/Hässleholm. Arbetar aktivt med projektrådgivning och med övriga
uppdrag enligt strategi.
2 EU-koordinator, projektrådgivning:
Aktivt deltagande i projektrådgivning, EU-Projektanalyser och med övriga uppdrag enligt strategi.
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Bilaga 1

EU-Projekt Analys – EPA: Analysverktyg i kommunalt
utvecklingsarbete
Ett erbjudande till din kommun att använda sig av EU-finansiering i utvecklingsarbetet
utifrån politiska visioner och långsiktiga mål.
Inledning
Metoden EU-projekt Analys (EPA) innebär att en djupgående analys genomförs av EU-finansieringens
möjligheter kopplade till verksamheternas utvecklingsbehov. Syftet är att skapa internationalisering
som leder till konkreta resultat för deltagande kommuner. Dessa resultat kan handla om att
kommunerna tar ökad del av EU:s finansieringsmöjligheter, får fler kontakter med andra
organisationer i utlandet, får ett ökat erfarenhetsutbyte samt större synlighet nationellt och
internationellt.
Metoden ska leda till en ökad klarhet över prioriteringar, behov av resurser och genomförande i
samband med konkreta utvecklingsprojekt som ska finansieras av EU-medel.
Vi förväntar oss att metoden kommer att bidra till:
 Bättre koppling mellan kommunala politiska visioner, politiska prioriteringar och
internationalisering
 Bättre och mer effektiv nyttjande av resurser i kommunerna
 En ökad mängd EU-projekt i våra kommuner
EPA är en metod som i hög grad bygger på politiskt stöd och involvering då man involverar politisk
nivå och tjänstemannanivå kontinuerligt i processen.
Metodens innehåll

Vårt analysverktyg utgår från kommunens politiska visioner, idéer och långsiktiga mål.
Analysen genomförs som en gemensam process bestående av följande 6 steg:
Steg 1. Uppstartsmöte med KSAU
Processen inleds med ett uppstartsmöte med KSAU där metoden presenteras och en tidsplan
upprättas för det fortsatta arbetet.
Steg 2. Avtal och arbetsgrupp
Kommunen utser en arbetsgrupp bestående av ansvariga politiker och tjänstemän samt identifierar
de dokument som ska analyseras. Gruppen består förslagsvis av 3 personer. I de kommuner där det
finns en egen EU-resurs bör denna person ingå i arbetsgruppen.

Steg 3. EU-kontorets grovanalys
EU-kontor Skåne Nordost gör en grovanalys av möjlig EU-finansiering i dess olika delar. Analysen ger
en tydlig bild av de möjligheter som finns för EU-finansiering för planerade utvecklingsprojekt i

Bilaga 1
kommunen. Analysen kommer också att förhålla sig till EU2020, Östersjöstrategin och Skåne Nordost
prioriteringar/tillväxtstrategi.
Steg 4. Återkoppling till KSAU
EU-kontor Skåne Nordost gör en återkoppling till KSAU och/eller utsedd arbetsgrupp.
Steg 5. KSAU prioriterar
KSAU eller utsedd arbetsgrupp prioriterar vilka projekt man ska gå vidare med när det gäller EUfinansiering. Här kan kommunerna med fördel samordna sig i nordöstra Skåne när det gäller
eventuellt samarbete kring kommande EU-projekt. EU-kontoret kommer att bevaka dessa
samordningsmöjligheter.
Steg 6. EU-kontorets detaljanalys
Efter KSAUs prioritering gör EU-kontor Skåne Nordost en detaljerad analys av prioriterade
projektutvecklingsmöjligheter som visar på program, finansieringens omfattning, utlysningar, krav på
transnationellt samarbete, arbetsinsats i förhållande till genomförande med mera.
Förutsättningar
En analys i alla dess delar kan genomföras under en period på 4 månader. Analysen genomförs
kommunövergripande, utifrån prioriteringar från KSAU. Vid igångsättande är det viktigt att ett antal
förutsättningar uppfylls:







EU-kontor Skåne Nordost diskuterar genomförandet med Kommunstyrelsens arbetsutskott
innan arbetet påbörjas
Kommunen utser en arbetsgrupp som ansvarar för kommunens åtagande.
Tid och resurser avsätts från båda parter.
Politisk förankring.
Kommunen/arbetsgruppen ansvarar för återkoppling angående prioriteringar.
Efter genomförd analys sker återkoppling muntligt och i dokument.
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Hemställan om kommuners och landstings uppgifter
inom krisberedskap och civilt försvar
Dnr 14/05181

För kännedom

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 18
november 2016 beslutat att skicka en hemställan till regeringen om att staten ska
inleda förhandlingar med SKL angående kommuners och landstings uppgifter inom
krisberedskap och civilt försvar.
Hemställan redovisas i bilaga 1.
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Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
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Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Markus Planmo

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Angående kommuners och landstings uppgifter inom krisberedskap och
civilt försvar
Sveriges Kommuner och Landstings ställningstagande
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i sina redovisningar till
regeringen om civilt försvar konstaterat att det idag inte finns någon grund för att
kommuner och landsting ska delta i en försvarsplanering, och att finansiering behöver
ordnas om detta förhållande ska förändras. Den nuvarande överenskommelsen om
kommunernas krisberedskap löper ut 2018. Vidare har förutsättningarna för
kommunerna att arbeta med räddningstjänst under höjd beredskap förändrats i
grunden. Avsiktsförklaringen om landstingens krisberedskap löpte ut för snart nio år
sedan. Ersättningen till landstingen är redan i dag kraftigt underdimensionerad.
SKL hemställer om att staten ska inleda förhandlingar med SKL angående
kommuners och landstings uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar. En
förutsättning för att sådana förhandlingar ska bli meningsfulla är att staten, i enlighet
med finansieringsprincipen, ersätter kommuner och landsting för tillkommande
uppgifter.
Bakgrund
Sedan arbetet med totalförsvarsplanering återupptogs framförs allt oftare
förväntningar från t.ex. Försvarsmakten och länsstyrelser på att kommuner och
landsting ska delta i planeringen. Nedan beskrivs de förutsättningar som idag gäller
för kommuner och landsting avseende civilt försvar.
Kommuner

I Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) anges flera uppgifter vid höjd
beredskap. Bland annat ska kommuner och landsting vidta de förberedelser som
behövs för verksamheten under höjd beredskap. Staten har dock valt en styrmodell
som innebär att SKL och staten tecknar överenskommelser där ersättning och
uppgifter preciseras. I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap från 2013
anges att avseende höjd beredskap så ska kommunerna:



säkerställa att VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) kan sändas via
anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls samt
säkerställa att krisledningen inom kommunen har grundläggande kunskaper
om kommunens uppgifter vid höjd beredskap.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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I övrigt ska kommunerna under perioden 2014-2018 fokusera på förberedelser inför
fredstida kriser. Det kan finnas åtgärder som både är till nytta för fredstida kriser och
vid höjd beredskap. Stora delar av planeringsarbetet inför höjd beredskap har dock
begränsad relevans för krisberedskapen. Om en kommun ändå väljer att delta i sådana
aktiviteter så finansieras detta av kommunen själv.
Kommunal räddningstjänst

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor innehåller ett 8 kap. om Räddningstjänst
under höjd beredskap (RUHB). Där anges uppgifter för kommunal räddningstjänst vid
höjd beredskap som bland annat avser röjning av farliga områden och sanering av
kemiska stridsmedel och kärnvapen. Utgångspunkten var dock att staten skulle
tillhandahålla en omfattande stödstruktur. Till och med början av 2000-talet utbildade
staten stora mängder civilpliktiga, tillhandahöll materiel, samt hade en regional
organisation för planering och övning. Utbildning av civilpliktiga har inte bedrivits på
många år. Förråden med RUHB-materiel avvecklades av MSB under perioden 20102015. Den regionala stödorganisationen är sedan länge nedmonterad. Sammantaget
har kommunernas förutsättningar för RUHB förändrats i grunden.
Landsting

När det gäller landstingen regleras uppgifter och ersättning avseende LEH i en
särskild avsiktsförklaring från 2007. Denna anger inte några mål avseende höjd
beredskap. Avsiktsförklaringen löpte ut 2008. Ersättningen var 2007 på totalt 10 mnkr
och har sedan dess inte räknats upp. Ersättningen täcker inte alls de kostnader som
landstingen har för risk- och sårbarhetsanalys och utbildnings- och
övningsverksamhet.
När avsiktsförklaringen tecknades fanns ett fast stöd från Socialstyrelsen till
landstingens katastrofmedicinska beredskap om ca 30 mnkr. Med hänvisning till nya
finansieringsprinciper för anslag 2:4 Krisberedskap avvecklade staten 2011 detta stöd.
Alltså har förutsättningarna för landstingens krisberedskap kraftigt försämrats jämfört
med när avsiktsförklaringen tecknades. Till detta kommer att MSB avvecklat sitt stöd
till akutsjukhusens tekniska försörjningssäkerhet. Detta stöd omfattade 2010 ca 29
mnkr. Landstingen erhöll 2015 sammantaget 15 mnkr från anslag 2:4 Krisberedskap.
Detta kan jämföras med länsstyrelserna som samma år fick ca 120 mnkr.
Det är sammantaget oacceptabelt att staten inte finansierar de uppgifter som man lagt
på landstingen. Därtill framförs förväntningar på att landstingen ska arbeta med civil
försvarsplanering.
Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko
Ordförande
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Sändlista – för kännedom

Kommunstyrelsens ordförande, samtliga kommuner
Landstings- och regionstyrelsens ordförande, samtliga landsting och regioner
Försvarsmakten – Högkvarteret
Försvarsmaktens regionala staber
Länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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MELLANSTÅxns nnNnÄ.l,LNINcs AB
Protokoll 2016-ll-24

Protokoll från styrelsemöte den24 november 2016
med Mellanskånes Renhållnings AB, 556214-7800, på,A.kerivägen 3 i Eslöv.
Närvarande:
Ledamöter
Kj ell-.Ä.ke Persson, ordfiirande
Johan Andersson, vice ordftirande

Gabriele Goldhammer

Erik Holmquist, tjg
Lena V/öhlecke
Fredrik Ottesen
Gerty Holst
Hanna Ershytt

Suppleanter
Bo-Göran Hansen
Olle Iding

Övriga
Anette Hall, Vision
Bengt Svensson, VD
Sara Andersson Krantz, sekreterare

Ej närvarande
Rickard Sallermo
Håkan Svensson
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Styrelsemöte 20 I 6-l I -24

556214-7800

L. Sammanträdets öppnande

Ordftirande Kjell-,Ä.ke Persson hälsade alla välkomna och ftirklarade sammanträdet öppnat.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3. Val av protokolljusterare
Styrelsen beslutade

att

välja Gabriele Goldhammer att j'timte ordft)rande justera protokollet.

4. Protokoll från

förra styrelsemötet

Styrelsen beslutade

att

godkänna protokollen från styrelsemöten 2016-09-29 samt

2016-ll-09

5. Rapport från verksamheten

Bengt Svensson berättade om verksamheten. I Rönneholm har ytan för kompostering
reparerats och asfalterats.
En del virke är flisat flor leverans till Örtofta, ca 1500 ton. Priset på flis är halverat jämftirt
med forra året.
P.g.a. överskott har 750 ton grot (grenar och ris) körts till Sysav fiir ftirbränning. Merab har
betalt 200-250 krlton till Sysav fiir att de ska ta emot materialet.
Danmarks skatteregler har ändrats, därfor sker inga leveranser av grot dit.

I Rönneholm har en tidigare upphandlad sikt blivit levererad. Under december kommer
även en ny lastmaskin och lastväxlare att levereras. Nästa år inftirskaffas en ny kross.
På kontoret i Eslöv har fukt upptäckts

i golv och väggar. Skadan har skett p.g.a. dålig

konstruktion då huset uppfordes. Reparatio n
Justerandes signatur
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I Rönneholm kommer vågsystemet bytas ut, det har varit mycket problem med nuvarande
utrustning.
Mängden mottagna lFA-massor har inte varit stor under senare halvan av året.
Under hösten har det inkommit över 2 000 ton borrslam.
Då det har diskuterats om ÅVc:erna behöver upprustas eller om nya behöver byggas har
man börjat tittapä olika lösningar.

I Åhus byggdes ny.A,VC sommaren 2015 tillen kostnad av ca26 ml<r.
Vid ett besök i Danmark i november tittade man på ett annat sätt att bygga. Lösningen där
var att bygga med cementmoduler.
Utrymme under modulerna kan användas till t.ex. garage. Flexibiliteten är stor eftersom
modulema kan flyttas.
Askersund tittar pã en ny ,Ä.VC på detta sätt flor ca7,5 mkr. Ludvika och Nässjö har byggl
,A,VC:er med denna metod.

Priser på mark, byggsätt m.m. ska undersökas mer. Ev. kan det bli aktuellt med
studiebesök.

En av de stora flordelarna med att kunna bygga om eller bygga nya ÄVC:er är att höja
säkerheten. Som det är nu delar lastbilarna samma utrymme som besökarna.

För att täcka kostnaden für en investeringpâ ca 45-50 mkr, med en avskrivning på 25-30 är
och ftirdela|pã3l 000 abonnenter skulle det påverka grundavgiften med ca 100 krlår.
Agarnaska tillfrågas om hur stort intresse de har av modernare,Å.VC:er och om de vill satsa
pengar på det. Vid tidigare ägarmöte har det diskuterats om attflytta någon,Ä,VC och om
störande ljud ftir graîîar.
På.Ä.VC:erna i Eslöv, Höör och Hörby finns numera personlarm som är kopplat

till

larmcentral. Detta p.g.a.aft det forekommer hot mot personalen.

I Stehag och Hörby är internetuppkopplingen dålig. Stehags fiber har kontaktats, men de
vill inte ha med några füretag. Intresseanmälan om fiberuppkoppling via ett nytt projekt
Hallaröd, Stockamöllan och Billinge har giorts.

I Höör är personalboden i dåligt skick. En ny bod som går att flyta med till en ev. ny Ä.VC
ska anskaffas.

Styrelsen beslutade
att godkänna verksamhetsrapporten
J

"ffi

Utdragsbestyrkande
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6. Revisionsrapport

Rapporten från revisionsbolaget visar att foretagets rutiner och interna kontroll fungerar
bra. Tidigarchar önskemål funnits om digital hantering av leverantörsfakturor och
attestering. Detta kommer att installeras och börja användas under slutet av året.

Bilaga I
Styrelsen beslutade
att godk?inna revisionsrapporten

7. Ekonomisk

rapport

Prognosen for 2016 har justerats upp sedan fürra prognosen. Resultatet kommer påverkas
av pågående renovering av kontoret i Eslöv, detta ej medtaget i prognosen.
Stor awikelse mellan budget och prognos vad gäller övriga rörelseintäkter beror till stor del
på IFA-massor som mottogs i början av äret, och senare mottaget borrslam. Intäkter flor
detta har överstigit budget.
Likviditeten fortsätter att ståirkas. Lånet från Kommuninvest amorteras med 1,3 mkr /
kvartal. Lånet kommer vara slutbetalt samtidigt med att entreprenaden på renhållningen går
ut.

Bilaga2
Styrelsen beslutade
att godkänna prognosen

8. Sammanträdesda gar 2017
Sammanträden under 2017 beslutades till de dagar som skickats ut som ftirslag;
I mars, 2l apriI, 29 maj,21 september, 30 november. Alla tillfrillen är kl 8.30- I 1.00
Studieresa kan tillkomma.

9.

VD-rekrytering

Vid tidigare sammanträde har tre kandidater till VD-posten presenterats. Förslage,t ar att
anställa Åsa rüinkler. Diskussion om anställningsvillkor har skett. Kommunens policy om
pension ska ftiljas.
Styrelsen beslutade aft ge Kjell-Åke fürtroendet att slutftirhandla om anställningen.
Justerandes signatur
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10.

Övrigt

Olle Iding önskar att chaufforerna kontrollerar tunnorna så att allt blir tömt.

Kjell-Äke tackade ftir det gångna året och önskade god jul

Vid protokollet

OUI/,Sara Andersson Krarúz

Justeras

\
Go
Ordftirande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Mellanskånes Renhållnings AB
Lägesrapportering och intern kontroll
2 november 2016
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Den 2 november 2OL6

VD/Styrelsen
Mellanskånes Renhållnings AB

Revisionen är utformad för att vi ska kunna avge revisionsberättelse avseende årsredovisningen för räkenskapsåret
2016. I enlighet
med god revisionssed har vi i vår revision bedömt den interna kontrollen kopplat till den f inansiella rapporteringen
för att kunna
planera revisionen och bestämma utformning, tidpunkt och omfattning av specif ika granskningsåtgärder.
Omfattningen av vår
granskning av den interna kontrollen och våra noteringar täcker inte in alla eventuella svagheter
i iutiner och intern kontroll.

Vi har i denna rapport sammanfattat väsentliga iakttagelser f rån vår revision t.o.m. dagens datum.
Denna rapport är enbart avsedd för VD och styrelsen och inte för att distribueras till utomstående.
Med vänlig hälsning

Á*#/',L-.
Hallberg ¿
ïhomas
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ldentifierade risker och granskningens
omfattning
Figuren nedan beskriver på en översiktlig nivå de finansiella riskområden som har identifierats
utifrån parametrarna risk och
väsentlighet. I vår revision lä9gs störst vikt på områden markerade i rött och gult eftersom dessa bedöms
ha störst påvertin
o . , -.
pa det tinans¡ella resultatet.
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Kundfordringa
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Avsättningar
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Upplupna kostnader
Personalkostnader

Bokslutsprocessen

/ tnt<<lp

Låq
Risk

Hög

skområd e
Avsättningar

Vi granskar bolagets beräkning av avsättning avseende deponin och gör en bedöming avseende antaganden som

Kundfordringar/
Intäkter

Vi granskar bolagets rutiner avseende försäljning samt hantering av osäkra kundfordringar. Ví utför transaktionstest
avseende redovisade intäkter samt granskar intäkter analytiskt.

Leverantörsskulder/
Inköp

Vi granskar bolagets rutiner avseende inköp, attester och utbetalningar. Vi utför kontonalyser avseende redovisade
kostnader med avseende på attester och rörelsetillhörighet.

Bokslutsprocessen

Vi granskar bolagets rutiner avseende ansvarsfördelning, systemkartläggning mm kopplat till bokslutsprocessen. Vi
genomför stickprov avseende manuella bokföringsorders och kontrollerar boiagets avstämningsrutin avseende

ligger till grund för beräkningen.

väsentliga balanskonton.

Personalkostnader
Sida 4

Vi granskar bolagets lönerutiner och genomför stickprov på flödesbeskrivningen

EY

lakttagelser från vår grans k n I n g

Redovisnings- och revisionsfrågor
Nedan sammanfattas våra iakttagelser från vår granskning.

Område

lakttagelse

Kundfordringar

>

Kommentar

Reserveringsrutin avseende osåkra kundfordringar är oförändrad mot
föregående år. Grunden är att kundfordringar ätdre än sex månader
hanteras som osäkra, men det görs även en individuell bedömning av
förfallna fordringar som komplement.

Bolagets hanterÍng av reservering av
osäkra kundfordringar bedöms som

fungerande.

>vid åldersanalys av kundfordringarna per 2016-09-30 visade det sig att
4 %, motsvarande 880 tkr, av de totala kundfordringarna hade förfallit tÍll
betalning på balansdagen. Detta är lägre än 2015-0g-31 då 1 046 tkr,
motsvara

nd e

2!

o/0,

var förfall na.

>Av kundfordringar var O,20/o(54lkr) äldre än 6 månader, vilket är
jämförbart med 2015-08-31 då motsvarande andel var 1% (64 tkr).
samtliga kundfordringar äldre än 6 månader är reserverade som osäkra.
>Årets nedskrivna kundfordringar uppgår 2016-09-30 till343 tkr och
årets återvunna tidigare nedskrivna kundfordringar uppgår till 173 tkr.
Nettokostnaden för konstaterade kundförluster är alltså 170 tkr hittills
under 2016. Per 2016-08-31 var denna kostnad 95 tkr, detta att
jämföra med 177 tkr 2015-08-31. Utif rån detta kan det ailtså
konstateras en viss minskning av redovisade kundförluster mot
f öregående rä kenskapsår.

Avsättningar

> lnför årets årsbokslut kommer bolaget eventuellt att utföra en ny
beräkning gällande f ramtida avsättning till återställningsfond, tidigare
beräkning gjordes 2Ot4-72-3L Denna beräkning kommer utföras av en
utomstående konsult.

Sida 5

> Vår bedömning år att en uppdatering av
underlaget för avsättningen ger en
bättre grund till å rsboksl u tet 2Ot6-1231.

EY

lakttagelser från vår grans k n I n g
a

Granskning av intern kontroll

Vi har som ett led i revisionen identifierat o ch kommenterat områden där vi bedömer att förbättringar kan genomföras
i syfte att förbättra den interna kontrollen. Omfattningen av vår granskni ng av den interna kontrollen och våra noteringar
täcker inte in alla eventuella svagheter i rut iner och intern kontroll. Våra väsentligaste iakttagelser framgår nedan tillsammans
med rekommenderade åtgärder och status.

Försäljningsprocessen

Inköpsprocessen
inkl utbetalningar

lnköpsprocess
inkl utbetalningar

Löneprocessen

>Vi har kontrollerat rutinen och även gjort tester av denna. Efter
detta utförda kontrollmoment av försäljningsprocessen är vår
bedömning att denna f ungerar vä1.

> Enligt attestinstruktionen ska attest alltid ske av minst två
personer och attester görs i dagslåiget manuellt direkt på
verifikationen eller fakturan. Granskning har genomförts av
verifikationer av olika slag och inga avvikelser från befiniliga
attestinstruktioner har noterats i samband med detta.
> Enligt information f rån bolaget kommer fakturor framöver att
skannas in och attest ske digitalt.
> Bankbehörighet har kontrollerats och ingen kan ensam utföra
utbetalningar.

> Granskning har gjorts av löneprocessen. Tidigare år har vi
rapporterat att det bara funnits en person som har kunnat
hantera lönerna fullt ut. Under året har ytterligare en person fått
utbildning i lönehanteringen vilket gör att det numera finns

t
o

I
'.

>Vi bedömer det som positivt
för den interna kontrollen att
attestering f ra möver kommer
ske elektroniskt då det
innebär ett systemstöd för att
säkerställa att det alltíd är två
personer som attesterar alla
fakturor.
> Det bedöms som

o
ü

backup.
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>Utan anmårkning

= lnnebär att omedelbar å tgärd behöver genomföras för att förbättra den interna kontrollen
= lnnebär att vi anser att den interna kontrollen till vissa delar bör förbättras
O = lnnebär att vi anser att den interna kontrollen fungerartillfredsställande

positivt för

den interna kontrollen att

samtliga utbetalningar måste
godkännas två í förening.

>Vår rekommendation är att
bolaget fortsatt ser till att
minst två personer kan
hantera lönekörningarna fullt
ut.

EY

o

lakttagelser från var grans k n

nq

Granskning av intern kontroll
område

lakttagelser

Bokslutsprocessen

>Vi har utfört kontroller gällande att avstämningar av väseniliga
balansposter sker löpande under året och att avstämningarna
dokumenteras på lämpligt vis.

Avfallsskatt

>

Sida 7

Bedömning

Kontroll har skett av beräkning gällande en uppbördsredovisning
för avfallsskatt under 2076. Vi har inga synpunkter på
kontrollerade redovisningar som lämnats in under året. Vi kan
konstatera att bolaget har backup när det gäller rutinen för
f ramtagandet av uppbördsredovisningen vilket är en styrka.

O = lnnebär att omedelbar åtgärd behöver genomföras för att förbättra den inte rna kontrollen
= lnnebär att vi anser att den interna kontrollen till víssa delar bör förbättras
= lnnebär att vi anser att den interna kontrollen f ungerar tillf redsställande

Rekommendation

> Utan

anmärkning

är viktigt att bolaget
ortsatt ser till att det f inns
backup för redovisning av
avfal lsskatt vid eventuella
förändringar i persona len.

> Det
f
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lnför årsbokslutet
Kvarstående aktiviteter och nyheter
Följande aktiviteter påqår fortfarande inom ramen för vår granskning.

Granskningsområde Beskrivning av pågående och kvarstående aktiviteter
'

Kundfordringar/
lntäkter

I bokslutet kommer ytterligare stickprov göras avseende transaktionstest kopplat

till intäkter

Följande punkter vill vi särskilt belysa inför upprättandet av årsredovisningen.
Granskníngsom råde

Beskrivning av relevanta nyheter

Ârsredovisning

Under året har det skett en del föråindringar i årsredovisningslagen (ÅRL) och detta kommer få viss påverkan på
årsredovisningens utformning. De förändringar som kommer påverka er årsredovisning och som vi vill belysa
särskilt inför ert up pråittande är:
> An sv a r sf ö r bÌ n d e I ser byte r na m n tíll Ev e n t u at f ör pli kte t se r
>Ställda säkerheter och eventualförpliktelser ska presenteras i not istället för "inom linjen". Upplysning ska lämnas
gällande vilken post i balansräkningen som säkerheten är kopplad till.
> Händelser efter balansdagen ska redovisas i not istället f ör i f örvaltningsberättelsen
>Förändring av eget kapitalska presenteras i förvaltningsberättelse eller i eget avsnitt istället för i not.

Sida
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Mellanskånes Renhållningsaktiebolag
556214-7800
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Prognos 2016 I Budget 2016

Budget
2016

Utfall
oktober 201 6

Budget
oktober 201 6

67 400
30 000
97 400

-26 700
-5 100
-6 200

-21924

-1

0 600
-14 000

-8 247
-10 838

-62 600

49762

5 346
-65 413

-17 200
-79 800

-14 864
-64 626

-11 800

-10 615

-r 1 800
5 800

-300

-10 615
5 652
-310

5 500

5342

Prognos
20't6

Utfall
oktober 201 5

Tusen kronor

Nettoomsättning
Renhållningsavgifter
rörelseintäkter

67 400

57 185

25920

25 485

Summa intäkter

93 320

82670

56 167
21 600
77 767

-26200

-22339

-21833

-5 100
-5 800

-4128
-5157

0 300
-12 680
-60 080

-8 806

-11776

-18 415
-78 495

-14 408
-66 614

-13 300

-9797

-11 083
-r

56 493

24 400
80 893

Rörelsens kostnader
Entreprenadersättning,sophämtn ing
Entreprenadersättning, slamtömning
Kostnader egna transportm
Behandlingskostnader
rörelsekostnader

Summa övriqa rörelsekostn

-1

-52206

-4
-4
-8
-10
-50

250
833
583
567
067

-4182

4

571

Kostnader för personal
Lönekostnader

Rörelsens kostnader

-1

Av och nedskrivningar
Avskrivn.enligt plan
Nedskrivning maskiner och invent
Summa av och

r

-r3 300

-9797

Rörelseresultat

1 525

6 259

Finansiella intäkVkostn

-400
1 125

6 043

083
1 271
-333
938

1 125

6 043

938

5 500

5 342

1 125

6 043

938

5 500

5342

Resultat efter finansella poster

-216

P-fond

Överavskrivnin

Resultat före skatt
Skatt

Resultat efter skatt o bokslutsdisp.
20:"6-11-r"8
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December 2016

God jul
Dessa dagar innan jul summerar jag året och sätter en förväntan på det nya. Vi lever
på ett sätt i en motsägelsefull tid. Det finns så mycket gott i världen samtidigt som det
finns mycket ondska. Jag blir berörd av de attacker som dagligen sker på människor
runt om i världen. Höörs kommun är en del av världen. Vårt fokus att bidra till en god
samhällsutveckling genom dialog blir allt viktigare.
2016 utsåg Dagens Samhälle Höörs kommun till årets Superkommun med
motiveringen:
 Antal företagsamma invånare växter
 Lätt att komma hit
 Grön natur
 Rikt kulturliv
Utmärkelsen kan vi sätta bredvid 2015 års utmärkelse som ”Sveriges medelmåttigaste
kommun”. Kanske är det så att vi uppfattas på olika sätt av medborgarna och
omvärlden.
Medborgarna i Höörs kommun gillar kommunens miljöarbete
De olika bilderna bekräftas av medborgarundersökningen vars resultat precis har
kommit. Generellt sätt har medborgarnas nöjdhet sjunkit något. I tidigare
undersökningar var medborgarna mer nöjda med kommunens verksamheter.
Förtroendet för kommunen var också något högre. Positivt är att fler medborgare än
tidigare anser att kommunen gör bra satsningar på miljön. Jämfört med andra
kommuner är det också fler som trivs i kommunen och som uppskattar fritidsutbudet
samt förutsättningarna för arbete och kommunikation.
För att öka nöjdheten bör fokus läggas på:
 Förtroende
 Idrottsanläggningar – kul att Jeppavallen är klar
 Förskolan
Undersökningen hanteras på ett chefs- och arbetsledarseminarium den 25 januari och
av förtroendevalda den 16 februari. Hela undersökningen kommer finnas på
www.hoor.se
Satsningar inom skola och förskola
Som medborgarna antytt behövs satsningar på förskolan. Det är idag fler förskolebarn
i Höörs kommun och efterfrågan på förskoleplatser har ökat. För att leva upp till

behoven byggs en ny temporär förskola i Höörs centrum sommaren 2017. Även
förskolan i Gudmuntorp / Sätofta utökas.
Satsningar görs också på pedagogiken. För några veckor sedan träffade jag
medarbetarna på Midgård-Prästkragens förskola. Under året har de två förskolorna
blivit en gemensam. Satsningar har gjorts för att utveckla pedagogiken där särskilda
lärmiljöer har skapats utifrån barnens behov. Ett kök har ställts iordning där två
kockar lagar maten. Det var mycket intressant att ta del av arbetet och lyssna till
Victoria Berntssons (förskolechefens) reflektioner.
Allas delaktighet där olikheterna fått berika varandra med mottot – ”Tillsammans är vi
ett vinnande team” är henne främsta anledningen till att de lyckats 2016.
Många medarbetare inom barn och utbildning har gjort gedigna insatser under året.
Under 2016 har Höörs kommun tagit emot ca 150 barn och ungdomar som tvingats
fly från sitt land. Med medarbetarnas engagemang och profession har Höörs kommun
lyckats ge bra undervisning till alla. Stort engagemang har lagts på lovskolan där
elever har kunnat gå i skolan under påsklov, sommarlov och höstlov. Och lovskolan
har varit välbesökt.
Vi börjar nu se resultatet av arbetet. De senaste månaderna har vi sett en tydlig
uppgång för Höörs kommun i olika skolrankingar. I Lärarförbundets lista ”Bästa
skolkommun” tog vi oss från plats 204 till 91. I Sveriges kommuner och Landstings
”Öppna jämförelser” är vi på plats 85 jämfört med förra årets 160.
Det är mycket glädjande att ta del av detta resultat. Medarbetarnas engagemang gör
en skillnad. Jag minns fortfarande mina lärare från det jag gick i skolan; och bra lärare
och personal inom skolan bär man med sig hela livet. Lärarförbundets reklam för fler
lärare har fångat detta på ett underbart sätt.
God jul och ett gott 2017
Nu stundar en jul och ledighet för många av oss. Jag och ledningsgruppen,
tillsammans med vårt kommunalråd Stefan Lissmark, tackar för de gedigna insatser
som alla gör och önskar er alla en riktigt god jul och ett gott 2017.
Ta det lugnt i trafiken – använd cykelhjälm och kom ihåg att 40 km/h gäller i Höörs
tätort.
Kom gärna till Höörs bibliotek den 3 januari. Där är ”Stortok och Lilltok”- en
familjeföreställning med Teater Polisong. Biljetter finns på bibblan.
Vi ses!

